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Equipament

D'altra banda, el Departament d'Edu-
cació també té previst construir un nou 
edifici a l'Institut Mollet. Es tracta d'un 
projecte anunciat el 2017, que tindria 
un cost de gairebé 6 milions d'euros, i 
que actualment està encara en fase de 
redacció. Concretament, està previst 
que el nou edifici substitueixi l’actual, 
que té més de 40 anys, i que adeqüi 
noves aules i tallers per als cicles for-
matius que s’ofereixen actualment. Les 
noves instal·lacions es construiran a 
l’espai de l’actual aparcament, i també 
es posarà una sala de teatre a la part 
frontal de l’avinguda Burgos i a tocar 
del centre actual. L’edifici C, on actual-
ment s’imparteixen els cicles forma-
tius, estarà en funcionament fins que 
no entri en servei el nou equipament, i 
posteriorment serà probablement en-
derrocat. En aquest sentit, la directora 
del centre, Maria Josep Amigó de Bo-
net, considera que "s'està seguint el 
procés esperat" i que amb aquesta fu-
tura actuació es preveu principalment 
"millorar la seguretat i confortabilitat 
dels diferents espais". Tanmateix, a la 
llarga també podria servir per ampliar 
l'oferta de graus formatius.

LA CONSTRUCCIÓ 
DEL NOU EDIFICI, EN 
FASE DE REDACCIÓ

FUTUR  Una de les possibles sortides laborals dels estudiants que cursin aquest grau és acabar exercint com a bombers en empreses privades o per a la Generalitat

L’INS Mollet estrena un grau de 
protecció civil pioner a Catalunya
El primer cicle públic d'Emergències i 
Protecció Civil de Catalunya s'imparteix al 
centre molletà i els alumnes, que sortiran 
capacitats per ser bombers, també faran 
classes a l'Institut de Seguretat Pública
MOLLET. L'Institut Mollet va inaugu-
rar el curs el passat 12 de setembre 
amb dues novetats pel que fa a es-
tudis que s'hi imparteixen. Con-
cretament, es tracta de dos cicles 
formatius de grau mitjà: un d'Emer-
gències i Protecció Civil, i l'altre de 
Manteniment electromecànic.

El primer dels dos, el d'Emer-
gències i Protecció Civil, és a més 
molt destacat perquè es tracta 
d'una formació pionera a Catalu-
nya, ja que l'institut molletà acolli-

rà el primer cicle formatiu públic 
d'aquest àmbit.

"El mèrit d'això és dels de-
partaments d'Educació i d'In-
terior", assegura la directora del 
centre educatiu molletà, Maria 
Josep Amigó de Bonet. La direc-
tora també explica que des de la 
Generalitat han decidit que el curs 
s'imparteixi a l'INS Mollet per la 
proximitat amb l'Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya, ja que 
"una part de la formació es farà 

allà, a l'escola de Bombers".
La programació d'aquest grau ha 

estat tot un èxit, "amb una allau 
de demandes". Concretament 
l'institut va rebre 140 sol·licituds 
per fer aquest curs, que només 
oferia una línia amb 30 places.

De cara al futur, la directora co-
menta que "sembla que la idea 
del Departament és donar-li 
continuïtat". I, per tant, no es 
descarta que d'aquí a dos anys 
es pugui activar el grau superior 
d'aquests mateixos estudis al cen-
tre molletà.

Currículum i sortides laborals
El grau té una durada de dos anys 
i consta de 2.000 hores entre clas-
ses teòriques, pràctiques i forma-
ció en centres de treball.

El currículum d'aquest grau 

comptarà amb formació en: vi-
gilància i intervenció operativa 
en incendis forestals i urbans; 
intervenció operativa en esdeve-
niments, així com en activitats de 
salvament i rescat; atenció sanità-
ria inicial en situació d’emergèn-
cia; i suport psicològic en situaci-
ons d’emergència, entre d'altres.

I les sortides laborals de les 
persones que cursin el grau seran 
principalment relacionades amb 
l'àmbit de bombers i protecció 
civil. Amigó, de fet, també desta-
ca que una possible sortida amb 
àmplia demanda també seria ser 
"director d'emergències en em-
preses químiques".

Manteniment electromecànic
L'altre cicle formatiu de grau mitjà 
que també ha incorporat l'Institut 

Mollet aquest curs és el de Man-
teniment electromecànic. Tanma-
teix, el seu context és molt dife-
rent del d'Emergències i Protecció 
Civil. "Ja havíem impartit aquest 
grau, però fa uns quatre anys el 
vam perdre", explica la directora.

Tenint en compte que el centre 
ja imparteix un grau superior de la 
mateixa branca –Mecatrònica–, els 
darrers anys s'havia demanat rein-
corporat el de Manteniment elec-
tromecànic. En aquest cas, també 
s'ha obert una línia de 30 alumnes 
i la demanda gairebé ha omplert 
les places que s'oferien. i s.carrillo
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SOCIETAT
Xerrada per planificar un embaràs saludable
El servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) organitza  
dimecres al CAP Plana Lledó (18 h) la xerrada Vols tenir un fill?, una  
sessió adreçada a dones que volen planificar un embaràs saludable. 
Aquestes sessions s'organitzen diversos cops l'any al CAP Plana Lledó i 
ofereixen a les interessades l'oportunitat de plantejar els seus dubtes

Comença la segona fase per 
implantar els nous contenidors 
de recollida selectiva a Mollet
MOLLET. L'empresa pública Serveis 
Ambientals del Vallès Oriental 
(Savosa), encarregada del servei 
comarcal de recollida selectiva de-
penent del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Oriental, ha 
començat aquesta setmana la se-
gona fase d'implantació dels nous 
contenidors de selectiva a Mollet. 

El procés de substitució de con-
tenidors es va iniciar al juliol amb 
una primera fase ja finalitzada, en 
què s'han substituït 100 conte-
nidors d’envasos i 100 de paper i 
cartró. En la segona fase iniciada 
aquesta setmana, i que està previst 
que acabi abans de finals de setem-

bre, es substituiran els 50 restants, 
que es troben a carrers situats per 
sobre de l'avinguda Jaume I, se-
gons ha informat l'Ajuntament.

A més d’actuar sobre les 150 
àrees de recollida selectiva que ac-
tualment hi ha als carrers de Mo-
llet, també es preveu implantar 12 
noves àrees per seguir facilitant a 

RESIDUS  ES FA LA SUBSTITUCIÓ A 150 ILLES I SE N'IMPLANTEN UNA DOTZENA DE NOVES

ABANS DE LES GOTERES L’estat de l’espai d’actuació abans de l’entrada d’aigua

aj.mollet

MOLLET. L'Ajuntament ha fet pública 
la licitació de l'obra de reforma de la 
coberta de la Casa del Pintor Abelló, 
en concret a la zona del taller de l'ar-
tista, on fa uns anys es van detectar 
goteres. El projecte preveu la cons-
trucció d’una coberta en substitució 
de l'actual que, segons els tècnics, es 
troba en molt mal estat.

La coberta cobreix  l'antic taller de 
l'artista, un espai no museïtzat –on 
no pot accedir el públic– i una altra 
sala que corresponia a les estances 
privades del pintor. Ara fa uns tres 
anys, hi van aparèixer goteres sobre 
el taller de l'artista i es van haver de 
buidar i traslladar les peces i mobles 
que hi havia a les dues sales afecta-

des a altres espais de la Casa del pin-
tor. La zona, a hores d'ara, continua 
inhabilitada.

La nova coberta mantindrà la vo-
lumetria actual i tindrà una imatge 
similar a l’existent, amb acabat de 
teula ceràmica. Aprofitant les obres 
de substitució de la coberta es fa-
ran altres millores en l’envoltant de 
l’espai, que afectaran la solera i ele-
ments puntuals de la façana.

El pressupost de licitació és de 
123.486,10 € (IVA inclòs) i el termi-
ni previst d'obres és de 3 mesos. Fa 
un any, la Diputació anunciava un 
paquet d'ajudes per a patrimoni cul-
tural, que incloïa 88.362 euros per a 
aquesta obra. 

A concurs la reforma 
de la coberta de la 
Casa del Pintor Abelló

EQUIPAMENTS  L'OBRA AFECTA UNA PART NO MUSEÏTZADA

maite díez

NOU DISSENY Ja s'han substituït un centenar d'illes de contenidors 

la ciutadania el reciclatge i la sepa-
ració de residus. Amb tot, hi ha una 
part residual de punts de Mollet 
on, per motius tècnics, no es podrà 
fer el canvi i es mantindrà el siste-
ma de recollida superior.

Segons el consorci, aquest tipus 
de contenidors tenen un disseny 
més modern i són de plàstic, fet que 
hauria de reduir les molèsties pel 
soroll en la recollida i la manipu-
lació. Es preveu, a més, que el can-
vi suposi una major eficiència del 
servei de recollida, ja que amb la 
càrrega lateral es redueix el temps 

invertit en la càrrega i descarrega.
D'altra banda, a diferència d'al-

tres poblacions on s'està eliminant 
el sistema de contenidors soterrats, 
a Mollet, l'Ajuntament no preveu 
suprimir cap de les 23 zones exis-
tents a la ciutat. De fet, fa uns mesos 
es van canviar tots els contenidors 
de recollida de rebuig i d'orgànica 
de les illes soterrades per uns con-
tenidors de càrrega superior –un 
sistema que ja feien servir els con-
tenidors de selectiva– amb l'objec-
tiu, segons fonts municipals d'aba-
ratir costos de manteniment. 

La substitució de contenidors
no implicarà l'eliminació
de cap de les 23 illes de

soterrats existents a la ciutat

5.587
SÓN LES BEQUES DE MENJADOR CONCEDIDES PEL
Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs 
escolar 2019-2020 per un import de 3.035.760 euros. 
En total s'hi havien presentat 8.614 sol·licituds.
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CONSULTORI

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

TELÉFONO: 679 903 868 

VENTA PISO EN MOLLET
EXCELENTE PISO REFORMADO

GRAN NIVEL DE ACABADO Y APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIE. AL LADO 
DEL COLEGIO MONTSENY Y AYUNTAMIENTO DE MOLLET. ASCENSOR, COCINA 

EQUIPADA,  GALERÍA Y BALCÓN. ALQUILER GARAJE OPCIONAL

PRECIO: 158.000 €

José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

La prescripció 
de les accions 
mercantils
En alguns articles d'aquest espai hem 
abordat diferents terminis de prescrip-
ció. Avui ens ocuparem del termini de 
prescripció d'algunes accions mercantils. 
Aquestes són algunes d'elles: 

1. Les accions de competència deslleial 
previstes prescriuen pel transcurs d'un 
any des del moment en què van poder 
exercitar-se i el legitimat va tenir coneixe-
ment de la persona que va realitzar l'acte 
de competència deslleial; i, en qualsevol 
cas, pel transcurs de tres anys des del 
moment de la finalització de la conducta. 

2. Les accions que es derivin del contrac-
te d'assegurança prescriuran en el terme 
de dos anys si es tracta d'assegurança 
de danys i de cinc si l'assegurança és de 
persones.

3. Les accions civils derivades de la viola-
ció del dret de marca prescriuen als cinc 
anys comptats des del dia en què van 
poder exercitar-se.

4. Les accions civils derivades de la infrac-
ció del dret de patent prescriuen als cinc 
anys, a comptar des del moment en què 
van poder exercitar-se.

5. L'acció per a reclamar la indemnització 
per clientela o la indemnització de danys 
i perjudicis prescriurà a l'any a comptar 
des de l'extinció del contracte.

6. L'acció contra els socis gerents i admi-
nistradors de les companyies o societats 
acabarà als quatre anys, a contar des que 
per qualsevol motiu cessessin en l'exerci-
ci de l'administració

7. La responsabilitat dels agents de Borsa, 
corredors de comerç o intèrprets de bucs, 
en les obligacions que intervinguin per 
raó del seu ofici prescriurà als tres anys.

L'Associació de Veïns Plana Lledó va organitzar diumenge la Ruta de l'exili, que 
sortint des de Mollet, va fer parades a Argelers, Cotlliure i Elna per conèixer el 
llibre La Maternitat d'Elna i concretament la història de la institució humanitària 
homònima al llibre, dedicada a ajudar dones, sobretot exiliades. La ruta va ser 
dirigida per l'autora del llibre, Assumpta Montellà. Foto: AV PLANA LLEDÓ

Ruta de l'exili fins a la Maternitat d'Elna

MOLLET.  El Centre d'Estudis Mo-
lletans (CEM) organitzarà els 
pròxims 18, 19 i 22 d'octubre les 
tradicionals jornades de tardor 
sota el títol Mollet, cronistes i pa-
pers. Fonts documentals, recerca 
i divulgació. L'objectiu serà reco-
pilar els principals autors i fonts 
d’informació a través de les quals 
es coneix la història de la ciutat.

En aquestes jornades, "es des-
cobriran molts autors que han 

contribuït a conèixer com ha 
sigut el territori, la història, la 
cultura i la societat de Mollet", 
apunten des del CEM. Durant els 
tres dies es tractaran noms cab-
dals com Vicenç Plantada, Joan 
Ambròs i Lloreda, Pere Bonvilà, 
Josep Molas, Joan Aliguer i Joan 
Solé Tura, a més de documents 
medievals, i es podrà conèixer la 
important hemeroteca que exis-
teix sobre Mollet.

DIVULGACIÓ  SERÀ EL MES D'OCTUBRE, SOTA EL NOM DE 'MOLLET, CRONISTES I PAPERS'

Les jornades del CEM 
recordaran els cronistes
de la història de Mollet

L’objectiu del CEM a l’hora d’es-
collir aquesta temàtica ha estat 
recopilar tot allò que se sap de la 
ciutat i de qui ho ha fet possible, i 
també posar en relleu alguns as-
pectes inèdits que hi ha en les crò-
niques i dels cronistes de Mollet. 
Aquesta temàtica tindrà continuï-
tat i es desenvoluparà en les pro-
peres jornades del 2020, que es 
dedicaran a la producció literària. 
Es preveu que el resultat de tota 
aquesta recerca vegi la llum en un 
monogràfic.

Les Jornades del CEM tindran 
lloc al Centre Cultural La Marine-
ta el divendres 18 i el dissabte 19 
d’octubre i inclouen també una vi-
sita guiada a l’Arxiu Històric Mu-
nicipal, el dimarts 22 d’octubre.  

MOLLET. Dilluns arrencarà la pro-
gramació de Ràdio Mollet, i la 
principal novetat és Directe a la 
Ràdio, que conduirà Mari Carmen 
Fernández, la vocalista de Red 
Velvet. Al marge de les novetats, 
un any més es conserva l’aposta 
per l’estreta col·laboració amb les 
entitats veïnals i els diferents es-
pais municipals de la ciutat. 

Arrenca la
nova temporada
de Ràdio Mollet

PARETS. Un veí del barri Cerdanet 
va quedar atrapat divendres passat 
en un pou amb una profunditat de 
13 metres i ha hagut de ser rescatat 
pels Bombers. Tanmateix, només 
va patir una contusió lleu al cap. 
Concretament, l'incident va tenir 
lloc al carrer Folch i Torres, quan 
l'accidentat va quedar atrapat en 
un pou de la seva propietat mentre 
hi estava portant a terme tasques 
a dins. Afortunadament, el pou es-
tava gairebé buit i hi havia menys 
de 20 centímetres d'aigua. 

Rescat d'un
home atrapat a 
dins d'un pou

MOLLET. Aturem la Guerra i Mun-
dubat ONG inauguraran dimecres 
(18.30 h) una exposició fotogràfica 
a La Marineta sobre la vulneració 
dels drets humans a Palestina. Serà 
amb una xerrada sobre la situació 
de Palestina i amb la projecció del 
document Y sin embargo, Al Quds, 
realitzat pel grup Recol·lectiva. 
Serà la primera vegada que la mos-
tra es podrà veure a la comarca.

Exposició
fotogràfica
sobre Palestina

La ciutat de Mollet i la Policia 
Municipal han estat reconegudes 
amb el I Premi Educa Ciutat Zero 
per haver enregistrat zero vícti-
mes mortals en accidents de tràn-
sit dins del nucli urbà durant els 
anys 2017 i 2018. De fet, a Mollet 
no hi ha hagut cap víctima mortal 
a les vies del seu nucli urbà des de 
2008 fins ara, és a dir, durant onze 
anys consecutius

El premi té com a objectiu fer un 
reconeixement públic a les ciutats 
de l’Estat amb una població igual 
o superior als 40.000 habitants 
que treballen per educar en la 
mobilitat segura i sostenible per 
prevenir els accidents de trànsit. 
L’entrega del premi a la ciutat de 
Mollet i a la Policia Municipal es 
farà durant el II Congrés Interna-
cional de Professionals per a la 
Seguretat i l’Educació Viària, que 
se celebrarà el 8 i 9 d’octubre a la 
Fira de Madrid. 

Premi pels zero 
morts en accidents 
de trànsit al nucli 
urbà de Mollet
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BAIX VALLÈS. Segons les dades de 
la Direcció General de Trànsit, el 
2018, les poblacions del Baix Va-
llès van registrar el màxim histò-
ric pel que fa al nombre de vehi-
cles censats. Un nombre que no 
ha parat de créixer en els darrers 
anys malgrat les crides per pro-
moure l'ús del transport públic. 

A Mollet, en els últims cinc 
anys, el parc mòbil ha crescut un 
4,8%, un creixement que és es-
pecialment destacat pel que fa a 
les motocicletes (+16,3%) i els 
tractors industrials (+32,5%). Els 
turismes també han augmentat 
(+4,8%), mentre que els camions 
i furgonetes i els autobusos i al-
tres tipologies han disminuït un 
4,3% i un 2,1%, respectivament.

A Sant Fost i Martorelles, el parc 
mòbil també ha crescut de manera 
molt similar: un 6,7% i un 6,6%, 
respectivament. En aquests dos 
casos també és notable el creixe-
ment del nombre de motocicletes. 
A Sant Fost , aquest tipus de vehi-
cle va augmentar un 26,3%, i un 
20% a Martorelles, on també va 
ser notable l'increment del 42,4% 
d'autobusos i altres. A Santa Maria 
de Martorelles, l'augment del parc 
mòbil va ser del 9,2%.

Pel que fa a l'índex de moto-
rització (nombre de vehicles per 
habitant), les poblacions on les 
connexions en transport públic 
són pitjors són aquelles amb ín-
dex més alts. Sant Fost i Martore-
lles, per la distribució de les zones 

MOBILITAT  LES MOTOCICLETES SÓN EL TIPUS DE VEHICLE QUE MÉS HA CRESCUT ALS MUNICIPIS BAIXVALLESANS EN ELS DARRERS CINC ANYS

El parc mòbil 
arriba al seu 
màxim històric

Municipi Turismes Motocicletes Camions  
i Furgonetes

Tractors  
Industrials

Autobusos  
i Altres Total

Mollet 
(42.815 hab)* 24.314 3.250 3.351 228 693 31.836

Parets
(15.730 hab)* 10.388 1.629 1.834 169 508 14.528

Montornès
(13.242 hab)* 8.396 1.336 1.495 133 395 11.755

La Llagosta
(11.165 hab)* 5.819 747 936 54 227 7.783

Montmeló
(7.465 hab)* 4.458 665 1.054 67 241 6.485

Sant Fost
(7.413 hab)* 5.047 1.164 1.063 37 198 7.509

Martorelles
(4.133 hab)* 2.816 607 572 69 205 4.269

Santa Maria
(731 hab)* 435 145 109 3 30 722

Baix Vallès 61.673 9.543 10.414 760 2.497 84.887

* Són els habitants majors de 15 anys 

NOMBRE DE VEHICLES CENSATS AL BAIX VALLÈS 2018

residencials –amb urbanitzacions 
aïllades sobretot a Sant Fost– i per 
la manca de mitjans de transport 
com el tren, són municipis on els 

veïns depenen molt més del ve-
hicle privat. És per aquest motiu 
que registren els índex de moto-
rització més alts del Baix Vallès 

amb més d'un vehicle per cada 
habitant major de 15 anys (1,03 
vehicles per habitant a Martore-
lles i 1,01, a Sant Fost). 

SANT FOST. Els alumnes de l'Institut 
Alba del Vallès de Sant Fost han ini-
ciat el curs 2019-2020 estrenant 
nou transport escolar. Concreta-
ment, 35 noies i nois s'han inscrit 
per poder fer ús de l'autocar que a 
partir d'ara els aproparà i recollirà 
de les aules. Encara que no tots en 
faran ús en el mateix trajecte.

El nou servei, gestionat per 
l'Ajuntament, té capacitat per  a 28 
persones (27 alumnes i un moni-

tor) i substitueix l'anterior taxi a 
demanda el qual comptava amb 
llista d'espera, ja que només podia 
donar servei a 16 alumnes. 

Però el nombre de sol·licitants 
no ha estat l'única raó perquè 
l'Ajuntament fes efectiu aquest 
canvi de transport: "Ens hem 
acollit a la normativa per a la se-
guretat dels menors", explica la 
regidora d'Educació, Patrícia Orta, 
en referència a les recomanacions 

EDUCACIÓ EL SERVEI ARRIBA A LES URBANITZACIONS MAS LLOMBART, MAS CORTS I LA CONRERIA I ESTARÀ OPERATIU TOTS ELS DIES DEL CALENDARI ESCOLAR

El transport escolar a Sant Fost s'estrena amb 35 usuaris
de seguretat en el transport escolar 
dels Mossos d'Esquadra que indi-
quen que per efectuar el transport 
escolar o de menors, caldrà que es 
faci amb una persona acompan-
yant distinta del conductor i acre-
ditada per l’entitat organitzadora. 

En aquest mateix text també s'ex-
plica que aquesta persona haurà 
d'encarregar-se de la vigilància 
dels menors durant el transport, 
tenir cura de l’alumnat en les ope-

racions d’accés i sortida del vehicle 
i de l'acompanyament de l’alumnat 
des de i fins a l’interior de l’escola. 
A més a més, també indica que no 
es podrà realitzar el transport sen-
se la presència de l'acompanyant.

El mateix cost
Tot i el canvi de vehicle, el cost 
per a les famílies seguirà sent el 
mateix per trimestre: 50 € anada i 
95 € anada i tornada. Per a l'Ajun-

tament, en canvi, el cost serà una 
mica inferior que el taxi a deman-
da, assegura la regidora.

El nou servei d'autocar escolar 
que es va posar en marxa el pas-
sat dijous 12 de setembre, coin-
cindint amb el primer dia lectiu, 
arriba a les urbanitzacions de Mas 
Llombart, Mas Corts i La Conreria i 
estarà operatiu de dilluns a diven-
dres, respectant el calendari i hora-
ri escolar.  

L'autocar gestionat per l'Ajuntament té capacitat per a 27 alumnes i substitueix l'anterior taxi a demanda
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Pere Rodríguez
Alcalde de Montmeló

–Després de les eleccions, la configuració al Consistori 
ha canviat, és més plural. A què ho atribueixes?
–A què s'ha relaxat la polarització viscuda en els últims qua-
tre anys. Hem estat capaços de rebaixar la confrontació entre 
els dos principals grups polítics i ara tenen representació for-
macions que recullen altres sensibilitats i això és positiu.
–Durant el govern d'Antoni Guil la confrontació amb ICV-
EUiA va ser forta. A què atribueixes aquesta relaxació?
–Quan dos es barallen és perquè dos volen. El temps i els 
resultats han demostrat que allò no duia enlloc i totes dues 
forces hem entès que els ciutadans de Montmeló es merei-
xen alguna cosa més que una confrontació més emocional 
que racional i sense gaire qüestió de fons. 
–Es pot arribar a acords estables amb Canviem o amb 
altres grups?
–Vull diàleg amb tothom. La redacció del Pla d'Acció de Man-
dat (PAM) i l'elaboració del pressupost seran dues oportuni-
tats per parlar de contingut i serà un molt bon moment per 
avaluar la possibilitat d'arribar a acords més estables.
–Fins i tot amb la possibilitat d'entrar al govern?
–Sí. Estem en minoria i entrin o no al govern, la nostra vo-
luntat és que els projectes que es tirin endavant siguin el 
màxim de consensuats possibles. Per sort els programes 
electorals dels diferents partits no tenen diferències insal-
vables i això és bo per arribar a acords estables.
–Ara s'ha de redactar el PAM. Quines són les prioritats?
–Projectes de poble que hem de ser capaços de desenvolu-
par com desencallar la segona i tercera fase del soterrament 
del tren. El centre de formació professional i renovar alguns 
equipaments culturals i esportius, com la biblioteca.
–I en polítiques socials?
–Fomentar una política de participació ciutadana que faci 
que la gent se senti més corresponsable de l'acció de go-
vern i del desenvolupament del municipi. En serveis so-
cials, acabar de dotar d'una cartera de serveis més trans-
parent en el sentit que la gent tingui tota la informació de 
per què uns o altres reben o no una ajuda. S'ha de fer més 

“Fins que no hi hagi govern a l'Estat 
serà difícil desbloquejar la licitació 

de la segona fase de la llosa”
Amb un tarannà dialogant i amb la 

voluntat d'arribar a acords amb la resta de 
forces, Pere Rodríguez es planteja com a 

prioritats de mandat desencallar projectes 
com la segona fase de la llosa i la posada 

en marxa del futur institut de química.

pedagogia per evitar que es generin dinàmiques socials 
que no són bones. Una altra prioritat és l'habitatge.
–Durant molts anys Montmeló no ha tingut possibilitat 
de generar habitatge...
–Sí i això ens ha generat disfuncions en el parc d'habitatge 
i hem de generar-lo perquè la gent jove de Montmeló pu-
gui quedar-s'hi a viure.
–Amb la modificació del POUM i l'operació immobili-
ària de Primer de Maig, s'hi està començant però es 
tracta de pisos de propietat. Què passa amb el lloguer?
–És cert que un habitatge en propietat no és la solució 
per a tothom. Per això també hem avançat amb l'Incasòl 
i disposarem de dues promocions d'habitatge de lloguer 
a preu assequible. Hem de disposar d'un parc d'habitatge 
que rebaixi el preu de lloguer en la mesura del possible i 
que ofereixi més oportunitats.
–Amb les operacions en marxa es resoldrà el problema?
–Amb el tema de l'habitatge sembla que no hàgim après per-
què els preus tornen a pujar i serà molt difícil que baixin a 
Montmeló. Barcelona està expulsant gent i aquesta es traslla-
da a aquesta primera corona. El preu de lloguer a Montmeló 
és car perquè no hi ha oferta; esperem que amb la nova oferta 
de pisos de lloguer al municipi el preu pugui baixar.
–Una altra de les prioritats és l'Institut de Química. 
Com sorgeix la idea i en quin punt està el projecte?
–Sorgeix d'una doble necessitat: de la indústria química de 
la comarca que té dificultats per trobar personal qualifi-
cat que supleixi la plantilla que s'està jubilant en el marc 
d'una indústria en creixement; i també per la necessitat 

d'oferir formació en un sector amb bones sortides laborals 
a la comarca a la població jove.
–En quin punt està?
–Després de la modificació puntual del POUM feta al juliol 
ja disposem de l'equipament, l'antiga fàbrica Màximo Mor. 
és fonamental perquè, si no disposes d'un equipament, la 
Generalitat difícilment t'atorga un cicle formatiu. Ara tenim 
l'espai però necessitarem els recursos per poder-lo rehabi-
litar perquè d'això tampoc es fa càrrec la Generalitat.
–I d'on sortiran?
–Parcialment ja els tenim compromesos. D'una banda, de 
la donació de l'empresa Idilia Foods, part de recursos pro-
pis i una tercera que volem que vingui de la indústria quí-
mica perquè és la principal interessada. 
–Teniu el compromís de la Generalitat i quin serà el ca-
lendari de posada en marxa, sent realistes?
–Tenim una carta signada per direcció territorial d'Ense-
nyament i ens agradaria que es pogués posar en marxa el 
curs vinent (2020-21) però bastant probablement serà 
l'altre. El fet que l'equipament sigui de titularitat munici-
pal i que puguem anar de la mà de la indústria ens dóna 
més autonomia respecte a la Generalitat però també re-
quereix esforç de lideratge i de coordinació. 
–En quin punt està segona fase del soterrament de la via?
–A l'espera de govern a l'Estat. Fins que no hi hagi un mi-
nistre de Foment nomenat i exercint, Adif no disposarà 
d'un contracte pro-
grama i per tant serà 
difícil desbloquejar 
la licitació i adjudica-
ció de la segona fase 
de la llosa. El pro-
jecte tècnic està fet, 
aprovat però neces-
sita de pressupostos per poder licitar.
–I la tercera fase?
–És la que va des de l'estació direcció Mollet fins al final 
de la llosa i va molt relacionada amb el desenvolupament 
d'habitatge. El 2010, l'Ajuntament i Adif van acordar que 
l'administrador d'infraestructures seria qui es quedaria 
l'aprofitament urbanístic del que es construeixi a canvi de 
soterrar la línia de Rodalies. D'aquesta manera, l'Ajunta-
ment no assumia cap deute. Ara Adif vol rescabalar part de 
la inversió feta en el soterrament amb construcció d'habi-
tatge. Nosaltres estem negociant perquè l'Incasòl i el Sepes 
se'n facin càrrec per desenvolupar habitatge assequible.
–Fa uns tres mesos es presentava l'avantprojecte del 
tanatori. Quan està previst que es liciti?
–Aviat. Ja tenim el projecte i els recursos, ara cal debatre el 
model de gestió. Montmeló té poc més de 8.000 habitants i 
una mitjana d'uns sis morts mensuals. La quantitat de mit-
jans que has de posar a disposició d'un tanatori –vehicles 
especialitzats, tanatopràctics...– per a una quantitat de de-
funcions com aquesta difícilment justificarà una gestió di-

Per a l'institut de química
tenim l'espai i ara busquem 

recursos perquè es pugui 
engegar el curs 2021-2022
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PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN EN SANT FOST DE CAMPSENTELLES
(ZONA CENTRO – CERCA DEL AYUNTAMIENTO)

NEW EDIFIKA Consultoría y gestión de autopromociones
Rambla Balmes, 49. Bajo · 08100 - Mollet del Vallès · Telf. 930 240 243  · email: info@newedifika.net  

Próxima construcción edificio de 12 viviendas. EN VENTA o ALQUILER.  
2 y 3 dormitorios. Con parking. Personalizable en distribución, equipamiento  
y materiales. Zona tranquila y céntrica. Excelente orientación y luminosidad. 

Interesados teléfono: 930 240 243

ENTREVISTA

recta amb recursos propis de l'Ajuntament. Per economia 
d'escala, té més sentit que la gestió es passi a una empresa 
especialitzada. El que sí que s'ha de vigilar són els preus 
i més parlant d'un sector que funciona com un semimo-
nopoli. Nosaltres, com a titulars de l'explotació, marquem 
unes condicions econòmiques adequades. 
–Però si hi ha aquest baix índex de defuncions, per què 
es decideix fer un tanatori?
–No volem fer un gran tanatori. Volem fer dues sales de vet-
lla i un espai per celebrar cerimònies. Montmeló necessita 
un espai digne per respondre a les necessitats de totes les 
creences. Ara, o ho fas a l'església o no tens espai alternatiu. 
–Pel que fa a la mobilitat, Montmeló té un problema 
d'aparcament?
–Sí, però és un problema relatiu. Està molt concentrat al vol-
tant de l'estació que dóna servei a molta gent de fora. Entre 
500 i 600 vehicles diaris vénen a Montmeló a agafar el tren.
Aparcament n'hi ha de sobres a dos minuts caminant. 
Vam posar en marxa les zones taronges –només per a re-
sidents– i les continuarem ampliant. A més, ara la zona 
taronja ve amb l'adhesiu amb la matrícula per evitar que 
gent de fora de Montmeló se'n pugui beneficiar.
–Fa mesos es va parlar de la possibilitat que Montmeló 
tingués un accés directe amb  la C-17 i l'AP-7 i la C-33...
–S'està negociant la solució tècnica.
–En el Ple de juliol deies que la qüestió de tornar a 
penjar el llaç groc de la façana de l'Ajuntament era 
susceptible de passar per una consulta als veïns. Com 

es planteja, què us farà decidir fer o no una consulta?
–El ple municipal té delegada la representació de la volun-
tat dels nostres ciutadans i per això prenem decisions. El 
meu partit s'ha presentat a les eleccions amb un progra-
ma i, per tant, amb uns compromisos i això no cal consul-
tar-ho. Però durant la legislatura sorgiran moltes qüesti-
ons que no estan als programes i sobre les quals haurem 
de decidir. El tema del llaç es podria decidir per part del 
govern però farem la reflexió als grups polítics.
–Per tant si es fa o no consulta ho decidirà el ple...
–Sí, el que han de tenir en compte és que si anem a una 
consulta anem a totes.
–Enguany s'ha demorat fins a última hora l'acord per 
mantenir la F1 a Montmeló. Patiu pel Circuit?
–No patim, estem preocupats pel Circuit. És una infraes-
tructura de país que creiem que necessita una atenció que 
ara sovint sembla que no té.
–Però, encara que amb reticències, diners públics de 
la Generalitat com de l'Ajuntament de Barcelona enca-
ra estan arribant. Són insuficients?
–No és tant això. El que no hauria de tornar a passsar és que 
haguem d'arribar a l'agost patint per si renovem o no la F1.
–De qui ha estat la culpa?
–De tots i ningú...
–Una resposta molt diplomàtica...
–No tinc intenció de nomenar culpables, m'estimo més par-
lar de responsables. Crec que des de la Generalitat no s'han 
tingut les coses prou clares durant molt de temps i des de la 

F1, amb la nova gestió de Divertimedia, en algun moment 
s'ha posat en dubte si Montmeló havia de seguir o no...
–Però en el cas de Divertimedia no deixa de ser la decisió 
d'un privat...
–Però és que Divertimedia no s'ho hauria ni de plantejar. 
No se li hauria de donar l'oportunitat que tingués aquest 
dubte. Si l'ha tingut és per alguna raó.
–I quina creus que ha estat aquesta raó?
–Qualsevol actor internacional vol seguretat jurídica, saber 
que els diners que inverteix no estan subjectes a decisions 
que varien segons el dia, i això, aquí, s'ha donat.
–Creus que la inestabilitat del govern ha estat un motiu?
–No parlo tant de la inestabilitat general, tot i que en algun 
moment també ha estat. Que el president de la Generalitat 
es negui a baixar a la recta de sortida de la F1 perquè sona 
l'himne d'Espanya, quan és el Campionat d'Espanya de F1, 
no hi contribueix. El que passa és que si per les curses que 
faig a Barcelona se'm plantegen coses que no se'm plante-
gen a cap altre lloc del món doncs m'ho repenso i potser 
em plantejo que no val la pena seguir venint...
–Si el Circuit perd la F1 està condemnat?
–No, la infraesturctura de motor continuarà però haurem 
perdut la competició reina del motor a nivell internacional.
–Però serà sostenible?
–No és qüestió de sostenibilitat. El de Montmeló és l'únic 
circuit que jo conegui que té tres mundials en el mateix 
any: F1, motociclisme i Rallycross. I és perquè és una pista 
molt ben dissenyada, que els equips valoren molt i perquè 
valoren el fet que estan a la UE amb la seguretat jurídica 
que això els proporciona i que estan al costat de Barcelona.
Aquí tenim un malentès molt important i és que l'impacte 
anual del Circuit és de 340 milions d'euros dels quals 45 
són en impostos –IVA, IRPF, impost de societats, cotitza-
cions a la seguretat social, ocupacions de via pública, taxa 
turística, liccències d'activitat...– i l'aportació anual de la 
Generalitat és d'uns 9 milions d'euros i de l'Ajuntament 
de Barcelona, 1,5. Estem disposats a perdre bona part 
d'aquest impacte perquè aquestes aportacions resultin un 
problema?
–I llavors quin és el motiu que Generalitat i Ajunta-
ment estiguin dubitatius?
–Per una qüestió de concepte, perquè crec que aquest re-
torn econòmic no es visualitza adequadament i perquè crec 
que, i això ho puc entendre, els privats, com el gremi d'hos-
taleria no contribueixen prou al sosteniment d'una activitat 
que els resulta molt beneficiosa. A més, els diners que posa 
l'Ajuntament de Barcelona venen de la taxa turística, no li 
costa un duro. També la Diputació posa tres milions d'euros 
perquè el Circuit és un atractiu de primer nivell a Barcelona. 
És a dir, o ens creiem que tenim la principal infraestructura 
del motor de tot l'Estat aquí o no, i si ens ho creiem bus-
quem fòrmules perquè Generalitat no hagi de posar tants 
diners... Que hi participi l'Estat, em sembla bé; que hi par-
ticipin els hostalers, també... però treballem-ho. Si ens ho 
creiem, apostem-hi i deixem de fer la viu-viu.   laura ortiz

laura ortiz
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24 H /365 DIES A L’ANY · VEHICLES DE 4 A 7 PLACES

LA COOPERATIVA DES DE 1982

... el teu taxi
Recollim als aeroports · Serveis concertats · Empreses i particulars · Missatgeria urgent · Nacional / Internacional

AMPLIEM EL SERVEI A NOVES POBLACIONS: L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del 
Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Sta. Maria de Martorelles, Sta. Perpètua 
de Mogoda, Sentmenat, Sta. Eulàlia de Ronçana, St. Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Tagament.

MOLLET. Els militants d'ERC van vo-
tar la nova Executiva Nacional del 
partit en el marc del 28è Congrés 
Nacional d'Esquerra Republicana 
celebrat el cap de setmana passat. 
La regidora molletana Marta Vilaret 
va ser la segona candidata amb més 
suports de l'única candidatura que 
es presentava, només per darrere 
del cap de llista Oriol Junqueras. 
Vilaret va aconseguir un 86,9% de 
suport de la militància (4.512 vots). 

Amb aquesta elecció Vilaret as-
sumeix el càrrec de responsable 
de Drets, Llibertats i Lluita Antire-
pressiva d'Esquerra, una vicese-
cretaria creada per la nova execu-

ELECCIONS MARTA VILARET ÉS LA RESPONSABLE DE LA NOVA VICESECRETARIA GENERAL DE DRETS, LLIBERTATS I LLUITA ANTIREPRESSIVA D'ESQUERRA REPUBLICANA

'Hem d'aprofitar la repressió en positiu 
per mostrar la veritable cara de l'Estat'

tiva nacional del partit per donar 
resposta a l'actual realitat que es 
viu a Catalunya amb presos i exili-
ats polítics, entre ells, el president 
del partit, Oriol Junqueras, i la se-
cretària general, Marta Rovira.

Segons Vilaret, la repressió 
exercida per l'Estat és "un fac-
tor molt important a tenir en 
compte, no només en l'àmbit 
humà, sinó també pel que fa a 
l'estratègia política, ja que afec-
ta a l'hora de definir les línies 
a seguir", diu. En aquest sentit, 
la molletana considera que "s'ha 
d'intentar aprofitar aquesta 
repressió en positiu, per molt 

dolorosa que sigui, per mostrar 
la veritable cara de l'Estat a 
aquells que encara no se n'han 
adonat i que aquesta repressió 
se li giri en contra".

Un dels principals objectius de 
la nova vicesecretaria és crear 
una xarxa de suport als represali-
ats "no només als presos i exili-
ats sinó a molts càrrecs electes, 
militants i simpatitzants que 
també pateixen la repressió", 
explica Vilaret, qui destaca, a més, 
que el nou àmbit de treball també 
abraça drets i llibertats, uns prin-
cipis que "queden afectats més 
enllà de l'independentisme". 

SANT FOST. L'ANC de Sant Fost es 
va concentrar com cada dimarts 
per reclamar la llibertat dels pre-
sos i preses i el retorn dels exiliats 
i exiliades. Aquest cop ho feia, però, 
amb un acte especial per comme-
morar les 100 setmanes des de 
l'inici  d'aquestes trobades, ara fa 
gairebé dos anys.

L'acte que es va celebrar a la 
plaça de la Vila, començava amb 
un homenatge a tots els presos i 
exiliats, recordant també els pri-
mers dies de concentracions: "La 
tristíssima data del 16 d'octu-
bre de 2017 quan empresonen 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, a 

SOLIDARITAT LA FAMÍLIA DE JORDI CUIXART I ROGER ESPAÑOL, UN DELS FERITS DE L'1 D'OCTUBRE, VAN PARTICIPAR EN L'ACTE CELEBRAT A LA PLAÇA DE LA VILA

L'ANC de Sant Fost celebra 100 
setmanes de concentracions

Sant Fost, desconcertats, com 
tots els catalans, vam sortir al 
carrer. Les primeres concentra-
cions van ser espontànies sense 
gaire més preparació que sortir 
i trobar-nos. I davant la perspec-
tiva que el túnel seria llarg i fosc 
es va decidir que ens havíem 
d'organitzar", explicava una de 
les membres de l'organització en 
el seu relat.

Uns organitzadors que agraïen 
també la resposta dels veïns i ve-
ïnes: "Hem estat 100 setmanes 
consecutives, Nadal i Cap d'Any 
han caigut en dimarts i hem 
estat aquí, amb una afluència 
considerable de gairebé cada 
dimarts d'una cinquantena de 
persones", explicava el president 
de l'ANC a Sant Fost, Miquel Ca-
talán.

A la concentració d'aquest di-
marts van comptar amb la parti-
cipació de més d'un centenar de 

persones, entre elles els pares i 
la germana de Jordi Cuixart, Neus 
Cuixart, qui recordava en el seu 
discurs la seva assistència ara fa 
un any, a una de les concentracions 
de l'ANC de Sant Fost: "En aquest 
any, ni hem defallit ni defallirem. 
Estem dempeus i seguirem llui-
tant. En tot aquest temps, res ni 
ningú ens prendran la dignitat, 
la perseverança i el compromís 
de què ho tornarem a fer", va dir 
Neus Cuixart durant la celebració.
 També assistia a l'acte de dimarts 
Roger Español, un dels ferits per la 
policia durant la manifestació de 
l'1 d'octubre de 2017, qui acabaria 
perdent un ull. "Em puc imaginar 
que aquestes notícies de tots 
aquests actes els hi arriben, allà 
on són, a les presons, a les seves 
cel·les i tal com a mi em serveix a 
ells també els deu servir", va dir 
Español, agraint als organitzadors 
el seu esforç.  anna mir

a.m.

RECORD  En l'acte es va homenatjar tots els presos i exiliats

Òrgans de partit

D'altra banda, un altre molletà ha estat 
triat per formar part dels òrgans del 
partit. El president de la secció local 
d'ERC a Mollet, Albert Biescas, formarà 
part del Consell Nacional. Biescas, 
amb 1.064 vots, va ser un dels 30 es-
collits de la nova executiva. A les vota-
cions per a l'elecció dels membres del 
Consell Nacional celebrades el passat 
cap de setmana van participar un total 
de 5.195 persones, d'un cens de 9.087 
persones. El nombre de votants  va ser 
d'un 57,14%. En total hi van haver 5.192 
vots vàlids i 524 vots en blanc.

EL MOLLETÀ ALBERT 
BIESCAS, CONSELLER 
NACIONAL D'ERC arxiu

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

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

TELÉFONO: 679 903 868 

DESPACHO A COMPARTIR EN MOLLET
A 30 M DEL NUEVO JUZGADO Y A 100 M DE LA ESTACIÓN DE TREN DE MOLLET-
SANT FOST.  ESPACIOS DE TRABAJO CON ESCRITORIO PERSONAL, WIFI, EQUIPO 
MULTIFUNCIÓN, BOMBA DE CALOR, SALA REUNIÓN, BAÑO, COFFEE CORNER, 

SERVICIO DE LIMPIEZA , ETC. MUY LUMINOSO. DESDE 175 €/MES. 

MOLLET DEL VALLÈS
12/09 Jose Antonio Montilla Campillo 50 anys
12/09 Francisca Gallart Marques 89 anys
13/09 Maria Luisa Cortina Marimon 76 anys
14/09 Visitacion Loscos Domingo 94 anys
15/09 Juliana Muñoz Esquina 86 anys
16/09 Pablo Delgado Duran 85 anys
MARTORELLES
12/09 Manuel Ruiz Ruiz 79 anys
PARETS DEL VALLÈS
13/09 Luisa Tesifont Sanchez 92 anys
13/09 Jose Maria Isern Anglada 72 anys
14/09 Antonio Hernandez Cantos 86 anys
LA LLAGOSTA
16/09 Angel-Miguel Rodríguez Pérez 49 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 21 de setembre de 2019
A les 16h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 22 de setembre de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 23 de setembre de 2019
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí
Dimarts, 24 de setembre de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dijous, 26 de setembre de 2019
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

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

www.vallesvisio.cat

programació

LA LLAGOSTA. El grup d'ERC a l’Ajun-
tament considera insuficient l’actu-
al acte institucional que se celebra 
al municipi l’Onze de Setembre i 
reclama canvis de cara al 2020. De-
manen que s'allargui la durada de 
l'acte i que es creï un punt d’ofrenes 
florals on  puguin participar tant 
partits polítics com entitats. “És 
un greuge comparatiu respec-
te a l'homenatge que fan altres 

pobles. Han passat 40 anys i els 
habitants de la Llagosta seguim 
igual”, explica el regidor d’ERC, 
Xavier Cols. Aquest no és el primer 
cop que els republicans fan aquesta 
reclamació. ERC va presentar una 
moció el 2008, que es va aprovar 
per unanimitat, que demanava 
construir un monument a Rafael 
Casanova. Tot i l’acord entre els di-
ferents partits polítics, el nou mo-

nument no es va fer realitat. La se-
gona ocasió arribava al juliol, quan 
Esquerra presentava una moció 
a la junta de portaveus, que no va 
ser admesa a tràmit. “La intenció 
és ser pesats, perquè l’equip de 
govern compleixi”, afirma Cols. 
En cas de no fer-ho, ERC presen-
tarà una esmena als pressupostos 
del 2020 per incloure una partida 
perquè es creï aquest monument. 

ERC reclama canvis en la Diada 

MARTORELLES. El ple de dilluns va 
aprovar, no sense discrepàncies, 
l'augment de la dedicació i, per 
tant del sou, del regidor d'ERC Joan 
Marc Flores, qui és també primer 
tinent d'Alcaldia. Flores passarà a 
tenir dedicació exclusiva, amb el 
mateix sou que l'alcalde (42.452,24 
euros bruts, en 14 pagues l'any).

Quan el juny es van aprovar les 
retribucions dels regidors, es va 
establir que Flores tindria un 30% 
de dedicació i que percebria 12.735 
euros. Segons el batlle, Marc Cande-
la, a la junta de portaveus d'alesho-
res "ja es va explicar que aquesta 
era la nostra voluntat tenint en 
compte el nombre de carteres 
que porta Joan Marc Flores i que 
considerem que fa falta una de-
dicació més constant". Tot plegat 
es farà efectiu en el moment que el 
regidor disposi d'una excedència 
en el seu lloc de treball. El punt es 
va aprovar amb els vots del govern i 
PSC-MAPM, amb l'abstenció d'UxM 
i el vot en contra de Martorelles en 
Comú. El representant dels comuns, 
Juan Francisco García Caba ho justi-
ficava: "No dubto del seu treball. 
Però en un municipi de menys 
de 5.000 habitants no crec que 
siguin necessàries dues dedicaci-
ons al 100%".  s.carrillo

Flores tindrà 
dedicació 
exclusiva a 
l'Ajuntament

POLÍTICA

arxiu

JOAN MARC FLORES 

11-S  L'ANY 2008 ES VA APROVAR UNA MOCIÓ PER CONSTRUIR UN MONUMENT A CASANOVA

MOLLET. El Govern ha aprovat 
aquesta setmana un decret llei 
que autoritza la creació de 750 
places del cos de Mossos d’Esqua-
dra, que se sumen a les 750 que es 
van aprovar el 20 de desembre de 
2018 i a les dels 454 nous mossos 
de la 32a promoció de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya 
(Mollet) del passat mes de juny. 
També es creen 250 places del 
cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya. 

Es creen 750
noves places de
Mossos d'Esquadra
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Ciutadans reclama més fonts 
d'aigua potable a Mollet 

POLÍTICA  EL PARTIT PORTARÀ AL PLE UNA MOCIÓ A PETICIÓ DEL COL·LECTIU MOLLET OPINA

El grup taronja proposa crear diferents circuits urbans i senyalitzar-los

BAIX VALLÈS. Desenes d'associats 
al PDeCAT del Vallès Oriental van 
reunir-se dissabte en assemblea a 
Corró d'Amunt per decidir, des de 
la comarcal, el futur de l'organit-
zació i el seu encaix en l’espai polí-
tic del qual forma part. La trobada 
s'estableix en el procés participa-
tiu que ha impulsat el partit a tot 
Catalunya.  

Els militants del  
PDeCAT debaten sobre 
el futur del partit  

PARETS. Després que la setmana 
passada el grup municipal socialis-
ta de Parets fes un registre d'entra-
da amb una bateria de preguntes, 
aquesta setmana en fa un de nou. 

En primera instància, els socia-
listes exposen que "des que ha ar-
ribat el nou govern independen-
tista hi ha hagut un gran nombre 
de canvis i moviments de perso-
nal", per aquest motiu els demana 
que "n'informi els partits polítics 
de l’oposició i per tant, es con-
voqui una comissió informativa 
per explicar quins han estat els 
motius del perquè s'han substi-
tuït alguns responsables de les 
àrees directives com la de Ter-
ritori i Urbanisme, i Promoció 
Econòmica", entre d'altres. 

Sobre aquesta mateixa qüestió, 
la formació fa referència a quins 
criteris s'han seguit a l'hora de tri-
ar nous responsables a diferents 
àrees de l'Ajuntament i si aquests 
s’haurien publicitat. 

El PSC també reclama a l'equip 
de govern respostes sobre una in-
formació apareguda a les xarxes 
socials en la qual "alguns veïns 
de Parets denunciaven errors 
d'empadronament a les seves 
llars, concretament amb més 
persones empadronades de les 
que hi vivien", expliquen. 

En relació amb aquest cas, el 
grup municipal del PSC pregunta si 
"s'ha revisat el cens d'empadro-
nament per corregir possibles 
erros i si se sap quants errors hi 
ha hagut i en quines dates van 
tenir lloc".

La formació socialista, també de-
mana "com està el projecte de la 
remodelació de la plaça Espanya 
i  com és que no s’inicia la licita-
ció de les obres tenint en comp-
te la modificació del pressupost 
feta al juliol ampliant la dotació 
econòmica per a la via pública". 

A més a més, reclamen que se'ls 
informi de si hi ha actuacions de 
millora previstes al barri Cerda-
net, concretament a la plaça Gaudí, 
obres que segons diuen els socia-
listes "contemplàvem en el nos-
tre programa".  

El PSC demana 
sobre els canvis 
de directius a 
l'Ajuntament 

MOLLET.  La formació Mollet en 
Comú celebra aquest dissabte a les 
20 h, al Jardinet del Casal, un so-
par de carmanyola, per a totes les 
persones inscrites i simpatitzants 
del partit. Una trobada on els co-
muns volen "aglutinar de nou tot 
el conjunt de persones que van 
fer possible una gran campanya, 
elaborar un gran programa, i 
obtenir uns bons resultats", indi-
quen des de la formació. 

L'objectiu d'aquest sopar no és 
cap altre que el de "passar una es-
tona distesa, festiva, però també 
de reflexió i proposta, on amb 
la participació de tots i totes es-
tablim prioritats i projecte de 
treball per aquest any i els pro-
pers", expliquen des del partit.

Un acte pensat perquè Mollet en 
Comú comparteixi també el seu pla 
de treball "que s’haurà d’acabar 
de perfilar amb la participació 
de tothom", diuen. I amb el qual 
volen plantejar "grans temes de 
ciutat que calen afrontar com 
aconseguir una ciutat neta, cívi-
ca, segura, compromesa amb el 
medi ambient, que generi llocs 
de treball, educadora i amb una 
bona convivència". Qüestions que 
es plantegen treballar amb "rigor".

I tot això sense oblidar la "la si-
tuació política incerta", que se-
gons diuen els comuns, viu l'Estat 
actualment amb un Govern en fun-
cions i amb una nova convocatòria 
d'eleccions.  

Mollet en Comú 
aborda nous 
reptes en un 
sopar obert

MOLLET. El grup municipal de Ciu-
tadans a Mollet (Cs) ha presentat 
una moció per reclamar al govern 
municipal la instal·lació de més 
fonts d'aigua potable als carrers 
de la ciutat.

Iván Garrido, regidor-portaveu 
de Cs assegura que el seu grup ha 
detectat que en els últims anys hi 
ha menys fonts d'aigua potable 
a la ciutat, un fet que consideren 
que "és un error com s'ha pogut 
comprovar durant els mesos de 
juliol i agost per les altes tem-
peratures". 

ubicació de les fonts".
La moció sorgeix d'una reunió 

amb el col·lectiu Mollet Opina, a 
qui Garrido ha agraït la proposta. 

Dues mocions més
La Plataforma en defensa de la sa-
nitat pública del Baix Vallès tam-
bé  presentarà dues mocions al 
proper ple.  La primera d'elles per 
reclamar l'inici "immediat" de les 
obres de remodelació de l’estació 
de tren de Mollet-Sant Fost i la se-
gona, per oposar-se a la Llei Ara-
gonès que planteja el Govern. 

La moció de Cs demana que les 
fonts noves que s'instal·lin "han 
de ser aptes tant per a persones 
com per a les seves mascotes, 
ja que actualment s'han detec-
tat usos incorrectes perquè no 
disposen d'aquest doble sis-
tema", ha indicat Garrido, que 
també ha recalcat que "tenir més 
fonts d'aigua potable pot incen-
tivar la mobilitat a la ciutat". 
En aquest sentit, el grup taronja 
proposa crear diferents circuits 
urbans i que "aquests siguin se-
nyalitzats i coincideixin amb la 
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

Consume menos energía, 
gracias a nuestras ventanas 
de última generación de 
aluminio y PVC

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

Si cambias todas las
ventanas de tu casa, 
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta fin de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Tels: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.com | aluminiscoel.com

+IVA

+IVA

+IVA

Palaudàries 5 
Mollet del Vallès

935 792 122 

ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

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

Servei a particulars i a empreses
REPARACIÓ I VENDA

La solució als teus
problemes informàtics

ECONOMIA
El Govern presenta el PUOSC 2020-2024
El Govern català ha presentat el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 
(2020-2024) que preveu repartir uns 250 milions en ajuts als ajuntaments 
de les comarques de Barcelona. S'estructura en dues línies d'ajudes: una 
d'un màxim de 250.000 euros per municipi destinats a inversions, i una 
altra, per a municipis petits, amb una dotació màxima de 120.000 €.

La Cambra organitza un taller per a directius
La delegació de la Cambra de Comerç al Vallès Oriental  
impartirà el 17 i 18 d'octubre un taller centrat en gestionar les 
habilitats comunicatives dels empresaris i directius del  
territori. Sota el títol Com convèncer a les reunions i als equips?
la doble sessió anirà a càrrec del formador Ignasi Martínez.

MARTORELLES. Els treballadors 
de la planta que Laboratoris Es-
teve té a Martorelles es mostren 
preocupats amb el procés de des-
inversió  en el qual està immersa 
la multinacional. La farmacèutica 
anunciava els canvis estratègics 
a finals de l'any passat i segons 
fonts del comitè d'empresa, 

s'hauria mostrat "transparent i 
clara" en tot el procés. Tot i així, 
s'hauria negat a signar un acord 
per mantenir les condicions la-
borals dels més de 600 treballa-
dors que actualment té la planta: 
"No ens posem d’acord amb el 
manteniment de les condicions 
i dels llocs de treball. Nosaltres 

pensem que no hi haurà movi-
ments, que serà  un canvi tran-
quil, però la gent està inquieta", 
confirmaven fonts del comitè al 
diari Som.

Una inquietud que divendres 
passat es calmava, després que el 
Departament de Treball de la Ge-
neralitat es proposés, a petició de 
l'Ajuntament de Martorelles, mit-
jancer en les negociacions amb 
l'empresa: “El Departament aju-
darà i treballarà conjuntament 
amb l’Ajuntament i el comitè 
per mantenir els llocs de tre-
ball amb els futurs propietaris 
i els drets que el comitè havia 
pactat amb la direcció dels la-
boratoris”, explica l'alcalde, Marc 
Candela.

Des de l'empresa asseguren 
que: "No hi ha res tancat. Estem 
negociant amb diversos part-
ners. És aviat per assumir cap 
compromís" i afirmen tenir pen-
dent una reunió amb Treball. i

INDÚSTRIA  LA FARMACÈUTICA ESTÀ EN PROCÉS DE NEGOCIACIÓ PER TROBAR NOU INVERSOR

La plantilla d'Esteve demana un 
acord per mantenir els llocs de 
feina a la fàbrica de Martorelles

CONVERSES La multinacional assegura que és aviat per assumir compromisos

COMERÇ LOCAL

MOLLET. Troba les 12 tradicions ca-
talanes molletanes és el títol del 
nou concurs que prepara l'Associ-
ació d'Autònoms Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya (AD-
HEC). El concurs començarà el dia 
4 d'octubre i estarà actiu fins al 5 de 
novembre. De tots els establiments 
que decideixin participar, l'ADHEC 
en triarà 12 perquè siguin, a més 
a més, els encarregats de col·locar 
als seus aparadors els elements 
tradicionals que hauran de ser des-
coberts pels veïns i veïnes. Els mo-
lletans que comprin als comerços 
i participin del concurs, entraran 
en un sorteig que es celebrarà el 9 
de novembre. 

Aquesta proposta de l'entitat 
molletana té com objectiu dina-
mitzar el comerç local: "Aquestes 
activitats són l'única eina que 
tenim perquè la gent participi 
i gasti als comerços del munici-
pi", explica Lluís Farré, president 
de l'ADHEC. i 

ADHEC apropa 
les tradicions 
molletanes als 
aparadors

LABORAL

MOLLET. Els treballadors de Mon 
Pa es van concentrar dimarts al 
carrer Mallorca de Barcelona on 
es celebrava la reunió entre l'em-
presa i el comitè arran de l'expe-
dient regulador d'ocupació (ERO) 
presentat per la firma de fleques. 
Aquest era el tercer cop que es 
reunien i de nou la trobada fina-
litzava sense arribar a cap acord. 

"Si no hi ha cap acord que es 
tanqui el procés de negociació", 
reclamava el representant del sin-
dicat Comissions Obreres, Tomàs 
Díaz, qui assegura que els treba-
lladors es troben en una situació 
econòmica complicada. "Estem 
intentant que la gent pugui te-
nir opcions. Des del juliol no 
han cobrat les nòmines i l'em-
presa ens diu que no té diners i 
no vol negociar", afegia Díaz. 

El termini per tancar l'expedient 
acaba el 4 d'octubre, data a la qual 
des del sindicat consideren "no 
cal arribar si no hi ha acord". 
Tot i així aquest divendres podria 
tenir lloc una nova reunió.

L’empresa Mon Pa –a través 
de les panificadores MYRPA i 
PAMYR– va presentar el passat 
dilluns 2 de setembre un ERO, que 
suposarà el tancament de totes les 
seves botigues –4 a Mollet i 23 a 
Barcelona– i l'acomiadament dels 
seus 96 treballadors. i 

Negociacions 
estancades entre 
Mon Pa i els 
treballadors

arxiu
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Cambridge School obre la seva 
desena escola al Vallès Oriental
Cambridge School va inaugurar el passat 5 
de setembre la seva desena escola al Vallès 
Oriental. Concretament va ser a Llinars del 
Vallès i en paraules de la directora general, 
Sarah Edge, “aquest desè centre repre-
senta un símbol dels esforços que han 
convertit Cambridge School en l’escola 
d’idiomes de referència de la comarca”.

Cal destacar que Cambridge School és 
l’única escola d’idiomes del Vallès Oriental 

amb el Certificat UB-EIM de l’Escola d’Idi-
omes Moderns de la Universitat de Barce-
lona, i que ha format milers de vallesans, 
comptabilitzant més de 4.000 exàmens ofi-
cials aprovats des de l’any 2000.

D'entre la desena de centres que té a la 
comarca, n'hi ha dos en municipis baixva-
llesans: un al número 26 de la rambla Nova 
de Mollet i un altre al número 28 de l'avin-
guda de la Pedra del Diable de Parets.

CAMBRIDGE SCHOOL
Rambla Nova, 26. Mollet. Tel. 93 579 44 51

Avinguda de la Pedra del Diable, 28. Parets. 93 159 76 20
www.cambridgeschool.com

L’APARADOR
DE LA SETMANA

Tu ets qui et pots fer feliç
Avui proposo, amb gran entusiasme i perquè 
m’encanta aquest home, la lectura d’una en-
trevista a Bernardo Stamateas, psicoterapeu-
ta, teòleg i sexòleg. En la meva feina a consulta, 
observo reiteradament com la majoria de per-
sones, especialment dones i de totes les edats, 
només s’imaginen felices si tenen una parella 
al seu costat; és a dir, pensen que una relació 
sentimental els donarà la felicitat.

Davant d’aquesta actitud, jo els plantejo: 
“la solució no és posar un home en la teva 
vida; la felicitat ha d’anar de dins a fora; 
abans de tenir una parella, hauries d’es-
tar bé amb tu mateixa; no busquis la mitja 
taronja, sigues primer una taronja sence-
ra i després que t’arribi una altra taronja 
sencera i compartiu". Quan ho comento 
en teràpia les seves cares ho diuen tot. Res 
del que dic respon a les seves expectatives 
romàntiques, només veuen que els proposo 
feina i de resultats no automàtics.

Ningú diu que estimar-se des de dins sigui 
immediat, tant de bo fos natural, de sèrie i 

permanent. Però l’existència vol que treba-
llem i millor fer-ho des de la infància. I si ja 
anem endarrerits, tan bon punt prenguem 
consciència d’un estat baix de la nostra au-
toestima, comencem una caminada interior.

Tot seguit, destaco algunes de les afirma-
cions de Bernardo Stamateas: "Emmalaltim 
aïllats i ens curem en companyia"; "si te 
n'alegres del bé aliè, l'atraus"; "si penses 
que has d'agradar a tothom, acabarà ansi-
ós i angoixat", "si tens ben harmonitzades 
les emocions, això es nota i tothom voldrà 
tenir-te a prop"; "allò determinant no és 
el que altres et diuen des de fora, sinó el 
que tu et dius des de dins"; "no t'aparellis 
per ser feliç, aparella't perqué ets feliç".

Aquesta última afirmació em sembla una 
manera genial de dir quin és l’estat adient 
per iniciar una relació de parella. Però per 
tenir aquest estat de felicitat, cal fer un camí 
d’autoconeixement i arribar a un estat d’au-
toestima individual. Bona lectura, reflexió i 
decisió de canvi: bit.ly/Stamateas.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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OPINIÓ

 

Davant la barra lliure que tenia 
el Circuit, em sorprenia el 

reguitzell de limitacions que 
pateixen altres esdeveniments

les primeres hores de la matina-
da de traspàs del cap de setma-
na d'agost a setembre em vaig 
sentir barrinat per un brunzit 

que agitava el cel de Mollet i el Baix Vallès. 
Aquell brogit no provenia del Festival de 
l'Arlequí, finit puntualment i religiosament 
a l'una, ni tampoc de cap festa major prope-
ra. Afinant l'oïda vaig entendre que l'origen 
n'era les 24 hores del Circuit de Montmeló i 
que, amb la calor i la finestra oberta de bat 
a bat, em bressolaria intensament tota la 
nit.

La vibració sol·lícita que m'acompanya-
va al matalàs em va fer pensar que seria tan 
molesta per a les orelles de tots els mortals 
que jeien, tant, o més, com un concert o altres 
activitats lúdiques. Davant la barra lliure que 
tenia el Circuit, em sorprenia el reguitzell de 
restriccions i limitacions pel bé de la convi-
vència que dits esdeveniments sofrien.

I quan la mala hòstia acudia també al meu 
llit a sumar-se a l'orgia insomne que jo gau-
dia amb la conyeta del sorollet, vaig pensar 
en la tècnica del panes et circenses i també 
dels "pilotassos" dels grans esdeveniments 
i el seu manà per a la nostra xacrada eco-
nomia. I també amb els milers de carones 
satisfetes i emocionades gaudint d'unes 
quadrigues devoradores de combustibles 
fòssils, les quals als feiners -si tenien fei-

A
UN BRUNZIT

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

na- es veien engavanyades en vagons bor-
reguers i impuntuals de la RENFE, o bé, 
pagant cada cop més tributs ecològics per 
cada litre de carburant dels seus vehicles.

Ja pregonem la insostenibilitat mediam-
biental de la nostra societat i ens replante-
gem un model de mobilitat defectuós, amb 
un transport públic insuficient, mal pla-
nificat i amb preus cars. I la genteta de pa 
sucat amb oli ens tocarà assumir-ne tots 
els costos i esforços com calgui. Però pen-
so que davant de tot plegat, en un país que 
pretén ser capdavanter i que vol fer gestos 

de modernitat com, per exemple, abolir 
totalment els correbous, hauria d'eliminar 
també activitats que contravenen el sentit 
comú i que no són cap mena d'exemple ni 
representatives de res, com són les car-
reres al Circuit de Montmeló o també les 
competicions al Camp de Tir de Mollet. O 
em direu que podem ser tan imbècils d'es-
bufegar quan anem a treballar perquè ens 
costa déu i ajuda, i sentir-nos cofois que 
d'altres facin apologia del motor de com-
bustió i emprenyin amb un brunzit torra-
collons?

Dilluns es presentava la Zona de Baixes Emissions a Barcelona, una mesura 
que entrarà en vigor l'1 de gener i que restringirà l'accés dels vehicles més 
contaminants a la ciutat. Aquest és un primer pas endavant en la millora  
de la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana, però que, davant de l'evident 
emergència ambiental, és del tot insuficient. Ciutats com Mollet podrien 
adoptar aquesta i altres mesures en un pas valent cap a un canvi de 
concepció de la mobilitat que faci desaparèixer el cotxe del centre de les 
ciutats i en disminueixi l'ús en general. Aquestes, però, són sovint mesures 
impopulars que els governs temen aplicar. De vegades les administracions fan 
actuacions puntuals que responen a certes demandes, però que no 
solucionen el problema de la mala qualitat de l'aire. És el cas dels carrils bici 
que no garanteixen una connectivitat àmplia. Fins que no millori el transport 
urbà i s'impedeixi el cotxe als nuclis urbans, la mobilitat tampoc canviarà i 
l'aire que respiren els vallesans continuarà altament contaminat. 

SENSE COTXES AL CENTRE 
Editorial

ls científics afirmen que només 
tenim 11 anys per evitar les greus 
conseqüències del canvi climàtic. 
Les joves de Fridays for Future no 

deixen de repetir-ho: "Tret que tinguis 90 
anys, aquest també és el teu problema. En-
cara hi som a temps!”. El canvi climàtic ja és 
aquí. Màximes superiors als 40ºC a les capi-
tals Nord-europees. Es desglaça l'Àrtic. Sibè-
ria, l'Antàrtida i la selva amazònica cremen. 
Interessos econòmics molt poderosos provo-
quen incendis per desforestar-la per conrear 
grans plantacions de soja principalment per 
a aliment de bestiar. Incomprensiblement, 
el govern de Bolsonaro fa els ulls grossos. 
Capitalisme de mercats globals que en un 
festival d'emissions de Gasos d'Efecte Hiver-
nacle (GHE) transporten aliments de banda a 
banda del món. Tot s'hi val per l'enriquiment 
d'uns pocs.  Mentrestant, la pujada del mar al 
Pacífic ja és evident. Creix el risc d'engolir els 
arxipèlags de Fiyi, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu 
e Illes Marshall. Indonèsia ha decidit canviar 
de capital l'any vinent. Jakarta s'enfonsa.

A Catalunya, els models de predicció con-
clouen que les pujades del mar cobriran el 
Delta de l'Ebre, el del Llobregat i el pla de l'ae-
roport del Prat. Zones litorals cobertes pel 
mar, rius desbordats, períodes de sequera ex-
trems, dificultats per garantir l'abastament 
d'aigua i els aliments a les poblacions, a les 

Mobilitzem-nos pel clima!
llars, indústries, comerços, escoles i hospitals. 
Afectacions en la salut sobretot de nens i gent 
gran... Arbres, plantes, animals... moren per 
falta d'aigua i per l'alta temperatura. Emer-
gència climàtica i ecològica!

Tothom és a casa perplex. Les nits de juliol i 
agost a Mollet són molt més càlides i humides. 
L'altre dia, la propietària d'un conegut forn de 
Mollet em comentava que estaven preocupa-
des. Els proveïdors de cereals els hi deien que 
pel canvi climàtic els conreus a l'Àfrica esta-
ven en risc. Les vinyes de la coneguda bodega 
Torres també han estat afectades. Els propie-
taris s'han decidit a comprar terrenys al Pre-
pirineu per plantar vinya a més alçada i més 
fred que al Penedès.

Els joves criden que el país es crema i di-
uen que els dirigents no fan res. A Mollet, un 
grup de persones i entitats hem decidit actu-
ar-hi des de Mollet pel Futur. Els objectius són 
tres. Informar, sensibilitzar als veïns i veïnes 
de la gravetat de la situació, estimular-los a 
què posin el seu granet de sorra i aconseguir 
que l'Ajuntament de Mollet acordi declarar 
l'emergència climàtica. Cal una declaració 
plena de contingut i no plena de frases buides. 
La Unió Europea s'ha compromès a reduir un 
mínim del 40% d'emissions de GEH per al 
2030 respecte el 1990. Cal que l’Ajuntament 
avaluï l’evolució de l’emissió dels GEH eme-
sos al nostre municipi amb l’objectiu de poder 
certificar el correcte acompliment.

Si us plau. No us ho mireu des del sofà de 
casa. Sumeu-vos-hi, a la concentració del 26 
de setembre a les 18.30 als Quatre Bancs i a la 
del 27 de setembre a les 18 h als Jardinets de 
Gràcia de Barcelona.

E

QUIM PÉREZ   
 Membre de Mollet pel Futur i 

Ecologistes en Acció

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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ESPORTS
El juvenil del Mollet a PreferentL'emotiu gest d'Alèxia Putellas amb una fan
L'equip juvenil del CF Mollet UE s'estrenarà 
dissabte a la Preferent al camp del Manresa 
després de descendir de la Lliga Nacional el 
curs passat. Els molletans intentaran tornar a 
la segona màxima categoria estatal juvenil.   

La molletana Alèxia Putellas va ser dimarts la protagonista d'una 
història viral a les xarxes socials per un emotiu gest amb una de les seves 
fans, que s'anomena Rosa. L'aficionada va publicar una imatge d'una 
samarreta pintada amb els colors del Barça i el nom de Putellas. La 
molletana va escriure-li per enviar-li una samarreta original seva. 

BAIX VALLÈS. La Quarta Catalana 
de futbol obrirà el teló el cap de 
setmana i el Baix Vallès tindrà 
quatre representants, dos més 
que el curs passat. El CE la Lla-
gosta, el CF Martorelles B i el CF 
Parets B són de recent creació, 
mentre que la UE Lourdes ha des-
cendit de la Tercera Catalana. 

Grup 6
Al grup 6 hi ha dos representants 
baixavallesans amb els filials del 
Parets i Martorelles. Tots dos 
equips s'han format després que 
el curs passat els seus dos pri-
mers equips pugessin de catego-
ria: el Parets a Primera Catalana i 
el Martorelles a la Tercera Catala-
na. El Parets està dirigit per Álex 

Rodríguez i l'objectiu és ser com-
petitius: "Tenim aspiracions, 
però primer volem guanyar el 
cap de setmana. A llarg termi-
ni, volem tenir les nostres op-
cions", explica el tècnic, que dis-
sabte debuta contra el Juventus B 
amb un total de 22 jugadors, gran 
part dels quals formats al club. 

Pel que fa al Martorelles B, està 
entrenat pel president del club, 
Carles Sig. "Vaig estar a punt de 
ser també jugador, però millor 
que no", admet Sig, que destaca 
tenir un equip "al 95% amb ju-
gadors formats a Martorelles". 
El conjunt martorellenc confia fer 
un bon paper i sumar els primers 
punts dissabte contra el Premià 
de Dalt B.

Grup 11
De la Lourdes del curs passat 
només continuen quatre jugadors 
"La resta són noves incorpora-
cions, molts d'ells provenen del 
conveni signat amb el CF Mollet 
UE", diu el president Fernando 
Diago, que vol lluitar per l'ascens 
però sap de la "dificultat".  

Grup 12
El CD la Llagosta té com a objec-
tiu principal recuperar la filosofia 
del primer equip, que van perdre 
fa una temporada. "Tenim una 
plantilla completament nova, 
però amb gent del municipi". 
admet un dels entrenadors, Ma-
nuel Iglesias. La Llagosta visita 
Sentmenat.  jl.r.b.

FUTBOL |  Quarta Catalana  LA LOURDES BAIXA DE TERCERA I LA RESTA SÓN DE NOVA CREACIÓ

Quatre equips del Baix Vallès, 
a punt per la Quarta Catalana

Primera Catalana  EL PARETS REP EL LÍDER, EL GIRONA B

El CF Parets rebrà el Girona B amb 
l'objectiu d'oblidar la golejada de la 
jornada passada a Vic (4-0). Els pa-
retans tindran la baixa de Pol Mon-
tart, que va ser expulsat a Osona. El 

Parets suma un punt en dos partits i 
el Girona B és líder amb dos triomfs. 

Pel que fa al CF Mollet UE, ve de 
golejar contra el Rubí (5-0) i Jordi 
López vol mantenir aquestes bo-
nes sensacions contra el Sabadell 
Nord, que va guanyar la jornada 
passada per la mínima contra el 
Manlleu, 3 a 2. El Mollet busca la 
primera victòria a domicili. Els 
dos equips estan empatats amb 
tres punts. 

El CF Mollet visita Sabadell 
després de golejar a Rubí

Futbol base  ES DISPUTA LA MOLLETENSE CUP 2019

Espanyol i Barça guanyen al Zona Sud
L'RCD Espanyol, per partida doble, i el FC Barcelona, s'han repartit les 
victòries de les tres categories de la Molletense Cup 2019, que va tenir lloc 
el cap de setmana al Zona Sud amb una vintena d'equips. L'Espanyol va 
guanyar en prebenjamí i benjamí i el Barça va ser el millor en aleví. 

ue molletense

QUARTA CATALANA, EQUIPS DEL BAIX VALLÈS

GRUP 6

CF Martorelles – Premià de Dalt B
dissabte 18.45 h

CF Parets B – Juventus B
dissabte 19 h

UD Lourdes – Llinars
diumenge 16.30 h

Sentmenat – CE la Llagosta 
dissabte 16 h

GRUP 11 GRUP 12

CF PARETS - GIRONA B
Diumenge, 22  12 h Parets

SABADELL NORD - CF MOLLET UE
Diumenge, 22  11.30 h Sabadell
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

E S P E C TA C U L A R 
PISO DE 105 M2 
EN MOLLET. ZONA 
CAN BORELL. 3 
habitaciones, 2 
baños, cocina de 
14 m2, salón con 
salida a balcón. 
Calefacción. Pis-
cina, parking y 
zona comunitaria. 
Cert. energ.: E. 
Ref. JV14176.   PVP: 
231.900 euros. In-
teresados llamar 
al tel. 93 579 33 33.

PISO PARA RE-
FORMAR DE 80M2 
EN MOLLET CEN-
TRO. 2º sin ascen-
sor, en el centro 
de mollet. Dispone 
de 3 habitacio-
nes, 1 baño, coci-

na con lavadero, 
s alón- come dor. 
Piso de origen. 
125.000€ Certifi-
cación energética: 
f. Ref. JV14209 In-
teresados llamar al 
tel. 93 579 33 33.

CASA DE PUE-
BLO DE 76 M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
Casa tipo dúplex 
en el centro, recién 
reformada, consta 
de 3 habitacio-
nes, 1 baño, salón 
y cocina ameri-
cana, balcón. Sin 
parking. 165.000€ 
C e r t i f i c a c i ó n 
energética: E. Ref. 
JV14178 Interesa-
dos llamar al tel. 
93 579 33 33.

PISO EN EL CEN-
TRO DE 73 M2 EN 

MOLLET CENTRO. 
Frente al Parc de 
Les Pruneres. Fin-
ca con ascensor. 
Consta de 2 ha-
bitaciones, baño 
completo, amplio 
salón- comedor, 
balcón, cocina 
i n d e p e n d i e n t e . 
Ventanas aluminio 
y A/A. Sin parking. 
166.000€ Certifi-
cación energética: 
E. Ref. JV14182 Tel. 
93 579 33 33.

PISO CON PAR-
KING Y TRASTE-

RO DE 64M2 EN 
MOLLET ZONA 
CAN PANTIQUET. 
Piso con parking 
y trastero en la 
misma finca. Con 2 
habitaciones, co-
cina y baño refor-
mados, lavadero, 
salón de 22 m2. 
Calefacción y A/A. 
179.000€ Certifi-
cación energética: 
D. Ref. JV14192 Tel. 
93 579 33 33.

CASA ADOSADA 
EN EL CENTRO 
DE 165 M2 EN 

MOLLET CENTRO. 
Casa de 3 plan-
tas que consta de 
3 habitaciones, 
2 baños y 1 aseo, 
salón y cocina 
americana. Ca-
lefacción y A/A. 
Magníficas cali-
dades. Sin parking. 
375.000€ Certifi-
cación energéti-
ca: E. Ref. JV14197 
Interesados llamar 
al teléfono 93 579 
33 33.

PISO PLAN-
TA BAJA 100 M2 

EN MONTMELÓ. 
ZONA DE LA QUI-
TA N A- C E NTRO. 
4 habitaciones (3 
de ellas dobles y 
1 individual), co-
cina con salida a 
gran patio lava-
dero, y otro patio 
salida por habi-
tación individual, 
baño con plato 
de ducha. Terraza 
25m2 aprox. con 
toldo. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. EV11139.   PVP: 
165.000 euros. 
nteresados llamar 

al teléfono 93 572 
30 73.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 
A L'AVINGUDA 
LLIBERTAT DE 
MOLLET, a prop de 
l'Ajuntament. Pri-
mera planta amb 
molta llum. Ves-
tí-bul + 3 despat-
xos amb modernes 
mampares de se-
paració i climatit-
zació fred-calent. 
Alta vigent de llum 
i aigua. PVP: 450 
euros. Interesados 

llamar al teléfono 
606 30 51 03. 

SENYORA NECES-
SITA HABITACIÓ 
a canvi d’ajudar a 
casa. Zona Coll-
blanc. tel. 678 350 
973.

RELAX

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariño-
sa. 150 de pecho 
natural, soy gua-
pa, me gustan los 

besos con lengua, 

francés natural y 

hago todo tipo de 

servicios. Teléfono 

698 233 361. Susi.

TREBALL

DEMANDA

PIZZERÍA LA SOLE 

BUSCA REPARTI-

DOR. Con licencia 

de moto. De miér-

coles a domingo 

de 20 a 24 h. Tel. 

654 082 336. Cal-

des de Montbui 19, 

local 3.

BUSCO HABITA-
CIÓN, PEQUEÑO 
ESTUDIO, PISO 
ECONÓMICO O 
CASA para cuidar 
en Mollet o alre-
dedores. Melania. 
Tel. 606 232 980.

OFERTA

S’OFEREIX AU-
TÒNOMA PER 
PORTAR COMP-
TABILITATS/FIS-
CAL/IMPOSTOS, a 
pimes i autònoms. 
Interessats trucar 
al telèfon 651 04 
00 07.
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MONTMELÓ. Miguel Ángel Izquier-
do va aixecar fa tan sols uns dies el 
trofeu de campió de la Copa Cata-
lunya de futbol sala amb l'Indus-
trias Santa Coloma, que va gua-
nyar a la final contra el totpoderós 
FC Barcelona Lassa (4-3). Izquier-
do afronta la seva quarta tempo-
rada dins l'organigrama tècnic 
de l'equip professional colomenc, 
que milita a la màxima categoria 
espanyola del futbol sala.

Izquierdo té diverses tasques 
dins el cos tècnic encapçalat per 
Óscar Redondo. Entre elles, és res-
ponsable de l'scouting dels rivals, 
d'organitzar la logística del pri-
mer equip i, en els partits, n'és el 
delegat. "Faig vídeos dels rivals 
per tenir nocions de com juga el 
contrari. També en l'àmbit esta-
dístic portem un control de com 
fan gols els rivals. També prepa-
ro vídeos del nostre equip, per 
millorar coses", explica Izquier-
do, qui té  Fran Burgueño, exentre-
nador del FS Parets, entre els seus 

FUTBOL SALA MIGUEL ÁNGEL IZQUIERDO AFRONTA LA QUARTA TEMPORADA AL COS TÈCNIC

"Em sento afortunat per 
estar al FS Santa Coloma"

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mo-
llet va guanyar diumenge contra 
l'AE Badalonès i va aconseguir el 
bitllet per passar als quarts de fi-
nal de la Lliga Catalana d'EBA. El 
conjunt de Josep Maria Marsà ha 
acabat al primer lloc del grup 4 
després d'imposar-se dimecres 
passat a casa contra l'Arenys (75-
76) i diumenge a la pista del Bada-
lonès (77-84).

El Mollet ha guanyat la fase 
prèvia del grup 4 de la Lliga Cata-
lana amb dues victòries. La resta 
d'equips que han passat als quarts 
de final són  Salou, Cornellà, Quart, 

BÀSQUET L'EQUIP COMENÇA LA LLIGA D'EBA A SANT ADRIÀ

El Recanvis passa als quarts 
de final de la Lliga Catalana

Sese, Igualada, Castelldefels i Vic. 
Els quarts de final es disputaran 
a partit únic el divendres 1 de no-
vembre i encara s'està pendent 
del seu sorteig. L'actual campió de 
la competició és el Quart que l'any 
passat va revalidar el títol del 
2017-18 en superar a la darrera 
final al CB Igualada (52-59).

Comença la Lliga d'EBA
El Recanvis Gaudí Mollet afronta-
rà la primera jornada de la Lliga 
d'EBA després de les bones sensa-
cions de la Lliga Catalana. Els mo-
lletans visiten dissabte la pista del 
Sant Adrià (18 h) amb l'objectiu 
de sumar la primera victòria de 
la fase regular i refermar el bon 
moment de l'equip de Josep Maria 
Marsà, que compta amb el gran 
moment d'un dels seus fitxatges, 
Javi Rodríguez. 

Sergio Gómez marxa 
a la lliga sueca
LA LLAGOSTA. Sergio Gómez ha dei-
xat el Toulon de la lliga francesa 
de futbol sala i s'ha incorporat a 
l’IFK Uddevalla Futsal, de Suècia. 
L’esportista llagostenc, que juga 
de porter, ha marxat de la disci-
plina francesa després de pro-
clamar-se la temporada passada 
campió de lliga. Ara marxa a l'IFK 
Uddevalla, que jugarà la Lliga de 
Campions de futbol sala. 

FUTBOL SALA

m.i.

MOLLET HA ESTAT CONVIDADA PER SER CIUTAT EUROPEA 2017

Dos equips del CB Mollet, a Bulgària
Dos equips del Club Bàsquet Mollet participen en la competició del 3x3 de 
bàsquet del Festival d'Esports Urbans de Sofia, a Bulgària. El campionat 
se celebra fins diumenge amb representants de 12 països. Mollet ha estat 
convidada al festival perquè l'any 2017 va ser Ciutat Europea de l'Esport.

cbm

CAMPIÓ  Miguel Ángel Izquierdo amb la Copa de Catalunya 2019 

SANT ADRIÀ - CB MOLLET
Dissabte, 21  18 h Sant Adrià

companys de cos tècnic.
Izquierdo, de 43 anys, està vi-

vint el somni de la professionalitat 
esportiva. "Tinc molta feina en-
tre les tasques del Santa Colo-
ma i la meva feina. Però tot això 
és més experiència i em sento 
del tot afortunat per formar 

part d'un club professional", 
admet el tècnic, que la temporada 
passada encara compaginava la 
tasca al Santa Coloma sent el tèc-
nic de l'AE Montmeló. 

Aquesta temporada, l'objectiu 
del Santa Coloma és la permanèn-
cia en la màxima categoria.  jl.r.b.
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A la nostra residència treballem per a que el teu gos 
se senti com a casa. En un entorn ideal en plena 
natura, el teu millor amic rebrà un servei integral i 
exclusiu de benestar i salut de la mà dels nostres 
professionals.

I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

MOLLET. Un mallot vermell es ves-
tirà a la 31a edició de la Marxa Ci-
cloturista Ciutat de Mollet Memo-
rial Pelegrí Pi en honor a dos dels 
tres homenatjats, els exciclistes 
professionals i germans Pedro i 
Dámaso Torres, coneguts amb el 
sobrenom de Los malagueños de 
Mollet, que van competir profes-
sionalment amb La Casera-Peña 
Bahamontes. També rebrà un re-
coneixement Joan Zafra, vinculat 
al Club Ciclista Mollet des de fa 
una seixantena d'anys. La cursa, 
del Club Ciclista Plana Lladó, se 
celebrarà el 6 d'octubre amb dos 
recorreguts: de 80 km i 94 km 
amb cronoescalada. 

'Los malagueños de Mollet'
Els dos germans, nascuts a Humi-
lladero, van establir-se quan eren 
petits amb la seva família a Marto-
relles els anys cinquanta, tot i que 
posteriorment "fèiem més vida a 
Mollet", va dir dilluns Pedro Tor-
res durant l'acte de presentació 
de la cursa, que recordava tot ri-
ent: "Ens deien 'Los malagueños 
de Mollet' perquè vam néixer a 
Humilladero, de Màlaga" –muni-
cipi agermanat amb Martorelles. 
Aquest exciclista professional, ara 
de 70 anys, va ser el germà Torres 
amb més èxit guanyant els mallots 
de muntanya del Tour (1973) i la 

CICLISME LA 31a MARXA PELEGRÍ PI VESTIRÀ UN MALLOT VERMELL PELS GERMANS TORRES

'Los malagueños de Mollet' i 
Joan Zafra seran homenatjats

COMPANYS  L'alpinista amb els membres de l'expedició

PARETS. Sergi Mingote va comen-
çar dissabte l'expedició per pujar 
el cim del Dhaulagiri, al Nepal. 
L'alpinista paretà comença així el 
seu nou repte, el 14x1000 Project 
Catalonia que pretén ascendir els 
catorze vuit mils en 1.000 dies –ja 
en porta sis– per establir un nou 
rècord Guinness.

El Dhaulagiri, de 8.167 metres, 
és la setena muntanya més alta 
del món. Mingote fa aquesta expe-
dició amb els catalans Lluís Corta-
della i Agustín Abanades, l'italià 
Mattia Conte i el brasiler Moeses 
Fiamoncini. Mingote té previst 
instal·lar tres camps d'alçada. La 
part més tècnica i compromesa de 

ALPINISME TÉ PREVIST INSTAL·LAR TRES CAMPAMENTS

Sergi Mingote, camí del 
camp base del Dhaulagiri

la ruta està als 7.300 metres d'al-
titud, amb una secció mixta de gel 
i roca. 

Dificultats amb la pluja
Dimarts, l'expedició de Mingote va 
haver de superar diversos proble-
mes pel trencament del palier del 
4x4 que els havia de portar fins a 
Yak Karha (4.900 m). "Tot i les di-
ficultats podrem iniciar el camí 
cap al camp base del Dhaulagiri 
des de Yak Karha. Que comenci 
el trekking!", deia per xarxes so-
cials Mingote. La previsió de l'al-
pinista paretà és arribar a partir 
d'avui divendres al camp base del 
Dhaulagiri. 

sergi mingote

El Circuit acull l'Internacional GT
MONTMELÓ. El Circuit de Barcelona-Catalunya celebrarà el cap de set-
mana l'Internacional GT, que comptarà amb turismes i monoplaces per 
completar un intens cap de setmana de curses en el qual el protagonis-
me recaurà sobre Albert Costa. El pilot català defensa el lideratge del 
campionat International GT Open. Aquest certamen estarà acompanyat 
d’altres com l’Euroformula Open, GT Cup Open Europe, TCR Europe, 
Alpine ELF Europa Cup i Formula Regional European Championship.  

MOTOR EL CATALÀ ALBERT COSTA  DEFENSA EL LIDERATGE

jl.r.b.

VERMELL  Pedro Torres, amb el mallot, al costat de Joan Zafra, assegut

Vuelta (1977), va pujar al segon 
esglaó de la general de la Vuelta 
(1980) i va ser quart del Mundial 
de ruta (1974). "No vaig compe-
tir més Tours de França perquè 
vaig forçar en una de les edici-
ons i em vaig lesionar", ha co-
mentat Torres, que va participar 
en sis rondes franceses, vuit espa-
nyoles i en un Giro d'Itàlia

Dámaso Torres, de 73 anys, que 
no va poder assistir a l'acte de 
presentació,  va seguir les passes 
del seu germà i va competir a dos 
Tours i una Vuelta, entre altres. 
"Fèiem entrenaments per les 
carreteres fins a la Roca del Va-

llès o cap a Caldes de Montbui", 
va rememorar Pedro. 

Joan Zafra, del CC Mollet
L'altra persona que serà homenat-
jada és Joan Zafra, que suma una 
seixantena d'anys vinculat al Club 
Ciclista Mollet i en l'actualitat és 
el seu vicepresident. "Fa 60 anys 
que sóc al club i mai m'havien 
fet una cosa així. És un orgull", 
va explicar Joan Zafra. 

Jornades de seguretat viària
El president del Club Ciclista Plana 
Lladó, Germán Viejo, va demanar 
a l'Ajuntament de Mollet durant 
l'acte de presentació la celebració 
d'unes jornades de seguretat vià-
ria a Mollet. Una petició recollida 
per l'alcalde Josep Monràs, que 
va prometre fer-les "en properes 
dates". La Marxa Pelegrí Pi també 
donarà suport enguany a la plata-
forma Tornaré a anar en bici, que 
promou més seguretat dels ciclis-
tes a les carreteres.  jl.r.b.
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MOLLET. El sènior femení del Mo-
llet HC va estrenar-se a la Primera 
Catalana amb derrota a la pista de 
l'Igualada B, 5 a 2. Les molletanes 
intentaran aconseguir els seus 
primers punts a la nova categoria 
al pròxim partit al Riera Seca, que 
tindrà lloc diumenge contra el Pa-
lau de Plegamans C, a les 18.45 h. 
El conjunt del Vallès Occidental és 
el primer líder del grup després 
de guanyar el cap de setmana con-
tra el Roda de Ter, per 9 a 2.

Empat del senior masculí
El Mollet HC masculí va defensar 
un punt al Riera Seca contra el 
Caldes C, un dels aspirants a l'as-
cens. Els molletans van empatar 

mollet Hc

HOQUEI PATINS  EL SÈNIOR MASCULÍ EMPATA CONTRA EL CALDES I VISITARÀ EL TORDERA B

El Mollet HC femení busca els 
primers punts al Riera Seca

KARATE  JORNADA D'INICIACIÓ A LA DEFENSA PERSONAL

MONTORNÈS. El Club Karate Mon-
tornès ja es prepara per celebrar 
diumenge la desena edició del seu 
Torneig Social de modalitat kata 
i kumite. Aquesta activitat s'em-
marca dins els actes de la festa 
major i tindrà l'afegit d'una mas-
ter class d'iniciació a la defensa 
personal. 

El campionat, que ja suma una 
dècada, tindrà lloc al pavelló del 
Complex Esportiu Municipal Les 
Vernedes, a partir de les 9 h. Les 

persones interessades poden 
inscriure's de manera gratuïta a 
l'oficina del club o al correu elec-
trònic (ckaratemontornes@hot-
mail.com) fins al mateix dia de 
l'activitat.

Defensa personal
Com a activitat complemetària, a 
partir de les 12 h, el Club Kara-
te Montornès oferirà una classe 
magistral d'iniciació a la defensa 
personal. 

El Club Karate compleix deu 
anys del Torneig Social 

SANT FOST. El Club Handbol Sant 
Fost disputarà cinc partits amb el 
Torneig Memorial Julio Murciano, 
que tindrà lloc demà dissabte al 
Pavelló 1. En aquest campionat, 
que serveix per presentar alguns 
dels equips santfostencs de la 
nova temporada, es podrà veure 
un dels nous conjunts de recent 
creació, el sènior femení que juga-
rà a les 18 h contra un combinat 
del Joventut Handbol la Llagosta. 

Jornada completa
Se celebraran partits al llarg de tot 
el dia. El primer duel serà del cadet 
femení contra el Ripollet (10h); 
tot seguit, l'infantil masculí contra 
el Joventut Handbol la Llagosta 
(12h), el juvenil masculí contra el 
Joventut Handbol la Llagosta (16h) 
i el sènior masculí contra l'Handbol 
Palautordera B (20h). 

HANDBOL 

Cinc partits per 
celebrar el Torneig 
Memorial Julio 
Murciano 

MOLLET HC FEMENÍ -  PALAU
Diumenge, 22  18.45 h Mollet

El Club Billar Mollet s'estrena amb 
derrota a la seu del Sant Adrià
MOLLET. El primer equip masculí 
del Club Billar Mollet va comen-
çar  la temporada 2019-2020 amb 
derrota a la primera jornada de 
la Primera Divisió catalana, de 
la modalitat de tres bandes. Els 
molletans van perdre a la seu del 
Sant Adrià, per 6 a 2. D'entre les 
partides disputades, destaca el joc 
del jugador número 1 de l'equip 
molletà, Joan Bouterin, que va 
assolir la xifra de 40 caramboles 
en 32 entrades. També van parti-
cipar  Sergi Martinez, Pere Feliu i 
Javi Martínez. 

Pel que fa al Billar Mollet B, de 
la Tercera Divisió catalana de tres 
bandes, va guanyar el seu com-

promís al Riera Seca contra el GE-
IEG, per 8  a 0. Tots els menbres 
del segon equip -Jacinto Ortiz, 

Roman Busquets, Josep C. Acosta 
i Xavier Pi- van guanyar les seves 
respectives partides.  

billar mollet

BILLAR EL SEGON EQUIP, A LA TERCERA DIVISIÓ, GUANYA CONTRA EL GEIEG, PER 8 A 0

SEGON EQUIP  Un dels moments durant la primera jornada

EL SÈNIOR MASCULÍ  Després d'empatar a l'últim sospir contra el Caldes

(3-3) un duel que s'havia posat 1 
a 3. Dos gols de Martí Moreno al 
tram final van propiciar l'empat 
definitiu a l'electrònic. L'equip de 
Paco González jugarà dissabte la 
segona jornada del grup A de la 

Segona Catalana a la pista del filial 
del Tordera.

Pel que fa al filial masculí, de la 
Tercera Catalana, va golejar l'Hor-
ta, per 7 a 2. Els molletans visiten 
la pista de l'Hoquei Claret.  

SANT FOST. La Cursa de muntanya 
de Cabanyes, amb un circuit de 14 
km, ha superat les expectatives de 
l'organització i ja hi ha més d'un 
centenar d'inscrits. La cursa, que 
tindrà lloc diumenge, no se cele-
brava des de l'any 2015 i enguany 
l'associació Gaudicum, formada 
per exjugadors de la Unió Espor-
tiva Sant Fost, ha decidit tornar 
a posar en marxa la mítica prova 
que arriba a la seva 33a edició. 
Segons informa l'organització, en-
cara avui divendres es poden fer 
inscripcions mitjançant el portal 
digital de curses Runedia. El preu 
del dorsal és de 12 euros

A banda de la cursa de munta-
nya, també se celebrarà una cami-
nada popular d'uns 7 km. Les ins-
cripcions a la caminada es poden 
fer fins al mateix diumenge, just 
abans de la prova.  

CURSA MUNTANYA

Més d'un centenar
de persones 
participaran a la 
cursa de Cabanyes
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CULTURA
Zumba i pilates a MartorellesEl molletà Antoni Hidalgo exposa a Nàpols
D'octubre a cap d'any es farà un taller de zumba i 
pilates al pavelló de Martorelles, per 63,53 euros. 
Les sessions seran dilluns, dimecres i divendres 
de 10.30 h a 11.30 h, o dilluns i dimecres de 19 h 
a 20 h i divendres de 20.15 h a 21.15 h.

Aquest divendres (19 h) s'inaugura a la galeria Magazzini Fotografici 
de Nàpols l'exposició col·lectiva From A to B, en la qual participa 
l'artista molletà Antoni Hidalgo –amb obres com la de la foto–.
Hidalgo també participarà en el festival Ronzii-Visioni Digitali els 
pròxims 25 i 26 d'octubre a Pisa amb L'ego, entre el real i el digital.

parla de temes de la societat 
contemporània que generen 
debat i controvèrsia", explica 
Ballús.

I també a l'octubre participarà 
en el Film Fest Gent (Bèlgica) del 
8 al 18, i del 10 al 13 es projectarà 
al Miami Film Festival GEMS (Es-
tats Units).

La directora es mostra molt 
contenta i satisfeta pel recorre-
gut de la seva pel·lícula arreu de 
diversos festivals internacionals: 
"És molt interessant, et trobes 
amb molts altres cineastes, 
productors i és molt maco com-
partir que formes part de la ma-
teixa passió a qualsevol lloc del 
món". i sergio carrillo

CINEMA  ES PROJECTARÀ 'EL VIATGE DE LA MARTA (STAFF ONLY)', DIRIGIT PER LA MOLLETANA

Neus Ballús torna al Festival de 
Sant Sebastià sis anys després

'Tres històries d'una vida' 
reobrirà el teló a la Fiveller
MOLLET. Diumenge a les 18 h ar-
rencarà el 5è Cicle de Teatre a la 
Tardor a la Sala Fiveller, amb una 
representació de la companyia de 
microteatre AgosaRaTs.

Serà amb l'obra Tres històries 
d'una vida, on els quatre prota-
gonistes –Felipe López, Guillem 
López, Roser Justicia i Angels Vi-
laplana– portaran a escena tres 
hipotètiques situacions de la vida, 

que poden esdevenir reals i en les 
quals el públic es podrà veure re-
flectit en algun moment. Pot una 
situació quotidiana fer que un dia 
sigui especial, emocionant, surre-
alista i diferent? Després dels 75 
minuts de diversió que oferirà 
AgosaRaTs, els espectadors ho 
descobriran. Les entrades es po-
den reservar al número 661 928 
653 i el preu és de 7 euros. i

TEATRE L'OBRA DE LA COMPANYIA AGOSARATS SERÀ DIUMENGE

staff only

DURANT EL RODATGE  Neus Ballús amb l'actor Sergi López

MOLLET. Els pròxims dies 26 i 27 
de setembre es projectarà el film 
El viatge de la Marta (Staff Only), 
dirigit per la molletana Neus 
Ballús, en el Festival de Cinema de 
Sant Sebastià. Serà dins la secció 
Made in Spain en la qual també hi 
haurà pel·lícules de directors com 
Pedro Almodóvar o David Trueba, 
entre d'altres.

"És una secció molt heterogènia 
pel que fa a les dimensions i els 
gèneres, però fa molta il·lusió que, 
dintre del millor del cinema de l'Es-
tat, ens destaquin la pel·lícula", as-
segura Ballús, qui encara d'aquesta 
manera la seva segona participació 
en el festival de Donòstia.

La primera va ser amb La Plaga, 
ara fa sis anys: "Recordo molt 
bon públic i tinc molt bon re-
cord dels debats que es van fer 
després de la projecció de La 
Plaga. Per tant, tinc l'esperança 
que ara també sigui així".

Per tres continents diferents
No serà l'únic festival en el qual 
es veurà la pel·lícula en el pròxim 
mes. De fet, dimecres ja va partici-
par en el Festival International du 
Film de Femmes de Salé, al Marroc.

D'altra banda, el 4 i 6 d'octubre 
es projectarà al BFI London Film 
Festival, el festival més gran del 
Regne Unit. "Estem en una sec-
ció que no és competitiva, però 
és molt interessant perquè es 

n La pel·lícula s'estrenarà a tot l'estat el 
25 d'octubre i durant aquella setmana 
es faran les preestrenes a Madrid, Va-
lència, Barcelona, Saragossa i Girona. 
Tanmateix, a França ja es va estrenar 
abans de l'estiu i es va projectar durant 
cinc setmanes en una trentena de cine-
mes. Tot i que la pel·lícula s'havia de dir 
Staff Only el nom finalment serà El vi-
atge de la Marta, després que els dis-
tribuïdors consideressin que d'aquesta 
manera podria arribar a més gent.

EL 25 D'OCTUBRE 
S'ESTRENARÀ ALS 
CINEMES DE L'ESTAT

MOLLET. El Casal Cultural de Mo-
llet organitza aquest divendres a 
la tarda (18.15 h) la 4a edició de 
la Desfilada de vestits de paper a 
la rambla, davant del Casal. Tam-
bé hi col·laborarà el Casal Benet 
Ribas de Blanes i hi haurà una 
actuació especial a la passarel·la, 
en play back, del molletà Joaquim 
Cot Rigol, de 92 anys. Cal destacar 
que el Casal ha fet una crida per-
què la gent s'inscrigui en un taller 
de confecció de vestits de paper i 
precisament els membres del Ca-
sal de Blanes ensenyarà com con-
feccionar els vestits de paper. En 
cas de pluja l'activitat tindria lloc 
dins del Casal. 

Arriba la quarta 
Desfilada de vestits 
de paper del Casal

POPULAR

SANT FOST.  La tradicional festa de la 
verema, organitzada per les colles 
de festa major, arrencarà dissabte 
a l'Auditori de l'Ateneu amb la pel-
lícula Como entrenar a tu dragón 
(19 h). La resta d'activitats seran 
a la plaça de la Vila: la barbacoa de 
les colles (21 h), l'espectacle teatral 
Improshow (21.30 h); i el concert 
dels martorellencs Frecuencia Ban-
darra i la batalla de djs locals amb 
Del salón a la discoteque, dj Puga i 
dj Jaume Corts (23 h). D'altra ban-
da, diumenge es farà la trepitjada 
de raïm, la cursa de portadores i la 
venda de vins i artesania (de 10 h 
a 14 h), els balls de bastons i la ba-
llada de gegants (11.30 h). El jazz 
tradicional de Blue Birds, a les 12 h, 
clourà la festa. 

La plaça de la Vila 
celebra la verema 
santfostenca



dV, 20 setembre 2019 27

MOLLET.  "Ja està tot a punt per 
a la Nocturna de Gallecs", afirma 
Arcadi Munròs, codirector de l'es-
deveniment des de fa uns mesos 
–conjuntament amb Josep Solé–.

La caminada, organitzada pel 
Club Muntanyenc Mollet, arrenca-
rà dissabte a les 20 h al parc de les 
Pruneres i serà un recorregut d'11 
quilòmetres previst per fer en tres 
hores i mitja. En acabar, els parti-
cipants tindran un sopar amb pa i 
botifarra, i també hi haurà un sor-
teig de regals i un ball de fi de festa.

Pel que fa a les inscripcions, a 
meitat de setmana ja s'havien su-
perat les 600 i es pretén arribar al 
miler. "El màxim són 1.100", diu 
Munròs, qui lamenta que cada any 
hi ha més de mil caminants que 
aprofiten la infraestructura per 
fer la caminada gratuïtament.

Les novetats de la caminada
La 19a edició està marcada pel 
canvi en la direcció de la comissió 
de la prova abans de l'estiu.

POPULAR  LA TRADICIONAL CAMINADA DEL MUNTANYENC TINDRÀ LLOC DISSABTE

La 19a Nocturna de Gallecs vol 
superar el miler d'inscripcions

arxiu

GALLECS IL·LUMINAT  Efecte de la llum dels frontals dels participants

MONTORNÈS. La setmana passada 
es va fer el sorteig de places per 
als cursos i tallers del Casal de 
Cultura de Montornès amb més 
demanda que oferta, i fins al 25 de 
setembre es poden formular les 
inscripcions definitives al mateix 
equipament. Els llistats defini-
tius es poden consultar al web de 
l'Ajuntament. Els cursos del Casal 
de Cultura començaran el dilluns 
30 de setembre i la programació 
d'activitats inclou un total de 24 
tallers per a tots els públics. 

Inscripcions al 
Casal de Cultura

Noves jornades
de Ludus Historiae

Nova diada de la 
bicicleta a la Llagosta

La Sala Polivalent de Montme-
ló acollirà dissabte (de 9 h a 20 
h) la 8a edició de les jornades 
Mont Malus, de l'entitat Ludus 
Historiae. Hi haurà wargames i 
jocs de taula ambientats en les 
guerres del segle XX.

L'Ajuntament de la Llagosta torna 
a organitzar la Diada de la Bicicleta 
per promoure l'ús de vehicles al-
ternatius al cotxe. La jornada serà 
diumenge i la diada sortirà a les 
10.30 h del Parc Popular. Hi pot 
participar tothom, sense inscripció.

L'Associació de Música i Art de Mo-
llet (AMAM) i el Club de rol Inner 
Circle projecten aquest divendres 
(21.30 h) la pel·lícula El vagón de 
la carne de medianoche, dirigida 
per Ryuhei Kitamura. Serà al Cen-
tre Cívic de Can Pantiquet dins del 
cicle The Picture Show Cineforum.

MÉS ACTIVITATS

Festival de Rock 
Solidari torrat en 
favor d'AFIMOIC

'El vagón de la carne 
de medianoche',
a Can Pantiquet

Els Torrats faran dissabte (10.30 
h) el primer Festival de Rock So-
lidari en favor de l'Associació de 
Fibromiàlgia de Mollet i comar-
ca. Durant tot el dia, Can Mulà 
s'omplirà d'activitats infantils, 
balls, monòlegs i concerts, i d'un 
dinar solidari (13.30 h).

A falta de temps per traçar un 
nou circuit, enguany es repetirà el 
mateix recorregut que l'any passat. 
Amb la renovació de l'equip d'orga-
nitzadors, l'entitat també ha hagut 
de demanar ajuda perquè la prova 
tiri endavant. D'una banda, l'Ajun-
tament hi col·laborarà aportant 
tres persones de l'EMFO per als 
muntatges i desmuntatges. I d'altra 
banda, una empresa molletana de 

pollastres a l'ast serà enguany l'en-
carregada de fer les botifarres. Però 
també compten amb una setantena 
de voluntaris del Muntanyenc.

De cara a l'any que ve, es pre-
veuen algunes novetats, que tot i 
que encara no estan tancades, sí 
que avancen algunes de les idees: 
fer preus especials per a famílies 
i influir el mínim possible en el 
medi ambient.  

Missa i processó pel
Dia d'Extremadura
MOLLET. El Centro Cultural Extre-
meño Virgen de Guadalupe de 
Mollet celebrarà aquest diumen-
ge el Dia d'Extremadura, que va 
tenir lloc el passat 8 de setembre.

Tot plegat arrencarà a les 10.45 
h amb una missa extremenya a 
l'església de Sant Vicenç. En aca-
bar tindrà lloc una processó a par-
tir de les 11.45 h amb la verge de 

Guadalupe pels carrers de la ciu-
tat fins a la plaça Prat de la Riba 
i acompanyats del grup de tam-
bors del Centro Cultural Andaluz 
de Mollet. I en arribar a la plaça, 
a les 12 h, es farà la hissada de la 
bandera i posteriorment arribarà 
el moment de cantar els diferents 
himnes i de fer els parlaments pel 
Dia d'Extremadura. 

TAMBÉ ES FARÀ LA HISSADA DE LA BANDERA EXTREMENYA

dissabte 21

diumenge 22

divendres 20

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

Molts núvols alts al matí, 
que es faran més gruixuts 
i abundants a partir de 
migdia, sense precipitaci-
ons de moment.

La situació es complica, 
amb ruixats ja al matí, 
que poden ser forts, 
i alguna clariana a la 
tarda. Les temperatures 
no variaran gaire.

Un altre dia amb nuvolo-
sitat abundant, sobretot 
al matí, i altre cop, amb 
més clarianes a la tarda i 
temperatures semblants.

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

DIJOUS, 12 30ºC 15ºC 28ºC - 24 km/h SSE

DIVENDRES, 13 29ºC 16ºC 27ºC 0,2 31 km/h ENE

DISSABTE, 14 30ºC 19ºC 26ºC - 26 km/h ESE

DIUMENGE, 15 30ºC 18ºC 27ºC - 29 km/h E

DILLUNS, 16 29ºC 18ºC 26ºC - 19 km/h SSE 

DIMARTS, 17 29ºC 17ºC 26ºC - 21 km/h SE

DIMECRES, 18 29ºC 18ºC 27ºC Inap. 26 km/h SSE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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MOLLET. Els carrers del nucli antic 
de Mollet es van omplir el passat 
cap de setmana de gom a gom 
amb veïns i ciutadans d'altres 
poblacions de l'entorn per gau-
dir un any més de la reconeguda 
Fira d'Artesans de Mollet, que 
enguany celebrava la seva 36a 
edició.

Concretament, la plaça de l'Ar-
tesania i els carrers Portugal, 
Can Pacià, Sol i Bartomeu Robert 
van acollir 93 parades d'artesans 
d'arreu de Catalunya, d'entre les 
quals 35 eren d'alimentació i 58 
d'altres tipus d'artesanies. Entre 
tots ells, també hi havia vuit ar-
tesans molletans.

Més enllà dels estands, la fira 
també va comptar amb diversos 
tallers que van tenir l'upcycling 
com a nexe. És a dir, "com reuti-
litzar el material per donar-li 

un altre ús", segons explica la 
regidora de Cultura, Mercè Pérez. 
Precisament aquest és el tema de 
l'exposició que es va inaugurar 
divendres passat a La Marineta 
per donar el tret de sortida a la 
Fira d'Artesans.

Sense espai per a més parades
Arribar a les 100 parades d'ar-
tesans seria, segons la regidora 
de Cultura, superar els límits de 
l'espai: "Som una fira petita per 
l'espai físic que tenim". I tot i 
que per a altres edicions podrien 
plantejar-se que s'afegís el carrer 
Gaietà Ventalló, els organitzadors 
–l'Associació de Veïns de la Fira 
d'Artesans– "prefereixen po-
der controlar tot l'espai de la 
fira". Tot i que l'espai no permet 
que l'esdeveniment pugui créi-
xer molt més, Pérez assegura que 

aquesta fira és "referent a tot 
Catalunya".

Castells de 6
El bon temps –a excepció de di-
vendres a la nit– va protagonitzar 
la 36a Fira d'Artesans de Mollet. I, 
com és tradicional, els Castellers 
de Mollet van tornar a actuar a la 
plaça de l'Artesania. Va ser diu-
menge, i amb la participació dels 
Castellers de Montcada i Reixac.

Totes dues colles van fer castells 
de 6. Els molletans van descarre-
gar un 5 de 6, un 2 de 6 i un 3 de 
6 amb agulla, així com un pilar de 
4 aixecat per sota per obrir l'actua-
ció i un pilar de 5 per tancar-la.

Els montcadencs, per la seva 
banda, van descarregar un 3 de 6, 
un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6, 
així com dos pilars de 4 a l'inici i fi-
nal de l'actuació.  s.carrillo

MERCAT  GAIREBÉ UN CENTENAR DE PARADES VAN PROTAGONITZAR LA FIRA D'ARTESANS

L'artesania omple de gom a 
gom el nucli antic de Mollet

víctor león

PARADETES  Hi va haver 35 estands d'alimentació de tota mena, un dels clàssics de l'esdeveniment

castellers de mollet

ACTUACIÓ CASTELLERA  Els molletans fent un 3 de 6 amb agulla

víctor león

PLE DE GOM A GOM  Les meduses decoraven els carrers plens de gent



dV, 20 setembre 2019 29

Martorelles va cloure diumenge la seva 
festa major d'estiu, que havia arrencat 
el 7 de setembre amb les primeres ac-
tivitats i que va tenir el tret de sortida 
oficial el passat dijous 13, amb els pre-
gons a càrrec de la Unió Esportiva Bàs-
quet Martorelles i a càrrec de les dife-
rents colles del municipi.

La principal novetat d'enguany eren 
els canvis d'ubicacions, a causa de la 
construcció del centre polivalent La 
Vinya de Carrencà, on hi havia el tradi-
cional Envelat martorellenc, que acollia 
les principals activitats de la festa ma-
jor. Enguany la gresca ha comptat amb 
un envelat portàtil col·locat a la pista 
esportiva de Carrencà, que és on s'han 
fet les principals activitats i concerts. 
La fira, per tant, s'ha hagut de traslladar 
de la pista esportiva al polígon.

Per part de l'Ajuntament, la regidora 
de Cultura, Mònica Garcia, valora molt 
positivament com s'ha desenvolupat 
la festa major: "Sobretot tenint en 
compte el tema principal que eren 
els canvis d'ubicacions i espais amb 
motiu de les obres del centre poliva-
lent. Estem molt contents de com ha 
anat tot plegat, tant a nivell d'afluèn-

cia de públic, com de programació".
Precisament, sobre les novetats de 

les ubicacions, Garcia no descarta con-
tinuar amb aquest model d'espais de 
cara a la pròxima edició, quan La Vi-
nya ja hauria d'estar acabada: "És un 
tema que estem meditant. Hem de 
decidir si la fira continua a la ubica-
ció d'aquest any o no, perquè ens ha 
agradat bastant com ha quedat l'es-
pai del mercat a Carrencà on hi havia 
l'envelat ubicat".

Pel que fa al públic, Garcia destaca 
la nit de dissabte: "Dijous va ser una 
mica més fluix i divendres, per les 
pluges, també. Però dissabte i diu-
menge van ser dies forts", explica 
apuntant que sobretot al concert d'El 
Pot Petit va ser "desmesurat": "Sabí-
em que mouen molta gent, però no 
tanta. També feia anys que no tení-
em un espectacle de festa major amb 
tanta assistència com a Marabunta, 
de Guillem Albà", clou.

D'altra banda, per festa major també 
és tradicional la competició de les col-
les, que en aquesta edició van guanyar 
Los Iluminaos, superant per poc la colla 
dels Superbebientes.  

L'AJUNTAMENT, SATISFET 
AMB ELS NOUS ESPAIS

aj. martorelles

TRIOMFADORS  Los Iluminaos van ser la colla guanyadora de la competició d'enguany

aj. martorelles

BALLS POPULARS  Durant la ballada de gitanes, diumenge a la plaça El·líptica

sergio carrillo

PREGÓ La Unió Esportiva Bàsquet Martorelles va donar el tret de sortida amb el seu discurs d'aniversari

aj. martorelles

CAMINADA  L'esport també va tenir el seu espai en la festa martorellenca

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

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

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

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

te

Av. Lluís Companys, 26 - Masia Can Serra
08150 Parets del Vallès 

Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095
canserradelpadro@gmail.com

facebook.com/canserradelpadro

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

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres
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