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EN PORTADA

MOLLET L'any 2020, els molletans notaran un lleu-
ger increment pel que fa al pagament dels tributs 
municipals. La factura fiscal –que recull taxes i im-
postos com l'Impost de Béns Immobles (IBI), l'ai-
gua, impost de vehicles i escombraries– pujarà una 
mitjana de 3 euros mensuals, principalment per 
l'augment de 0,50 euros de l'IBI (respecte a dades 
de 2017) i per la taxa de residus que augmenta per 
l'aplicació de les noves tarifes aprovades pel Con-
sorci de Residus del Vallès Oriental. 

Dilluns, el ple muncipal aprovava la proposta d'or-
denances de 2020 presentada pel govern del PSC, 
una proposta "realista i responsable que té com 
a objectiu mantenir la qualitat dels serveis pú-
blics", explicava la regidora d'Hisenda, Mireia Dioni-
sio. Segons el govern local, en la definició dels tributs 
municipals que hauran de pagar els molletans l'any 
que ve s'ha priortizat la justícia social i la lluita con-
tra la crisi climàtica. "Són socialment justes perquè 
qui més té més paga i, a més, es protegeixen les 
famílies vulnerables amb més bonificacions", 
deia Dionisio. De fet, el govern ha anunciat que desti-
narà més de 3 milions del pressupost de l'any vinent 
a bonificacions, exempcions i beneficis fiscals.

Algunes de les novetats són el recàrrec del 50% 
de l’IBI per als pisos buits i un seguit d'ordenan-
ces adreçades a la lluita contra la crisi climàtica, 
entre les quals, més incentius fiscals per afavorir 
les mesures de preservació del medi ambient com 
la instal·lació de plaques solars, l'ús d'energies re-
novables i la reducció de residus. També es preveu 
la bonificació de l’impost de vehicles amb distintiu 
Zero i Eco, que a més no estaran subjectes a la taxa 
de zona blava. També se suprimeixen les bonifica-
cions als vehicles que tinguin més de 25 anys. 

A banda, també s'actualitzen altres ordenances 
com la taxa per inscripció al cens d'un animal, que 
puja 0,43 euros; la de serveis funeraris, pel que 

ARA MOLLET I ELS COMUNS CONSIDEREN EL NOU FORMAT 
DELS PLENS UNA "REGRESSIÓ" DELS DRETS DE PARTICIPACIÓ   
Les noves directrius per decidir quines 
mocions del ple entren a debat i quines no 
han posat en peu de guerra els regidors d'Ara 
Mollet ERC MES i Mollet en Comú. Els dos 
grups a l'oposició consideren que la lectura 
més restrictiva del ROM, que s'aplica des del 
ple del setembre, i la interpretació que s'ha 
fet d'una sentència del Suprem sobre els 
pronunciaments dels ajuntaments més enllà 

de les competències municipals, suposen 
"una regressió i una vulneració del dret de 
participació". En els dos plens que s'han fet 
amb aquest nou format, diversos col·lectius 
ciutadans no han pogut fer ús de la paraula a 
la sessió plenària i en el ple d'aquest dilluns 
"cap proposta presentada per l'oposició 
passarà a ser debatuda ni votada", 
denunciava Oriol López, d'Ara Mollet. En 

aquest sentit, Marina Escribano, de Mollet en 
Comú, apuntava: "Volem que el ple continuï 
sent el màxim òrgan de debat a la ciutat 
perquè, si no, quin altre espai tenim per  
fer-ho?". Per la seva part, l'alcalde, Josep 
Monràs, negava la limitació i defensava que, 
tot i que no es votin, "el debat –en forma de 
prec– es continua donant". Amb tot, algunes 
de les mocions no passen ni com a prec.  

ara mollet / mollet en comú

fa a la concessió de nínxols, que s'incrementa 30 
euros, i l'augment d'un 3% dels preus públics del 
complex esportiu de Ca n'Arimon.

La proposta va comptar amb els vots favorables 
de l’equip de govern i el grup municipal de Podem 
Mollet. El portaveu del grup lila, Xavier Buzón, des-
tacava la inclusió de moltes de les propostes fetes 
pel seu grup durant la negociació amb els socialis-
tes. "És una bona actualització que avança en 
la justícia social i mediambiental", deia Buzón.  

Per la seva part, Ara Mollet ERC MES, Mollet 
en Comú, Ciutadans i Junts per Mollet van abste-
nir-se. En la majoria de casos els grups van mos-
trar coincidència amb els objectius presentats pel 
PSC. Ivan Garrido (Cs) explicava que el seu grup 
havia presentat una vintena de propostes al pro-
jecte d'ordenances com l'ampliació del termini de 
bonificació per la instal·lació de plaques solars i 
les bonificacions per suprimir barreres arquitec-

tòniques. "Estem en línia però no al 100%", deia. 
Mollet en Comú també destacava la incorporació 

d'algunes de les seves propostes però trobaven a 
faltar un major grau de participació de la ciutada-
nia prèvia a l'aprovació de les ordenances a través, 
per exemple, del Consell de Ciutat, i l'aplicació de la 
tarifació social en més serveis.

Per la seva part, Ara Mollet ERC MES defensava un 
altre model de tributs, que "inclogui bonificacions 
però que no tingui por a pujar impostos a aquells 
que els poden pagar", deia el portaveu republicà, 
Oriol López, qui posava com a exemple l'aplicació 
d'una fiscalitat més progressiva sobretot en l'IBI.

Joan Daví de Junts per Mollet apuntava que el seu 
grup estava "majoritàriament d'acord" amb la pro-
posta. Amb tot, s'abstenia perquè han d'estudiar les 
respostes sobre l'estat de les finances municipals que 
el govern tot just els proporcionava fa uns dies des-
prés de mesos d'haver-ho demanat. i laura ortiz

La factura fiscal dels molletans pujarà 
uns 3 euros al mes el proper any

El 2020 es mantindrà la 
tarifació social pel que 
fa als preus de les 
escoles bressol 
públiques però aquest 
sistema de pagament 
no s'ampliarà a altres 
serveis municipals.

El govern local ha prioritzat en 
les ordenances "la justícia 
social i les mesures per lluitar 
contra la crisi climàtica"
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Ventanas y cerramientos 
de aluminio y PVC

Puertas

Toldos y Pérgolas

Mamparas de baño

Persianas, mosquiteras 
y automatismos

Rejas y Rejas de ballesta

Barandas y pasamanos

GARANTIZAMOS UN ÓPTIMO 
AISLAMIENTO TÉRMICO, 
ACÚSTICO Y ESTANQUEIDAD

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

Por el cambio de todas las ventanas de su vivienda, 
MOTORIZAMOS SUS PERSIANAS GRATIS

ESTE  ANUNCIO, 

5% DTO.
EN TODOS 

LOS PRODUCTOS

BAIX VALLÈS.  El nombre de pare-
lles que van contraure matrimoni 
l'any passat als municipis baixva-
llesans és lleugerament superior 
a la que es va registrar el 2017. 
Així es desprèn de les dades pu-
blicades aquest mes d'octubre 
per l'Institut d'Estadística de Ca-
talunya (Idescat), que indica que 
el 2018 es van casar 458 parelles, 
un 3,6% més que l'any anterior, 
quan en van ser 442. 

Amb tot, l'increment no ha es-
tat homogeni. Sant Fost de Camp-
sentelles ha estat la població on, 
percentualment, més ha crescut 

el nombre d'enllaços. En concret, 
el 2018 se'n van celebrar 44, el 
doble dels que es van fer el 2017. 
A la Llagosta, Mollet i Parets tam-
bé han augmentat els matrimonis 
però en percentatges molt me-
nors. Per contra, a Montornès i 
Montmeló s'ha registrat una da-
vallada del 28% i el 15%, respec-
tivament.

Cerimònies civils
Pel que fa al tipus de cerimònia, 
les que són exclusivament civils 
continuen sent molt majoritàries 
en comparació amb les catòli-

ques, una tendència consolidada 
fa anys que continua a l'alça. De 
fet, del total d'enllaços celebrats 
l'any passat al Baix Vallès, el 92%  
van ser únicament civils i només 
un 8% es van fer per l'església. 
Aquests percentatges contrasten 
notablement amb els de fa trenta 
anys. A tall d'exemple, a Mollet, 
l'any 1988, 202 parelles van con-
traure matrimoni, i d'aquestes 
157, un 78%, ho van fer pel ritu 
catòlic, mentre que les 45 res-
tants ho van només amb una ce-
rimònia civil. 

En els darrers anys, també s'ha 

consolidat una xifra  a  l'alça  pel  
que  fa  al  percentatge  de  cònju-
ges que es casen en segones núp-
cies. Dels municipis del Baix Va-
llès, l'Idescat només proporciona 
dades de Mollet i, en aquest cas, 
el 2018, el 25% de les parelles 
comptava amb algun dels mem-
bres divorciat.

Pel que fa a l'edat, la franja en 
què es van celebrar més casa-
ments va ser la que es troba en-
tre els 35 i els 39 anys (25%), 
seguida de la d'entre els 30 i els 
34 (16%) i la dels 40 als 44 anys 
(12%). i l.ortiz

CIUTADANIA  SEGONS DADES DE L'IDESCAT, EL NOMBRE D'ENLLAÇOS A SANT FOST ES VA DUPLICAR L'ANY PASSAT RESPECTE AL 2017

Un de cada quatre matrimonis 
a Mollet és en segones núpcies

Acció de protesta a l'estació Mollet-Sant Fost
L'Associació de Persones amb Diversitat Funcional, Física i Sensorial 
de Mollet i comarca, ADIMO, i la Plataforma en defensa de la Sanitat 
Pública, han convocat dilluns (17.30 h) una acció reivindicativa a 
l'estació de Mollet-Sant Fost per reclamar a Renfe l'inici immediat  
de les obres que permetin fer accessible l'estació ferroviària.

URBANISME

MOLLET. El ple municipal de dilluns 
va tirar endavant l'aprovació pro-
visional del Pla de Millora Urbana 
(PMU) que afecta part de la zona 
comercial de Can Borrell. La modi-
ficació del planejament impulsada 
a iniciativa de l'operador comerci-
al Vallès Preu SA, –Grup Bon Preu– 
afecta la pastilla compresa entre 
els carrers Francesc Layret, Nica-
ragua, Gallecs i Ferrer i Guàrdia. 
En concret, la modificació preveu 
un canvi en l'edificabilitat, que es-
tava delimitada en dues zones: una 
part de PB+1 i una altra de PB+5. 
Ara, les condicions passen a ser de 
PB+1 a tota la pastilla. "Es redueix 
l'alçada màxima però no com-
porta canvis ni en els usos ni en 
els aprofitaments", explicava la 
regidora de Disciplina Urbanística, 
Mireia Dionisio. 

El punt va tirar endavant amb 
els vots a favor del govern del 
PSC, de Cs, Podem i Junts per Mo-
llet i amb les abstencions d'Ara 
Mollet ERC MES i Mollet en Comú. 
La regidora d'Ara Mollet ERC 
MES Marta Vilaret precisava que 
la modificació redueix l'alçada 
però "permetrà edificar a tota 
la pastilla, quan abans les futu-
res construccions estaven molt 
més delimitades" i criticava el 
fet que l'aprovació inicial del PMU 
es fes "per Decret d'Alcaldia". i 

El ple canvia 
l'edificabilitat al 
sector comercial 
de Can Borrell 

Concentració per les víctimes a Xile
L'Associació Multicultural-Mollet Vallès Oriental 
organitza aquest divendres una concentració i un 
minut de silenci per les víctimes dels aldarulls contra 
l'encariment del bitllet de metro a Xile. Serà davant 
de l'Ajuntament a les 18 h.

ENLLAÇOS PER TIPUS DE CERIMÒNIA
CATÒLIC ALTRES  

RELIGIONS
EXCLUSIVA  

CIVIL TOTAL

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

LA LLAGOSTA 2 3 0 0 43 45 45 48

MOLLET 14 11 1 0 175 187 190 198

MONTMELÓ 2 5 0 0 31 23 33 28

MONTORNÈS 8 7 0 0 63 44 74 51

PARETS 6 4 1 3 74 82 81 89

SANT FOST 3 4 0 0 19 40 22 44

*Idescat publica les dades dels municipis de  + de 5.000 habitants

15,1%

4,2%

6,7%

9,9%

100%

28,2%
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SUCCESSOS  LA RAPIDESA DELS VEÏNS EN FER L’AVÍS VA SER CLAU PER A L'ACTUACIÓ DE LA POLICIA MEDI AMBIENT  URGÈNCIA PER CREAR UNA TAULA TRANSVERSAL

Desallotjats els ocupes 
de cinc cases a Sant Fost

SANT FOST. Els Mossos d'Esqua-
dra, conjuntament amb la Policia 
Local, van desallotjar dimarts al 
vespre cinc cases que havien es-
tat ocupades durant la matinada a 
Sant Fost. Quatre d'elles, de nova 
construcció, situades a Can Coro-
minas i una al carrer Miquel Bia-
da, actualment en venda. 

Pels volts de les set de la tarda les 
quatre cases ocupades a Can Coro-
minas quedaven desallotjades. Se-
gons fonts consultades per aquest 
diari, els ocupes haurien abandonat 
pel seu propi peu els habitatges 
després de negociar amb la propi-
etat dels habitatges, l’entitat bancà-
ria Solvia, qui durant la tarda havia 
tramitat una denúncia als Jutjats de 
Guàrdia de Granollers.

A la mateixa hora que s’efectua-
va el desallotjament, un centenar 
de veïns convocats per la plata-
forma veïnal Gestión Responsable 
es concentrava davant dels habi-
tatges per fer pressió perquè els 
ocupes abandonessin les cases. 
Els mateixos veïns haurien donat 
l’avís que en el seu interior s’hi ha-
vien instal·lat de matinada diver-
ses famílies. En total es tractaria 
d’una dotzena de persones entre 
adults i infants que van abando-
nar els habitatges pel seu propi 
peu després de ser alertats pels 
agents de la policia. 

Però els desallotjaments no aca-
baven aquí. A dos quarts de vuit 
de la tarda, els veïns es desplaça-
ven al carrer Miquel Biada, aler-
tats per un altre avís d’ocupació. 
En aquest cas, d’una casa en ven-
da que hauria estat ocupada du-
rant el mateix dimarts. Una veïna 
donava l’avís als Mossos pels volts 

Cooperació

L'Ajuntament de Sant Fost agraïa en un 
comunicat "la mobilització cívica i pa-
cífica del veïnat del municipi arran de 
les ocupacions" i en reconeixia la seva 
importància: "La unió i la solidaritat 
entre veïns i veïnes són fonamentals 
per garantir una bona convivència al 
municipi i han servit per fer front a les 
ocupacions". En aquest mateix docu-
ment, l’equip de govern explicava que 
des del primer moment de conèixer les 
ocupacions va estar en contacte per-
manent amb els Mossos d'Esquadra i 
amb la Policia Local als quals ha volgut 
trasnmetre "tota la seva confiança i 
agraïment per l’extraordinària tasca 
que estan duent a terme per garantir 
la seguretat de tota la ciutadania de 
Sant Fost". Un contacte que continua 
actiu tant amb els agents com amb la 
propietat dels immobles afectats.

EL CONSISTORI 
AGRAEIX ALS VEÏNS LA 
SEVA COL·LABORACIÓ

a.m.

INSTAL·LATS  Els dos ocupes de l'immoble situat al carrer Miquel Biada en el moment de ser desallotjats

MOLLET. El col·lectiu Mollet pel 
Futur ha lamentat que no hagi 
pogut tirar endavant la declaració 
d'emergència climàtica que la set-
mana passada proposava als par-
tits molletans perquè fos debatuda 
al ple municipal. Segons la plata-
forma, un informe de la Secretaria 
de l'Ajuntament, indicava que la 
moció no es podia debatre perquè 
"va més enllà d'una declaració i 
calen processos d'aprovació le-
gals i tècnics complexos".

Davant aquest revés a les inten-
cions de la plataforma, Mollet pel 
Futur assegura que continuarà 
treballant perquè s'aprovi una de-
claració "amb mesures concretes 
i per informar les veïnes de com 
d'important és fer front a l'emer-
gència climàtica perquè ens hi va 
la vida de tothom", sentencien.

En una roda de premsa convo-
cada dimarts al Casal, el col·lectiu 
alertava de la vulnerabilitat de 
Mollet davant els impactes del can-
vi climàtic en àmbits com les plu-

ges torrencials i les inundacions, 
l'abastament d'aigua i les afecta-
cions sobre la població feble. "És 
urgent prendre mesures. El de-
creixement arribarà i s'ha de fer 
de manera que sigui amb justícia 
social i equitat", apuntaven des de 
la plataforma per afegir que "s'han 
de prendre mesures ineludibles 
que potser no agradaran però 
estem disposats a treballar per 
sensibilitzar la gent", deien. 

La plataforma reclamava de nou 
una taula formada per l'Ajunta-
ment i altres agents per treballar 
conjuntament mesures a aplicar 
i una declaració que "no estigui 
buida de contingut". "Han de ser 
accions transversals, no només 
públiques". En aquest sentit qües-
tionaven si l'actual govern local 
"té por a la participació" i posa-
va en dubte l'efectivitat d'algunes 
de les mesures que l'Ajuntament 
ha anunciat de cara als propers 
mesos, unes accions que, segons el 
col·lectiu són "insuficients".  l.o.

Mollet pel Futur veu 
"insuficients" les 
mesures locals per 
l'emergència climàtica

MOLLET. Dijous de la setmana pas-
sada, un incendi va afectar un dels 
edificis de l’antiga fàbrica aban-
donada de la Teneria. El foc es va 
produir cap dos quarts de vuit del 
vespre. S'hi van desplaçar cinc do-
tacions de Bombers, Policia Muni-
cipal i Mossos d’Esquadra.

Incendi a la fàbrica 
de la Teneria

dani banús

de les quatre de la tarda, després 
de veure que una de les fines-
tres de l’habitatge estava oberta. 
Segons aquesta mateixa veïna, 
l’alarma de la casa havia sonat de 
matinada.

En aquesta ocasió, els Mossos i 
la Policia Local desallotjaven un 
home i una dona que sortien per 
voluntat pròpia de la casa i mar-
xaven amb un cotxe després de 
carregar-hi un matalàs i altres ob-

jectes. Una marxa que celebraven 
el centenar de veïns aplegats da-
vant la casa amb crits de “fuera” 
i aplaudiments. Uns aplaudiments 
que quedaven silenciats en veure 
aparèixer el cotxe dels ocupes un 
altre cop al davant de la casa. Els 
desallotjats s’havien deixat un fu-
sible i el venien a buscar. Després 
de recuperar-lo van marxar.

Al lloc dels fets s’hi van despla-
çar dues patrulles dels Mossos 
d’Esquadra i també de la Policia 
Local, així com el regidor de Segu-
retat Ciutadana, Xavier Conesa; la 
regidora d’Educació, Patricia Orta 
i el regidor de Via Pública, Fran-
cisco Javier Rebollo. L'alcalde, 
Carles Miquel, agraïa la tasca dels 
agents i veïns implicats : "Va ser 
molt important que remessim 
tots a una". 

Les cases van quedar sota vigi-
lància durant tota la nit .  a.Mir
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Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Reinversió 
de beneficis 
extraordinaris
Ens preguntem si els actius de l'immobi-
litzat material en els quals una mercantil 
efectua una reinversió eren o no aptes 
a l'efecte de la deducció, en concret, 
atenent a si resultava aplicable i va ser 
complert el requisit d'entrada en funci-
onament dins del termini de reinversió.

En el cas analitzat pel TEAC, de data 10-
07-2019, la tesi sostinguda per la Inspec-
ció és que aquest moment ha d'identifi-
car-se amb l'inici efectiu del lloguer dels 
immobles. 

No obstant això, el TEAR ha considerat 
provat que els immobles estaven afectes 
i havien entrat en funcionament abans de 
la fi del termini dels tres anys, en haver-se 
demostrat que havien estat en disposició 
de ser llogats amb anterioritat al venci-
ment del citat termini.

En el present cas, assenyala el TEAC, no 
pot negar-se l'existència d'aquests al-
tres elements que justificaven l'efectiu 
oferiment dels immobles en lloguer i 
la realització d'actuacions conduents a 
aconseguir aquests lloguers, encara que 
la signatura dels contractes tingués lloc 
amb posterioritat a la finalització del ter-
mini previst per a la reinversió. 

D'aquesta manera, el Tribunal entén que 
els actius en els quals l'entitat va efectu-
ar la reinversió eren aptes a l'efecte de 
la deducció i, particularment, que va ser 
complert el requisit d'entrada en funcio-
nament dins del termini de reinversió, per 
la qual cosa resulta procedent l'aplicació 
de la deducció. 

CONSULTORI

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

PARETS / MOLLET. Dissabte 2 de no-
vembre, farà dos anys que el presi-
dent d'Esquerra Republicana, Ori-
ol Junqueras, i Joaquim Forn estan 
tancats a la presó. A les 12 h hi hau-
rà un acte reivindicatiu a la presó 
de Lledoners i ERC organitza auto-
cars gratuïts per assistir-hi des de 
Parets del Vallès. La sortida serà 
a les 10.50 h des del carrer Víctor 
Català (aparcament del camp de 
futbol). A continuació s'aturarà a 
Mollet (av. de la Llibertat, 10-12) 
per recollir els inscrits en aquest 
municipi i després s'anirà cap a 
Lledoners. L'any passat, uns 400 
vallesans van participar en l'acte 
del primer aniversari.

MOLLET. El ple extraordinari que 
van demanar els 7 regidors d'Ara 
Mollet ERC - MES i Junts per Mo-
llet per debatre sobre la sentència 
del procés encara no té data. Els 
grup van entrar una instància per 
demanar-lo el passat 16 d'octurbe 
i el govern tenia 15 dies per con-
vocar-lo, un termini que expirava 
aquest dimecres. Aquest dilluns, 
durant el ple, l'alcalde, Josep 
Monràs, assegurava que encara 
no s'ha convocat per un "defecte 
de forma" i que s'ha reclamat a 
Ara Mollet i Junts per Mollet uns 
aclariments. El text que es porta a 
votació és el mateix que s'ha pre-
sentat a molts municipis del país.

Autocars des de 
Mollet i Parets per 
visitar Lledoners

El ple a Mollet per 
la sentència del 
Suprem, sense data

MONTORNÈS. Montornès en Comú 
i el PSC han acordat una resolu-
ció en Junta de Portaveus sobre la 
sentència del Suprem, que titllen 
de "dura judicialment i política-
ment excessiva". El text no comp-
ta amb el suport de Cs, PP, Més per 
Montornès i Montornès per la Re-
pública-Primàries Montornès.

Segons també apunta el text, "el 
problema ha deixat de ser judi-
cial i torna a ser estrictament 
polític". Montornès en Comú i PSC 

afirmen que "és natural i respec-
table que l'independentisme 
surti al carrer i protesti pacífica-
ment davant la magnitud de les 
penes", però subratlla que no es 
poden posicionar davant un mo-
viment que "formula el conflicte 
en termes d'enfrontament entre 
una Catalunya independentista 
homogènia i un Estat autoritari, i 
oblidar que a la meitat de la gent 
catalana, per no dir la majoria, 
no vol separar-se d'Espanya".   

La sentència és 
"dura judicialment i 
políticament excessiva"

RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE MONTORNÈS

BAIX VALLÈS.  Els alcaldes de Parets, 
Sant Fost, Martorelles i Santa Maria 
de Martorelles van participar dis-
sabte en l'acte de rebuig a la sentèn-
cia del procès emesa pel Tribunal 
Suprem organitzat per l'Associació 
de Municipis per la Independència 
i l'Associació Catalana de Municipis.

Jordi Seguer, Carles Miquel, 
Marc Candela i Luisma Pintor, tots 
d'ERC, van ser quatre dels més de 
700 alcaldes i alcaldesses que es 
van aplegar a la Galeria Gòtica del 
Palau de la Generalitat en un acte 
presidit pel president de la Gene-
ralitat, Quim Torra.

Torra es va dirigir als alcaldes i 
alcaldesses que dissabte li traslla-
daven la moció de rebuig a la sen-
tència aprovada als seus consistoris 

i els va reclamar que no defalleixin. 
"L'exercici del dret a l'autodeter-
minació no té camí de retorn. No 

podem defallir", els va encoratjar 
en un acte en què els batlles van lluir 
les vares i van fer sentir els crits de 

PROCÉS  ELS BATLLES DE PARETS, SANT FOST, MARTORELLES I SANTA MARIA DE MARTORELLES, TOTS QUATRE D'ERC, A L'ACTE

Alcaldes baixvallesans a l'acte en rebuig 
a la sentència al Palau de la Generalitat

erc vo

A PALAU Alcaldes i alcaldesses vallesans a l'acte de dissabte

"llibertat" i "independència". Per 
la seva banda, el vicepresident, Pere 
Aragonès, va expressar que la pre-
sència de més de 700 ajuntaments 
constata el "desconeixement de 
qui pensa que aquest és un con-
flicte entre catalans".

Torra va convidar a Palau els al-
caldes dels ajuntaments catalans 
que han aprovat la moció de res-
posta a la sentència del Suprem 
que rebutja la condemna, demana 
l'amnistia per als presos i defensa 
el dret a l'autodeterminació. En to-
tal, 814 consistoris, dels 947 que hi 
ha, van donar llum verda a la moció. 
Si se sumen consells comarcals i 
diputacions, són 839 els que s'han 
sumat al rebuig a la sentència mit-
jançant aquesta moció.  



dj, 31 octubre 2019 9



dj, 31 octubre 201910

PARETS. El pati de l'escola NS de 
Montserrat va ser divendres pas-
sat l'escenari d'una cursa solidària 
organitzada pels alumnes de 5è de 
primària del centre. L'esdeveni-
ment va aplegar més de 300 par-
ticipants i més de 300 euros –cada 
participant va pagar un euro– que 
serviran per ajudar els rohingyas,  
una  ètnia  denostada de   Myanmar.

La cursa va sorgir d'un projecte 
anomenat El cos i la salut, i ha estat 
organitzada amb l'ajut del mestre 
d'educació física, Dídac Cayuela. 
S'hi van fer diferents recorreguts 
segons les edats: cicle inicial va fer 
una volta pel pati (400 metres), 
cicle mitjà en va fer dues (800 
metres), els alumnes de 6è de pri-
mària, 1r i 2n d'ESO van fer 1.200 
metres, amb un circuit que sortia 
del centre, i els de 3r i 4t en van fer 
2.400. Enric Gallén, un dels tutors 
de 5è, va assegurar que amb aques-
ta activitat els alumnes "aprenen 
contingut de classe i tasques de 
gestió i d'organització fora de 

EDUCACIÓ  L'ESDEVENIMENT VA SER ORGANITZAT PELS ALUMNES DE 5è DE PRIMÀRIA

La cursa solidària de NS de 
Montserrat supera els 300 euros

s.c.

ARRIBANT A LA META  La cursa dels més petits es va fer al pati de l'escola

classe; han hagut de contactar 
amb empreses i amb la premsa, 
per exemple". I Judit Casanovas, 
l'altra tutora del curs, va apuntar 
que "en ser una escola cristiana, 
volem fer accions solidàries i 
treballar l'altruisme i l'empatia".

Per últim, la regidora d'Educa-
ció, Casandra Garcia, va valorar 
positivament l'activitat i va dir que 
"quan aconsegueixes implicar i 
motivar els alumnes en un pro-
jecte és quan sorgeix l'aprenen-
tatge significatiu".  s.carrillo

SANT FOST.  L'Ajuntament va rebre 
dilluns una trentena d'estudiants 
d'arreu d'Europa que s'estaran al 
municipi fins dissabte, en el marc 
del projecte Eramus+. L'alumnat 
prové de Portugal, Itàlia, Romania i 
Turquia i ha arribat a Sant Fost per 
fer un intercanvi amb estudiants de 
batxillerat de l'institut Alba del Va-
llès. L'alcalde de Sant Fost, Carles 
Miquel, va aprofitar l'acte de recep-
ció dels estudiants per referir-se a 

la possible arribada de menors es-
trangers no acompanyats al muni-
cipi. Miquel va lamentar "la injus-
tícia d'una part de la ciutadania 
que criminalitza alguns joves de 
la vostra edat pel simple fet que 
són diferents" i ho va atribuir a "la 
por a allò desconegut". També va 
animar els joves estudiants a ser 
“curiosos i conèixer gent amb 
pensaments, comportaments i 
cultures diferents". 

ESTAN FENT UN INTERCANVI AMB ALUMNES DE BATXILLERAT

Una trentena d'estudiants 
Erasmus, a Sant Fost

aj. sant fost

A L'AUDITORI DE L'ATENEU  L'Ajuntament els va rebre dilluns

La molletana 
Dámaris Rodríguez, 
premiada per la 
nota en Periodisme

MOLLET. La molletana Dámaris 
Rodríguez va rebre la setmana 
passada el premi al millor expe-
dient universitari en Periodisme 
de la promoció 2015-2019 de la 
Universitat de Vic. L’entrega del 
diploma va tenir lloc a la Univer-
sitat de Manresa, durant l’acte in-
augural del nou curs, i va comptar 
amb la presència de la directora 
general de la universitat, Victòria 
Girona, l’alcalde de Manresa, Va-
lentí Junyent, i el rector de la Uni-
versitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya, Josep-Eladi Baños.

d.r.

DÁMARIS RODRÍGUEZ  

PARETS.  Els gossos van tornar a 
ser protagonistes en la cinquena 
passejada solidària organitzada 
diumenge per l'Associació Pro-
tectora d'Animals de Parets. I en 
aquesta edició hi van participar 
més de dos centenars de persones 
amb les seves mascotes, una xifra 

superior a la previsió que havia fet 
l'entitat. La marxa, que cada any 
es fa sota el lema de 0 maltracta-
ments, 0 abandonaments, enguany 
no es va fer exclusivament pels 
camins de Gallecs, sinó que també 
va passar pel centre del poble per 
guanyar visibilitat. 

SOTA EL LEMA 'O MALTRACTAMENTS, 0 ABANDONAMENTS'

olga gutiérrez

AMB ELS GOSSOS  Els animals van ser els protagonistes de l'esdeveniment

MÉS PROJECTES

Classes de
seguretat viària
al Simeó Rabasa
L'escola Simeó Rabasa de Mar-
torelles va celebrar divendres 
la primera sessió de seguretat 
viària per a alumnes de segon, 
quart i sisè del centre, a càrrec de 
la Policia Local. En la sessió, van 
circular pel parc de trànsit instal-
lat al pati, repartits en tres grups 
amb diferents rols: conductors, 
vianants i observadors.

La passejada solidària
de la Protectora de Parets 
aplega 200 participants

El Consell Comarcal ha presentat 
el programa Traceus, una plata-
forma que permet conèixer en 
temps real l'estat de les rutes del 
transport escolar i enviar notifi-
cacions als familiars. Es posarà en 
funcionament l'11 de novembre.

Una plataforma per 
seguir en temps real 
el transport escolar

L'escola Sant Vicenç de Mollet 
ha engegat una iniciativa pione-
ra per a l'aprenentatge de l'an-
glès en l’aula SIEI (suport inten-
siu d’escolarització inclusiva). 
S'inclourà la llengua anglesa als 
continguts curriculars d'altres 
assignatures, i hi participaran 
10 infants d'entre 7 i 10 anys.

Projecte pioner 
d'anglès a l'escola 
Sant Vicenç

Des de dilluns i fins al 15 de no-
vembre es pot gaudir al Centre 
Cívic Can Borrell de l'exposició 
Mollet, l'educació en blanc i ne-
gre (1905-1965). Es tracta d'una 
mostra realitzada pel Centre 
d'Estudis Molletans.

Mostra sobre
l'educació en blanc 
i negre de Mollet

Els alumnes de 4t d’ESO de l'esco-
la molletana Anselm Clavé parti-
cipen en el programa Vidreamers, 
amb el suport de l’equip educatiu 
d’Ecovidrio. L'activitat se centra 
en el vidre i el seu reciclatge i 
tractament, i es pretén fomentar 
un ús responsable del vidre com 
a envàs i el seu reciclatge.

L'Anselm Clavé 
engega un projecte 
per reciclar el vidre
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Manuel 
Losada 

Seivane

Diputat al Parlament de Catalunya i regidor
a l'Ajuntament de Parets per Ciutadans

–Com estan sent els teus pri-
mers mesos al Parlament?
–L'experiència que tinc és molt 
curta encara, però és una experi-
ència molt més institucional que 
en un Ajuntament. Hi ha un trac-
te més de vostè i de senyoria, des 
dels Mossos d'Esquadra fins al 
cambrer del bar, i et sents més va-
lorat. A més, el treball que fem al 
Parlament representa molt per a 
la comarca i per als ajuntaments.
–De quina manera pots ajudar 
Parets des de la teva figura com 
a diputat?
–Ja he tingut converses amb l'al-
calde Jordi Seguer sobre el nou 
institut La Sínia i estem intentant 
que es pugui construir el més rà-
pid possible. Tot i que l'alcalde és 
d'ERC i jo de Ciutadans, hem de 
treballar en la mateixa línia per-
què això arribi ràpidament. Crec 
que tinc les tecles més accessibles 
des del Parlament, que no pas des 
de l'Ajuntament.
–Esteu treballant en altres pro-
jectes d'abast baixvallesà?
–Sí, sobre la taula hi ha temes 
del Baix Vallès de sanitat, d'ense-
nyament i d'infraestructures. Per 
exemple, el desdoblament de l'R3 
o la variant de la C-17. Suposo que 
en algunes d'aquestes comissions 
hi podré estar jo o em podran con-
sultar com a resident a la zona. 
Però també es consultarà als regi-
dors que tenim a la comarca, que 
tenen una realitat més propera 
que un diputat.
–Com compagines les teves tres 
tasques: polítiques i l'empresa?
–Fins ara coincidien els plens de 
Parets els dijous a la tarda amb 
plenaris al Parlament i hem can-

viat l'horari dels plens de Parets, 
que es faran a partir de les 19 h, 
per poder-hi arribar. Al Consell 
Comarcal som dos representants, 
i Susana Barroso, de Santa Eu-
làlia de Ronçana, em cobreix al-
guna junta menys important. I a 
l'empresa estic cobert, tinc tota 
la infraestructura i els tècnics 
necessaris per tirar endavant. La 
clau és treballar molt: has d'estar 
al Parlament si passa alguna cosa, 
has d'estar en una inauguració al 
poble i has d'estar quan cal en una 
reunió al Consell Comarcal.
–T'hi veus molt temps com a di-
putat?
–Ja he dit al partit que em vaig 
presentar per ser alcalde del meu 
municipi i que a mi m'agradaria 
continuar com a regidor, encara 
que sigui a l'oposició. Li dono mol-
ta importància, perquè m'agrada 
molt i estic molt a prop de la gent. 
Ser diputat és una experiència que 
poden tenir molt poques perso-
nes, però a mi m'agrada molt que 
la gent et demani al carrer una re-
unió, que et demani com està l'es-
cola o què farem en aquest carrer.
–Qui també va ser regidor de 
Parets i diputat és Jordi Turull, 
condemnat a 12 anys de presó. 
Has tingut relació amb ell?
–Les seves filles i la meva filla han 
estudiat al mateix institut i es co-
neixen. I jo conec la dona i la famí-
lia de vista i d'haver parlat quatre 
coses. Amb el senyor Turull ens 
hem saludat algun cop a Parets i 
al Parlament. Ell va fer una tasca 
important al Parlament. Jo no diré 
que no és un bon polític, sinó que 
es va equivocar el setembre de 
2017. Turull és advocat, és una 

persona preparada, moltíssim 
més que jo, i va decidir fer-ho. 
–Quina opinió et mereix la sen-
tència?
–Si el senyor Marchena amb els 
seus jutges diuen que aquesta 
pena és vàlida jo no sóc ningú per 
dir que no ho és. Però personal-
ment no m'agrada que el senyor 
Turull estigui a la presó tampoc el 
senyor Junqueras, ni cap d'ells.
–I què et semblen les detencions 
dels dos joves paretans en les 
mobilitzacions de Barcelona?
–Tampoc entraré en si les detenci-
ons van ser legals o il·legals. Si no 
han fet res, espero que estiguin al 
carrer demà. Però si han de con-
tinuar a presó per vandalisme o 
perquè han fet mal a un policia o 
a alguna persona al carrer, també 
perfecte. No pots agafar-te la llei 
per la mà. 
–Què es pot fer per solucionar 
la indignació dels centenars de 
milers de catalans que s'han 
mobilitzat contra la sentència?
–Es pot lluitar perquè avanci molt 
més l'autonomia i perquè tingui 
més recursos, però parlant. I em 
direu que el senyor Mas ja va par-
lar i el Rajoy no li va obrir la porta, 
però s'ha de continuar intentant 
parlar.
–Però ara mateix sembla com-
plicat el diàleg.
–Cert. Des de Ciutadans propo-
sem l'aplicació del 155 per cessar 
el president Torra i el seu govern, 
i per tenir un govern que treballi 
per tota la ciutadania de Catalunya. 
Està clar que el senyor Torra i el seu 
govern estan desqualificats des-
prés del que ha passat les darreres 
setmanes al carrer.  sergio carrillo

"No m'agrada que 
el senyor Turull 

estigui a la presó, ni 
tampoc cap d'ells"

m.l.

Perfil

El 18 de juliol va accedir com a diputat al Parlament de Catalunya, en 
substitució de Mari Cruz Guilarte, qui va entrar com a regidora a l'Ajuntament 
de Barcelona. Losada, a més, també és regidor de l'Ajuntament de Parets des 

del 2015 i enguany ha entrat com a representant al Consell Comarcal.

ENTREVISTA
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MOLLET DEL VALLÈS

22/10 Juan Antonio Rubiño Parra 50 anys

22/10 Antonio Lopez Fernandez 83 anys

25/10 Juan Galobardes Pocurull 87 anys

27/10 Maria Teresa Prados Gerboles 96 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

25/10 Agustin Mas Ferrer 66 anys

28/10 Agustin Ubeda Vives 79 anys

MONTMELÓ 

23/10 Carmen Caballero Lopez 66 anys

LA LLAGOSTA

27/10 Araceli Hermosilla Diaz 75 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

26/10 Oliver Romero Nieto (Palau-solità)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 
(només consten els naixements amb  
consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 2 de novembre de 2019 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 3 de novembre de 2019 
A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 4 de novembre de 2019 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí

Dimarts, 5 de novembre de 2019 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 6 de novembre de 2019 
A les 20.30h: Tu qui ets?

Dijous, 7 de novembre 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

MOLLET. El PSC ha ofert al grup 
municipal de Podem la incorpo-
ració al govern municipal dels dos 
regidors de la formació morada. 
Així es desprèn del comunicat que 
Podem ha enviat a les seves ba-
ses en què anuncia que la decisió 
d'entrar al govern se sotmetria a 
votació en una assemblea aquest 
dimecres. El PSC també haurà de 
ratificar la decisió amb els seus 
militants en assemblea.

Podem enviava dimarts a les 
seves bases un comunicat en què 
explicava quin ha estat el procés 
per arribar a aquesta oferta. La 
creació de la comissió bilateral 
entre socialistes i Podem ha es-
tat l'embrió d'un procés d'entesa 
i coincidència, que ja es feia evi-
dent en l'anterior mandat després 
del trencament de Canviem Mo-
llet. La coincidència programàtica 

entre PSC i Podem i la "voluntat 
d'avançar cap a un govern pro-
gressista a Mollet" són els princi-
pals motius del més que probable 
acord. En el marc de la comissió 
bilateral, Podem va presentar 
al PSC un document programà-
tic amb 127 propostes, les quals 
"han obtingut com a resposta 
per part del Partit Socialista de 
Mollet una acceptació del 80% 
i la incorporació de 34 més, 
constatant una coincidència 
programàtica molt elevada i el 
compromís de les dues forma-
cions de la seva implementa-
ció en l'acció de govern local", 
apunten des de Podem.

El partit lila considera que 
l'oferta del PSC "garantiria a 
Podem Mollet disposar de les 
responsabilitats necessàries, 
el reconeixement, la visibilitat i 

VOTACIONS  ELS DOS PARTITS HAURAN DE RATIFICAR LA DECISIÓ AMB LES SEVES BASES EN ASSEMBLEA

El PSC ofereix a Podem entrar 
al govern municipal de Mollet

el contingut per la seva aplica-
ció durant el present mandat".
Aquest dimecres Podem tenia 
prevista una assemblea per vali-
dar l'oferta. Amb aquesta propos-
ta es consuma la bona sintonia 

que Podem i PSC han mostrat en 
els darrers mesos. De fet, el partit 
lila va negar-se a formar part d'un 
govern alternatiu al del PSC des-
prés de les eleccions municipals 
del passat mes de maig.  

MOLLET. La Mesa d'Entitats Memo-
rialistes de Catalunya va celebrar 
dissabte a Mollet un homenatge 
a les víctimes del franquisme. Un 
acte en el qual es va voler fer una 
menció especial a l'exalcalde mo-
lletà, Josep Fortuny. Però no solsa-
ment en el seu record: "És un ho-
menatge a totes les víctimes de 
Mollet que en són cinc les quals 
van ser afusellades", feia esment 
Pere Fortuny, fill de l'exalcalde. 

Homenatge a 
les víctimes del 
franquisme 

MEMÒRIA HISTÒRICA

La mesa d'entitats recorre muni-
cipis de Catalunya per homenatjar 
totes les víctimes i els represaliats 
de la dictadura franquista i denun-

ciar l'abús de poder que feia la po-
licia de l'època, una denúncia que 
segons van explicar també podria 
relacionar-se amb l'actualitat.  

MOLLET. ERC organitza aquest diu-
menge a les 12 h a la plaça Catalun-
ya, un acte de campanya on hi se-
ran presents el diputat Joan Josep 
Nuet i la senadora Mirella Cortés 
i candidats al Congrés i al Senat, 
entre els quals la molletana Marta 
Vilaret. D'altra banda, Ara Mollet 
Esquerra ha denunciat als Mossos 
d’Esquadra un nou atac contra la 
seva seu amb un llançament d’ous. 
Des del partit critiquen aquest ti-
pus d’accions que ha deixat tacada 
la façana del local.

Acte de campanya 
d'ERC diumenge a 
la plaça Catalunya

arxiu

JOSEP MONRÀS 

arxiu

XAVIER BUZON  

a.biescas

REPARACIÓ DE LA MEMÒRIA  L'acte es va fer dissabte a la plaça Catalunya
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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

Centre multidisciplinar per a tota la família
Al Centre Mèdic i Dental 
Parets portem més de 30 
anys fent el que ens agra-
da: tractar amb la salut 
de les persones. El nostre 
equip d'especialistes s'ha 
encarregat de compatibi-
litzar l'excel·lència profes-
sional amb la proximitat al 
pacient, l'accessibilitat ho-
rària a les nostres instal-
lacions i la tecnologia més 
puntera, per això, el Centre 
Mèdic i Dental Parets s'ha 
erigit com a centre multi-
disciplinari referent de la 
medicina i odontologia privada actual.

En el nostre afany de seguir prestant medi-
cina per a tota la família i amb el mateix nivell 
de qualitat assistencial, a l'estiu vam empren-
dre un projecte d'expansió, dotant al CMDP 
d'unes majors instal·lacions, més modernes 
i espaioses:
- Un nou departament de radiologia capaç 
de realitzar qualsevol prova diagnòstica com 
ecografies, radiografies, mamografies, TAC 's 
dentals, ortopantomografies, entre d'altres.
- La creació de nous espais: una sala de reha-

bilitació completament equipada per resoldre 
qualsevol patologia, i 2 nous boxs que ens per-
meten augmentar el nostre nombre d'especia-
listes i tenir medicina general totes les tardes, 
escurçant així les llistes d'espera.
- La modernització i obtenció de nova apara-
tologia mèdica que ens permet diagnosticar i 
tractar al pacient molt millor.
- La comoditat dels pacients: noves i còmodes 
sales d'espera, tant infantils, com d'adults.

Victor Ribera Prat
Gerència 

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

   Tel. 93 562 25 53 - www.cmdparets.com

L’APARADOR
DE LA SETMANA
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Parlo des del compromís amb les
llibertats, l'autodeterminació i el

pacifisme. La violència és el fracàs
  de la qualitat humana del diàleg

a lectura política de la llei feta pel 
Suprem ha convertit en política la 
sentència als dirigents indepen-
dentistes. Això no hauria de pas-

sar mai en una democràcia. Mai no s’hauria 
de condemnar amb aquesta crueltat i impie-
tat. D’aquest greuge en neix, legítimament, el 
dret a la revolta, però no el dret a la violència. 

L’equilibri entre la lluita no-violenta dels 
uns, i la comprensió d’aquesta lluita per 
part dels cossos de seguretat, demana molta 
sensibilitat democràtica i intel·ligència per 
ambdues bandes. Tot pas errat pot generar 
el desequilibri. Trencat l’equilibri, els uns o 
els altres poden acabar tacant el caràcter ín-
tegre i proporcionat de les reivindicacions 
polítiques i socials o de les accions profes-
sionals de seguretat i garantia, i fer aflorar 
la violència.

Parlo des de l’equidistància? No. L’equidis-
tància és com un quedar-se en "la culpa és de 
tots". No; parlo des del compromís amb les 
llibertats i els drets, amb l’autodeterminació 
i el pacifisme. Des de la certesa que la violèn-
cia és el fracàs de la qualitat humana del di-
àleg. Des de la convicció que, si en algun mo-
ment hom hagués de considerar irremeiable 
la violència, seria només quan, esgotats tots 

L
PROU VIOLÈNCIA!

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORT I MARRUGAT

els camins, una clara majoria social hagués 
d’escollir un camí més resistent per aconse-
guir o salvaguardar els drets. Tant de bo que 
mai no passi. Podríem dominar la violència 
un cop desfermada? Millor no començar!

Ni la violència dels vàndals destructors, 
ni de les avantguardes alliberadores. Ni dels 
que, amb raó, argüeixen que "portem molts 
anys amb el lliri a la mà, sent pacífics, i no 
ha servit de res"; ni dels que, amb més raó, 
sustenten la violència en la perversitat del 

capitalisme "la falta d’habitatge assequible, 
els desnonaments i la precarietat laboral 
també expliquen la ràbia de la nostra gene-
ració" (Ara, 27/10/19). Repudio la violèn-
cia! Fúria, ira, ràbia, odi... no les vull pas en 
el meu diccionari. Sí que hi són: llibertat i 
diàleg. #spainsitandtalk.

Llibre suggerit: Plató, Defensa de Sòcra-
tes. Critó.... "Posem, per tant, per principi, 
que mai no està bé d’obrar injustament ni 
de tornar la injustícia, ni sofrint el mal de 
tornar-s’hi fent el mal".

Finestrals 
i mosquiteres

L'accelerat procés d'escalfament de la terra que viu aquesta societat en 
creixement constant obliga tothom –ciutadans i administracions– a prendre 
mesures de manera urgent per contrarestar els efectes de la contaminació sobre 
el nostre planeta. La urgència és evident, quan cada cop són més comuns els 
episodis meteorològics extrems i quan els experts aporten dia rere dia  dades de 
les conseqüències d'aquest sobreescalfament. Precisament aquesta urgència 
fa necessària que les declaracions d'emergència climàtica que en els darrers 
temps s'estan fent no siguin paraules buides i tinguin un contingut real i eficaç. 
A Mollet, entitats i ciutadans preocupats pel canvi climàtic ja fa mesos que 
treballen sota el paraigua de la plataforma Mollet pel Futur. La setmana passada, 
el col·lectiu va intentar consensuar amb tots els grups polítics una declaració 
perquè les mesures que es prenguin a la ciutat no siguin només d'aparador. La 
lluita per reduir les emissions, entre altres accions, és transversal i va més enllà 
de les institucions per això sembla lògic que el treball no se circumscrigui a les 
decisions polítiques i hi hagi un treball molt més ampli que no exclogui ningú sigui 
del color que sigui. Per fer-ho possible només cal voluntat política. 

SALVAR EL PLANETA, FEINA DE TOTS 
Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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vui fa vent i s'olora un canvi de 
temps. La persistència del malestar 
polític segurament no decaurà. Són 
temps en què molts ciutadans i ciu-

tadanes no entenen què està passant.
Mentrestant, els polítics del govern d'Espa-

nya són incapaços de sembrar espais perquè 
existeixi un acostament, ja que en una part, 
aquesta indiferència respon a estratègies per 
guanyar les eleccions vinents. Per part de la 
gent, uns conservem els valors, els ideals però 
amb disgust; alguns també decebuts i altres 
molt enfadats. En altres sectors més precaris, 
sobreviuen tancats dins les problemàtiques de 
cada família i veuen que cada cop el seu dia a 
dia es fa més difícil.

La política té la funció de buscar recursos i 
estratègies per anar conquerint aquests espais 
on el ciutadà i ciutadana se sentin escoltats, 
protegits amb la justícia, encara que ara no és 
així i  si no reverteix, té el caire d'utopia.

Possiblement, la majoria dels polítics no te-
nen la talla necessària, ni la sensibilitat huma-
na per entendre que el seu càrrec és un servei a 
la comunitat en benefici d'aquests. Els polítics 
per seguir manant han de dir mentides perquè 
si mostressin la crua realitat no tindrien cap 
possibilitat  de governar  un país. La realitat, 
malgrat que ens pesi,  és que l'economia global 
és la que mana els estats del món.

Els exercicis d'honestedat i autocrítica no 
són ben acollits en el món dels partits polítics: 
com més apuntes a l'adversari a l'ull, o a la zona 
on fa més malt, més valorat o valorada ets.  

Aquesta campanya per les eleccions del 10 
de novembre, no seran normals des de les pri-
meres eleccions democràtiques després de la 
mort del dictador. La història pren una versió 
terrorífica, ja que aquest dictador (no vull no-
menar-lo) sembla no haver mort, doncs la seva 
essència perdura.

El dictador es va sortir amb la seva, ha 
creat uns col·lectius insensibles que bana-
litzen la narració d'un conflicte vomitant la 
versió més indigna i falsa de la història. Fan 
servir tots els mitjans possibles de comuni-
cació per enganyar aquesta gent incapaç de 
tenir criteri propi. Per tenir criteri, cal estar 
informat, llegir, no solament relats polítics i 
mediàtics, sinó humanístics, històrics, filo-
sòfics, artístics, doncs per desgràcia la histò-
ria es repeteix.

Cal revisionisme, des de l'independentisme, 
i la resta de partits, amb profunditat. L'inde-
pendentisme no oblida que els líders espiritu-
als del conflicte estan a la presó i l'exili. El go-

El desconcert
vern en funcions català fa el que pot. El govern 
espanyol té presos polítics i exiliats, no volen 
sentir aquestes frases perquè vull pensar que 
els i pesa a la consciència.

Des del govern socialista també els hi cal 
mirar enrere per veure com eren i com estan 
actuant ara i al costat de qui estan. Els socialis-
tes van ser precursors de les negociacions amb 
terroristes d'ETA i ara són incapaços de fer-ho 
amb els independentistes pacífics.

Els fills del dictador que reviuen els seus 
ideals feixistes, han mostrat que no saben fer 
política, doncs la seva estratègia és castigar 
amb la revenja de la sentència que celebren 
amb satisfacció. Ara, després dels aldarulls es-
tan contents: per fi una part del moviment ha 
mostrat el seu rebuig a la sentència dels presos 
polítics amb violència.

No els interessa recordar que tota la majo-
ria d'independentista ha apostat sempre per la 
no-violència: el recorregut històric d'aquests 
últims anys ho demostra. Malauradament, 
veurem quin rèdit de resultats tenen en les 
properes eleccions. A qui beneficiarà aquest 
rebuig al diàleg?

De moment, la política no ens dóna senyals 
perquè les coses millorin després de les elec-
cions de novembre. Mentrestant, molta gent 
solidària està disposada a pagar un preu amb 
les mobilitzacions i les seves conseqüències.

Però la vida continua, amb la incertesa dels 
treballadors en les fàbriques, els desnona-
ments dels més desfavorits, els refugiats mo-
rint al desert, al mar i la comunitat econòmica 
Europea girant l'esquena a tota aquesta pro-
blemàtica. Els autònoms cada cop amb més 
precarietat, les botigues i els mercats dels nos-
tres pobles i ciutats més buits que mai, la sani-
tat i l'ensenyament escanyats i mal pagats, les 
pensions indignes, la cultura absent i la cultura 
artística, per què? De què serveix?

La classe política, un cop formin govern, 
tindrà com a prioritat en les seves agendes les 
necessitats de la gent del carrer?

A favor dels polítics, jutges i cossos policials 
us diré que malgrat tot, sé que la seva tasca és 
veritablement difícil. Segurament, donada la 
situació, ningú voldria estar en el seu càrrec en 
aquestes circumstàncies.

Per una part tenim, la ciutadania indepen-
dentista indignada, polititzada i pacífica i l'al-
tra, si pren l'opció de la violència pel rebuig a la 
sentència, serà un camí sense sortida que anirà 
a més i perjudicarà els nostres presos i preses.

La dificultat de sortir d'un conflicte és im-
mensa, però cal fer un esforç, ja que amb el 
pas dels segles la humanitat ha mostrat, amb 
les conquestes científiques, tecnològiques i 
humanístiques que, quan volem, els humans 
som éssers coherents, eficaços.

Hem de fer un esforç en aquests moments 
de veure l'adversari, amb fredor, però respecte.

Només volíem votar.

A

JUDITH
VIZCARRA

Fotògrafa
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LA VINYETA de Manel Fontdevila

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

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

A 200 milles, d'una opressora tirania distàn-
cia que ens separa, estimada filla
escolto la mar i esguardo el seu remor
200 milles, amor, esperant el teu perdó.

200 milles més lliures ets, estimada mare
conec els teus motius i les disculpes no em 
calen.
Escolto destrucció i esguardo mites de plors
feliç que 200 milles et separin de tot.

Anira Hoces Hernàndez, de l’Institut la 
Sínia

a milla és una mesura de distàn-
cia, antiga en el temps, i emprada 
als Estats Units i al Regne Unit. 
Diferència en relacions humanes 

que metafòricament palesen l'allunya-

L

A 200 MILLES

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

ment sentimental tant o més punyent que 
el de la distància. 

La distància en l'amor maternal i filial 
pot esdevenir un factor d'apropament en 
l'afecte quan ens allunya per culpa  dels 
mals. 

Humanament les distàncies són en 
l'exercici de la solidaritat, i molt més quan 
és filial, factor de vivències que fan més ne-
cessàries les relacions mare filla perquè en 
l'exercici de la llibertat convencen la veri-
tat de l'amor. La distància en el temps i l'es-
pai o també en la incomprensió obligada 
en la convivència reclama l'exercici intel-
ligent de la raó per entendre el moment i 
trobar-hi la veritat, que reforça l'amor.

Racó poètic

OPINIÓ

Els mestres de 
la postguerra

E

Cicle d’articles a càrrec de Rosa Maria Securún, M. Àngels Suárez i Jaume Noró, membres del Centre d'Estudis Molletans, que pretén revisar alguns 
dels capítols, noms i espais més emblemàtics de la història de l'educació a la ciutat. Les ressenyes es basen en la recerca històrica que aquests 
autors van fer per a l'edició, enguany, del volum 34 de la revista Notes, que va portar per títol L'educació a Mollet: Una visió històrica (1845-2019).

150 ANYS D'EDUCACIÓ A MOLLET

M. ÀNGELS   
SUÁREZ

EDUCADORS I EDUCADORES  Mestres dels Col·legis Nous.  Curs 1941/42. Font:  AHMMV

ls Col·legis Nous, inaugurats 
l’any  1925, va ser l’única esco-
la pública a Mollet fins al 1969, 
quan entra en funcionament l’es-

cola Nicolás Longarón. L’escola, just aca-
bada la guerra civil, disposava d’una clas-
se de pàrvuls i de sis de primària, tres per 
a nens a l’ala esquerra de l’edifici i tres per 
a nenes a l’ala dreta. A cada classe hi ha-
via un mestre, n’eren quatre dones i tres 
homes: l’Artur Barres, el Jaume Coll, l’An-
drés Sisó, la Margarida Delclòs, la Trinitat 
Falgueras, la Perpetua Jiménez i l’Aurora 
Santamaría.

La majoria d’aquests mestres van tre-
ballar a Mollet durant molts anys i alguns 
fins a la seva jubilació. Destaquem l’Artur 
Barres, que va treballar a Mollet des de 
1934 fins al 1964; el Jaume Coll, de 1934 
a 1978; la Trinitat Falgueras, de 1934 
a 1961; l’Aurora Santamaría, de 1934 a 
1961; el José M. Pérez Benavente, de 1936 
a 1965 i la Victòria Garcés, de 1952 a 1978.

Val a dir que va haver-hi dos matrimonis 
pedagògics durant molt de temps: la pare-
lla formada pel José M. Pérez Benavente i 
l’Aurora Santamaría i la del Jaume Coll i 
la Victòria Garcés. Els directors d’aquest 
període van ser l’Andrés Sisó, primer di-
rector després de la Guerra al 1939; el Jau-

me Coll, director des de 1942 fins a 1948 
(a més del curs 1965-66); el José M. Pérez 
Benavente, des de 1948 fins al 1965; l’Àn-
gel Marín (director propietari per concurs 
oposició al 1966) de 1966 fins al 1969 i el 

Joan Moral, elegit director pel claustre de 
professors al setembre de 1970. Quant a 
les dones, destaquem l’Aurora Santamaría, 
que va ser directora de l’Escola Graduada 
de Nenes des de 1935 fins l’any 1961, i la 
Teresa Ferreres des de 1962, segurament 
fins que va marxar, al 1968.

Són els mestres que van haver de treba-
llar tot adaptant-se a diferents períodes 
polítics: a la seva joventut van conviure 
amb les noves idees de la República d’es-
querres, durant la maduresa, amb la ideo-

logia del nacionalcatolicisme franquista i 
ja de grans van ser els encarregats de por-
tar a terme les reformes de la Ley General 
de Educación (1970), en vigor durant la 
democràcia i fins als anys 90.

Per saber-ne més: 
Suárez gonzález, M.A. (2019). La depuració
dels mestes de les escoles nacionals. 
Notes, 34: 87-118. Mollet del Vallès
https://bit.ly/2PvSDla

Els mestres de la postguerra van 
ser els encarregats de portar a 

terme les reformes de la Ley 
General de Educació (1970)
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MOLLET / PARETS. Els Punts 
d'Atenció a l'Emprenedor (PAE), 
impulsats per la Diputació de 
Barcelona, dels ajuntaments de 
Mollet i Parets han registrat 42 
altes enguany fins al setembre 
de 2019. A tota la demarcació de 
Barcelona, les altes han arribat a 
les 1.223 (216 societats limitades 
i 1.007 autònoms).

Al Baix Vallès, els ajuntaments 
de Mollet i Parets disposen 
d'aquests PAE, unes oficines au-
toritzades pel Ministeri d'Indús-
tria, Comerç i Turisme, des d’on 
es realitza la tramitació de cons-
titució de les formes jurídiques 

més habituals com són autònoms 
i societats limitades, de manera 
telemàtica i gratuïta.

Amb aquest servei, les persones 
emprenedores poden gestionar 
telemàticament d’un sol cop fins a 
22 tràmits, crear l’empresa en 48 
hores i al mateix lloc on s’assesso-
ra el pla d’empresa, realitzar l’alta 
d’activitat. L’objectiu és facilitar 
i simplificar els tràmits de cons-
titució de determinades formes 
jurídiques.

Fins al 30 de setembre, el punt 
PAE de Mollet ha registrat un 
total de 36 altes, de les quals 31 
autònoms i 5 societats. A Parets, 

EMPRENEDORIA  ELS ANOMENATS PAE, IMPULSATS PER LA DIPUTACIÓ, FACILITEN ELS TRÀMITS PER A LA POSADA EN MARXA D'AUTÒNOMS I SOCIETATS

Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor de 
Mollet i Parets registren 42 negocis 

BAIX VALLÈS. La Cambra de Co-
merç de Barcelona va celebrar la 
setmana passada el 23è Dia de la 
Cambra en què va reconèixer la 
trajectòria d'empreses de la de-
marcació, entre les quals cinc del 
Baix Vallès. En l'acte es va posar 
en relleu l’esforç i la dedicació del 
teixit empresarial per construir 
una Catalunya forta econòmica-
ment i es van lliurar els guardons 
commemoratius a un total de 118 
empreses de Barcelona. 

Carandini de Martorelles va 
rebre el reconeixement al seu 
centenari. Automòbils Pruna 
amb concessionari a Mollet del 

Vallès als seus 75 anys. I la mar-
torellenca Moflasa i les paretanes 
Freudenber España i M Kluber 
Lubritcation Iberica S.L., als seus 
50 anys en el mercat.

Futur de les noves generacions
El president de la Cambra de Bar-
celona, Joan Canadell, va felicitar 
totes les empreses guardonades, 
tot elogiant la constància i l’esforç 
per haver arribat fins aquí: “El 
futur de l’economia depèn de 
què les noves generacions tam-
bé tinguin aquest esperit dinà-
mic”. “Les empreses que avui 
esteu aquí van ser creades per 

cambra

RECONEIXEMENTS Alguns dels premiats durant la gala amb el president de la Cambra, Joan Canadell

Foment del turisme internacionalFirmes baixvallesanes que acceleren el creixement
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha anunciat una nova aliança 
amb StubHub, que es converteix en proveïdor oficial en la venda 
d’entrades de la F1 i el MotoGP. L’acord pretén fomentar la venda 
internacional d’entrades per als esdeveniments que tenen lloc al 
Circuit i fomentar el turisme relacionat amb aquestes competicions.

Les empreses baixvallesanes Addixa Control i Martercold, de Mollet 
del Vallès, i Ferros Planes, de Martorelles, han entrat al programa 
Accelera el Creixement, impulsat per la Diputació de Barcelona i la 
patronal Pimec, que ofereix assessorament a petites i mitjanes empreses 
en el seu procés d’expansió. Aquesta és la vuitena edició del programa.

persones visionàries, plenes 
de coratge i amb molta fe en el 
seu projecte. Per emprenedors 
que miraven amb perspectiva 

de futur, sense encongir-se da-
vant les dificultats”, va explicar 
Canadell.

L’acte va estar presidit per la 

consellera d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalu-
nya, Àngels Chacón, que en va fer 
la cloenda. i 

GUARDONS  L'EMPRESA CARANDINI, SITUADA AL POLÍGON ROCA DE MARTORELLES, HA ESTAT RECONEGUDA PEL SEU CENTENARI EN EL NEGOCI DE LA IL·LUMINACIÓ

La Cambra reconeix 
la trajectòria de cinc 
firmes del Baix Vallès

el nombre ha estat de 6 altes, 1 
societat i 5 autònoms. Segons el 
rànquing acumulat del Termòme-
tre PAE de la província de Barce-
lona, el PAE de Mollet és el primer 
del Vallès Oriental i el cinquè de 
la demarcació de Barcelona en la 
creació de nous negocis per darre-
re dels de Castelldefels, la Manco-
munitat Penedès-Garraf, Sabadell 
i Badalona. En total, des de la seva 
posada en marxa el 2014, el punt 
PAE de Mollet ha registrat la crea-
ció de 393 negocis (336 autònoms 
i 57 societats). Pel que fa al PAE de 
Parets, que es va posar en marxa 
el 2016, les altes totals han estat 
20 (13 autònoms i 7 societats).

Durant el 2018, el nombre d'al-
tes d'autònoms i societats limita-
des a la demarcació de Barcelona 
realitzades a través dels Punts 
d'Atenció a l'Emprenedor (PAE), 
van arribar a 1.645 (269 societats 
limitades i 1.376 autònoms). i

emfo

ASSESSORAMENT  Emfo de Mollet disposa d'un punt PAE 

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
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11-13 h
JUEVES  17 - 20 h
SÁBADO  11 - 13 h

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com
MARTES 18 -20 h
MIÉRCOLES  11 - 12 h
JUEVES  18 - 20 h

STA.PERPÈTUA DE MOGODA
Carrer Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com
JUEVES 20.00 -21.00 h
SÁBADO  09.30 - 10.30 h

nNo hace falta cita previa ni traer fotos. 
nEntrega inmediata provisional de DGT 
para conducir. nTramitación gratuita. 
Solamente se paga la tasa de tráfico. 
nRecibe su carné en casa. nReclama-
ción gratuita si no lo recibe. nRecupera-
ción gratuita del carné caducado, mismo 
precio. nEntrega gratuita de fotos para 
las obtenciones de permisos.

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650

Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

Seu fixa: Granollers
Punts coop: Montornès, 
la Garriga i Sant Celoni 
(cada dos dimarts)

Taller formatiu: Què 
podem fer des de les 
associacions per afavorir 
l’ESS? Quins recursos 
tenim al nostre abast?

Dilluns 11·11·2019 - 18 h

Lloc: Hotel d'Entitats 
(Montornès)
Organitza: Ajuntament de 
Montornès i Ateneu Cooperatiu

Per llegir veure el
vídeo de l'entrevista
entra aquí:

- Amb quin objectiu prepareu aques-
ta formació?
- Paola: El taller té com a finalitat poder 
explorar els privilegis des de la intersec-
cionalitat i l'antiracisme, per poder pro-
blematitzar un tema que està present en 
la població local i, de manera més com-
plexa, en la població migrada i racialit-
zada. El qüestionament que portem és: 
com podem aplicar aquesta formació i 
aquesta realitat en els nostres espais de 
feina per generar petites o grans trans-
formacions en l'espai associatiu en el 
qual ens desenvolupem? L'objectiu té a 
veure amb com aquests aprenentatges 
o aquestes problemàtiques poden ge-
nerar transformacions o moviments per 
aplicar en els espais associatius, polítics, 
culturals, socials o econòmics en els 
quals cadascú es desenvolupa.
- Posa un exemple que hàgiu tractat 
en la sessió sobre el racisme existent 
a la societat?
- P: Situacions que a nivell estructural 
es viuen, però que estan completament 
normalitzades, com per exemple quan 
es demana la documentació a una per-
sona que viu aquí, però només pel fet 
de tenir un color de pell diferent ja s'hi 
estableix una diferència. El tema és: com 
fem visible aquesta diferència que es 
viu a l'espai social? Ens demanen docu-
mentació i ens pregunten si som d'aquí, 

quan moltes han nascut aquí.
- D'on sorgeix la idea d'aquest taller?
- Nico: Parlant amb companyes que són 
treballadores de centres cívics i d'equi-
paments municipals havien detectat 
que la programació que s'ofereix des 
d'aquests equipaments i des de moltes 
de les associacions de la comarca té un 
biaix clarament d'ètnia i hi ha una hege-
monia blanca en les persones que gau-
deixen de les activitats. El que volíem 
era, en primer lloc, un cop havent de-
tectat aquesta hegemonia blanca de les 
participants, pensar si una de les causes 
d'aquesta hegemonia blanca era potser 
que les programadores d'activitats dels 
centres cívics o de les associacions esta-
ven pensant en una clau que creiem que 
és universal però que en realitat està 
pensada des del punt de vista de la blan-
quitut. L'objectiu d'aquesta formació és 
revisar-nos primer a nosaltres mateixes 
com ens afecta aquesta posició de privi-
legi, com l'estem plasmant en el mètode 
i en el tipus de programació que fem.
- Quina valoració en feu?
- N: Estem molt contentes, perquè hem 
omplert el topall d'assistents, hem arri-
bat a les 30 persones, el màxim que ens 
havíem fixat, i creiem que haurem de 
tornar a programar aquesta sessió per-
què ha tingut molt èxit i hi ha hagut gent 
que s'ha quedat fora.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

Analitzant els nostres privilegis
des de la interseccionalitat
i l’antiracisme
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va 
organitzar el passat 4 d'octubres la formació 
Analitzant els nostres privilegis des de la in-
terseccionalitat i l’antiracisme al Centre Cívic Nord de Granollers, a càrrec de 
Paola Contreras, sociòloga i membre de la cooperativa TICTAC. Tant Contreras 
com Nico Durán, membre de l’equip tècnic de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental, ens expliquen el rerefons d'aquesta formació.

BAIX VALLÈS. L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental ha editat una guia per facilitar que 
empreses en risc o en procés de tancament 
puguin fer el pas per esdevenir cooperatives. 
El document El relleu cooperatiu pretén ser 
una eina útil per a aquelles persones interes-
sades a reconvertir aquelles empreses que, 
pel motiu que sigui –per jubilació, per defun-
ció de l’antic propietari o per crisi econòmi-
ca, entre d'altres–, estan en risc o en procés 
de tancament i volen adoptar el model coo-
peratiu. A la guia s’expliquen els principals 
motius pels quals es proposa el model coo-
peratiu com un dels més òptims a l’hora de 
reconvertir l’empresa. També es preveuen 
altres motius de reconversió, com que el 
propietari vulgui cooperativitzar l’activitat.

Les persones que consultin la guia (es pot 
trobar al web ateneucoopvor.org) trobaran 
informació sobre què és una cooperativa i 
per què pot ser un model útil per a les perso-
nes que volen donar continuïtat a una acti-
vitat empresarial. També sobre la gestió de-
mocràtica, l’autonomia i independència en la 
gestió, l’autoregulació o el règim horitzontal 
que permet crear projectes autogestionats i 
molt més flexibles que l’empresa convenci-
onal. O sobre la possibilitat de capitalització 

o pagament únic de la prestació d’atur, que 
"en el cas de les cooperatives presenta 
alguns avantatges respecte de l’empresa 
convencional", apunten. Es completa amb 
alguns exemples d’empreses que s’han re-
convertit a cooperativa i una relació dels 
passos a seguir per fer el relleu. 

Assessorament per part de l'Ateneu
L’assessorament a les empreses en risc de 
tancament ha estat un dels eixos de treball 
de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental en 
els dos anys que fa que funciona, ja que es 
considera que "pot ser una bona solució 
per mantenir els llocs de treball i per a 
les persones empresàries o per a la co-
munitat". En tot cas, també expliquen que 
en els dos anys de funcionament de l’Ateneu 
s’han donat pocs casos d’empreses en risc de 
tancament que hagin optat per passar-se al 
model cooperatiu per assegurar la continuï-
tat –un ha estat la llibreria Els 4 gats, de Sant 
Celoni–. El motiu d'això és, segons l'Ateneu, 
"el desconeixement que encara hi ha del 
model cooperatiu entre empresaris i tre-
balladors". És precisament per això que un 
dels objectius de l’Ateneu és visualitzar el 
model cooperatiu.  

EMPRESES  S'ADREÇA A COMPANYIES EN RISC O EN PROCÉS DE TANCAMENT

L'Ateneu edita una guia per 
facilitar el pas a cooperativa
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
disputarà de divendres a diumen-
ge dos partits oficials. Divendres, 
es jugarà el passi a la Final a Qua-
tre de la Lliga Catalana d'EBA i 
diumenge viatjarà fins a Palma 
de Mallorca per disputar la sete-
na jornada de la Lliga d'EBA. "Si 
guanyem divendres, passem 
a la Final a Quatre, i si ho fem 
diumenge, ens tornem a situar 
entre els equips capdavanters 
de la lliga", adverteix el tècnic del 
Mollet, Josep Maria Marsà.   

El primer repte és divendres amb 
la Lliga Catalana, de la Federació 
Catalana de Bàsquet. L'equip molle-
tà, que jugarà a casa, necessita gua-
nyar el Sese per passar a la Final a 
Quatre. "És un equip que defensa 
molt i li agrada jugar ràpid per 
tirar de triples", explica Marsà, 

L'equip molletà disputarà divendres a la Plana Lledó el duel dels 
quarts de final de la Lliga Catalana d'EBA contra el CB Sese

BÀSQUET | Lliga EBA  EN TRES DIES JUGARÀ DOS PARTITS PERQUÈ DIUMENGE VA A MALLORCA Segona Catalana femenina  LES MOLLETANES, LÍDERS I INVICTES

El Recanvis Gaudí es juga 
el passi a la Final a Quatre 08centvint / adrià Pérez Petidier

CELEBRACIÓ El conjunt femení celebra la cinquena victòria del curs

MOLLET. Cinquena victòria de l'Es-
cola Sant Gervasi femení en cinc 
jornades. Les molletanes van es-
clafar el Can Parellada, per 88 a 
29, és a dir, per 59 punts de di-
ferència. Ja a la mitja part, l'equip 
col·legial guanyava per 44 a 14 i 
a la represa no va baixar el ritme. 
La màxima anotadora de l'equip 
molletà va ser Neus Fuentes amb 
14 punts. 

El pròxim partit de l'Escola Sant 

El Sant Gervasi esclafa 
el Can Parellada (88-29)

PARETS. El CB Parets visitarà el CB 
Viladecans després de perdre al 
pavelló Joaquim Rodríguez contra 
el Mataró Parc Boet, per 82 a 88. 
Els paretans volen sumar la sego-
na victòria de la temporada a la 
pista de l'equip del  Baix Llobre-

gat. El duel tindrà lloc dissabte, a 
les 19.30 h. 

El conjunt paretà ocupa el 9è 
lloc, de la Segona Catalana, amb 
una victòria i quatre derrotes, 
mentre que el Viladecans és 5è 
amb tres victòries.  

El CB Parets visita el Viladecans

Gervasi serà dissabte a la pista del 
Vilassar de Dalt, que és penúltim 
amb una victòria i quatre derro-
tes. 

El Mollet rep l'Argentona
El Construccions Perefran Mollet 
femení va sumar la segona victò-
ria contra el Bàsquet Neus, 51 a 
56. Les molletanes són novenes 
i diumenge rebran l'Argentona 
(19.30 h) a la Plana Lledó.  

sese

SESE En la seva única victòria a domicili a la pista del Boet Mataró

qui es mostra il·lusionat de passar 
ronda. 

Pel que fa a diumenge, a la Lliga 
d'EBA, els molletans tenen un des-
plaçament complicat fins a Palma 
de Mallorca. Així, l'equip jugarà 
dos partits en tres dies, però fa una 
setmana que descansa perquè va 
ajornar el duel contra el Tarrago-
na. "Crec que ens ha anat bé per-
què no estàvem passant per una 
bona dinàmica de joc", diu el tèc-
nic, confiat que la plantilla mostri 
novament unes bones sensacions 
dins la pista.    jl.r.B.

Segona Catalana ELS PARETANS PERDEN CONTRA EL MATARÓ

CB MOLLET -  SESE
Divendres, 1  12.30 h Mollet

Copa Catalunya

El Recanvis Gaudí Mollet B va pa-
tir diumenge la primera derrota de la 
temporada contra el Sol Gironès Bisbal 
Bàsquet, per 52 a 56. Els de Pau Gar-
cia, que es mantenen colíders del grup 
1 de Copa Catalunya, visiten divendres 
la pista del cuer, el CB Santa Coloma, 
amb cinc derrotes.

EL FILIAL MASCULÍ 
VISITA EL CUER

 PALMA - CB MOLLET
Diumenge, 3  12.30 h Mallorca

ESPORTS
Mollet, seu del Circuit 3x3José Manuel Coego, màxim anotador de la Copa
Mollet és una de les quinze seus de la tercera 
edició del Circuit 3x3 de bàsquet, que impulsa 
la Federació Catalana de Bàsquet. La federació 
va comunicar fa tan sols uns dies que la ciutat 
molletana acolliria el 4 d'abril la quarta ronda. 

José Manuel Coego, pivot de l'Escola Sant Gervasi, és el màxim artiller 
del grup 1 de la Copa Catalunya després de cinc jornades amb 102 
punts. A l'últim partit, Coego en va anotar 24 i va ser de gran ajut per 
sumar la segona victòria de l'equip col·legial, que va ser contra l'Horta 
(70-74). Diumenge, el Santger rebrà el Sant Josep, a les 19 h.  
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AUTOMOCIÓ

JDetailing, especialistes en la neteja integral 
i el detallat de vehicles al Vallès Oriental

JDetailing va obrir les seves portes 
aquest mes de juny, de la mà dels ger-
mans David i Jorge Felipe, especialis-
tes en la neteja de carrosseries i d'in-
teriors de vehicles. També es dediquen 
a abrillantar i pulir tapiceries, fars i 
detallats i al sellat ceràmic, així com a 
la desinfecció amb ozó. A banda, ofe-
reixen un servei de recollida i entrega 
a domicili dels vehicles.

JDETAILING
Camí de la Caseta 1, Nau 8

LLIÇÀ DE VALL
Tel. 93 843 60 66 / 631  617 762 

facebook/instagram: jdetailing2019

Els gasos d'escapament
Els gasos del tub d’escapament s’ori-
ginen amb la crema del combustible 
en el motor de combustió intern i es-
tan compostos per monòxid de carbo-
ni i metà, elements que, a més d’afec-
tar la salut seriosament, afavoreixen 
l’efecte hivernacle i contribueixen a 
l’escalfament global. 

Els gasos d’escapament compor-
ten greus riscos per a la salut a llarg 
termini si són inhalats, ja que algu-
nes vegades poden formar partícules 

d’ozó a nivell del terra formant boires 
fotoquímiques, la qual cosa redueix la 
visibilitat, i fins i tot provocar o agreu-
jar malalties del sistema respiratori a 
l’entrar als nostres pulmons. Però, a 
més, al fer augmentar la temperatura 
del clima podrien generar més malal-
ties transmeses per mosquits, com la 
malària.

És possible reduir el volum de gasos 
d’escapament que emeten els vehi-
cles, per això convé seguir una sèrie 

de pautes que us donem tot seguit. Pri-
merament, cal que traieu del vehicle tot 
el que porteu i no sigui imprescindible, 
amb l’objectiu de reduir el pes; intenteu 
no deixar el vehicle en ralentí durant 
llargs períodes de temps; eviteu fer ac-
celeracions brusques i manteniu una 
velocitat moderada, d’aquesta forma, a 
més, consumireu menys combustible i 
gastareu menys els pneumàtics. També 
us suggerim que si el tub d’escapament 
està deteriorat o massa envellit convé 
substituir-lo per un altre, ja que podria 
emetre més fums del normal degut a 
l’acumulació de carbonilla al seu inte-
rior.   aMic - tot sant cugat
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MONTMELÓ. Per primera vegada 
en la seva història, el Circuit de 
Barcelona-Catalunya acollirà una 
prova del Mundial de Superbike, 
que tindrà lloc del 18 al 20 de se-
tembre de 2020. L'acord entre el 
Circuit, Dorna WorldSBK Organi-
zation i el gestor d'esdeveniments 
Gemocat es va fer oficial dimarts 
al migdia al Museu i Centre d’Es-
tudis de l’Esport Dr. Melcior Colet 
de Barcelona.  

El FIM World Superbike Cham-
pionship –WorldSBK en la seva 
nomenclatura comercial– és el 
campionat del món de velocitat 
de la Federació Internacional de 
Motociclisme per a competició 
amb motos de sèrie modificades. 
"Amb la inclusió de la prova del 
WorldSBK al Circuit, a més de 
fer història, s'encaixa la peça 
que faltava en el nostre calen-
dari d'esdeveniments, el que 
convertirà la temporada 2020 
en excepcional. Estem molt 

MOLLET / PARETS.  El CF Parets va 
empatar diumenge contra el Lla-
gostera B a casa, 1 a 1, i deixava 
escapar la seva primera victòria 
de la temporada. Aquest és el ter-
cer empat – tots tres han estat al 
Josep Seguer– del conjunt dirigit 
per Miguel Muñoz.  

L'equip paretà tan sols porta 
tres punts aquest curs, en vuit 
jornades. Contra el filial del Lla-
gostera, el Parets va tornar a 
veure com se li escapava la que 
hagués estat la primera victòria 
a Primera Catalana. Adrià Álvarez 
va avançar els locals al minut 77, 
però tan sols sis minuts després 
els visitants van posar l'empat 
definitiu. El pròxim partit dels pa-
retans serà diumenge al camp del 
Júpiter, que és antepenúltim amb 
cinc punts i ve d'empatar contra 
el Tona (1-1). 

circuit

cf  mollet ue

MOTOR |  Motociclisme  LA NOVA CITA INTERNACIONAL DE L'ASFALT DE MONTMELÓ TINDRÀ LLOC ELS DIES 18, 19 I 20 DE SETEMBRE 

FUTBOL |  Primera Catalana  EL CF MOLLET UE BUSCA REFUGI AL CAMP DEL GERMANS GONZALVO

cf montmeló

MONTMELÓ. El CF Montmeló UE 
va celebrar l'acte de presentació 
dissabte al Camp Municipal de la 
localitat. El club va presentar un 
total de 15 equips amb prop de 
200 esportistes. 

Aquesta temporada, el club 
compta amb tres equips nous 
respecte al curs passat amb un 
juvenil B masculí, un infantil-ca-
det-juvenil femení i un equip in-
clusiu. L'objectiu del club mont-
meloní "és la formació dels 
jugadors i la qualitat en els seus 
entrenaments", admet el presi-

Base  EL PRIMER EQUIP VA PERDRE CONTRA EL SANT CELONI

El CF Montmeló presenta 15 
equips amb 200 esportistes

MOLLET. La molletana Alèxia Pute-
llas ha estat convocada amb Espa-
nya per disputar un partit classi-
ficatori per a l'Eurocopa 2021. La 
selecció espanyola jugarà el partit 
contra Polònia el pròxim 12 de no-
vembre a l'estadi polonès de Lu-
blin Arena. El combinat espanyol 
es concentrarà a Madrid a partir 
del pròxim dimarts i el 10 de no-
vembre viatjarà cap a Lublin. Es-
panya és líder del grup D, amb sis 
punts,  després de dos partits. 

FUTBOL |  Internacional

Putellas, amb 
Espanya per jugar 
contra Polònia

 CF MOLLET UE - EF MATARÓ
Diumenge, 3  12 h Mollet

  JÚPITER - CF PARETS
Diumenge, 2  12 h Barcelona

El CF Parets torna a deixar escapar 
la primera victòria de la temporada

El Circuit celebrarà una prova 
del Mundial de Superbike el 2020

contents de poder ser la seu del 
Round WorldSBK de Catalunya 
i estem segurs que els aficio-
nats es bolcaran en aquest es-
deveniment i faran que aquesta 
primera edició sigui un rotund 
èxit", explicava el director del Cir-
cuit, Joan Fontserè.  

Catalunya WorldSBK
La Catalunya WorldSBK és la de-
nominació oficial del campionat. 
"Esperem que el Round Wor-
ldSBK de Catalunya esdevin-
gui un clàssic en l'agenda de 
l'afició", admetia Ricard Cardús, 
portaveu de Gemocat. Tanmateix, 

el director executiu dels departa-
ments d'organització de WorldS-
BK, Gregorio Lavilla, donava la 
benvinguda al circuit vallesà: "El 
circuit ha vist moltes carreres 
memorables en diverses dis-
ciplines de motor i WorldSBK 
està impacient per unir-s'hi". 

dent del CF Montmeló UE, Andrés 
Montes. "No demanem resultats 
a cap equip, però a partir del ju-
venil, i evidentment el primer 
equip, volem ser més competi-
tius", explica Montes. 

En acabar l'acte de presentació, 
el primer equip masculí va jugar 
contra el Sant Celoni, que va per-
dre per 1 a 4. El Montmeló ocupa 
el 13è lloc, del grup 9 de la Ter-
cera Catalana, amb set punts. El 
pròxim partit dels montmelonins 
serà el dimecres vinent al camp de 
l'Ametlla.  jl.r.B.

Aforament limitat

La Catalunya WorldSBK posarà 30.000 
localitats a la venda. Hi haurà tiquets 
d'un sol dia -ja sigui divendres, dis-
sabte o diumenge- i d'altres per tot el 
cap de setmana. Cinc mil d'aquestes 
entrades inclouran l'accés al pàdoc, on 
se situarà el podi i el parc fermé. A més, 
hi haurà la zona Paddock Show, on es 
realitzaran entrevistes a pilots i hi hau-
rà pantalles gegants.

ES POSEN A LA VENDA
30.000 LOCALITATS 

PRESENTACIÓ Un dels moments de l'acte de dimarts

L'EC Granollers guanya el derbi juvenil
El CF Mollet UE va perdre el derbi juvenil vallesà contra l'EC Granollers, 
per 0 a 3. Amb la derrota, l'equip molletà va trencar una dinàmica de dues 
victòries i ocupa el 6è lloc de la Preferent amb deu punts, a vuit del líder, 
el Manresa. Pel que fa al CF Parets juvenil, va sumar el primer triomf de la 
temporada a la Preferent contra el Vic Riuprimer, 3 a 0, i és antepenúltim. 

NOVETAT L'equip inclusiu es va presentar davant l'afició montmelonina

D'altra banda, el CF Mollet UE 
va perdre el tercer partit de la 
temporada contra la Jonquera, 3 
a 2. Els molletans buscaran refugi 

diumenge al Germans Gonzalvo 
–on només han puntuat aquesta 
temporada– contra el Mataró, 4t 
amb 16 punts. 

fcb

ALÈXIA PUTELLAS
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLANTA PRI-

MERA 56 M2 EN 

MOLLET ESTACIÓN 

DEL NORTE. 3 ha-

bitaciones, baño 

con plato de ducha, 

salón con salida 

a balcón, coci-

na, lavadero. Sin 

parking. Suelos de 

gres. Cert. energ.: E. 

Ref. JV14084.   PVP: 

115.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

CASA EN VENTA DE 

165 M2 EN  MOLLET 

CENTRO. Casa de 3 

plantas que consta 

de 3 habitaciones, 2 

baños y 1 aseo, sa-

lón y cocina ame-

ricana. Calefacción 

y A/A. Mag´íficas 

calidades. Certifi-

cación energética: 

E. Ref. JV14197. Pre-

cio 375.000€. Tel. 93 

579 33 33.

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. Pisci-

na, parking y zona 

comunitaria. Certi-

ficación energética: 

E. Ref. JV14176.   PVP: 

231.900 euros. Tel.  

93 579 33 33.

PISO PARA REFOR-

MAR DE 80M2 EN 

MOLLET CENTRO. 

2º sin ascensor, en 

el centro de mollet. 

Dispone de 3 ha-

bitaciones, 1 baño, 

cocina con lavade-
ro, salón-comedor. 
Piso de origen. 
125.000€ Certifi-
cación energética: 
F. Ref. JV14209 Tel.  
93 579 33 33.

LLOGUER

SRA. CATALANA 
NECESSITA habi-
tació per llogar a 
Mollet o Parets. Tel. 
678 350 973.

DESPATX DE 84M2 
A L'AV. LLIBERTAT 
DE MOLLET, a prop 
de l'Ajuntament. 

Primera planta amb 

molta llum. Vestíbul 

+ 3 despatxos amb 

modernes mam-

pares de separa-

ció i climatització 

fred-calent. Alta 

vigent de llum i 

aigua. PVP: 450 

euros. Tel. 606 30 

51 03. 

SE ALQUILA PLA-

ZAS PA RKINGS 

COCHES PEQUE-

ÑOS/MOTOS. Zona 

Avda. Badalona, 

8/14 de Mollet. Tel 

652 971 544/ 638 

127 395.

LOCAL DE 40M2 

PER LLO GAR A 

MARTORELLES, a 

l'avinguda Piera. 

Per oficina, o per-

sona per fer arran-

jaments, o locutori 

i Internet, etc. Alta 

vigent d'aigua i 

l lum.  Preu as-

sequible a tractar. 

Tel. 93 593 71 14.

TREBALL

DEMANDA

BUSCO HABITA-

CIÓN, PEQUEÑO 

ESTUDIO, PISO 

ECONÓMICO O 

CASA para cuidar 

en Mollet o alre-

dedores. Melania. 

Tel. 606 232 980.

OFERTA

S’OFEREIX AUTÒ-

NOMA PER POR-

TAR COMPTABI-

LITATS/FIS CAL/

IMPOSTOS, A PI-

MES I AUTÒNOMS. 

Interessats trucar 

al tel. 651 040 007.

CHICA SE OFRECE 

PARA PASEAR pe-

rros en Mollet. Tel. 

686 621 626.

Centre Dental del Vallès busca 
recepcionista con perfil comercial 
para su centro en Mollet del Vallès. 
Horario de 14:30 a 20:30 h (viernes 
19:30 h) 1 sábado al mes de 09.30 
a 13.30 h. Buscamos persona con 
experiencia en atención telefónica, 
atención al paciente, con un perfil 
comercial y conocimientos del sector 
odontológico, Redes Sociales, Gesdent 
y ofimática.Funciones de recepción de 
llamadas, organización de agendas 
de los Doctores, atención al paciente y 
explicación del plan de tratamiento.
Experiencia demostrable.
Interesados enviar currículum  por mail 
a: victor@dentalvalles.com
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BAIX VALLÈS. El FS Barri Can Calet, 
de Sant Fost, va imposar la seva 
llei a la pista de l'Sporting Mont-
meló en el derbi baixvallesà. Els 
santfostencs van guanyar, per 3 a 
6, i demostren ser el conjunt del 
Baix Vallès que està en millor mo-
ment de forma, a quatre punts del 
líder, l'Avicó Vinyals Mataró B.   

El duel a Montmeló va comen-
çar amb el minut de silenci per la 
mort de Jesús López, exmembre 
de l'entitat santfostenca. El Can 
Calet va ser millor i només es va 
deixar empatar dues vegades, fins 
al 2 a 2. 

El Can Calet és 5è amb vuit 
punts i l'Sporting Montmeló, 9è 
amb quatre. Aquesta setmana hi 
ha jornada de descans i el prò-
xim partit del Sant Fost serà el 
9 de novembre contra el Parets. 
L'Sporting visitarà Castellar. 

olga gutérrez

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  EL SANT FOST DESCANSA PER TOTS SANTS A 4 PUNTS DEL LÍDER

El Can Calet guanya el derbi 
contra l'Sporting Montmeló

MOLLET. El Mollet Panthers s'estrenarà diu-
menge a la Lliga Catalana sènior de futbol 
americà contra el Barcelona Bufals, a Bi-
gues i Riells. Per primer cop el club molletà 
participarà en una lliga federada de futbol 
americà de contacte després de més d'un 
any preparant-se. "És un pas molt impor-
tant per al club perquè hem aconseguit 
els jugadors i els patrocinadors", explica 
l'entrenador del Panthers, Charlie López.

L'equip molletà fins ara feia competi-
ció de futbol flag, és a dir, sense contacte. 
Aquesta temporada, el club ha format una 

plantilla de 28 jugadors. "Necessitem uns 
deu jugadors més per passar bé la tem-
porada, però amb aquests podem com-
pletar-la", adverteix l'entrenador, que es 
posa com a objectiu: "Agafar experiència 
i si guanyem algun partit, molt millor. 
Dels 28 jugadors, només quatre tenen 
experiència en el futbol americà de con-
tacte, la resta són nous". 

El Mollet Panthers té la intenció de for-
mar estructura de club i aquesta tempora-
da presenta dos equips més dins el futbol 
flag amb un sènior i un sub-15.  jl.r.B.

El Mollet Panthers competirà a la 
Lliga Catalana de futbol americà

Picazos s'estrena amb derrota a Parets
El nou tècnic del FS Parets va estrenar-se diumenge amb derrota contra 
el CFS Manlleu, per 1 a 2. El conjunt de David Picazos, que des del passat 
dilluns dirigeix l'equip paretà, va perdre davant la seva afició i ja suma 
dues derrotes a la temporada. El Manlleu es va avançar a l'electrònic del 
Joaquim Rodríguez fins a establir el 0 a 2 abans del descans. A la represa, 
els locals van escurçar la diferència amb el gol de José Manuel Ibáñez. Tot 
i l'empenta del Parets, aquesta va ser insuficient per empatar el duel. El 
Parets ocupa el 8è lloc, de la Divisió d'Honor Catalana, amb quatre punts.

cd la concòrdia

VICTÒRIA per 1 a 0 en el derbi vallesà contra el CN Caldes

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia va 
guanyar el derbi vallesà contra el 
CN Caldes, per 1 a 0. Les llagosten-
ques es van imposar amb un únic 
gol de Paula Jiménez, que fa tan 
sols una setmana va debutar amb 
l'equip després de superar una 

Segona estatal  LES LLAGOSTENQUES SÓN TRETZENES  

La Concòrdia venç el primer 
partit de la temporada

FUTBOL AMERICÀ   EL SÈNIOR MASCULÍ DEBUTARÀ CONTRA EL BUFALS

greu lesió. "És una victòria im-
portant perquè semblava que 
no arribava el primer triomf de 
la temporada", diu el tècnic Dani 
Mosteiro. 

La Concòrdia ocupa el 13è lloc 
amb sis punts i dissabte visitarà la 
pista del César Augusta, de Sara-
gossa, que ocupa el 10è lloc amb 
set punts i ve de perdre a Castell-
defels (3-2). 

mollet Panthers

ENTRENAMENT Jugadors de l'equip molletà al camp de gespa de les pistes d'atletisme 

C AUGUSTA -LA CONCÒRDIA
Dissabte, 2  18 h Saragossa

SPORTING MONTMELÓ 3
BARRI CAN CALET 6
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TAEKWONDO  LAURA CAMPOS GUANYA LA MEDALLA D'OR

BILLAR  EL CAMPIONAT TINDRÀ LLOC DISSABTE

MOLLET. El Club Billar Mollet aco-
llirà dissabte, a partir de les 10 h 
al pavelló Riera Seca, el Campi-
onat de Catalunya Júnior a Tres 
Bandes. La Federació Catalana de 

Billar va comunicar aquesta set-
mana a l'entitat molletana que ha-
via estat escollida per organitzar 
el trofeu. Entre els participants hi 
ha el molletà Sergio Martínez.  

Mollet acull el català júnior

Quatre medalles de l'Escola Ganesh
L'Escola Ganesh va guanyar quatre medalles al Trofeu Federació de 
Catalunya, de taekwondo. El campionat, que va organitzar dissabte la 
Federació d'Arts Marcials de Catalunya (FAMC), va reunir prop de 200 
competidors al pavelló d'Alella. Laura Campos es va penjar un or, Paula 
Martín, una plata; i Carlota Manils i Sonia Merino, un bronze cadascuna.

escola ganesh

MOLLET. El Mollet HC es va mos-
trar molt superior al Centelles, tot 
i que va guanyar per un ajustat 
6 a 4. Els molletans van dominar 
el duel de la jornada passada per 
signar la tercera victòria de la 
temporada i consolidar-se al 5è 
lloc de la Segona Catalana amb 11 
punts, empatat amb el quart, el 

HOQUEI  EL FILIAL MASCULÍ PUJA FINS AL QUART LLOC FUTBOL |  Segona Catalana

El Mollet HC suma la tercera 
victòria contra el Centelles

mollet hc

VICTÒRIA  El segon equip masculí va guanyar a la pista del Castellar, 3 a 7

MOLLET. La UE Molletense va im-
posar-se dissabte contra la Uni-
ficació Santa Perpètua, per 0 a 1. 
El gol d'Adrià Milà al minut 23 va 
ser suficient per sumar la cinque-
na victòria de l'equip d'Antonio 
Filgaira aquesta temporada, que 
permet veure la Molletense al ter-
cer lloc, del grup 2 de la Segona 
Catalana, a tres punts del líder, el 
Sant Pol. 

L'equip molletà manté el pols a 
la situació d'haver de jugar lluny 
del Zona Sud fins que acabin els 
treballs per instal·lar la gespa 
natural. Des del 6 d'octubre, la 
Molletense suma dues victòries a 
domicili, un empat i una derrota.

El pròxim partit dels molletans 
serà al camp de la Unificació Lle-
fià, a Badalona, que ocupa el segon 
lloc amb 18 punts i encadena tres 
victòries. 

La UE Molletense 
escala fins al 3r 
lloc, a sis punts 
del Sant Pol, líder

U. LLEFIÀ - MOLLETENSE 
Diumenge, 3  17 h Badalona

Caldes C, i a tan sols un punt del 
tercer, l'Arenys de Mar. El pròxim 
partit del Mollet HC serà diumen-
ge a la pista del Sant Feliu de Co-
dines B, que ocupa el 6è lloc amb 
nou punts.

Pel que fa al sènior femení i el 
Mollet B masculí, aquesta setma-
na descansen. L'equip femení, a la 
Primera Catalana, ocupa el penúl-
tim lloc amb cinc punts, i el filial 
masculí, a la Tercera Catalana, és 
quart amb 13 punts. 

SANT FELIU B - MOLLET A 
Diumenge, 3  18.45 h Sant Feliu Codines
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CULTURA
'La Monja', a l'Ateneu de Sant FostLa castanyada, a Martorelles i Santa Maria
L'Ajuntament de Sant Fost projectarà aquest 
dijous (22.30 h) la pel·lícula La Monja a 
l'Auditori de l'Ateneu, un film de suspens dirigit 
per Corin Hardy. El passi s'emmarca en la 
celebració de Halloween i l'entrada és gratuïta.

Aquest dijous (22 h), la Joventut Sardanista de Martorelles celebrarà la 
castanyada al Celler de Carrencà, amb sopar i ball amb l'actuació del duo 
Ostras ostras. El preu del tiquet és de 12 euros. El mateix dia, a més, a 
Santa Maria també se celebrarà la castanyada amb tallers infantils
(17.15 h) i amb l'actuació del mag Eduard Juanola a la plaça de l'Església.

MOLLET. Amb l'arribada de la cas-
tanyada i la festa anglosaxona de 
Halloween, la colla dels Torrats 
organitza un nou passatge del 
terror. Enguany serà divendres 
(de 19 h a 1 h) al Centre Cívic de 
Can Pantiquet amb la participació 
d'unes 50 persones, entre actors 
i tècnics. La colla torrada trans-
formarà el centre en un internat 
per a nens i nenes on han succeït 
una sèrie d'assassinats en condi-
cions molt estranyes. Aquest any 
el passatge presenta tres nivells 
d'intensitat de por: por, terror i 
Xtrem. Aquest últim nivell és la 
primera vegada que es fa i permet 
als actors de l'interior arribar al 
contacte físic amb els visitants. 
És una activitat apta per a tots 
els públics –els menors d'11 anys 
han d'anar acompanyats d'un 
adult– i té un preu de 4 euros –3 
euros per als socis–.

La colla Morada, per la seva 

banda, celebrarà aquest dijous 
(21.30 h) la Castaween al Mercat 
Vell. Hi haurà un sopar terrorífic, 
així com una gimcana infantil, un 
concurs de disfresses i festa.

Túnel i música terrorífica
Més enllà de les activitats de les 
colles, els molletans també po-
dran gaudir aquest dijous de 
dues activitats més de Halloween. 
D'una banda, l'Ajuntament orga-
nitzarà a les 18 h el quart passat-
ge del terror del Punt Jove al Cen-
tre Cívic L'Era.

I d'altra banda, l'Associació de 
Música i Art de Mollet celebra-
rà un Directe al Cívic especial de 
Halloween, sota el nom de Direc-
te a l'Infern. Serà de 21.30 h a 1 h 
al Centre Cívic de Can Pantiquet, 
i l'accés és gratuït amb taquilla 
inversa. Hi actuaran els grups de 
música A Monster Under My Bed, 
Mankind Grief i Devorate The Uni-

verse, i els organitzadors animen 
els assistents a anar-hi disfressats, 
ja que ambientaran l'equipament 
d'una manera "molt tètrica". 

La castanyada a la ciutat
Per últim, la castanyada també se 
celebrarà a Mollet amb diverses 
activitats. L'Associació de Veïns 
de Can Pantiquet oferirà una fes-
ta amb música ambient i reparti-
ment de castanyes i vi dolç al parc 
de Lluís Companys (dijous de 16 
h a 20 h). El Casal Cultural farà en 
el seu equipament una festa plena 
d'animació i sorpreses amb moni-
atos, panellets i castanyes per als 
socis (dijous a les 17 h). I l'entitat 
Tradicions i Costums organitzarà 
divendres (17 h) la 38a Castanya-
da Sardanista amb l'actuació de 
la Cobla Jovenívola de Sabadell 
al Mercat Vell. Hi haurà servei de 
castanyes i vi, així com sorteigs 
per als assistents. 

TOTS SANTS  MOLLET ACOLLIRÀ DIVERSES ACTIVITATS ENTRE DIJOUS I DIVENDRES

El passatge Torrat inclourà
un nivell d'intensitat 'Xtreme'

MONTORNÈS. El Centre Juvenil Sa-
tèl·lit acollirà aquest dijous (de 19 
h a 23 h) la desena edició del túnel 
del terror de Montornès, organit-
zat per l'Ajuntament, que portarà 
de nom El Ciprés Blanco. L'especta-
cle d'enguany estarà ambientat en 
un tanatori força estrany, ple d’àni-
mes que es troben entre la vida i la 
mort. Hi participaran una vintena 
d’actors i actrius.

El túnel del terror celebra en-
guany el seu desè aniversari i per 
aquest motiu s'ha apostat per tor-
nar al lloc on va començar: el Cen-
tre Juvenil Satèl·lit. Les darreres 
edicions de l’activitat, realitzades 
a Can Xerracan, el parc dels Cas-
tanyers i l’actual Centre Infantil 
Pintor Mir, "van ser tot un èxit", 
segons els organitzadors.

Ara es busca repetir la bona aco-
llida amb una proposta encara més 

terrorífica. De nou, un grup de ve-
ïns i veïnes, amb el suport de l’Es-
pai Jove Satèl·lit, impulsa el pro-
jecte. A més, els usuaris i usuàries 
de l’equipament col·laboren en la 
preparació dels materials i estaran 
presents en la part interpretativa 
el dia de l’esdeveniment. L’activi-
tat està inclosa en els pressupostos 
participatius KOSMOS, que el de-
partament de Joventut va posar en 
marxa l’any passat. Les entrades 
són gratuïtes i estan disponibles al 
web d'Entrapolis (bit.ly/elcipres-
blanco).

Activitats de castanyada
D'altra banda, aquest dijous a 
Montornès també se celebrarà la 
castanyada infantil organitzada 
pel departament d'Infància, amb 
una tarda plena d'activitats per a 
infants menors de 12 anys al pas-

satge de Maria Aurèlia Capmany.
Començarà a partir de les 17 h i 

hi haurà una ludoteca per a infants 

de 0 a 3 anys, jocs al carrer i un ta-
ller d'automaquillatge. A partir de 
les 18 h serà el torn de la música 
amb l'actuació del grup d'animació 
infantil Gil Ratataplam, que repre-
sentarà l'espectacle Som la Canya.

Un cop finalitzi el concert, 
s'oferiran castanyes per a tots els 
assistents, es vendran a un preu 
simbòlic i seran els joves de l'Es-
plai Panda qui s'encarreguin de la 
seva venda. 

AQUEST DIJOUS TAMBÉ ES PODRÀ GAUDIR DE LA CASTANYADA INFANTIL, A PARTIR DE LES 17 H

'El Ciprés Blanco' serà el desè
túnel del terror de Montornès

LA LLAGOSTA.  Aquests dies enca-
ra es podrà gaudir del passatge 
que l'Associació d’Esdeveniments 
Culturals de La Llagosta ha mun-
tat al Parc Popular, sota el nom de 
Where Evil Hides The Farm. Con-
cretament hi seran dijous (de 21 
h a 3 h), i divendres i dissabte (de 
19 h a 23 h).

Passatge a banda, també hi ha 
programades altres activitats 
per aquest dijous al municipi. La 
Castanyada de Les Llagostes de 
l'Avern serà dijous de 17 h a 22 
h a la plaça d'Antoni Baqué, amb 
una paradeta amb castanyes, mo-

niatos i crispetes i la projecció 
d'una pel·lícula familiar a les 20 h. 
El Nou Casal farà tallers de màs-
cares i photocall al Parc Popular 
(de 17 h a 19 h). La Casa de Anda-
lucía de la Llagosta farà la tradi-
cional venda de castanyes de Tots 
Sants al Centre Cultural (de 20 h 
a 1 h). L'Asociación Rociera orga-
nitzarà una festa per celebrar la 
castanyada i Halloween a la seva 
seu del carrer Girona, 6 (23 h). 
Per últim, La Llagosta Club de Ball 
organitzarà dissabte (21.30 h) al 
Centre Cultural la Festa de Tardor, 
amenitzada pel duet Tempo. 

TAMBÉ ES MANTINDRÀ EL PASSATGE DEL TERROR FINS DISSABTE

Intensa programació de 
castanyada a la Llagosta

associació d'esdeveniments culturals

AL PARC POPULAR  Amb la destral, es va estendre la por entre els participants

L'espectacle estarà
 ambientat en un tanatori

ple d’ànimes que es
troben entre la vida i la mort

PARETS. La Sala Basart de la Coo-
perativa acollirà aquest dijous (de 
21.30 h a 23.30 h), divendres i dis-
sabte (de 20 h a 22 h) el passat-
ge Terror al manicomi. L'activitat 
està organitzada per l'Associació 
Ara Sarau, qui altres anys havia 
muntat Hotel Paretrífic. Per po-
der reservar l'entrada i l'hora del 
passi cal trucar al telèfon 617 487 
937. D'altra banda, la biblioteca 
Can Butjosa organitzarà aquest 
dijous (18.30 h) una hora del con-
te especial de Castanyada, a càr-
rec de Sònia Fernández i Nerea 
Anri, i adreçada a infants de més 
de 6 anys.  

'Terror al
manicomi', aterra
a la Sala Basart

MONTMELÓ. La castanyada arriba 
aquest dijous amb diverses activi-
tats a la llosa del soterrament de 
la via. A partir de les 17 h, l'Espla-
ia't vendrà castanyes i organitza-
rà tallers i activitats. A les 18 h hi 
haurà l'animació Wicked. La histo-
ria jamás contada de las brujas del 
Mago de Oz, amb la col·laboració 
del grup Xiula, qui a les 18.30 h 
farà l'espectacle Donem-li una vol-
ta al cos! A les 22 h serà el torn de 
l'espectacle pirotècnic de la Colla 
de Diables, amb la cremada de la 
façana de l'Estació Jove. I tot plegat 
clourà amb una botifarrada popu-
lar a les 20.45 h.  

La llosa serà
l'escenari de
la castanyada
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Xavier Bosch presenta el 
seu darrer llibre a L'Illa
MOLLET. La llibreria L'Illa de Mo-
llet acollirà dijous a les 20 h de la 
tarda la presentació de la darrera 
novel·la de Xavier Bosch, Paraules 
que tu entendràs, editada per Co-
lumna, i que va sortir a la llum el 
passat mes d'agost. El periodista i 
escriptor barceloní parlarà sobre 
el seu llibre en un acte que con-
duirà l'artista multidisciplinària 
molletana Lydia Visent.

Segons explica el mateix autor, 
"Paraules que tu entendràs és 
un retrat esmolat de la convi-
vència. Una novel·la que explo-

ra les relacions de parella, els 
secrets de cadascú i l’ús que 
fem de la veritat. Amb una com-
binació de tendresa i ironia, de 
nostàlgia i recerca constant de 
la bellesa, els personatges es 
mouen pels replecs de l’ànima, 
disposats a emocionar-nos".

Bosch també vaticina que 
aquest nou llibre atraparà els 
lectors, principalment aquells a 
qui ja els hi hagin agradat els dos 
anteriors: Algú com tu, publicat el 
2015, i Nosaltres dos, publicat el 
2017.  

LITERATURA  EL PERIODISTA I ESCRIPTOR BARCELONÍ PARTICIPARÀ DIJOUS A LES 20 H EN L'ACTE DE LA LLIBRERIA MOLLETANA
columna

L'AUTOR  La novel·la de Bosch explora les relacions de parella i els secrets

LA LLAGOSTA. La biblioteca de la 
Llagosta acollirà dimecres (17 h) 
un nou club de lectura dedicat a 
un escriptor llagostenc.  Concre-
tament, en la sessió del mes de 
novembre es parlarà dels llibres 
Dilema i El círculo virtuoso y otros 
relatos escrits pel llagostenc An-
drés Hernández, qui també partici-
parà de l'activitat. El primer llibre 
tracta d'un restaurador d'art que 
rep un estrany i immoral encàrrec 
d'un prestigiós museu. I el segon és 
un llibre ple de relats breus, algun 
dels quals girarà entorn de: "Fins 
on arribaries si la persona que 
estimes estigués en perill?".  

Club de lectura 
sobre un llibre
d'Andrés Hernández

MOLLET. Dijous de la setmana pas-
sada es va estrenar a L'Aparador del 
Museu Abelló l'exposició Apologia 
de la mala herba. Es tracta del ter-
cer capítol del cicle de ficcions ur-
banes a L'Aparador, a càrrec de Mi-

xité, comissaris de la mostra, i que 
es podrà veure fins al 26 de gener.

En aquest cas, Mixité va encarre-
gar a l'equip multidisciplinari Els 
Nòmades –format per la il·lustra-
dora Lisbel Gavara (Lisbel Ilustra-

ART  FINS AL 26 DE GENER ES PODRÀ GAUDIR D''APOLOGIA DE LA MALA HERBA', UNA EXPOSICIÓ REALITZADA PER UNA IL·LUSTRADORA I UN TOPÒGRAF

L'Aparador estrena una mostra 
sobre la mala herba de la ciutat

entorn d'aquesta temàtica, i es 
poden consultar uns mapes realit-
zats per veïns de la ciutat.

Aquests mapes es van elaborar 
el passat dissabte 19 d'octubre en 
un taller emmarcat dins l'exposi-
ció, que va consistir en un itinerari 
de natura urbana per la ciutat que 
pretenia recórrer llocs familiars 
amb una altra mirada i reflexionar 
sobre el grau de creixement de la 
vegetació i la seva biodiversitat. 
En aquest sentit, la il·lustradora 
assegura que "l'objectiu era que 
la gent es qüestionés el concep-
te de natura urbana. Sempre es 
pensa en els parcs, però aquests 
normalment no aporten molta 
biodiversitat i no són l'única 
natura que hi ha a les ciutats".

Els autors es pregunten i vo-
len fer reflexionar el públic sobre 
la següent qüestió: "Les males 
herbes deixarien de ser males 
herbes si deixéssim de conside-
rar el territori i el paisatge com 
un espai artificial i de consum 
humà?".  s.carrillo

MALA HERBA A LA MOSTRA MAPA ELABORAT PELS VEÏNSDIBUIX ELABORAT PER LISBEL

ción) i el topògraf Rémi Potriquet 
(GoNomad)– un projecte artístic 
relacionat amb la botànica.

"La part més destacada de 
natura de Mollet es troba a Ga-
llecs, però vam veure que ja n'hi 

havia molta informació", explica 
Gavara. És per això que van deci-
dir buscar una temàtica "sense 
visibilitat", com és la mala herba.

La mostra inclou dibuixos i 
mapes cartogràfics precisament 

sobre la mala herba i sobre els 
espais on aquesta apareix. A més, 
també es poden llegir cites dels 
escriptors i jardiners Teodor Cerić 
–del llibre Jardines en tiempos de 
guerra– i Gilles Clément que giren 

"L'objectiu era que la gent es
qüestionés el concepte de

natura urbana.  Els parcs no
aporten molta biodiversitat"
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MOLLET. Els Castellers de Mollet van 
descarregar diumenge un 3 de 7, un 
4 de 7, un 5 de 6 i un vano de 5 en 
la 27a Diada Castellera de Mollet. 
La cap de colla, Gisela Bombilà, as-
segura que l'actuació es va poder 
fer "amb molta solvència i sense 
contratemps". La diada també va 
comptar amb l'actuació dels Caste-
llers de Cornellà –4 de 7, 4 de 7 amb 
agulla, dos intents desmuntats d'un 
3 de 7 i pilar de 5–, els Castellers de 
Sant Feliu –intent desmuntant d'un 
2 de 6, 3 de 6, 4 de 6, 3 de 6 amb 
agulla i pilar de 4– i els Castellers 
d'Esplugues –4 de 6 amb agulla, 
3 de 7, 4 de 6, pilar de 5 per sota i 
2 pilars de 4. La colla va lliurar les 
Camises d’Honor a Jordi Vila, a títol 
pòstum, i al Moll Fer pels 10 anys.

Diada dels Manyacs de Parets
D'altra banda, els Manyacs de Pa-
rets celebraran diumenge (12 h) la 
seva quarta Diada a la plaça de la 
Vila, que comptarà amb la partici-
pació dels Castellers de Mollet, així 
com dels Malfargats de Pallars i els 
Castellers de Montcada i Reixac. 

POPULAR  LA COLLA MOLLETANA VA FER ELS CASTELLS "AMB MOLTA SOLVÈNCIA"

Dos castells de 7 i un de 6 dels 
de verd claret en la diada local

castellers de mollet

4 DE 7  Va ser un dels dos castells de 7 que els molletans van fer a la plaça

MOLLET. El cicle de cinema co-
mercial, popular i familiar que 
l'Ajuntament de Mollet organitza 
a la Sala Fiveller torna a escena. 
Concretament, aquest dissabte es 
podrà veure a les 18 h El gordo y 
el flaco, i diumenge a les 12 h es 
projectarà Mascotas 2.

Deu pel·lícules aquest trimestre
Al llarg d’aquest proper trimes-
tre, fins al diumenge 19 de gener, 
es tornaran a oferir algunes de les 
pel·lícules que estan rebent mi-
llor acceptació entre el públic. Les 
projeccions se seguiran fent a la 
Sala Fiveller i les entrades també 

seguiran tenint un preu popular 
de 3 euros el mateix dia a taquilla, 
una hora abans de la sessió.

En total, es projectaran 10 pel-
lícules durant cinc caps de set-
mana de novembre, desembre i 
gener, els dissabtes a les 18 h i els 
diumenges a les 12 h: Erase una 
vez en Hollywood (16 de novem-
bre), El Rey León (17 de novem-
bre), Ha nacido una estrella (7 de 
desembre), Toy Story 4 (8 de de-
sembre), Joker (21 de desembre), 
El Grinch (22 de desembre), Mien-
tras dure la guerra (18 de gener), 
Elcano y Magallanes, la primera 
vuelta al mundo (19 de gener).  

CINEMA  EL PROGRAMA INCLOU VUIT PEL·LÍCULES MÉS

'El gordo y el flaco' i 
'Mascotas 2' es projectaran 
a la Sala Fiveller de Mollet

SANT FOST. L'Espai Jove La Llera 
acollirà dimecres el primer tor-
neig Fifa20. L'activitat tindrà lloc 
a partir de les 17.30 h i està pensa-
da per a joves de més de 13 anys. 
L'aforament és limitat i s'accepta-
ran un màxim de 15 participants. 
Les inscripcions es poden fer fins 
al 5 de novembre al correu elec-
trònic spersonals@santfost.cat.

La Llera de Sant 
Fost acollirà un 
torneig de Fifa

MARTORELLES. Takatuka portarà 
dimarts (18 h) a la biblioteca un 
espectacle-taller sobre l'àlbum il-
lustrat Un viatge a la carta, adreçat 
a infants majors de 6 anys. El conte 
narra el periple d'un nen senegalès 
que recorre el seu poble per deci-
dir quin aspecte del poble dibuixa-
rà al seu pare, com a record, ja que 
aquest està a l'estranger.

Takatuka porta 
un taller sobre 'Un 
viatge a la carta'

MONTMELÓ. La Sala Polivalent aco-
llirà diumenge (18 h) la cinquena 
edició del Drummer Sound, en el 
qual 14 bateries simultànies in-
terpretaran grans temes del rock 
internacional. Servirà per recollir 
fons per a l'equip de cures pal·lia-
tives pediàtriques Compta amb mi 
de la Fundació d'Oncologia Infan-
til Enriqueta Villavecchia.

Tot a punt per a la 
cinquena edició del 
Drummer Sound

dissabte 2

diumenge 3

divendres 1

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

Cel variable fins a mig 
matí, en què començaran 
a aparèixer núvols alts, 
que a partir de migdia 
seran més gruixuts i 
abundants.
Un parell de fronts poc 
actius, mantindran el cel 
molt ennuvolat, encara 
que no s’esperen precipi-
tacions a casa nostra.

Continuarem amb aquest 
desfilar de núvols, sobre-
tot al matí. A la tarda més 
clarianes i temperatures 
semblants.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 24 20ºC 11ºC 18ºC - 27 km/h WNW

DIVENDRES, 25 23ºC 10ºC 20ºC - 15 km/h SW

DISSABTE, 26 23ºC 10ºC 19ºC - 18 km/h SE

DIUMENGE, 27 23ºC 11ºC 19ºC - 23 km/h SSE

DILLUNS, 28 20ºC 12ºC 19ºC - 15 km/h WNW

DIMARTS, 29 22ºC 12ºC 18ºC - 15 km/h SW

DIMECRES, 30 24ºC 12ºC 20ºC - 16 km/h SW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat o 93 570 52 59 

Decorar la llar amb bonsais
Alguna cosa transmeten els bonsais, i 
és que donen pau a la nostra llar. Po-
dem associar la tendència de decora-
ció amb bonsais amb el món oriental, 
però el cert és que qualsevol planta 
que decidim posar a qualsevol part de 
la nostra casa donarà vida a l’espai.

Aquesta petita planta es converti-
rà en el centre d’atenció, ja que és un 
element natural molt decoratiu i exò-
tic que crida l’atenció. És una planta 
decorativa que ens donarà aquell toc 
zen que aportarà alegria a la llar. 

El manteniment del bonsai és una 
cosa exclusiva, però també una cosa 
que pot fer un mateix: només neces-
sita estar prop de la llum, una única 
poda abans de la primavera i aigua 
regularment. La petita mida d’aques-
ta planta la converteix en el perfecte 
complement decoratiu per a qualse-
vol habitació, està plena de vida i és 

capaç de donar lluminositat a la nos-
tra casa, perquè es veu preciosa. 

Durant molts segles s’ha considerat 
aquesta planta com la unió entre l’ho-
me i Déu, per la qual cosa transmet 

pau a més d’embellir el lloc. Existeixen 
diferents tipus de bonsais, i és que no 
acostumen a ser els mateixos per a in-
terior que per a exterior, doncs tenen 
una cura diferent.   aMic - tot sant cugat

Els tancaments plegables d’alumini 
són molt útils tant per tancar espais 
oberts (terrasses, balcons...), com per 
dividir interiors en diferents zones, 
de forma que s’aconsegueix ampliar 
l’espai útil de l’habitatge. Però a més 
tenen l’avantatge, davant els tanca-
ments fixos, que quan els obrim total-
ment ocuparan un espai molt petit de 
l’estança.

Aquest tipus de tancaments es po-
den fabricar a mida i s’instal·len fàcil-
ment, tant si es tracta de superfícies 
grans com petites, espais interiors 
o exteriors, i de formes rectes o amb 
angles.

A més, estan disponibles en una 
àmplia gamma de colors (carta Ral, 
personalitzats...) i d’acabats (imita-
ció fusta, anoditzats, lacats...), perquè 

Tancaments plegables d'alumini pugueu trobar la solució que millor 
s’adapti a les vostres necessitats.

Pel que fa als sistemes d’obertura, hi 
ha solucions per a tots els gustos, així, 
tant es poden obrir totes fulles a l’es-
querra o a la dreta, o la meitat a cada 
costat. A més, totes les combinacions 
de fulles es poden obrir cap a interior 
o cap a l’exterior. Generalment, tots 
els tancaments plegables es fabriquen 
amb portes estanques i amb aïllament 
i poden portar vidre senzill, de segure-
tat o doble.  aMic - tot sant cugat
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+ DE 102 PLATOS PARA ELEGIR SIN LÍMITES
(de lunes a domingo)

KOYO III
Restaurant Japonés

KOYO III
Restaurant Japonés

KOYO (Sants)
C/. Sants, 192 - 08028 - Barcelona
930 088 010 - 688 071 618

KOYO (Sabadell)
Rambla, 36 - 08201 - Sabadell
938 547 168 - 634 228 852

KOYO (Mollet del Vallès)
Av. Burgos, 9 - 08100 - Mollet del Vallès
936 736 905 - 651 882 653

BUFET LIBRE
A LA CARTA 
+ DE 102 PLATOS PARA ELEGIR SIN LÍMITES
(de lunes a domingo)

www.koyosushi.com

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
PIM PAM PUM 
BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81 
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
606 94 18 30

MOLLET
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

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

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

Guia de restaurants
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
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Hi col·laboren:

VISITA MATINAL A LA PRESÓ 
MODEL

• DISSABTE 9 DE NOVEMBRE. 
Farem aquesta visita guiada  a la 
presó model de Barcelona, abans 
del seu enderroc definitiu com a lloc 
de la repressió franquista. L’autocar 
sortirà  a les 9h del Parc de Can Mulà. 
Preu: 14 euros (autocar + guia).

CONCERT AL PALAU SANT 
JORDI DE BARCELONA

• DISSABTE 16 DE NOVEMBRE. 
Concert a càrrec de l’Orquestra 
del famós Violinista ANDRÉ RIEU.  
Sortida a les 18h del Parc de Can 
Mulà. Preu de l’entrada + l’autocar 
145 euros. Places esgotades.

FESTA DE TARDOR A 
CAMBRILS

• EL DIUMENGE 17 DE NOVEM-
BRE. Anirem a la bonica Vila de 
Cambrils, situada en el centre de 
la Costa Daurada tarragonina, a 
la comarca del Baix Camp. Està 
vorejada per les serres de Llaberia, 
Argentera i de la Mussara, amb pen-
dents suaus que desemboquen al 
mar. Cambrils és la segona pobla-
ció de la comarca. Sortirem a les 
7:30h del matí de Mollet en direc-
ció a la zona de Cambrils, on ens 
tindran preparat un bon esmorzar. 
Seguidament ens faran una xerrada 
comercial i disposarem posterior-
ment de temps per fer una passe-
jada per la localitat de Cambrils. 
Després d’estirar les cames farem 
cap al Restaurant per dinar amb el 
següent menú: amanida, arròs mar 
i muntanya, pollastre rostit, postres i 
begudes. Seguidament tindrem un Fi 
de Festa amb Ball. Preu tot inclòs 12 
euros. Inscripcions a partir de les 16h 
del dilluns 4 de noviembre al despatx 
de la segona planta.

CINE CLUB DEL CASAL

• DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE. 
A les 21h a la Sala d’Actes visionarem 
la pel·lícula “Cléo de 5 a 7” (1962) 
un drama psicològic de la Nouvelle 
Vague francesa dirigida per Agnès 
Varda. Explica la història d’una jove 
cantant anomenada Cleo, que espe-
ra impacient els resultats d’un exa-

men mèdic. Quan una endevina que 
llegeix les cartes li revela que tindrà 
càncer i que pot morir la seva inqui-
etud augmenta. Tractant d’ocupar el 
seu temps, a l’espera dels resultats, 
Cleo coneix un jove soldat a punt 
de marxar per fer el servei militar a 
Algèria, a qui confia la seva por a la 
mort. Amb la presencia en el fòrum 
com a ponent el Sr. Enric Perez.

EL GRAN RECAPTE 
D’ALIMENTS

• EL DIVENDRES 22 I EL DISSAB-
TE 23 DE NOVEMBRE. Tornarem a 
participar en una de les mobilitzaci-
ons solidàries més remarcables que 
es fan a Catalunya. El Gran Recapte 
d’Aliments a Catalunya és una cam-
panya de recollida d’aliments per 
aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin 
ajuda alimentària; també serveix per 
donar a conèixer la situació d’aques-
ta part de la població catalana, arran 
de la crisi econòmica que estem 
vivint. La campanya la duen a terme 
simultàniament els quatre Bancs 
d’Aliments de Catalunya, que són 
entitats benèfiques sense ànim de 
lucre, independents de tota ideolo-
gia econòmica, política o religiosa, 
basats en el voluntariat. Es calcu-
la que actualment, un 20% de la 
població viu en situació de pobresa 
a Catalunya. L’any passat 2018 es 
van recollir 4.310 tones d’aliments 
en més de 2.926 punts de recollida 
i amb l’ajuda de 28.313 persones 
voluntàries. 

TALLER DE CUINA VEGANA

• DIMARTS 26 DE NOVEMBRE. 
A les 19h farem un Taller de cuina 
vegana. L’alimentació vegana 
exclou els productes d’origen animal 
i consisteix en consumir fruites, hor-
talisses, verdures, cereals, llegums, 
fruita seca, vegetals marins i llavors. 
En aquest Taller t’ensenyarem a fer 
menús, entrants per començar a 
iniciar-te en aquest tipus de cuina, 
propostes d’esmorzars, berenars 
i alguns primers plats de manera 
fàcil i saludable. Alguns dels plats 
que farem seran: arròs amb mango 
i quebabs, paté d’albergínia, paté de 
carbassó al pesto, paté d’alvocat,... 
Pel canvi climàtic, pels animals i per 

la teva salut aquesta cuina és una 
bona opció! Per fer aquest Taller cal 
inscripció prèvia a Secretaria Sra. 
Inma (matins) o Sra. Glòria (tardes). 
Preu 1 euro.

PESSEBRE MONUMENTAL AL 
JARDINET

• A PARTIR DEL 27 DE NOVEM-
BRE. Els dies 1, 8, 15 i 22 de desem-
bre (els quatre primers diumenges de 
desembre) de 12:30h a 13:30h estarà 
obert als socis i ciutadania de Mollet 
en general el Pessebre Monumental 
que per segon any consecutiu farem 
sota la Porxada del Jardinet, al costat 
de la Pista de Hòquei, gràcies a l’art 
pessebrista dels socis i membres de 
la Junta del Casal Sr. Isidre  Ribas i 
Sra. Lídia Falcon que reprodueixen 
diferents masies de Mollet, amb salts 
d’aigua i diferents escenes bíbliques. 
En diferents horaris pactats tindrem 
visites programades de diferents 
centres escolars de Mollet a partir 
del 27 de novembre. Avis i àvies de 
Mollet: porteu-hi els vostres nets! No 
us en penedireu!

CONFERÈNCIES

• DIJOUS 28 DE NOVEMBRE A 
LES 19H. A la Sala d’actes farem la 
conferència titulada “L’impacte del 
Brèxit. Situació actual dels mercats 
financers” per explicar a tots els 
nostres socis i ciutadania de Mollet 
en general, d’una manera planera i 
entenedora, què és el Brèxit, com 
pot afectar l’economia del nostre 
País i sobretot com ens pot afectar 
a nosaltres com a ciutadans de la 
Unió Europea. La conferència anirà 
a càrrec del Dr. Robert Casajuana i 
Alujas, Director de Relacions insti-
tucionals de SLM  analista financer 
independent i director acadèmic 
ISEFI. 
El Dr. Casajuana és economista 
per la Universitat de Barcelona i 
màster en Relacions Internacionals 
per Birkbeck-University of London. 
Té una experiència de més de 20 
anys en els mercats financers, 8 
dels quals com operador de bonos 
en la City de Londres. És tanmateix 
Director d’inversions en SLM (firma 
del grup Andbank), professor i 
Director acadèmic de ISEFI (Institut 
Superior d’Empresa i Finances).

CONVENI CASAL-ESCOLA 
LESTONNAC

En la línia d’esdevenir un Casal 
intergeneracional el Casal referma 
per segon any consecutiu aquest 
Conveni mitjançant el qual alum-
nes de 4t curs d’ESO de l’Escola 
Lestonnac de Mollet realitzaran dife-
rents tasques de Servei Comunitari 
al Casal, promovent l’educació en 
valors i el compromís cívic d’aquest 
alumnat: ajuda logística a les festes 
de la Sala, Festa de l’Arbre 2020, fer 
una catifa de flors per Corpus al juny 
2020, etc. 

BALLS CADA DISSABTE
AL CASAL

• CADA DISSABTE DE NOVEMBRE 
A LES 17.30 H. Tenim ballaruca a la 
Sala del Casal amb música en directe 
a càrrec de:
Dissabte 2: Alberto Paulo
Dissabte 9: Raül
Dissabte 16: Fernando
Dissabte 23: Àlex
Dissabte 30: Altarriba

SÍNDIC DELS SOCIS

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

PENYA D’ESCACS MOLLET AL 
CASAL

Al mes d’octubre la Penya celebra-
va el seu primer lustre de vida. En 
aquest període hem assolit la màxi-
ma categoria provincial i la darrera 
temporada vam tenir a tocar dels 
dits l’ascens a les categories catala-
nes. Continuem amb un lent i discret 
degoteig de noves incorporacions 
de socis. Actualment mantenim la 
cita setmanal dels divendres, entre 
les 17 i les 20:45 hores a la sala 
Cesc Bas del Casal Cultural i la for-
mació GRATUITA dels nostres socis 
menors el mateix dia entre les 17:30 

i les 18:30. Per la propera tempora-
da, que comença al gener, esperem 
mantenir la inscripció del mateixos 
tres equips que fa tres anys que 
venim realitzant. 
Més informació a www.penyaes-
cacsmollet.com 

CADA DIA A DINAR AL CASAL

Amb menús dietèticament equili-
brats que ens subministra l’empresa 
AUSOLAN de Can Magarola de 
Mollet els socis podeu venir a Dinar 
al Casal. Per 5,80 euros tindreu plat 
calent a taula a la Sala del Casal. 
Amb el suport de l’Obra Social de 
La Caixa i Voluntariat que atén el 
servei. Cal apuntar-se abans de les 
9:30h a Secretaria. 

LOT DE NADAL PELS SOCIS

Divendres 20 de desembre a partir 
de les 16h lliurarem el tradicional Lot 
de Nadal del Casal a tots els socis 
que s’hagin inscrit prèviament, i 
presentin el Tiquet per recollir-lo. 
Enguany us hem preparat un Lot que 
constarà de:
• 1 ampolla de cava Sumarroca Brut 

Reserva.
• 1 ampolla de vi negre merlot Baldús 

amb D.O. Penedès.
• 1 barra de torró Xixona de La 

Jijonenca del carrer Vinzia de 
Mollet.

• 1 barra de torró d’Alacant de La 
Jijonenca del carrer Vinzia de 
Mollet.

• 1 caixa de neules artesanes de 
xocolata.

• 1 paquet de galets de Pastes 
Sanmartí de Caldes.

• 1 paquet de cafè Marcilla.
• 1 llauna de préssec amb almívar.
• 1 bossa 
Les inscripcions per aquest Lot es 
faran fins dimarts 13 de desembre 
(Santa Llúcia) al preu de 20 euros. 
Recordeu que el cost real del Lot és 
molt superior i una part del cost està 
sufragat pels beneficis de les Rifes 
de Nadal i la resta està subvencionat 
pel propi Casal. Col·labora La Llar del 
Vi (cal Vadó del carrer Jaume I de 
Mollet, i Cafès Marcilla). Inscripcions 
pel lot a Secretaria. Per tenir dret al 
lot i al Sorteig de Regals cal estar al 
corrent de pagament de la quota de 
soci de 2019.

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

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 
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