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Els nous jutjats de 
Mollet obren la sessió
L'espai de Can Fàbregas de 2.800 m2 es posa en marxa dilluns 
MOLLET / BAIX VALLÈS. Dilluns, la 
vuitantena de funcionaris i treba-
lladors del departament i l'admi-
nistració de Justícia començaran 
a atendre els usuaris a les noves 
instal·lacions dels jutjats de Mo-
llet situats a Can Fàbregas. Amb 
uns espais més amplis, llumino-
sos i confortables, el nou edifici 
ha de deixar enrere anys d'estre-
tors i carències a l'antic immoble 
d'Anselm Clavé, unes instal·laci-
ons insuficients i desfasades per 
a un partit judicial que ha de do-
nar servei a set municipis baixva-
llesans: la Llagosta, Martorelles, 
Mollet, Montmeló, Parets, Sant 
Fost i Santa Maria de Martorelles.

Espai de lloguer
Justícia ha llogat el local de Can 
Fàbregas per un import de 29.000 

euros mensuals, que pagarà du-
rant 20 anys. Les obres d’adequa-
ció han anat a càrrec del propie-
tari de l’edifici i el departament 
hi està instal·lant el mobiliari i els 
equips informàtics. El nou edifici 
agrupa en un mateix espai els jut-
jats i el Registre Civil, que actual-
ment estan ubicats en diferents 
punts de la ciutat, i en total gua-
nya uns 700 metres respecte a les 
dependències actuals. 

Can Fàbregas disposa de 2.800 
m2 de superfície en dues plantes. 
A la planta baixa (1.408 m2) hi 
ha ubicats el Deganat, el Regis-
tre Civil, el Jutjat de Guàrdia i els 
despatxos del Col·legi d'Advocats, 
de Procuradors, del Servei d'Ori-
entació Jurídica, del Servei d'Ori-
entació Mediadora i dels equips 
tècnics a més de l'arxiu central, REGISTRE CIVIL  Deixa l'edifici de l'antic ajuntament a Prat de la Riba

una novetat respecte els jutjats 
actuals, on els documents estaven 
dispersos entre els diversos tribu-
nals. A la planta primera (1.391 
m2) es troben els cinc jutjats de 
primera instància, les tres sales 
de vistes, la sala d'oficines dels 
jutjats amb despatxos per a jutges 
lletrats i fiscals.

"S'agrupen tots els serveis 
en un únic edifici dissenyat 
pensant en la funció judicial, 
de cara al públic i d'acord amb 
el pla funcional acordat entre 
el Departament de Justícia i el 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC)", expliquen 
fonts del Departament de Justícia.

A banda del reagrupament de 
tots els serveis judicials, Sansano 
destaca altres novetats i millores 
com els circuits diferenciats en-

LOCALS DE LLOGUER  La Generalitat lloga l'edifici per 29.000 euros mensuals
PASSADÍS D'ENTRADA Passada la recepció hi ha diferents sales i el jutjat de guàrdia. Al fons el Registre Civil i el Deganat

tre espais públics i privats –amb 
controls d'accés– i de protecció de 
víctimes i testimonis. 

Zona de custòdia
En aquest sentit, destaca la zona 
de custòdia i el circuit de conduc-
ció de detinguts de les cel·les a la 
zona de declaracions, un itinerari 
controlat per la policia judicial 
que permet que no puguin coinci-
dir els presumptes agressors amb 
víctimes o testimonis. A més, l'edi-
fici també disposa d'una entrada 

de pàrquing exclusiva per als ve-
hicles policials, des d'on s'acce-
deix a les cel·les, per minimitzar 
així el risc de fuga dels detinguts 
o excarcerats que hagin de passar 
a disposició judicial o hagin de 
prendre part en un judici. Aquest 
circuit específic també es dona en 
casos de violència de gènere.

Respecte les actuals dependèn-
cies, el nou edifici disposa d'un es-
pai exclusiu de jutjat de guàrdia, 
quan fins ara cada jutjat atenia 
des de les seves oficines. De fet, 
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LOCALS DE LLOGUER  La Generalitat lloga l'edifici per 29.000 euros mensuals

SALA DE RECONEIXEMENT  Espai per a les rodes de detinguts

ACCÉS  Les escales cap als jutjats d'instrucció

UNIFICAT  La zona d'oficines dels jutjats, en un mateix espai

FISCALIA  Es troba a la primera planta al costat dels despatxos de lletrats i jutges

TAULELL  El jutjat número 4 continuarà sent el de violència domèstica

JUTJAT NÚMERO 3 És la sala amb més espai i on es preveuen celebrar els matrimonis civils

aquest jutjat de guàrdia és el servei que estrenarà les noves 
instal·lacions ja que, des d'aquest dijous, el torn de guàrdia 
s'ofereix a Can Fàbregas.

Com a novetat també, l'edifici disposa de sis sales de de-
claració, uns espais que no existeixen a Anselm Clavé, i les 
tres sales de vistes compten amb sistemes de gravació i vi-
deoconferència i sala d'espera per als testimonis. Pel que fa 
als tribunals, la sala més espaiosa és la del jutjat número 3, 
on es preveu realitzar les cerimònies de matrimonis civils. A 
la sala del número 1 existeix un sistema que  permet que els 
testimonis testifiquin a la sala sense ser vistos. Per acabar, 
la zona d'oficines dels jutjats s'unifica en un únic espai, 

que, a més a més, està preparat per a la 
implantació del programa de l'Oficina Ju-
dicial, una nova estructura de l'adminis-
tració de justícia que ja s'ha implantat en 
alguns jutjats del territori i que en un fu-
tur es preveu implementar a Mollet.  text 

i fotos: laura ortiz  
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SOCIETAT
'Sofia' clou La mirada dels altresCs proposa un espai de cal·listènia a la Farinera
Aquest divendres a les 20 h es projectarà Sofia 
a Can Rajoler, que clou la 13a edició del cicle 
de cinema social de Parets La mirada dels 
altres. La pel·lícula, que va sortir a la llum el 
2018, és dirigida per Meryem Benm’Marek.

El grup municipal de Cs va proposar al darrer ple de Mollet la instal·la-
ció d'una zona de cal·listènia al parc de la Farinera, com a mesura per 
promoure l'esport a l'aire lliure per a totes les edats. L'alcalde Monràs 
va recordar que ja existeix una zona d'aquest tipus a Ca l'Estrada però 
es va mostrar partidari d'ampliar aquest servei a altres punts de Mollet.

MOLLET. Una vintena de persones 
de la Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública del Baix Vallès i de 
l'Associació de Disminuïts Físics 
i Sensorials de Mollet i Comarca 
(ADIMO) es van concentrar dilluns 
a la tarda davant l'estació de Mo-
llet-Sant Fost per reclamar l'inici 
de les obres de construcció dels 
ascensors i per millorar l'accés 
a les vies. Una reclamació que fa 
tres anys i mig que dura, després 
que Renfe anunciés la reforma de 
l'estació. Les persones concentra-
des van entregar una carta al cap 
d'estació i van ocupar, durant mitja 
hora, l'andana en direcció a Barce-
lona per reivindicar els seus drets.

Segons Antonio López, porta-
veu de la Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública del Baix Va-
llès: "Hem fet una acció perquè 
les obres de l'estació s'agilitzin. 
L'explicació que ens han donat 
en part és positiva, ja que ja 
s'estan arreglant els torns de 
l'estació i es preveu que pròxi-
mament començaran a arreglar 
l'andana. També diuen que el 
projecte dels ascensors ja està 
acabat i ara s'ha de presentar 
a l'Ajuntament per iniciar les 
obres com més aviat millor".

Mentrestant, per tal de resoldre 
el problem, des d'ADIMO, anunci-
en que com estan fent companys 
amb mobilitat reduïda que tenen 
aquesta problemàtica a altres es-

tacions, demanaran a Renfe que 
un vigilant pugui estar pendent de 
la seva arribada a l'estació perquè 
els ajudi a creuar les vies: "Ren-
fe ha de posar els mitjans ne-
cessaris perquè nosaltres, fins 
que les obres no estiguin fina-
litzades i els ascensors no esti-
guin en funcionament, puguem 
creuar les vies. És un deure 
que Renfe hauria de tenir amb 
tots els usuaris, perquè no no-
més nosaltres creuem les vies", 
anunciava Jaume Girbau, presi-
dent de l'associació ADIMO.

Ja que segons Girbau, ara per ara, 
l'única solució que tenen les perso-
nes amb mobilitat reduïda és cre-
uar les vies per un pas "poc segur".

"En teoria és una zona habi-

litada, podem creuar les vies, 
però Renfe ens diu que la res-
ponsabilitat és absolutament 
nostra. És a dir que si un dia hi 
ha un atropellament, Renfe no 
se'n farà càrrec. Per nosaltres és 
una indecència, perquè a més a 
més que no ho adapten, ens vo-
len sentir responsables a nosal-
tres com a usuaris que paguem 
el nostre bitllet i no tenim els 
mateixos avantatges que la res-
ta d'usuaris", assegura el presi-
dent d'ADIMO.

L'altra opció que els ofereixen 
si volen anar a Granollers és, se-
gons Girbau: "Que anem fins a la 
Llagosta, que agafem l'ascensor 
i tornem enrere. O sigui, el nos-
tre temps no compta".  aNNa Mir

MOBILITAT  L'ACTE VA TENIR LLOC DAVANT L'ESTACIÓ PER DEMANAR MILLORES D'ACCÉS A LES VIES

Concentració per reclamar 
ascensors a Mollet-Sant Fost

a.m.

DAVANT L'ESTACIÓ  Durant la mobilització que va tenir lloc dilluns

MOLLET. Dimecres al matí, al vol-
tant de les 11.30 h, es va originar 
un esvoranc a l'asfalt de la calçada 
de la rambla Pompeu Fabra a l'en-
creuament amb el carrer del Sol, 
en el carril que va en sentit al pa-
velló de la Riera Seca.

Just en passar un cotxe per 
sobre es va fer el forat, que va 
provocar un fort soroll i que va 
fer aplegar desenes de veïns, vi-
anants i curiosos, que entre tots 
van advertir del forat als vehicles 
que hi passaven per evitar que hi 
poguessin fer entrar la roda.

Mitja hora després hi va arribar 
la Policia Municipal molletana, 

que ràpidament va precintar la 
zona i va tallar els carrers de l'en-
torn per evitar cap problema ma-
jor i per començar a treballar-hi 
en la solució.

Des de l'Ajuntament de Mollet 
asseguren que encara es desco-
neixen les causes d'aquest inci-
dent –que no ha provocat ferits ni 
danys materials, més enllà del fo-
rat a terra–. De fet, estan fent ser-
vir càmeres per inspeccionar la 
zona i per assegurar-se de què ho 
va provocar. Un cop detectin les 
causes, plantejaran el pla d'actu-
ació per tapar l'esvoranc i reobrir 
el pas al trànsit. 

SUCCESSOS  ES DESCONEIXEN LES CAUSES DE L'INCIDENT

Un esvoranc al mig de la 
calçada obliga a tallar 
Pompeu Fabra 'sine die'

anna mir

A L'ESVORANC  Els agents acabaven d'arribar i tot seguit van tallar el carrer
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LA LLAGOSTA. El Consorci per a 
la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental està treballant conjun-
tament amb l'Ajuntament de la 
Llagosta en els estudis previs per 
implantar al municipi el sistema 
de càrrega lateral per a la recolli-
da selectiva de residus. El nou sis-
tema es preveu que pugui ser una 
realitat a inicis del 2020.

Segons el president del Con-
sorci, Albert Camps, aquest can-
vi compta amb grans avantatges 
respecte a la càrrega vertical que 
es fa servir actualment a la Lla-
gosta: "Amb aquest nou sistema 
per a cada contenidor que es 
recull ara, se'n fan tres. A més, 
és menys sorollós, més net i 
acumula menys trànsit", ja que 
segons explica Camps, amb el mo-
del de càrrega vertical utilitzat 
fins ara els operaris han de sortir 
del camió per posar el ganxo al 
contenidor, una opció de treball 
més lenta i que requereix més es-

MEDI AMBIENT  LA IMPLANTACIÓ D'AQUEST NOU SISTEMA, A CÀRREC DEL CONSORCI DE RESIDUS, PRETÉN MILLORAR L'EFICIÈNCIA DEL SERVEI

La Llagosta estudia implantar a inicis 
de 2020 la recollida lateral de residus

forç físic, a bada d'embrutar més 
la zona. Amb la càrrega lateral 
en canvi, els operaris no cal que 
baixin del vehicle. Aquesta nova 
opció de recollida podrà ocasio-
nar, però,  alguns canvis pel que fa 

a.mir

41 ÀREES  La Llagosta compta amb 117 contenidors de paper, envasos i vidre

a la ubicació de les 41 àrees que 
actualment té el municipi per di-
positar-hi els residus, ja que la 
càrrega dels contenidors amb el 
sistema de càrrega lateral s'ha de 
fer per la banda dreta del camió.

Segons dades facilitades pel 
Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Oriental, la Llagosta 
compta actualment amb 39 con-
tenidors de plàstic, 39 de paper i 
cartró i 39 de vidre. Cada conte-
nidor es recull 2,43 vegades a la 
setmana.

Amb tot i això, s'espera que 
la Llagosta millori els seu índex 
de reciclatge d'envasos i paper i 
cartó. Actualment la xifra de re-
collida d'aquestes deixalles al 
municipi ha incrementat, passant 
del 16,77% l'any 2018 al 18,01% 
l'any 2019. Un canvi que també 
s'ha fet evident entre els usuaris 
llagostencs que utilitzen la deixa-
lleria. Segons el consorci, entre 
enguany i l'any passat, s'ha regis-
trat un increment del 4,41%, sent 
el 2018 de 3.085 persones i el 
2019 a les 3.221 persones.

El sistema lateral s'implantarà 
en una primera fase per la recolli-
da de plàstic, paper i cartó.  i

El vidre es 
recollirà amb 
càrrega lateral 
a Mollet el 2020
MOLLET. La implantació del siste-
ma de recollida de càrrega lateral 
de residus a Mollet "està funcio-
nant bé". Així ho considera el pre-
sident del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Oriental, 
Albert Camps, qui avança que a 
finals del primer trimestre del 
2020, es preveu posar en marxa 
l'última fase del canvi de sistema, 
que afectarà la fracció de vidre. 

El fet pel qual el vidre s'incorpo-
ra en última instància es deu a la 
necessitat de canviar els camions 
que han d'encarregar-se d'aquest 
servei. Segons Camps, "el vidre és 
un material molt corrosiu  i els 
camions han d'estar preparats, 
perquè el vidre no pugui oca-
sionar danys en la plataforma 
de recollida". Amb la implemen-
tació d'aquesta fracció quedarà 
cobert tot el sistema de recollida 
del municipi. El procés de substi-
tució de contenidors es va iniciar 
al juliol amb una primera fase en 
què es van substituir 100 conte-
nidors d’envasos i 100 de paper 
i cartó. En la segona fase iniciada 
al setembre es van substituir els 
50 restants. A més, també es van 
implantar 12 noves àrees. 

Contracte amb Urbaser
D'altra banda, la Comissió Informa-
tiva de Serveis Generals, Desenvo-
lupament Econòmic i Territori de 
l'Ajuntament de Mollet va aprovar 
en un ple extraordinari urgent, el 31 
d'octubre, la pròrroga del contracte 
del servei de recollida i transport 
de residus, de neteja viària i neteja 
i manteniment de la xarxa de clave-
gueram amb l'empresa Urbaser.  

SANT FOST. L'Ajuntament ha ini-
ciat els tràmits d’integració al Pla 
Especial de Protecció del Parc de 
la Serralada de Marina per poder 
participar-hi com a membre de ple 
dret. L’alcalde de Sant Fost, Carles 
Miquel, es va reunir amb Josep 
Tarín, diputat delegat de Mobi-
litat, Espais Naturals i Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Dipu-

tació de Barcelona, trobada en la 
qual van acordar encetar el pro-
cés d’integració de Sant Fost en el 
Pla especial.

Un acord que ha estat priorita-
ri per al govern santfostenc des 
de l'inici de mandat: "Sant Fost 
és un poble verd, un percen-
tatge altíssim del nostre terri-
tori és bosc i creiem que és un 

dels nostres actius i hem de 
treballar perquè així sigui. La 
regidoria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat ha de ser un dels 
pilars fonamentals de la nos-
tra política", explicava l'alcalde 
en l'entrevista d'inici de mandat 
a aquest diari en la qual també 
deia  el següent: "Formem part 
del consorci de la Serralada de 

Sant Fost inicia els tràmits per integrar-se 
al Pla de Protecció de la Serralada de Marina

Marina, però som una part no 
activa. Anem a les assemblees 
i tenim vot, però al pla parcial 
de desenvolupament nosaltres 
no hi participem i tots els po-
bles que hi participen tenen els 
seus camins senyalitzats, el seu 
patrimoni senyalitzat i deguda-
ment documentat i nosaltres 
no", deia també l'alcalde.

La integració al pla ha de ser-
vir per desenvolupar actuacions 
de senyalització de l’entorn, de la 
preservació del parc i de la classi-
ficació de les zones.  

LA INTEGRACIÓ AL PLA HA DE SERVIR PER DESENVOLUPAR ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA SENYALITZACIÓ I PRESERVACIÓ DEL PARC

SANT FOST.  Dilluns al vespre es 
van localitzar gairebé una desena 
de porcs senglars a la vorera de la 
B-500, just enfront de l'Ajuntament 
santfostenc. Ràpidament es va avi-
sar la Policia Local, qui va fer tornar 
els animals cap a la muntanya. Per 
fer-ho, van posar en marxa les sire-
nes just darrere dels senglars i ells 
sols van agafar el camí de tornada 
cap al camí del pessebre, en direc-
ció als repetidors de televisió que hi 

ha a la zona. Principalment hi havia 
cries de mida mitjana, així com una 
femella.

El cap de Protecció Civil, Jordi 
Gallego, demana que si els veïns 
troben senglars, truquin a la Po-
licia Local (93 579 69 92) i "que 
no s'apropin i no els toquin", 
i que tampoc els donin menjar. 
En el primer cas, els animals "es 
poden familiaritzar amb les 
persones" i voldran tornar-hi. 

FAUNA  ES VAN LOCALITZAR DILLUNS AL VESPRE DAVANT DE L'AJUNTAMENT I LA POLICIA LOCAL ELS VA FER TORNAR A LA MUNTANYA AMB LES SIRENES DELS COTXES

Una desena de senglars
al nucli urbà de Sant Fost

I en el segon cas també voldran 
baixar novament, però per dema-
nar més menjar. Tot i que poden 
arribar a semblar dòcils, Gallego 
reitera que cal ser conscients que 
són "animals salvatges" i que 
els mascles tenen uns ullals ben 
grans i forts.

D'altra banda, també recomana 
tenir els contenidors ben tancats, 
perquè no se sentin atrets pel seu 
interior, i lligar els gossos davant la 
presència de senglars. A més, reco-
manen conduir amb molta precau-
ció a les nits, principalment a les 
carreteres B-500 i BV-5001, per on 
és habitual trobar-los.  

protecció civil sant fost

DAVANT L'AJUNTAMENT  Alguns dels senglars localitzats dilluns a Sant Fost
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SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 
Fost va aprovar aquest dilluns en 
un ple extraordinari les ordenan-
ces fiscals del 2020. L'únic punt 
de l'ordre del dia vam comptar 
amb els vots a favor de l'equip de 
govern format pel grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalu-
nya-Junts per Sant Fost, Sant Fost 
en Comú Podem i la regidora no 
adscrita, María José Sánchez.

Mentre el partit de l'oposició, 
Independents Units per Sant Fost, 
anunciava el seu vot contrari: "Vo-
tarem en contra d'una escan-
dalosa pujada d'impostos que 
castiga al veïnat a canvi de res", 
deia a l'inici del seu discurs, la cap 
de l'oposició, Montserrat Santmartí.

L'increment del tipus de grava-
men de l'Impost sobre Béns Immo-
bles (IBI) del 0,63 al 0,69 va ser el 
que més debat va suscitar durant 
el ple. Una pujada que suposarà un 
encariment de 73 euros al rebut 
mitjà actual que és de 773 euros. 
"És una decisió molt estudiada, 
responsable i absolutament ine-
vitable", explicava l'alcalde, Carles 
Miquel. Un increment de l'IBI, se-
gons Sanmartí, "mai vist per pa-
gar set sous i contractar amics. 
Aquesta és la política econòmica 
d'un alcalde lligat de mans per 
una trànsfuga i un senyor que 
promou les ocupacions d'habi-
tatges",  fent referència als com-
panys de govern que Esquerra té al 
consistori santfostenc.

"Malauradament en els dar-
rers exercicis la gestió financera 
ha estat molt curtterminista, s'ha 
viscut molt al dia", afegia l'alcalde 
el qual posava com a exemple els 
ingressos que durant el 2018, l'an-
terior govern havia incorporat a les 

arques municipals d'un milió d'eu-
ros per la recaptació de sancions de 
trànsit, d'1,4 milions d'una venda 
d'un terreny  i d'un any de carència 
en el pagament de les quotes dels 
préstecs que es van refinançar.

"Un ajuntament no es pot sus-
tentar amb ingressos extres any 
rere any. No podem viure dels 
crèdits, ni de la venda de ter-
renys públics. A nosaltres ara ens 
toca ser els dolents per culpa de 
l'Ajuntament anterior", denuncia-

IMPOSTOS  UNA PUJADA, SEGONS EL CONSISTORI, 'INEVITABLE A CAUSA DE LA GESTIÓ FINANCERA DE L'ANTERIOR GOVERN' INFRAESTRUCTURES

Sant Fost incrementarà 
l'IBI uns 73 € de mitjana

va el portaveu d'ERC, Xavier Conesa 
qui exposava que amb aquest incre-
ment de l'IBI es preveu incorporar 
més agents de la Policia Local i per-
sonal a la brigada municipal. El con-
sistori també té previst presentar 
aviat un catàleg d'ajudes.

Unes crítiques que des de l'oposi-
ció rebien així: "La bona gestió del 
meu equip va permetre sanejar 
els comptes municipals i reduir 
el deute sense suprimir cap ser-
vei", deia Sanmartí.   a.Mir 

a.mir

PLE EXTRAORDINARI  L'equip de govern va donar el sí a les ordenances

n A les ordenances aprovades aquest 
dilluns també s'inclou una bonificació 
del 50% d'habitatges, construccions, 
instal·lacions i obres que incorpo-
rin sistemes d'aprofitament tèrmic o 
elèctric de l'energia provinent del sol; 
una bonificació del 50% en immobles 
destinats al lloguer amb renda limitada 
per una norma jurídica i un recàrrec del 
50% sobre l'IBI que paguen els immo-
bles d'ús residencial desocupats amb 
caràcter permanent.

"Volem lluitar contra els habitatges 
buits a Sant Fost, en tenim més de 127 
i això s'ha de penalitzar", explicava el 
portaveu de Podem, Alberto Bastida, 
fent referència a les ocupacions d'ha-
bitatges que van tenir lloc la setmana 
passada al municipi. I afegia: "Volem 
que tot el món tingui dret a un habi-
tatge digne".

També s'incorpora un criteri de 
renda a la bonificació del 50% que es 
condeceix a les famílies nombroses. 
Així com un increment del tipus dife-
renciat al 10% d'immobles amb usos 
comercials i industrials del municipi. 

Per altra banda, també es modifica 
l'ordenança aplicada als vehicles de 
tracció mecànica. En aquest cas, s'eli-
mina la bonificació del 50% als vehi-
cles amb antiguitat major de 25 anys. 
I es manté la bonificació del 100% en 
vehicles històrics. Així com s'inclou una 
bonificació del 75% per als vehicles 
que utilitzin gas natural comprimit o 
altres gasos liquats.

En les ordenances del 2020 també 
s'incorporen modificacions en la taxa 
de gestió de residus municipals. En el 
cas de les famílies nombroses o mo-
noparentals, tot i que es manté la bo-
nificació del 50% de la tarifa reduïda, 
s'incorpora un paràmetre de renda a 
aquesta taxa de la recollida de residus 
al municipi. 

MESURES LOCALS 
PER LA DESOCUPACIÓ 
D'HABITATGES

Adif licita les 
travesses per a la 
renovació de la R3
BAIX VALLÈS. Foment, a través de 
l'Administrador d'Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif), ha licitat el 
contracte per al subministrament 
i transport de travesses per a la 
renovació i, en part, desdoblament 
de la línia R3 entre els trams de 
Montcada i les Franqueses i de Ba-
lenyà i Vic. El contracte, que té un 
import de 2.076.577 euros (IVA in-
clòs), inclou el subministrament i 
també el transport d'aquestes tra-
vesses de formigó monobloc, que 
han de ser polivalents davant les 
necessitats que hi hagi a les obres 
de renovació d'aquests trams.

Segons Adif, les actuacions de 
renovació de la via a R3 tenen com 
a objectiu "garantir la regulari-
tat i confort de les circulacions 
de la línia de Rodalies, i apor-
tar nous materials amb ma-
jors estàndards de durabilitat 
i solidesa". Adif assegura que les 
millores reduiran la probabilitat 
d'incidències i de les necessitats 
de manteniment d'aquesta línia. 

IUSF DEMANA UN PLE PER TRACTAR LES 
OCUPACIONS I EL CENTRE DE MENAS
n El grup municipal d'Independents Units per Sant Fost ha entrat una 
petició a l'Ajuntament per poder celebrar un ple extraordinari en el termini màxim 
de 15 dies. En l'ordre del dia d'aquest ple inclouen una "moció per establir 
accions legals contra les ocupacions il·legals a Sant Fost", amb la qual volen 
demanar segons s'exposa textualment en la petició, "mesures per actuar contra 
l'ocupació il·legal, arran de les discrepàncies que han sorgit en els 
comunicats de Podem i l'ajuntament, que ha generat desconcert a la 
població". L'altre punt de l'ordre del dia és la paralització de l'obertura del 
Centre de Menors Estrangers no Acompanyats a Sant Fost. En aquest cas IUSF 
proposa tractar aquest assumpte per aclarir "diferents informacions que han 
generat preocupació a la població".

PARETS. Aquest divendres se cele-
bren les portes obertes de l’espai 
Parets amb Flors, situat a la canto-
nada dels carrers Montserrat Roig 
amb Mercè Rodoreda, al costat del 
Parc del Sot d’en Barriques. Com 
a detall, es lliurarà una planta 
aromàtica als assistents. El projec-
te pretén transformar els carrers 
de Parets en espais verds, amb la 
jardineria com a nexe d’unió dels 
veïns, principalment, les persones 
jubilades.

Portes obertes 
del projecte 
Parets amb Flors
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El Tribunal 
Suprem de nou 
declara nul·la 
una hipoteca 
multidivisa
Una nova sentència del Tribunal Suprem ha 
declarat la nul·litat parcial d'un contracte 
amb clàusula multidivisa, en aquest cas 
comerciat per CaixaBank. És la cinquena 
sentència del Suprem a donar la raó al con-
sumidor en aquest assumpte. 

Així, el Tribunal Suprem resol que el con-
tracte multidivisa no complia els requisits 
de transparència desenvolupats per la juris-
prudència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, i per tant declara la seva nul·litat. 

La Sentència constata que no va existir in-
formació necessària perquè el consumidor 
tingués coneixement sobre els riscos i la 
naturalesa del producte. En síntesi, no es 
va deixar clar que el capital pendent podria 
veure’s afectat per canvis impredictibles per 
les possibles variacions de les monedes de 
referència triades, que podien provocar que 
el deute es disparés, fins i tot havent pagat 
ja gran part d'aquest. 

La sentència revoca les clàusules nul·les i 
converteix el contracte en un préstec conce-
dit i amortitzat en euros, negant l'aplicació 
de la part multidivisa del contracte. 

El prestatari va adquirir un crèdit el 2007 
per 301.398€. No obstant això, en el 2012, 
després d'haver pagat al banc 136.489€ es 
va trobar que encara devia 365.843€.

La sentència, no obstant això, condemna a 
l'entitat financera a recalcular el saldo en 
favor del deutor sense tenir en compte la 
divisa de referència, entenent que el prés-
tec ho va ser de 301.398,05 euros i que les 
amortitzacions han de realitzar-se també en 
euros, per la qual cosa el deute s'ha rebaixat 
molt considerablement.

CONSULTORI

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

BAIX VALLÈS. El Banc dels Aliments 
ha fet una crida a la ciutadania del 
Vallès Oriental perquè col·labo-
ri tant en el Gran Recapte d'ali-
ments, que enguany se celebrarà 
els dies 22 i 23 de novembre, com 
a la classificació posterior dels 
productes donats a Barcelona i 
entorn, que es farà els dies poste-
riors a una nau del CIM Vallès, a 
Santa Perpètua de Mogoda.

Joan Hidalgo, delegat al Vallès 
Oriental del Banc dels Aliments, 
explicava que a la comarca hi 
haurà 146 punts de recollida –3 a 
la Llagosta; 3 a Martorelles; 15 a 
Mollet; 4 a Montmeló, 4 a Montor-
nès; 6 a Parets; 2 a Sant Fost–, per 
la qual cosa calen 146 coordina-
dors –actualment en falten 48– i 
2.100 voluntaris per cobrir tots 
els torns i totes les entrades dels 

establiments participants.
"Tot el que es recull al Vallès 

Oriental anirà a parar al Vallès 
Oriental, de manera que se-
gurament ajudarà algun veí o 
algú proper", destacava Hidalgo, 
qui recordava que a la comarca 
hi ha una trentena d'entitats que 
es proveeixen del Gran Recapte i 
que tenen 10.758 beneficiaris. 

Aliments per a tres mesos
"El Gran Recapte és un gran ajut 
que tenim perquè el nostre ma-
gatzem estigui proveït de men-
jar", apuntava la coordinadora de 
la Fundació El Xiprer de Grano-
llers, Natàlia Sanchis, qui recorda-
va que a Catalunya hi ha un 20% 
de persones en risc de pobresa.

L'any passat es van recaptar 
220.000 quilos d'aliments al Va-

llès Oriental, dels quals gairebé 
77.000 provinents del Baix Vallès, 
de manera que es va aconseguir 
donar 8 quilos per persona i mes 
a famílies vulnerables durant tres 
mesos. "Enguany volem ser més 
ambiciosos i arribar als 9 qui-
los", indicava Hidalgo.
El responsable del Banc d'Ali-
ments feia una crida al volunta-
riat, tot i ser "conscients que 
vivim moments políticament 
complicats", deia el delegat va-
llesà. "Necessitem molt els vo-
luntaris i és molt fàcil de fer 
perquè són torns curts i hi ha 
molt bon ambient", deia Sanc-
his. El coordinador de delegats 
comarcals, Víctor Pedragosa, 
detallava que els torns són de 4 
hores i que es pot triar, no només 
torn, sinó que també municipi i 

SOLIDARITAT  L'ACCIÓ DEL BANC D'ALIMENTS ES FARÀ ELS PROPERS 22 I 23 DE NOVEMBRE A 37 SUPERMERCATS DEL BAIX VALLÈS 

El Gran Recapte necessita 
2.100 voluntaris a la comarca

Dissabte, l’AV de l’Estació del Nord va celebrar un acte lúdic a la plaçoleta en la 
confluència dels carrers Ramón Turró i Onze de Setembre, per visibilitzar i informar 
els veïns i veïnes de la necessitat d’un Pla Integral per a la millora i recuperació del 
barri. L’AV lamenta l'estat de deixadesa d'aquesta plaçoleta, que "és una mostra de 
la manca d’actuacions al barri". També es va denunciar l'estat del petit parc que hi 
ha a la confluència d’Onze de Setembre amb Joan Maragall, "convertit en un pipican 
encobert", apunten des de l'entitat veïnal. Foto: av estació del nord

L'AV d'Estació del Nord, pel pla integral

BAIX VALLÈS.  Salut ha donat per 
iniciada la campanya de vacuna-
ció contra la grip. Les dosis esta-
ran disponibles a tots els Centres 
d’Atenció Primària amb l’objectiu 
de prevenir la grip i evitar les com-
plicacions i la mortalitat associa-
des. L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya vol millorar la cobertu-
ra de vacunació, especialment en 
persones més grans de 60 anys i 
en les que presenten problemes de 
salut crònics i condicions de risc.  
Per aquest motiu, professionals 
d'alguns dels CAP han decidit des-

plaçar-se a casals per a gent gran, 
centres cívics i altres entitats soci-
als dels municipis per conscienciar 
de la importància de vacunar-se i 
oferir la possibilitat de fer-ho a la 
mateixa sessió informativa. Alguns 
dels professionals que organitzen 
aquestes sessions de vacunació 
fora dels centres d’atenció primà-
ria són els de Sant Fost-Martore-
lles, Montornès-Montmeló i Parets. 
Precisament, també des de l’equip 
paretà s’ha organitzat un sorteig 
d’entrades per anar al teatre entre 
tots els seus usuaris vacunats. 

SALUT  ES VOL INCIDIR EN LA POBLACIÓ MAJOR DE 60 ANYS

Comença la campanya 
de vacunació per la grip

supermercat.
L'objectiu, a banda de sensibi-

litzar la població, és omplir les 
anomenades banyeres, els recipi-
ents de cartó on es dipositen els 
aliments donats per la ciutadania. 
Les grans tenen una capacitat de 
440 quilos i les mitges –que en-
guany seran de tela de sac–, de 
225. Enguany, a més, en una de les 
cadenes de supermercats es farà 
una prova pilot amb banyeres 
grans també de sac.

La classificació al CIM
Els delegats del Vallès fan també 
una crida especial de voluntariat 
per a la classificació general dels 
aliments que, a diferència d'altres 
edicions –quan es disposava d'un 
magatzem a la Zona Franca de 
Barcelona–, es farà a una nau del 
CIM Vallès, concretament al car-
rer Les Plomes, s/n, de la zona C, 
parcel·la 11. Aquesta tasca, per a 
la qual calen unes 6.000 persones, 
es farà de dilluns 25 a dijous 28 de 
novembre, de 17 a 20 h.  
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BAIX VALLÈS. Les dades d'usuaris 
i visites als digitals informatius 
del diari Som –en les seves edici-
ons baixvallesanes– han marcat 
rècords aquest mes de setembre, 
segons les dades oficials publica-
des per l'Oficina de Justificació de 
la Difusió OJD Interactiva. 

Les diverses capçaleres al 
web (SomMollet, SomParets, 
SomMontornès, SomlaLlagosta, 
SomMontmeló, SomSantFost i 
SomMartorelles) van acumular 
37.329 navegadors únics, una xi-
fra que suposa un creixement del 

36,6% respecte el mateix mes de 
l'any passat. Pel que fa al nombre 
de visites, aquest s'ha situat en les 

62.193 –un increment del 50,4%– 
i el número de pàgines vistes ha 
arribat a les 89.315 (+58%). 

El digital SomMollet, amb gai-

rebé 24.000 navegadors únics, és 
el que acumula el major nombre 
d'usuaris amb un creixement del 
81% de navegadors més que l'any 
passat. Amb tot, els augments més 
significatius s'han registrat als di-
gitals SomMartorelles (+158%) i 
SomSantFost (+100%); seguits de 
SomParets, amb un increment de 
navegadors del 25% i SomMontor-
nès, amb un 7% més d'usuaris.

Així, els Som quadripliquen els 
navegadors i les visites d'altres 
capçaleres que també ofereixen 
informació baixvallesana al web.  

COMUNICACIÓ  DADES AUDITADES PER L'OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ (OJD)

Els digitals dels diaris Som al 
Baix Vallès marquen rècords 

L'Ajuntament 
de Mollet i l'ONCE 
reforcen la 
cooperació

MOLLET. L’alcalde, Josep Monràs, 
es reunia dimecres amb el nou 
delegat territorial de l’ONCE, En-
ric Botí, i el seu equip per enfortir 
el conveni de col·laboració signat 
l’any 2015. L’entitat s’ha com-
promès a seguir col·laborant amb 
projectes d’inserció per a les per-
sones amb discapacitats a Mollet.
El nou delegat de l’ONCE assegu-
rava que continuaran "treballant 
per fer que les ciutats, com Mo-
llet, siguin més inclusives, ac-
cessibles i amigables”.   

MEDI AMBIENT

SALUT

Exposició sobre els 
mites que perpetuen 
l'ús del cotxe
L'entitat Mollet Pedala organit-
za a la Marineta la mostra 50 
malentesos sobre el cotxe, una 
exposició que pretén posar sobre 
la taula els mites que justifiquen 
i perpetuen l'ús del cotxe per da-
vant d'opcions de mobilitat més 
sostenibles. La mostra, emmarca-
da en el programa Novembre pel 
clima de Mollet, es podrà visitar 
fins al 20 d'aquest mes .

Del 4 al 18 de novembre, la sala 
d’exposicions de l’Ateneu de Sant 
Fost acull l'exposició interactiva 
de la Diputació de Barcelona amb 
el títol Menja bé, tu hi guanyes. 
Aquesta mostra va adreçada a 
nens i nenes de 8 a 12 anys, amb 
l'objectiu de donar-los una sèrie 
de consells sobre com seguir una 
alimentació saludable. 

Hàbits alimentaris 
saludables en una 
mostra a Sant Fost

CIUTAT INCLUSIVA

aj.mollet

ENRIC BOTÍ I JOSEP MONRÀS  

Acumulen un 36,6% més de navegadors que els registrats fa un any 

Les capçaleres digitals que
més usuaris han sumat són

les de Martorelles, Sant Fost
i Mollet, per aquest ordre
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MOLLET. Finalment, i després de 
mesos de flirteig, el PSC i Podem 
han consumat un matrimoni que 
no ha sorprès ningú. Divendres, 
passat ambdós partits escenifica-

mecres passat en assemblea per 
majoria. "Avui signem la voluntat 
de crear un govern de coalició 
progressista i d'esquerres. Som 
dues formacions d'esquerres i 

ven la rúbrica de l'acord de govern 
per a aquest mandat, un acord que 
han ratificat les bases de les dues 
formacions. Una decisió que, per 
part de Podem, era aprovada di-

GOVERN  ELS DOS PARTITS SIGNEN L'ACORD RATIFICAT PER LES BASES, QUE DEIXA PENDENT PER DESPRÉS DE LES ELECCIONS LA NOVA DISTRIBUCIÓ DE REGIDORIES

PSC i Podem, del flirteig 
al matrimoni a Mollet

a.mir

D'ACORD La primera secretària del PSC, Mireia Dionisio i el de Podem, Xavier Buzón, en l'acte de signatura

creiem que el millor per Mollet 
era unir forces", va anunciar la pri-
mera secretària del PSC Mollet Mi-
reia Dionisio. Un acord que segons 
Dionisio, ja es va poder constatar 
amb la comissió bilateral que es va 
crear durant l'estiu.

Així i tot, segons la portaveu 
socialista:  "Estem a la política 
per construir un Mollet millor. 
Això no exclou cap altra força 
política", ha dit la socialista, qui 
ha anunciat la voluntat del partit 
d'arribar a consensos amb la res-
ta de formacions polítiques du-
rant el mandat.

Per la seva banda, el líder de 
Podem Mollet, Xavier Buzón, va 
afirmar que aquesta coalició és 
"la millor via per assolir objec-
tius i estem segurs que guanya-
rem en eficiència. Estem molt 
satisfets d'aquesta decisió. El 
resultat de tota aquesta feina 
ens indica que anem per bon 
camí", confirmava Buzón durant 
la signatura de l'acord.

Afinitat contrastada
Les raons d'aquest acord, se-
gons van assegurar els portaveus 
d'ambdues formacions, són "la 
capacitat que tenim per sumar 
i posar en valor allò que ens 

uneix" i la "gran coincidència 
programàtica".

Un acord amb el qual es com-
prometen a tractar 9 grans eixos: 
un Mollet per a tothom, feminis-
ta, amb un habitatge digne, ecolo-
gista i saludable, amb uns serveis 
públics i de qualitat, que cuidi els 
barris, que doni oportunitats a 
tothom, que sigui actiu i viu i que 
posicioni a Mollet com a capital i 
referent al món.

L'objectiu d'ambdós partits és 
tenir un govern "proper i trans-
parent" que treballin en l'àmbit 
de les polítiques socials com el de 
garantir l'habitatge públic de llo-
guer amb preus assequibles.  

Canvi de carteres
Aquest acord de coalició compor-
tarà canvis de regidories en el 
govern municipal. Una modifica-
ció que encara s'està treballant: 
"Tenim un esborrany de les 
regidories però s'ha d'acabar 
de perfilar. Perquè no oblidem 
que la feina ben feta reque-
reix temps", ha explicat Buzón. 
Les formacions preveuen que en 
un parell de setmanes, un cop 
passades les eleccions generals, 
s'anunciïn els canvis de cartera 
en el consistori. i aNNa Mir
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

PARETS. El jutge va decidir deixar 
en llibertat amb càrrecs els dos 
joves paretans empresonats al 
centre penitenciari de Quatre Ca-
mins des del 19 d'octubre –David 
Pérez i Álvaro Alierta–, acusats de 
danys, desordres públics i atemp-
tat contra l'autoritat durant els 
aldarulls de Barcelona. El jutge els 
obliga a presentar-se cada setma-
na al jutjat i els prohibeix anar a 
manifestacions a Catalunya, deci-
sió que la defensa recorrerà.

Arran d'aquesta notícia, es va 
convocar una mobilització de ben-
vinguda a tots dos a les 20 h a la 
plaça de la Vila de Parets. Passa-
des les 21 h hi van arribar els fa-
miliars i la mare del David va ser la 
primera a agafar el micròfon: "Us 
agraïm de tot cor l'escalfor que 
ens heu donat des de l'empreso-
nament". I va cloure amb un crit: 
"Poble de Parets, sou collonuts! 
Us estimo! Visca la llibertat!".

La mare de l'Álvaro també es va 
adreçar als veïns, molt emociona-

TRIBUNALS  VAN SORTIR DE LA PRESÓ AMB CÀRRECS I TENEN PROHIBIT ANAR A MANIFESTACIONS

Parets dóna la benvinguda al 
David i l'Álvaro, alliberats dilluns

s.c.

PLAÇA DE LA VILA  La mare del David, a l'esquerra, rebent l'escalf dels veïns

da, amb un breu missatge: "Grà-
cies a tots". I el pare va afegir-hi: 
"De tot cor, moltíssimes gràcies 
per tot el que heu fet, i esperem 
que surtin tots els joves que es-
tan a dintre, que hi ha molts jo-
ves que encara hi són".

En acabar els parlaments dels 

pares, es va llegir un manifest 
i, com que els protagonistes no 
podien anar a la mobilització, la 
concentració va anar cap als pro-
tagonistes. I va arrencar una mar-
xa fins al pis dels dos amics i veïns 
perquè poguessin sentir el suport 
del poble.  sergio carrillo

PARETS. Montserrat Lara, regidora 
de Gent Gran i Comerç i responsa-
ble del barri de Can Roure, La Sar-
dana i l’Estació, va presentar el 31 
d’octubre la seva renúncia al càr-
rec per motius de salut. Lara és re-
gidora des del passat mes de maig, 
després d'haver-se presentat com 
a número 5 a les llistes d'Ara Pa-
rets ERC i forma part de l'executiva 

local d'ERC des del 2015. També 
ha estat vinculada a la plataforma 
Súmate com a secretària d'organit-
zació del Vallès Oriental i és mem-
bre de l'ANC i Òmnium Cultural. 
La dimissió es farà efectiva en la 
pròxima sessió plenària prevista 
per final de novembre i, seguint la 
llista electoral, Joan Martorell hau-
ria d'ocupar el lloc de Lara. 

arxiu
PLENARI  ES VA PRESENTAR COM A NÚMERO 5 A LA LLISTA ELECTORAL D'ARA PARETS ERC

MONTSERRAT LARA

La regidora Montserrat Lara 
deixa el càrrec per salut

MOLLET.  El col·lectiu Àvies i avis 
de Mollet del Vallès per la Lli-
bertat va commemorar aquest 
dimecres 6 de novembre el se-
gon aniversari de la rotllana set-
manal. El col·lectiu va organitzar 
al Casal un acte que va comptar 
amb la presència de Margarida 
Canadell, autora de la crida, i de 
la família d’en Jordi Cuixart, pre-
sident d’Òmnium Cultural. L'Es-
ther Cuixart, la germana del Jordi, 
agraïa als avis i àvies aquests dos 
anys de suport: "La família des 
del principi hem rebut aquest 
escalf com una píndola d'ajut". 
A primers de novembre de 2017 
després de l’empresonament de 

EL COL·LECTIU A MOLLET ES TROBA CADA DIMECRES 

Àvies i avis per la llibertat, 
dos anys tossudament 
concentrats a Mollet

Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i de 
diversos membres del Govern, 
Margarida Canadell de Mataró va 
fer una crida a què la gent gran es 
concentrés i manifestés cada set-
mana davant dels ajuntaments, 
com ho fan les mares i àvies de 
la plaza de Mayo a l’Argentina. La 
Montserrat, una de les filles de 
Canadell, que viu a Mollet del Va-
llès, va fer la proposta  a persones 
conegudes i va publicar la carta al 
setmanari SomMollet (aleshores 
Contrapunt). A Mollet les concen-
tracions d’àvies i avis es van ini-
ciar el 6 de novembre de 2017. La 
iniciativa es va escampar aviat a 
altres poblacions. 

a.mir

LA CRIDA  Margarida Canadell, llegint la carta que va publicar al SomMollet



dV, 8 noVembre 2019 15

Municipis VOTS % VOTS % VOTS % VOTS % VOTS % VOTS % VOTS %

MOLLET 9.210 31,85 5.696 19,70 5.231 18,09 3.736 12,92 1.523 5,27 1.282 4,43 1.009 3,49

PARETS 2,940 25,88 2.233 19,66 2.678 23,58 1.418 12,48 806 7,10 454 4 353 3,11

MONTORNÈS 2.695 29,68 1.980 21,81 1.272 14,01 1.397 15,39 385 4,24 518 5,71 433 4,77

LA LLAGOSTA 2.883 38,41 1.433 19,09 838 11,17 1.150 15,32 188 2,50 414 5,52 307 4,09

MONTMELÓ 1.724 31,69 1.124 20,66 846 15,55 667 12,26 322 5,92 318 5,84 166 3,05

SANT FOST 1.053 20,08 907 17,30 1.317 25,11 702 13,39 460 8,77 321 6,12 220 4,20

MARTORELLES 710 23,87 586 19,70 726 24,40 360 12,10 262 8,81 107 3,60 92 3,09

SANTA MARIA 71 12,50 125 22,01 195 34,33 41 7,22 79 13,91 0 0 16 2,86

RESULTATS DE LES ÚLTIMES ELECCIONS GENERALS
AL BAIX VALLÈS | 28 D'ABRIL 2019

EN COMÚ 
PODEMPSC Cs PP VOXJxCATERC

ELECCIONS  MÉS DE 90.000 ELECTORS PODRAN EXERCIR ELS SEU DRET A VOT AQUEST DIUMENGE PER TRIAR ELS MEMBRES DEL CONGRÉS I EL SENAT

10-N, les quartes generals en quatre anys 

BAIX VALLÈS. Per quarta vegada en 
menys de quatre anys, els electors 
estan cridat a les urnes per votar 
els membres del Congrés de Di-
putats i el Senat. Més de 90.000 
baixvallesans podran exercir el 
seu dret a vot en uns comicis que 
arriben després que el govern en 
funcions de Pedro Sánchez no 

hagi estat capaç de conformar 
una majoria que doni estabilitat 
a l'executiu estatal i acabi amb el 
bloqueig polític dels darrers me-
sos, si no anys. 

Des de les eleccions de de-
sembre de 2015 que la situació 
política a l'Estat és d'una gran 
inestabilitat. Aquelles eleccions 

prenadalenques les va guanyar el 
candidat del PP, Mariano Rajoy, 
però la impossibilitat d'investir 
un president va fer que es convo-
quessin eleccions anticipades el 
26 de juny de 2016. Els populars 
van tornar a guanyar amb majoria 
simple però el govern de Rajoy 
tampoc acabaria la legislatura. 

L'escàndol per la sentència del cas 
Gürtel va propiciar una moció de 
censura del PSOE, amb el suport 
d'Unidos Podemos, ERC, Partit 
Demòcrata, Compromís, Bildu i 
Nueva Canarias, que va fer presi-
dent Pedro Sánchez. El passat 
28 d'abril, els votants ratificaven 
Sánchez a la Moncloa però no amb 

una majoria plàcida, una inesta-
bilitat que ha abocat el govern ha 
convocar eleccions novament. 

Els colors al Baix Vallès
Aquests comicis també serviran 
per comprobar si, al Baix Vallès, 

Continua a la pàgina 16

LA LLAGOSTA. La portaveu del Par-
tit dels Socialistes al Parlament de 
Catalunya, Eva Granados, va fer 
dijous a la Llagosta, una crida al 
vot socialista en les eleccions ge-
nerals de diumenge com a única 
alternativa per frenar la dreta. "El 
que estem traslladant aquí als 
carrers de la Llagosta és que les 
úniques alternatives de govern 
a Espanya, són un govern de 
Casado, del Partit Popular, amb 
vicepresident Abascal de VOX, 
amb la ultradreta al capdavant 
de les institucions o l'alterna-
tiva que és Pedro Sánchez", va 
dir Granados. La portaveu socia-
lista va fer aquestes declaracions 

LA PORTAVEU DEL PSC AL PARLAMENT, VISITAVA AQUEST DIJOUS LA LLAGOSTA EN UN DELS DARRERS ACTES DE CAMPANYA ABANS DE LES ELECCIONS GENERALS

Eva Granados fa una crida al vot 
socialista per frenar la dreta el 10-N

a.mir

CAMPANYA  El mercat de la Llagosta va ser l'escenari escollit pel PSC

en un dels darrers actes de cam-
panya del partit a Catalunya, que 
va tenir lloc al mercat setmanal 
de la Llagosta, un dels municipis 
del Baix Vallès on els socialistes 
governen actualment amb una 
àmplia majoria. 

En aquest mateix acte, la porta-
veu socialista al Parlament va as-
segurar que el que ara necessita el 
país és "un govern fort, robust i 
estable com el que ofereix el 
partit socialista". I va defensar 
les declaracions que aquest dime-
cres feia el ministre d'Afers Exte-
riors en funcions, Josep Borrell, 
en les que demanava evitar que 
es produeixi un "enfrontament 
ètnic" a Catalunya.

"Jo crec que el ministre Bor-
rell estava parlant d'aquesta 
fractura, d'aquesta debilitació, 
d'aquests problemes que tenim 
de convivència i que, per tant, 

per superar-los hem de supe-
rar aquest debat identitari", a 
afirmar Granados assegurant que 
"la desgràcia més gran que te-
nim a Catalunya és que fa molts 
anys que la conversa política 
està al voltant del debat iden-
titari".

La portaveu socialista també 
va aprofitar l'acte per felicitar la 
bona tasca que està fent el govern 
socialista a la Llagosta: "La Lla-
gosta té un excel·lent alcalde 
revalidat no fa gaire amb re-
sultats espectaculars i estem 
convençuts que la bona tasca 
que es fa aquí també es veurà 
reflectida en els resultats en el 
pròxim 10 de novembre".

Durant l'acte, Granados va es-
tar acompanyada de l'alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierra, i del 
primer secretari del PSC al Vallès 
Oriental, Jonatan Martínez.  a.Mir
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ELECCIONS  MOLLET I EL BAIX VALLÈS VIUEN UNA CAMPANYA ENSOPIDA SENSE GAIRE ACTES DELS PARTITS NI PRESÈNCIA DE PRIMERES ESPASES

la tendència de vot de fa poc més 
de sis mesos –quan els socialistes 
van tornar a ser la força més vo-
tada– es mantindrà. El 28 d'abril, 
el PSC recuperava el lideratge des-
prés que a les anteriors eleccions 
fos desbancat pels comuns que 
van tenyir de lila les urnes baixva-
llesanes. En Comú Podem es va 
mantenir com a segona força però 
seguit de molt a prop d'Esquerra 
que a Catalunya va ser el partit 
més votat i que al Baix Vallès va 
passar a ser el tercer. 

Els colors al Baix Vallès
Des de les 9 h fins a les 20 h, ininter-
rompudament, els electors podran 
votar als col·legis electorals habitu-
als. A Montornès, però, l'organitza-
ció dels punts de votació presenta 
novetats. Així, desapareix Can Sau-
rina com a seu electoral i s'habilita 
el Teatre Margarida Xirgu. D'altra 
banda, les meses de la sala poliva-
lent de l'Escola Sant Sadurní passen 
a l'edifici on fins l'any passat hi ha-
via l'Escola Palau d'Ametlla. També 
desapareix el Casal de Cultura com 
a col·legi electoral. La mesa única 
d'aquest centre s'ubicarà al vestíbul 
de la nova Escola Palau d'Ametlla. i 

MOLLET. La plaça Catalunya va aco-
llir diumenge un dels pocs actes de 
campanya viscuts a la ciutat de cara 
al 10-N. ERC i Sobiranistes organit-
zaven una trobada que va congre-
gar prop de 100 persones sota el 
lema Tornarem més forts. Marta Vi-
laret, regidora molletana i membre 
de la direcció nacional d'ERC, que 
va obrir l'acte, va acusar el PSOE 
d'haver "afegit més repressió al 
conflicte i que no ha obert cap via 
de negociació".

Muntsa Marzábal, de l'Ametlla del 
Vallès i candidata suplent al Senat, 
donava suport al jovent que "es ma-
nifesta cada dia contra la repres-
sió", i denunciava la sentència de 
la manada de Manresa. Per la seva 
part, el candidat al Congrés Manel 
Bueno, de Sant Celoni, deia que la 
sentència als polítics independen-
tistes empresonats "és en contra 
de tot un poble i vulnera tots els 
drets constitucionals". Bueno afir-
mava també que diumenge "hem 
d'omplir les urnes amb la cara 

Ve de la pàgina 15

ben alta. Omplir les urnes de for-
ça republicana que posi Pedro 
Sánchez entre l'espasa i la paret".

La senadora Mirella Cortès recla-
mava la República catalana perquè 
"la gent visqui millor" i denunci-
ava que en aquests darrers quatre 
anys "només hem viscut repres-
sió, retrocés en drets socials, cí-
vics i polítics. Cap proposta. La 
sentència del procés només re-

força la deriva autoritària". Cor-
tès lamentava que els líders polítics 
independentistes "són a la presó 
per posar les urnes i ara conti-
nuen detenint gent i posant-la en 
presó preventiva".

Finalment, Josep Lluís Nuet, di-
putat al Congrés afirmava que "el 
futur de Catalunya no el decidi-
ran 7 jutges sinó tots nosaltres 
votant i deixant el mapa ben 

groc. El 10-N la classe treballado-
ra ha de votar en contra d'aquest 
PSC que fa passar vergonya a 
qualsevol socialista, ja que la mà 
dura del PSOE és la mateixa que 
la de Cs i el PP". Nuet tancava l'ac-
te dient que "treballarem per les 
condicions laborals, d'habitatge, 
els drets de les dones i les lliber-
tats, ja que encara estem sota les 
lleis repressives del PP". i 

ERC demana el vot per posar Pedro 
Sánchez "entre l'espasa i la paret"

erc

DE MÍTING El diputat Joan Josep Nuet va ser el cap de cartell de l'acte d'ERC a Mollet diumenge
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MOLLET DEL VALLÈS

01/11 Carmen Ruiz Soto 83 anys

02/11 Manuel Palma Rodriguez 59 anys

02/11 Teresa Alemany Sanz 83 anys

05/11 Joaquin Tauleria Ros 88 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

31/10 Iris Obradors Gómez (Parets)

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

Naixements

Dissabte, 9 de novembre de 2019 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 10 de novembre de 2019 
A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 11 de novembre de 2019 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí

Dimarts, 12 de novembre de 2019 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 13 de novembre de 2019 
A les 20.30h: Tu qui ets?

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

ELECCIONS 10-N  LA CAMPANYA PER ALS COMICIS AL CONGRÉS VA FER DIJOUS PARADA A LA CAPITAL BAIXVALLESANA

s.c.

PLAÇA CATALUNYA  Marina Escribano, Aina Vidal i Joan Mena

dels presos i exiliats polítics", va 
dir Mena, qui va recordar que l'in-
dult és una fórmula que l'Estat ja ha 
utilitzat en altres ocasions. I també 
aposten per "crear una mesa de 
diàleg entre les forces polítiques 
de Catalunya, i entre les forces 
progressistes de l'Estat". A més, 

Mena també va destacar que per a 
Catalunya treballaran per "la mi-
llora del finançament per poder 
invertir més, per exemple, en 
Rodalies; respectar la llengua 
i la cultura catalana; i reforçar 
l'autogovern i que aquest sigui 
votat".  s.carrillo

Aina Vidal, d'En Comú Podem: 
"El PSOE va preferir mirar a la dreta"
MOLLET. En Comú Podem va cele-
brar dijous a la tarda un acte de 
campanya a la plaça Catalunya de 
Mollet, amb la participació d'Aina 
Vidal –número 2 de Barcelona a la 
llista del Congrés–, Joan Mena –nú-
mero 5– i la molletana Marina Es-
cribano –número 14–.

La molletana va lamentar que 
aquesta és "una campanya atípica 
en un ambient difícil per la situa-
ció de Catalunya". I entén que hi ha 
una sensació d'afartament de la ciu-
tadania amb la política, i creu que 
això "té el risc i el perill de l'abs-
tenció". És per això que un dels ob-
jectius del partit "és mobilitzar la 
gent". I va afegir: "Som els únics 
que podem forçar que hi hagi un 
govern progressista que escolti 
Catalunya".

D'altra banda, Mena també va la-
mentar la nova convocatòria d'elec-
cions perquè "és una nova oportu-
nitat per a les tres dretes". Sobre 
aquests comicis i la falta d'acord 
entre Unidas Podemos i el PSOE, 

va criticar que "Pedro Sánchez va 
posar més esforços en buscar 
l'abstenció del PP i de Ciutadans, 
que en un pacte amb nosaltres". 
En la mateixa línia es va pronunciar 
la número 2 de la llista, Aina Vidal, 
qui va apuntar: "Si teníem una 
majoria progressista i hem anat 
a eleccions és perquè el PSOE va 
preferir mirar a la dreta". També 
va mostrar-se preocupada "pel gir 
que ha fet el PSOE" i va encomanar 
el líder socialista "que escolti més 
a la seva gent que li deia 'con Ri-
vera no', i que segurament ara li 
dirien 'con Casado tampoco'".

Reforçar l'autogovern i votar-lo
Pel que fa a les propostes més des-
tacades del partit, van parlar de fer 
una reforma laboral, d'invertir més 
en educació i sanitat pública, de 
donar més ajuts a la dependència 
o de regular els lloguers "perquè 
la gent no hagi de marxar dels 
seus barris". I concretament a Ca-
talunya, aposten per "la llibertat 
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ECONOMIA

PARETS. El paretà Marc Xicota, de 
21 anys, és un dels quatre impul-
sors de l'empresa Sipamo (sistema 
de pagaments mòbils). Es tracta 
d'una carta digital al mòbil adreça-
da als bars i restaurants d'estadis 
esportius, de festivals de tota mena 
i de discoteques, però també als 
establiments de restauració locals. 
Els usuaris poden fer les seves co-
mandes i pagar-les amb l'aplicació 
–disponible per a Android i iPho-
ne–, incloent-hi les observacions 
oportunes i passar a recollir les co-
mandes a la barra o esperar que els 
hi serveixin a taula.

De fet, el paretà explica que es 
tracta d'un sistema igual que el que 
hi ha al McDonald's, però en comp-
tes d'haver-hi una pantalla, "on 
també has de fer cues", demanes 
des del mòbil. "No estem inven-
tant res, estem agafant tot el que 
la societat demana i utilitza més 
o menys bé, i ho posem a l'abast 
del consumidor", afegeix.

Xicota explica que pretenen 
"canviar la cultura de consum" 
i que aquest model que proposen 
implica "consumir de manera 
sostenible i eficient, demanant 
ràpidament, sense deixar cap 
empremta ecològica i augmen-
tant la satisfacció".

Ara per ara, només El Vuit –el bar 
de la Bodega Iniesta, situat davant 
del Camp Nou– compta amb Sipa-
mo. Però des de la companyia ja 
han tingut contactes amb diversos 
equips de futbol d'arreu de l'Estat i 
d'Anglaterra, així com amb equips 
de bàsquet catalans i d'Alemanya, 
per establir els seus serveis en els 

EMPRENEDORIA ES TRACTA D'UNA APLICACIÓ PER DEMANAR I PAGAR AMB EL MÒBIL EN BARS, ESTADIS ESPORTIUS O DISCOTEQUES

El paretà Marc Xicota impulsa Sipamo

MONTORNÈS. Henkel ha començat 
a elaborar ampolles amb plàstic 
reciclat químicament amb col·la-
boració amb el fabricant d'enva-
sos Alpla. A través d'aquest reci-
clatge químic es poden reciclar els 

residus plàstics mesclats, fins ara 
impossibles de recuperar. Aquest 
programa pilot forma part del 
projecte ChemCycling dirigit per 
l'empresa BASF.

El Dr. Thorsten Leopold, de 

Jornada d'impuls a l'FP Dual a l'INS GallecsBrutau defensor del soci de Pimec
L’Institut Gallecs farà dijous la 1a Jornada d’impuls a l’FP Dual, amb 
l'objectiu de donar a conèixer què és l’FP Dual i com s’articula a 
Catalunya. Hi participaran representants d’empreses col·laboradores 
i joves estudiants que explicaran la seva experiència en l’FP Dual. La 
jornada serà a la sala d'actes de l'INS de 17 a 20.30 h.

L’empresari Oriol Brutau és el nou defensor del 
soci de Pimec Vallès Oriental. Brutau, dedicat al 
sector del màrqueting i la publicitat, pren el relleu 
de Daniel Boil, president de la delegació comarcal 
de la patronal des da fa uns mesos.

Henkel argumenta que "el re-
ciclatge químic té un enorme 
potencial per complementar 
el reciclatge mecànic conven-
cional". Segons Leopold això és 
un pas més cap a la creació d'una 
economia circular per al plàstic. 
"Estem avaluant noves oportu-
nitats per integrar plàstic reci-
clat químicament al packaging 
dels nostres productes", afegeix.

El reciclatge químic permet 
que els residus plàstics que no es 
poden reciclar mecànicament es 
reintrodueixin al cicle material. 

D'aquesta manera utilitzant l'em-
balatge produït amb aquests ma-
terials reciclats químicament, que 
alhora són de la mateixa qualitat 
que l'embalatge fet amb plàstic 
nou, permet estalviar recursos 
fòssils i reduir residus.

La col·laboració tant amb 
BASF com amb Alpla "és un al-
tre exemple del compromís de 
Henkel per elaborar envasos 
sostenibles", argumenten des de 
l'empresa, i alhora "impulsar un 
projecte cap a una economia 
circular". i 

EL PROJECTE FORMA PART D'UNA COL·LABORACIÓ AMB ALTRES DUES EMPRESES PER FOMENTAR L'ECONOMIA CIRCULAR

Henkel inicia
l'elaboració d'ampolles 
amb plàstic reciclat

TREBALL 

Comportament 
desigual de l'atur 
al Baix Vallès el 
mes d'octubre
BAIX VALLÈS. L'atur als municipis 
baixvallesans continua la tòni-
ca del mes de setembre, amb un 
comportament desigual de la de-
socupació en funció del municipi. 
El còmput global de l'índex de de-
socupats al Baix Vallès ha seguit 
la dinàmica registrada els últims 
dos mesos i ha augmentat fins als 
7.200 inscrits a les Oficines de Tre-
ball, 129 persones més que el mes 
de setembre, quan l'atur registrat 
va ser de 7.071 persones. Respec-
te a l’any passat, l’atur d'octubre 
de 2019 al Baix Vallès també s’ha 
incrementat amb 31 persones més 
inscrites a l'Oficina de Treball. 

Per municipis, les poblacions 
on ha crescut l'atur han estat 
Martorelles (292, +5,8%); Mollet 
(3.245,  +3,36%), i Parets (876, 
+4,1%). Per contra, on l'atur s'ha 
rebaixat ha estat a Montornès 
(1.082, -0,55%); la Llagosta (842, 
-1,87%) i Santa Maria de Martore-
lles (31, -11,4%) i Montmeló (456, 
-0,44%). Sant Fost és l'únic muni-
cipi baixvallesà on l'atur s'ha man-
tingut amb la mateixa xifra que el 
més anterior, 376  persones regis-
trades a l'Oficina de Treball. i

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Mollet promou un 
pla de promoció 
turística de la ciutat
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 
ha engegat l’elaboració d’un Pla de 
màrqueting turístic amb l’objectiu 
de posar en valor el seu patrimoni i 
impulsar la imatge de la ciutat com 
a centre d’atracció de visitants. El 
pla s’elabora amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i té com a 
objectiu prioritzar i orientar el tu-
risme a la ciutat. En la fase d’anàlisi 
del pla, es realitzaran entrevistes a 
diferents persones que tenen una 
relació en el desenvolupament tu-
rístic i de promoció  de la ciutat. Un 
cop enllestida aquesta fase, es farà 
un procés participatiu per poder 
definir el pla d’acció. 

teix sabem que no som ningú, i 
ens oferim de manera gratuïta. 
Volem que gaudeixin d'aquesta 
eina i que la trobin necessària". 
D'aquesta manera, assegura que 
"fins que el client no guanyi, 
nosaltres no guanyarem". Serà 
aleshores quan recaptaran "una 
petita comissió de les seves 
transaccions. Amb Sipamo do-
nem molt benefici i nosaltres 
volem una petita part d'aquests 
beneficis". A més, clou dient que 
cada empresa que contracti Sipa-
mo podrà personalitzar la seva 
pantalla de l'aplicació, i "tot el 
que es vol fer, es pot fer. Com 
fer que el mòbil vibri cada cop 
que entri una comanda, o quan 
ja estigui preparada". "Però 
això si que ho cobrem", apunta 
Xicota. i sergio carrillo

s.c.

JOVE EMPRENEDOR  A la plaça de l'Ajuntament de Parets

bars dels seus estadis.
En els casos esportius, des de 

l'empresa noten que "hi ha mol-
tes cues i hi ha pèrdues, perquè 
en molt poca estona –durant la 
mitja part dels partits– han de 
vendre molts entrepans". Així, 
si el públic fes servir Sipamo, po-
dria demanar el seu entrepà fins 
una hora abans de recollir-lo i fer 
després una única cua per reco-
llir-lo calent, a l'hora i en l'estand 
demanat. De fet, el projecte ideal 
seria "que et portessin l'entrepà 
al seient", però per fer-ho caldri-
en estadis "amb més mobilitat". 
Amb Sipamo, per tant, i segons 
Xicota, "incentives el consum, 
que la gent no es perdi el partit 
i els patrocinadors de la mitja 
part són més visibles".

Les discoteques també són un 
dels possibles clients de Sipamo. 
De fet, ja han fet una prova que 

valoren molt positivament en una 
discoteca de Barcelona: "Hi havia 
dues barres, una d'elles amb la 
meitat de personal, i venia el 
doble que l'altra. Com pot ser? 
Perquè s'estalvia un minut per 
cada compra, perquè la gent no 
s'ha d'estar cridant per sentir 
què vols i els cambrers no es 
poden equivocar".

I pel que fa als bars i restaurants 
locals, Xicota assegura que "els 
divendres i dissabtes a la nit és 
quan més gent reben i quan més 
insatisfetes surten les persones, 
perquè triguen a atendre-les, 
triguen a servir-les i triguen a 
cobrar-les". Fent servir Sipamo, 
l'atenció i el pagament es faria en 
el moment que el client ho vol.

"Ens oferim gratuïtament"
Pel que fa a la part econòmica del 
projecte, el paretà diu: "Ara ma-

Emprenedor

Sipamo és la tercera empresa que di-
rigeix Marc Xicota, qui és conegut al 
municipi per haver fet de dj en diverses 
festes majors. La primera va ser l'au-
diovisual Crasis, amb la qual han fet 
videoclips i aftermovies de festivals 
per a Netflix. I amb la segona, Emkey 
Management, ha treballat fent tasques 
de màrqueting digital amb influencers 
i fent vídeos amb gent amb molt de 
ressò a YouTube o Instagram, com és 
el cas de Hamza Zaidi, amb més de 2,8 
milions de seguidors a Instagram.

LA TERCERA EMPRESA 
AMB NOMÉS 21 ANYS
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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-come-
dor. Piso de origen. 
125.000€ Certifica-
ción energética: F. 
Ref. JV14209 Tel.  93 

579 33 33.

LLOGUER

LLOGO PLAÇA DE 
PÀRQUING GRAN A 
a la Rambla Balmes, 
núm. 31 de Mollet. 
Preu: 60 euros/mes. 
Tel. 935930403.

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 ai-
gua. 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 LLOGAR 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 
llum. Preu assequi-
ble 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 PORTAR 
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOS-
TOS, A PIMES I AU-
TÒNOMS. Interes-
sats trucar al tel. 
651 040 007.

CHICA SE OFRECE 
PARA PASEAR pe-
rros en Mollet. Tel. 
686 621 626.

PROFESSIONALS

DEMANDA

EMPRESA AMB 
30 ANYS D'EX-
PERIÈNCIA EN 
CONSTRUCCIONS 
I REFORMES EN 

GENERAL. Fem el 

millor preu del Va-

llés. 699 20 40 45 

- 631 01 16 68.

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

Renault Fluence 1.5 DCI
110 CV Limited · Año 2014
125.101 km

Volkswagen Golf 1.4 Tsi  
125 CV DSG · Año 2018
28.130 km

Mercedes GLA 200 d Urban 
136 CV Automático · Año 2017 
14.476 km

Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI
102 CV DSG · Año 2019
 12.234 Km 

Toyota Aigo 70X-Play
5p Automatic · Año 2017 
6.344 km 

PVP: 
9.900 €*

PVP: 
10.300 €*

PVP: 
26.900 €*

PVP: 
26.900 €*

PVP: 
19.600 €*

Peritación al momento Trato personalizado Pago inmediato

garciautodelvalles.com

*Precio condicionado a financiar

compramos tu coche
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Passada una campanya curta –o la més llarga de la història, segons com  
es miri– i plena de retrets i estirabots, diumenge la ciutadania és cridada a  
les urnes novament per triar la composició del Congrés dels Diputats i el 
Senat. Des de les anteriors eleccions estatals a l'abril, els partits no han ofert 
nous arguments –en tot cas, alguns han radicalitzat posicions– i els mateixos 
que van ser incapaços de conformar un govern tornen a reclamar el vot útil. 
Fa mig any es tractava –o això deia l'arc polític des del centre a l'esquerra– 
de frenar l'entrada a les institucions de l'extrema dreta. A l'abril es van 
obtenir uns resultats que permetien deixar-la lluny del govern, però el PSOE va 
preferir tornar a jugar-se-la. Segons les enquestes, segurament no ha estat la 
millor decisió política de la història, si no és que en realitat s'estigui cercant un 
pacte amb la dreta i es consideri poc important l'auge del feixisme. 
D'altra banda, els partits independentistes catalans han estat incapaços de 
donar una resposta conjunta a la sentència de l'1-O, tot i haver tingut dos 
anys per preparar-se. I malgrat el desànim d'una part de l'electorat, sí, el 
10-N toca tornar a omplir les urnes.

DE NOU, DAVANT LES URNES
Editorial

aquí dos dies es celebren unes 
eleccions que es podien haver 
evitat. La no-entesa i la irrespon-
sabilitat de Pedro Sánchez i del 

PSOE, ens aboquen no només a una despesa 
innecessària de diners públics, de temps i 
d’esforç, sinó a una situació de risc davant el 
més que possible creixement electoral de la 
dreta. 

Sí. Parlo de dreta i esquerra, perquè és l’eix 
que marca les polítiques que vol aplicar cada 
formació. La clau és per a qui volen governar. 
A qui volen ajudar i defensar? A la majoria de 
gent treballadora que vol viure amb dignitat? 
O a una minoria privilegiada, servint als inte-
ressos de les grans empreses privades, i als 
que els hi sobren recursos i poder? 

El dia 10 de novembre ens hi juguem molt. 
I no és cap tòpic. 

Ens hi juguem polítiques de redistribució 
de la riquesa, de lluita contra el canvi climàtic, 
defensa de l’educació i la sanitat públiques; 
el dret a un habitatge digne; unes pensions i 
sous suficients. Ens hi juguem el Pacte contra 
la violència de gènere. Ens hi juguem drets, 
llibertats i democràcia. 

Els partits de dreta: PP, C’s i VOX, estan ani-

10-N, solucions
mant els més baixos instints, fent servir la 
mentida, la demagògia, el populisme, la por, 
la xenofòbia i el racisme per atreure vots. I 
després, aplicar polítiques que facin la vida 
molt més difícil a la classe treballadora, a les 
dones, a persones amb risc de pobresa, etc.

El PSOE juga a la confusió i canvia d’opi-
nió segons les enquestes, demostrant poca 
convicció en les idees progressistes que diu 
defensar.

I de fons i de cara, el conflicte que vivim a 
Catalunya, absolutament bloquejat i encallat. 
Sabem que les receptes que ens han dut fins 
aquí no ens trauran d’on som. Davant dels 

qui només  tenen el 155 com a proposta per a 
Catalunya, nosaltres apostem pel diàleg com 
l’única forma de resoldre el conflicte català.

Crec fermament que cal un suport massiu 
a En Comú Podem a Catalunya, per part de 
totes aquelles persones que es consideren 
d’esquerres, progressistes, de classe treba-
lladora, i que aposten pel diàleg i per trobar 
solucions. La política és això: diàleg i recerca 
de solucions.
La participació de la ciutadania en aquestes 
eleccions és vital, per seguir defensant els 
nostres drets, per guanyar el futur i la demo-
cràcia. Si volem solucions, votem solucions.

D'

MARINA
ESCRIBANO

MASPONS
Candidata núm. 14 d’En Comú 

Podem, a Barcelona 

Davant dels qui només tenen 
el 155 com a proposta per a

 Catalunya, nosaltres apostem pel
diàleg per resoldre el conflicte

La lluita no-violenta va més enllà
del civisme i del pacifisme,

requereix dominar els instints i 
donar una resposta intel·ligent

 per eludir el xoc amb l'adversari

a sentència del judici del procés 
ha estat dura, injusta i amb con-
demnes venjatives per als líders 
socials i polítics com ja ho era 

la presó preventiva. La resposta ciutadana 
ha estat massiva, i majoritàriament, cívica i 
pacífica. Cert és que s’han produït uns alda-
rulls que no han agradat a la majoria, però 
que són un senyal d’alerta  que envia so-
bretot la gent jove al conjunt de la societat. 
No és només la falta de sortides polítiques 
al conflicte amb Catalunya, aquesta demo-
cràcia tampoc no està donant resposta als 
problemes de les generacions joves, només 
se’ls ofereixen feines inestables i dificultats 
per accedir a un habitatge digne; la corrup-
ció sistèmica i la creixent precarització de 
les classes populars expliquen, també, l’es-
clat social als carrers. 

Els més abrandats afirmen que la via cívi-
ca i pacífica no aconseguirà doblegar l’Estat 
i que cal buscar noves formes d’acció més 
contundents, donant a entendre que l’ús 
de la força revolucionària sí que ho aconse-
guirà. Un Estat amb tendències autoritàries 
exerceix amb tota la seva força la violència 
estructural per mitjà de lleis discrimina-
tòries i decisions polítiques, judicials i po-

L
NI LLIRIS NI BARRICADES

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

licials arbitràries. Davant la força i la vio-
lència exercida per l’Estat només la lluita 
no-violenta té opcions d’èxit. La ràbia i la 
indignació són instintives i poden conduir 
a la reacció violenta, i al fracàs. 

Per contra la lluita no-violenta va més en-
llà del civisme i del pacifisme, requereix do-
minar les emocions instintives i donar una 
resposta intel·ligent que eludeixi el xoc amb 
l’adversari, i que no incentivi l’escalada vio-

lenta. En definitiva, que lentament debiliti 
les forces contràries i les acosti a la resolució 
del conflicte. Els manuals de lluita no-violen-
ta diuen que cal convertir la indignació en 
entusiasme i que qualsevol violència verbal 
o física, també a les xarxes, contraresta l’ac-
ció pacífica, justifica la seva repressió i en 
redueix les simpaties i el suport. La millor 
autodefensa és l’actitud digna que no ame-
naça a ningú, aquesta és la força de la no-vio-
lència.  I diumenge,  a votar.

Bústia
Acord PSC i Podem a Mollet

Per als que hem estat i estem al Consisto-
ri aquests darrers anys, ja sabem quina és 
l’alineació de Xavier Buzón, portaveu i re-
gidor de Podemos a Mollet. I, efectivament, 
mai ha estat alineat a les forces que propo-
sàvem un canvi de govern municipal i de 
les seves polítiques conservadores.

Protagonista en no fer possible una mo-
ció de censura al mandat anterior i prota-
gonista de no haver fet un pacte pel canvi, 
amb els resultats obtinguts en les passades 
eleccions per a aquest mandat.

Defensor de les polítiques del PSC, do-
nant suport als pressupostos que presen-
taven any darrere any, era d’esperar que, 
no només trenqués la coalició amb EUiA i 
ICV  del grup municipal de Canviem Mollet, 
sinó que finalment acabi formant part del 
govern amb el PSC.

Precisament, en uns moments on la sobi-
rania del Ple municipal pateix, com no s’ha-
via vist mai, unes retallades de drets com 

la participació i la llibertat d’expressió, que 
lidera l’alcalde, Josep Monràs, justificant 
arguments de reinterpretació de regla-
ments i sentències. Així doncs, sembla que 
ara és el pitjor moment per fer efectives les 
intencions manifestes que sempre ha tin-
gut el líder de Podem Mollet.

Però el temps passa, i la davallada que 
ha patit en aquestes darreres municipals 
la formació de Podem Mollet no augura un 
futur millor per a ells, o sigui que ara o mai, 
en Xavier Buzón té l’oportunitat de poder 
governar amb els socis amb qui sempre ha 
estat disposat a fer-ho. Això no treu gens 
de legitimitat al seu posicionament, però 
segur que quan a les eleccions municipals 
de 2015, era el cap de llista d’una forma-
ció que s’anomenava Canviem Mollet, les 
expectatives de molts ciutadans, fins i tot 
dels que els van votar, eren unes altres.

 manel F. sostres i bordas / Membre de la 
Direcció Nacional de MES, Moviment d’Esquerres

Regidor del grup municipal d’Ara Mollet ERC-MES
Mollet del vallès
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El menjador 
escolar

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

l primer menjador escolar es 
va obrir als Col·legis Nous l’any 
1967 com a resposta a l’abando-
nament en què es trobaven molts 

nanos de l’escola, els pares dels quals tre-
ballaven a les indústries de Mollet i no po-
dien atendre’ls com calia. Un dels mestres 
de l’escola, l’Artur Barres ho narra en un 
escrit que publicà en català al setmanari 
Vallés el 10 de juny de 1967.
 “El menjador funciona des de primers 
d’any havent-se solventat les deficiències 
necessàries, però han estat suplides per 
realitats que si bé no són definitives, són 
el suficient per a sortir del pas, i esperar 
a què es faci la cuina per coure el menjar. 
Des que funciona el menjador, el bar Sal-
vador els hi porta el menjar i els hi serveix, 
ajudant-hi una dona encarregada de ren-
tar els plats i el que calgui fer, pagada per 
l’Ajuntament (...) Una classe de pàrvuls, 
amb taules rodones apropiades, com les 
aules són grans serveix de menjador i s’hi 
cap bé. Hem de fer constar que s’hi queden 
de 80 a 100 criatures si no hi ha passa d’al-
guna malaltia (...) Tenen cura d’ells cinc 
mestres, que mengen igual que els nens i 

en el mateix local, i acabat el dinar els nois 
van cap al pati fins a l’hora d’entrar a clas-
se, essent sempre vigilats per mestres (...) 
Menú: Un guisat de patates, pèsols, arròs i 
vedella, bastant caldós, molt ben arreglat i 
presentat, amb una oloreta que semblava 
que deia menja’m! Per segon plat, trossets 
d’ou dur amb salsa de tomàquet que esta-

va molt bé. Dues taronges petitetes, però 
tingui’s en compte que som a les darreries 
de les taronges i no són gaire boniques ja. 
Pa i aigua, allà tots som abstemis, i un vas 
de llet... Resumint: uns no paguen res, al-
tres 8 ptes. i la resta 15... Jo crec que, amb 
mi, tots diran que està molt bé pel preu.” 
Aquest és un exemple de com l’escola in-

tentava donar resposta a les necessitats 
socials del Mollet d’aquella època.

Per saber-ne més: Suárez gonzález, M.A. 
(2019). L'educació a Mollet sota el fran-
quisme. Notes, 34: 119-163. Mollet del Vallès
https://bit.ly/2PM8DzP

Des de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Ori-
ental estem ultimant els darrers serrells 
del nostre segon any d’activitats i ja hem 
començat a preparar la feina del curs 
2020. Durant tot aquest temps, la nostra 
missió ha estat la d’esdevenir una porta 
d’entrada de tots els recursos de l’Econo-
mia Social i Solidària (ESS) i cooperativa 
que ofereixi serveis de qualitat amb el 
màxim rigor i professionalitat. Treballem 
per la transformació social i per avançar 
de manera col·lectiva cap a una societat 
més justa i cohesionada.

D’aquesta manera, encoratgem a totes 
aquelles persones que tenen la voluntat 
d’emprendre un projecte de forma col·lec-
tiva a què s’adrecin a nosaltres. Una de les 
nostres tasques principals és la d’oferir 
suport i acompanyament a la creació o 

consolidació de cooperatives i altres inici-
atives de l’ESS. Concretament oferim aco-
llida, informació i orientació a les persones 
usuàries de l’Ateneu, així com un assesso-
rament tècnic i formacions específiques 
sobre aspectes econòmics, fiscals, jurídics, 
comunicatius i de governança per a em-
preses o iniciatives de l’ESS. A més, promo-
vem espais de trobada i d’intercooperació 
entre projectes (informals o empresarials) 
de l’ESS per detectar necessitats, explorar 
possibles sinergies i fer xarxa.

Darrerament, també hem posat molt 
d’èmfasi en el pas a cooperativa d’em-
preses en risc o en procés de tancament. 
Ha estat amb l’edició de la guia Relleu 
cooperatiu, que continua el treball iniciat 
per ateneus cooperatius com Coòpolis o 
l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Cen-
tral, i que recull els avantatges del model 
cooperatiu a l’hora de donar continuïtat 
a una activitat empresarial que, pel mo-
tiu que sigui, pot arribar a tancar.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

DOS ANYS PROMOVENT
L’ECONOMIA SOCIAL
A LA COMARCA

oves eleccions. Noves? Adenauer 
deia que en política no valia tenir 
raó, sinó que te la donessin. Aquí, 
això té matisos nefastos que ja 
vénen de lluny. Julio Camba deia 

que no són els votants qui escullen als can-
didats, sinó els candidats qui escullen els 
seus votants... La història és una lluita hi-
pòcrita pel poder. Segons Apol·loni, mentir 
era d’esclaus i dir la veritat, d’homes lliures. 
En tot cas, l’etern Montaigne es conformava 
amb que el que diguéssim vingués sempre 
de la reflexió i, si no, callats. Al segle XXI, 
abocats a una vida sense descans, això és 
una broma.

Com a químic, m’he sentit temptat 
d’emular Walter White/Heisenberg en un 
Breaking bad a la catalana. Però jo no mato 
una mosca. Els catalans hem estat un país 
terrible fins que vam fer la Mancomunitat 
i ens han reprimit tant. La creativitat, la 
cultura, les individualitats que han trencat 

N
VIOLÈNCIA 
VIOLENTA

Químic bellowià
ISIDRE OLLERFinestrals 

i mosquiteres

sempre el col·lectiu, paradoxalment ens 
han salvat. Però avui per sortir per la tan-
gent, vull parlar d’un escriptor molt singu-
lar, l’argentí Roberto Arlt.

Arlt és autor d’una obra apassionada, 
sense doblecs, alhora realista i avantguar-
dista, no apta per a estómacs delicadets. 
Fill d’una època trasbalsada, es pregunta-
va sobre la moralitat de tot; de com orga-
nitzar-nos, de com viure, de cap a on anem. 
Llegir les seves novel·les Los siete locos, 
Los lanzallamas o El juguete rabioso és una 
experiència que recordo amb tant de plaer 
com poques lectures ho han fet.

A Los siete locos, set Heisenbergs volen 
fer la revolució i munten una xarxa de bor-
dells com a font de finançament. Erdosain 
n’és el cap, secundat per l'Astrólogo i pel 
Rufián melancólico. I en un segle no hem 
canviat. El fet és el que hi continua havent 
un poder qüestionable, cec a l’avanç humà 
i a la natura, que deté joves arbitràriament 
i ens fa venir al cap un dilema decebedor: 
la violència violenta de qui, en teoria, ens 
ha de protegir els drets tan llargament llui-
tats. Com ho assumim, això?

OPINIÓ
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Entrades de Moto GP, a la vendaL'Handball Day d'Antonio García, el 23 de desembre
El Circuit de Barcelona-Catalunya va posar 
dimecres a la venda les entrades del Gran 
Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 
2020 amb un 20% de descompte fins avui 
divendres al matí. Tindrà lloc del 5 al 7 de juny.  

La jornada de tecnificació Handball Day, que impulsa el jugador 
professional de la Llagosta Antonio García Robledo, se celebrarà el 23 
de desembre. L'activitat tindrà lloc al poliesportiu llagostenc Antonio 
García Robledo de 9 a 18 h. El preu de la inscripció per infant és de 35 
euros i el campus d'un dia té un límit de 120 participants. 

PARETS. El filial masculí del CF Pa-
rets és la millor defensa del futbol 
català després de set jornades su-
perant plantilles milionàries com 
la del FC Barcelona o l'RCD Espa-
nyol, de la Primera Divisió espa-
nyola. El Parets B és l'únic equip 
català que encara no ha rebut cap 
gol després de disputar set partits 
al grup 6 de la Quarta Catalana.

Aquesta trajectòria d'imbati-
bilitat és única al futbol català, ja 
que cap altre equip de categories 
superiors millora la seva estadís-
tica. El projecte del Parets B es 
va posar en marxa a l'estiu amb 
jugadors de la localitat i ha su-
perat totes les travesses d'inici 
de temporada. "Ningú s'espera-
va fer un inici com aquest, set 
partits i set victòries, i el que 
és més rellevant, cap gol encai-
xat", admet un dels entrenadors, 
Álex Rodríguez, que amb aquesta 
ratxa, el Parets B és líder en soli-
tari amb 21 punts. "Som un equip 
jove, amb un màxim d'edat de 
23 anys. No sabem quan encai-
xarem la primera derrota, però 
com més trigui en arribar, molt 

FUTBOL | Quarta Catalana EL FILIAL PARETÀ ÉS UN EQUIP DE RECENT CREACIÓ QUE LIDERA EN SOLITARI EL GRUP 6 AMB 21 PUNTS

El CF Parets B és l'únic equip català 
sense rebre cap gol en set jornades

albert raga

VICTÒRIA Moment de l'últim partit del Parets B contra el Martorelles B

PALAU B - CF PARETS B
Diumenge, 10  16 h Palau-solità 

MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE 
suma ja 13 de 15 punts possibles a 
casa després de guanyar diumen-
ge contra l'Escola de Futbol Ma-
taró, per 2 a 0. El Mollet segueix 
intractable al Camp Municipal del 
Germans Gonzalvo després d'un 
balanç de quatre victòries i un 
empat, és a dir, amb cap derrota.  

L'assignatura pendent de 
l'equip de Jordi López segueix 
sent els partits lluny del seu camp, 
dels quals, ara per ara, suma un 
ple de derrotes. Tot i aquesta rat-
xa, el Mollet ocupa el 6è lloc amb 
13 punts, a 9 punts del líder, el 
Girona. El pròxim partit dels mo-
lletans serà al camp del Vic, que és 
segon amb 21 punts. Els osonencs 
venen de guanyar al camp del Sa-
badell Nord, per 1 a 2, i ja encade-
nen cinc victòries seguides. 

Parets contra el Lloret
El CF Parets intentarà aconseguir 
la primera victòria de la tempora-
da contra el Lloret. Els paretans 
són penúltims amb 3 punts i el 
Lloret és 12è amb 10 punts. 

Primera Catalana

El CF Mollet UE 
suma 13 de 15 
punts possibles 
al seu camp

UE VIC - CF PARETS B
Dissabte, 9  16 h Vic 

CF PARETS  - CF LLORET 
Diumenge, 10  12 h Parets 

millor", diu Rodríguez.  
Entre els 30 grups de Quarta 

Catalana, tan sols s'apropen dos 
equips al Parets B, però que tan 
sols han disputat cinc jornades, és 
a dir, dos menys que els paretans. 
Al grup 16, el Bon Pastor, amb un 
gol en contra, i al grup 17, el Young 
Talent B, amb un també. En cap 
cas, millora l'estadística paretana.

A la resta de competicions del 
futbol català fins al grup 5 de la 
Tercera Divisió espanyola ja su-
men nou jornades disputades. Tot 
i això, cap equip portava fa dues 
setmanes a la seva casella de gols 
en contra un blanc com el paretà. A 
la Tercera Catalana, les millors da-
des defensives són del Remolinos, 
al grup 1, amb un gol en contra, ara 
en porta dos; i al grup 4, el Vilassar 
de Mar B amb un, i ara en té dos. 

Per trobar unes ratxes similars, 
l'estadística salta fins a la Primera 
Catalana, amb el Santboià, al grup 2, 
amb un gol encaixat i ara en té dos; i 
al grup 5 de la Tercera Divisió espa-
nyola, la Pobla de Mafumet, amb un 
gol en contra, i ara ja suma quatre.  

El pròxim duel del Parets B serà 
diumenge contra el Palau-solità i 
Plegemans B, amb l'objectiu de su-
mar la vuitena victòria seguida i, 
sobretot, seguir sense rebre cap gol 
a la porteria, que defensen sota els 
pals els porters Gerard Muñoz i Víc-
tor Pastor.   jl.r.B.
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mo-
llet s’ha classificat per a la Final a 
Quatre de la Lliga Catalana d’EBA 
després de guanyar el divendres 
passat contra el CB Sese, per 85 a 
63. Els molletans es van imposar 
divendres en el partit únic de la 
ronda dels quarts de final, que va 
tenir lloc al Plana Lledó.

L’equip de Josep Maria Marsà 
va ser millor, de principi a fi, i va 
gaudir fins i tot d’un màxim avan-
tatge de 31 punts. Els molletans 
ja guanyaven al descans per 43 a 
16 i a la represa, tot i millorar els 
visitants, no van poder capgirar 
l’elèctronic. El tercer quart va ser 
el més igualat, 25 a 26 a favor del 
Sese i l’últim període també va ser 

LA LLAGOSTA.  La Concòrdia vol 
fer bo l'empat a Saragossa contra 
el César Augusta (4-4) amb una 
victòria dissabte a casa contra el 
Mataró. Les llagostenques van 
deixar escapar els tres punts a 
terres aragoneses quan l'electrò-
nic a l'equador de la segona part 
era de 2 a 4, però al tram final les 
locals van marcar amb dues juga-
des d'assaig. 

La Concòrdia, que està patint 

cb mollet

BÀSQUET |  Lliga EBA  ELS MOLLETANS GUANYEN EL DUEL DE QUARTS DE FINAL CONTRA EL SESE

FUTBOL SALA |  Segona  OCUPA EL QUART LLOC PER LA CUA 

El Recanvis Gaudí es classifica 
per a la Final a Quatre Catalana

La Concòrdia vol fer bo el 
punt de Saragossa a casa

jl.r.b.

FUTBOL ELS EQUIPS DE LA BASE VAN JUGAR EL CAP DE SETMANA

SANT FOST. Després d'una setma-
na sense competició, la Divisió 
d'Honor Catalana es posa en mar-
xa amb un derbi baixvallesà a la 
pista del Can Calet, que rebrà el 
FS Parets. Els de Xavi Cuni llui-
ten per mantenir el pols amb els 
primers classificats i encadenen 
dues victòries seguides, sent cin-
quens amb vuit punts. Pel que fa 
el Parets, amb canvi d'entrenador 
fa dues setmanes amb David Pica-
zos, és 9è classificat amb quatre 
punts.  

Divisió d'Honor

Derbi baixvallesà
dissabte entre
Can Calet i Parets

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi fe-
mení encadena ja sis victòries al 
grup 1 de la Segona Catalana des-
prés de guanyar diumenge contra 
el Roger's Vilassar de Dalt, per 23 
a 69. Les molletanes van ser molt 
superiors a les maresmenques 

sant gervasi

Segona Catalana ÉS LÍDER EN SOLITARI AMB SIS VICTÒRIES

VICTÒRIA La plantilla celebra la victòria contra el Vilassar Dalt, per 23 a 69

El Sant Gervasi femení venç 
per 46 punts a Vilassar

CAN CALET - PARETS
Dissabte, 9  16.15 h Sant Fost

LA CONCÒRDIA -  MATARÓ
Dissabte, 9  17.30 h La Llagosta

un inici irregular de resultats, ne-
cessita guanyar per esvair dubtes 
contra el Mataró. "Vam marxar 
de Saragossa amb un regust 
de derrota perquè ens van em-
patar al final, tot i que vam fer 
moltes coses bé. Si guanyem 
contra el Mataró, el punt de Sa-
ragossa serà positiu", explica el 
tècnic del CD la Concòrdia, Dani 
Mosteiro.

La Concòrdia ocupa el quart 
lloc per la cua, de la Segona Divi-
sió epsanyola, amb set punts. El 
pròxim partit de les llagostenques  
serà al CEM El Turó contra el Ma-
taró, que és penúltim amb un punt 
i ve de perdre contra el Castellde-
fels, per 0 a 5. 

LLEFIÀ - SANT GERVASI
Diumenge, 10  17.45 h Badalona

des del principi del partit i van 
imposar-se per 46 punts de dife-
rència, un resultat poc habitual en 
aquestes categories.  

El Sant Gervasi femení és líder 
en solitari del grup 1 amb sis vic-
tòries i cap derrota. El pròxim 
partit serà diumenge a la pista del 
Llefià, a Badalona, que ocupa el 6è  
lloc amb un balanç de tres victòri-
es i dues derrotes. 

La Molletense estrena nova gespa
La UD Molletense ja ha fet ús de la nova gespa artificial del camp de la Zona 
Sud. Dijous passat, l'alcalde Josep Monràs i el president del club de futbol 
molletà, Kiko Montoya, van donar el vistiplau a les obres de la nova gespa 
artificial del camp. Aquesta nova actuació se suma a la que també ha fet 
darrerament l’Ajuntament en aquest espai com va ser la instal·lació d’una 
pèrgola que cobreix tota la zona de grades amb seients fixes. Kiko 
Montoya, va parlar “d’una instal·lació de primer nivell” i va voler agrair 
“a l’Ajuntament per, una vegada més, complir amb el seu compromís".

CB MOLLET -  SANTS
Dissabte, 9  20 h Mollet

CLASSIFICATS Un dels moments del duel contra el CB Sese al Plana Lledó

pels de Barcelona, 17 a 21. El mi-
llor jugador del Mollet va ser Ber-
nat Álvarez amb 16 punts, seguit 
de Santi Serrataco amb 12.

El Mollet és el primer finalis-
ta classificat de la Final a Quatre, 
que es jugarà el 8 i 9 de febrer de 
2020, amb seu encara per deter-
minar. El Mollet jugarà la semifi-

nal contra el guanyador de l'elimi-
natòria entre el CB Quart –vigent 
campió del campionat– i el Salou.

Derrota a Palma
El Mollet va perdre diumenge a 
Palma, 72 a 66, i s'haurà de re-
fer per demà dissabte, que rep el 
Sants, 10è amb dues victòries.  
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PARETS. Sergi Mingote ja ha publi-
cat el llibre del projecte complert 
del 2x3x8000, que va consistir en 
pujar sis vuit mils sense oxigen ar-
tificial en un any i va ser Rècord 
Guinness el juliol de 2019. El vo-
lum s'anomena A pulmón, seis oc-
homiles sin oxígeno en 367 días, i 
ha estat publicat per la prestigiosa 
Ediciones Desnivel. 

El llibre, que tracta del rècord 
esportiu de Mingote i la seva vin-
culació solidària, compta amb un 
total de 144 pàgines i el pròleg de 
l'alpinista i periodista rus Denis 
Urubko. "El projecte 2x3x8000 
va convertir la seva passió per 
l'himalaisme en la millor eina 
per donar visibilitat a diferents 
iniciatives solidàries. Així va 
néixer ONAT Foundation, una 
fundació en la qual els espor-
tistes amb capacitats diferents 
són els protagonistes", explica 
l'editorial de la publicació, que 
remarca: "Amb una narració 

BAIX VALLÈS. El Club d'Escacs 
Montornès va ser un dels prota-
gonistes del Campionat de Cata-
lunya per Equips d'Edat amb dos 
títols catalans en sub-10 i sub-16 
i un subcampionat en sub-8. El 
torneig català, que va organitzar 
la Federació Catalana d'Escacs el 
cap de setmana a Lloret de Mar, va 
reunir prop de 556 participants, 
entre un total de 131 equips. 

En la categoria sub-10, el Mon-

desnivel

federació catalana d'escacs

ALPINISME  EL LLIBRE TRACTA DEL REPTE DE PUJAR SIS VUIT MILS EN UN ANY SENSE OXIGEN

ESCACS |  Base  TAMBÉ ACONSEGUEIXEN MEDALLA EL CLUB DE MONTMELÓ I LA PARETANA 

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 
segueix reforçant el seu primer 
equip de Divisió d'Honor Catala-
na de cara la temporada 2020 i 
la darrera incorporació ha estat 
Mario Villanueva, que és Mestre 
Internacional argentí. Aquest serà 
el tercer jugador de l'Argentina a 
les files molletanes per la pròxima 
campanya amb el Gran Mestre Leo 
Krysa i el Mestre Internacional 
Tomás Sosa. 

Mario Villanueva es va convertir 
en Mestre FIDE el 2008 i és Mes-
tre Internacional des del 2012. Ac-
tualment, és el 14è millor jugador 
argentí segons el rànquing ELO 
FIDE internacional. D'entre els 
guardons que ha rebut al llarg de 
la seva trajectòria d'escacs, desta-
ca el subcampionat argentí abso-
lut el 2012, el tercer lloc argentí 
absolut el 2014 i el campionat 
de la Lliga Nacional d'Escacs per 
equips el 2013, 2015, 2016 i 2019.  

ESCACS |  Divisió d'Honor  SEGON FITXATGE DEL CLUB D'ESCACS

CROS  L'ACTIVITAT VA TENIR LLOC DIMARTS A L'ESPAI NATURAL

MOLLET. Prop de 300 persones, 
majoritàriament alumnes, van 
participar dimarts al 18è Cros a 
l'espai natural de Gallecs de l'Es-
cola Municipal Especial de Can 
Vila. Aquesta activitat esportiva, 
no competitiva, serveix per fo-
mentar la relació de l’alumnat del 
centre amb altres nois i noies. 

El Cros de Can Vila és una cursa 
a l’aire lliure en la qual, enguany, 
van participar dos grups d’alum-
nes de 6è de primària de l’Escola 
del Bosc, alumnes dels mòduls 
de Grau Mitjà i Superior d’acti-
vitats esportives de l’INS Vicenç 
Plantada i els alumnes de l’Es-

cola Municipal Can Vila. En total 
vam participar uns 300 alumnes 
que van estar distribuïts en tres 
categories: 250, 500 i 1.500 me-
tres. "Significa un moment de 
compartir. L'excusa és l'esport 
però en realitat fem avui un dia 
de compartir, de veure'ns i pels 
nanos és molt important", va ex-
plicar el director de l'Escola Muni-
cipal Especial de Can Vila, Antonio 
López. 

Un any més, els alumnes de Ci-
cle Superior d’Activitats Esporti-
ves de l’institut Vicenç Plantada 
van col·laborar en l'organització 
d’aquesta activitat.  jl.r.B.

Prop de 300 persones al 
Cros de Gallecs de Can Vila

El Club d'Escacs Montornès és doble 
campió de Catalunya per Equips

Es publica 'A pulmón', de 
l'alpinista Sergi Mingote

trepidant, Sergi Mingote ens 
portarà fins als cims del Broad 
Peak, K2, Manaslu, Lhotse, Nan-
ga Parbat i Gasherbrum 2. Un 
relat en què el seu autor i pro-
tagonista és capaç de detenir-se 
en els detalls més humans, 
aquells que converteixen el seu 
repte individual en una gesta 
memorable".

Poc abans de publicar-se el lli-
bre, Sergi Mingote va avançar a 
SomParets que es presentaria el 
llibre quan tornés del trekking 
solidari pel Nepal que està rea-
litzant aquests dies. "Estic molt 
content perquè el llibre expli-
ca el projecte, que en 365 dies 
es va aconseguir pujar sis vuit 
mils sense oxigen artificial. És 
un llibre que jo portaré a les 
meves conferències, que ja tinc 
programades bastants per tot 
l'Estat en els pròxims mesos", 
deia l'alpinista. 

El llibre de Sergi Mingote,  A pul-

PORTADA El llibre de Mingote

MARIO VILLANUEVA

tornès va ser el millor amb un 
balanç de cinc victòries i una der-
rota, mentre que en sub-16, aliat 
amb l'equip Granollers-Canove-
lles, va vèncer a cinc partides i va 
acabar una en taules. Pel que fa 
al subcampionat de sub-8, va su-
mar cinc victòries i una derrota, 
mentre que el Montmeló, que va 
ser tercer, va sumar tres victòries, 
dos empats i una derrota.

El club montmeloní va sumar 

un segon podi amb el subcampio-
nat en sub-18, formant equip amb 
el club de les Franqueses, i gua-
nyant quatre partides, empatant 
una i perdent una. 

Els equips del Baix Vallès van 
sumar una medalla més amb el 
tercer lloc de la Paretana d'Escacs, 
que va aconseguir un tercer lloc 
en la categoria sub-12 amb un ba-
lanç de quatre victòries, un empat 
i una derrota. 

AL PODI En la categoria sub-8 va quedar subcampió el Montornès, samarreta verda, i tercer el Montmeló, la blava

club d'escacs mollet

El Mollet fitxa un Mestre 
Internacional argentí

Mario Villanueva és el segon fit-
xatge que comunica el Club d'Es-
cacs Mollet per a la temporada 
2020 després d'haver incorporat 
fa unes setmanes a la figura inter-
nacional d'escacs, i georgiana, Ana 
Matnadze.  

món, seis ochomiles sin oxígeno en 
367 días, es pot comprar amb un 
preu aproximat de 19,48 euros 
mitjançant la pàgina web de l'edi-
torial Desnivel.  jl.r.B.

jl.r.b.

SORTIDA Dos participants del cros molletà durant una de les sortides 
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ESPORT ESCOLARKARATE  TAMBÉ ES PRACTICA LA MODALITAT DEL CHAMBARA

MOTOR  ÉS QUART CLASSIFICAT DE LA GENERAL DE TRIAL OPEN

MOLLET. Sergi Sallent, pilot del 
Moto Club de Mollet, va assolir el 
cap de setmana un meritori tercer 
lloc al Trial Open del Berguedà, en 
categoria Base. 

Amb aquest bronze del Bergue-
dà, el pilot del Moto Club de Mollet  
se situa quart classificat de la clas-
sificació general catalana, a tan 
sols un punt del tercer. 

Sergi Sallent, tercer al Berguedà

Campionat d'iniciació amb CE Mollet
El Club Esportiu Mollet Team Karate va celebrar un campionat de karate
d'iniciació de la modalitat katas kyokushinkai, que va comptar amb el 
suport de la Federació Catalana de Karate. El torneig va tenir lloc fa uns 
dies a Mollet. Durant la jornada, també es va celebrar una preliminar de la 
modalitat Chambara del Karate, que consisteix en combats amb un bastó 
llarg. En aquesta activitat hi havia diversos membres del club molletà amb 
Silvia Gil, Marina Gil, Roger Vara i Antonio Díaz. 

ce mollet karate

MOLLET. Sergio Martínez, membre 
del Club Billar Mollet, s'ha procla-
mat campió de Catalunya Júnior 
de tres bandes. El campionat, sota 
la direcció de l'entitat molletana i 
la Federació Catalana de Billar, va 
reunir dissabte els quatre millors 
billaristes en edat júnior al pave-
lló de la Riera Seca, de Mollet. 

El molletà va ser el millor bi-
llarista de la final després de les 
tres rondes disputades. Martínez 
va assolir el primer lloc amb set 

BILLAR EL MOLLETÀ S'IMPOSA A LA FINAL DEL RIERA SECA

Sergio Martínez, campió 
català júnior de tres bandes

albert raga

VICTÒRIA  Sergio Martínez en un dels moments de la final

MOLLET. La ciutat celebrarà l'edi-
ció 2019-2020 dels Jocs Esportius 
Escolars amb un total 740 nens 
i nenes de les escoles de Mollet 
i d'altres del Vallès Oriental. La 
primera jornada tindrà lloc demà 
dissabte.

Un any més, l’objectiu dels Jocs 
Escolars és treballar en els valors 
educatius de l’esport a través del 
programa L’esport educa, fem-ho 
bé!, que impulsa l'Ajuntament de 
Mollet. En aquest sentit, tots els 
participants en els Jocs Esportius 
Escolars signen un manifest que 
els compromet amb els valors de 
l’esportivitat i, al marge de la clas-
sificació per punts, també es tor-
narà a fer una classificació d’es-
portivitat.

D’aquesta edició 2019-2020, 
que finalitzarà al maig de l’any 
vinent, en formen part 740 nens 
i nenes repartits en 12 equips de 
prebenjamins, 22 de benjamins, 
16 d’alevins, 10 d’infantils i 8 de 
cadets-juvenils. 

Uns 740 infants 
participen als Jocs 
Esportius d'aquest 
curs a Mollet

punts i amb un marge d'un punt 
amb el segon classificat, David 
Fiol, del CB Sant Adrià. El tercer 
classificat va ser Raúl Uceda, del 
CB Mataró, amb cinc punts, que 
va ser precisament el jugador que 
més problemes va posar a Mar-
tínez, acabant en repartiment de 
punts la seva partida, 1 a 1.

L'últim, i quart classificat del 
torneig júnior, va ser Joel Sán- 
chez, del 2000 Cerdanyola, amb 
dos punts. 
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CULTURA
3x3 de bàsquet a Cal JardinerConcert de gòspel a l'Ateneu de Sant Fost
El casal de joves Cal Jardiner de Parets 
organitzarà dissabte a la tarda, a partir de
les 17 h, uns partits de 3x3 de bàsquet. 
L'activitat, gratuïta, va adreçada
principalment a joves d'entre 10 i 16 anys.

L’Associació Voluntariat Social per Sant Fost organitzarà diumenge
(11 h) un concert de gòspel a l’Auditori de l’Ateneu. Amb entrada gratuïta 
fins a completar l’aforament, els assistents podran gaudir de l’actuació 
de la banda G de Gòspel, dirigida per Gerson Gelabert. L'organització vol 
dedicar l'activitat a la gent gran del municipi.

MÚSICA  EL 18è AL RAS BLUEGRASS & OLD TIME FESTIVAL CANVIA ENGUANY DEL MERCAT VELL AL CENTRE CÍVIC DE CAN PANTIQUET A CAUSA DE LES ELECCIONS

Al Ras celebra la majoria d'edat
arxiu

ENGUANY SERÀ A CAN PANTIQUET Hi haurà 7 actuacions durant la tarda-vespre de dissabte i clourà amb una jam

MOLLET. El Centre Cívic de Can 
Pantiquet acollirà dissabte la 18a 
edició d'Al Ras Bluegrass & Old 
Time Festival. Es tracta del festival 
més antic especialitzat en blue-
grass i old time music d'arreu del 
país, i enguany comptarà amb set 
actuacions.

Un dels canvis més destacats 
respecte dels darrers anys és que 
el festival no se celebrarà al Mer-
cat Vell, sinó al Centre Cívic de Can 
Pantiquet. Tot plegat, a causa de 
les eleccions generals que tindran 
lloc l'endemà, ja que el Mercat Vell 
és un dels col·legis electorals de la 
ciutat. Lluís Gómez, un dels orga-
nitzadors, lamenta aquesta situació 
que també es va donar amb el 10è 
aniversari del festival. Aquesta ma-
joria d'edat se celebrarà en un equi-
pament "més petit i hi estarem 
més estrets", assegura Gómez, ja 
que al Mercat Vell s'hi havien arri-
bat a aplegar gairebé 400 persones 
i l'aforament de l'equipament d'en-
guany és de 100 persones.

Tanmateix, el canvi de seu no 
ha modificat el programa, que ja 
estava gairebé enllestit abans que 
es convoquessin les eleccions. I en-
tre totes les actuacions, Gómez en 
destaca una: la de Barcelona Blu-
egrass Kids. Es tracta d'una banda 
formada per cinc infants d'entre 7 
i 10 anys que toquen el banjo, el 
contrabaix, la guitarra i el violí, i a 
més canten. Va sorgir del campus 
de bluegrass realitzat pel mateix 
festival a Barcelona. Sota la direc-

ENGEGUEN TRES MESOS D'ESPECTACLES I 
ACTIVITATS CULTURALS AMB ARTS I ESCENA
n  El festival Al Ras és una de les primeres activitats de la nova edició del 
programa cultural de Mollet Arts i Escena. I fins al gener es podrà gaudir de 
més d'una vintena d'espectacles, concerts, projeccions cinematogràfiques 
i exposicions. En la part de les arts escèniques Can Gomà acollirà Al sostre, 
una comèdia de Nigel Planer, o el musical Bed & Breakfast, escrit i dirigit per 
la molletana Laia Fort Tura i inspirat en Els Amics de les Arts, entre d'altres. En 
la part musical, destaca el concert del molletà Pele MacLeod al Lledoner, o 
l'espectacle Saxplosion de Big Dani Pérez, amb motiu de la celebració del 30è 
aniversari de l’Associació Musical Pau Casals. I pel que fa a les arts plàstiques, 
el Museu Abelló exposarà del 21 de novembre al 12 de gener la mostra No em 
va fer Joan Brossa. Es tracta d'una exposició realitzada per Cabosanroque (Laia 
Torrents i Roger Aixut), que inclou una instal·lació sonora i plàstica.

n Inclòs en el programa Arts i escena, 
aquest divendres (19.30 h) s'inaugura-
rà l'exposició Julià Mateu, el pintor de 
les gotes blanques, al Centre Cultural 
La Marineta i que es podrà visitar fins 
al 18 de desembre. Es podrà gaudir de 
diverses obres Mateu, qui se servia del 
dibuix per fer gran el que és petit, per 
mostrar la natura en plena explosió de 
vida, com tot batega plegat en el cos-
mos i com una cosa s’impregna de l’al-
tra. D'altra banda, el Centre de Serveis 
per a la Gent Gran El Lledoner projecta-
rà diumenge (18 h) la comèdia francesa 
Mañana empieza todo, dirigida per 
Hugo Gélin. El cinefòrum girarà entorn 
d'un gir en la vida del protagonista: una 
antiga amant li deixa un nadó, la seva 
filla, i n'haurà de tenir cura.

EXPOSICIÓ DE JULIÀ 
MATEU I CINEFÒRUM 
AL LLEDONER

ció de Maribel Rivero, la banda 
interpretarà cinc temes a partir de 
les 19.15 h.

Gómez explica que aquest fes-
tival es defineix per donar ressò 
a "una música molt familiar" 
i d'aquí que l'horari també sigui 
familiar. I afegeix que el bluegrass 
i l'old time és música "molt par-
ticipativa i acústica". A més, as-
segura que els organitzadors es 
troben "forts com un roure" i 
que "mai haguéssim pensat que 
arribaríem a la majoria d'edat",

Referents internacionals
D'altra banda, el 18è Al Ras comp-
tarà amb Jeff Scroggins & The 

Scroggdogs com un dels plats 
forts del festival. La banda estatu-
nidenca actuarà a les 21.30 h.

Pel que fa a la resta del cartell, 
Al Ras House Band & Clogging 
Dancers actuaran a les 17.15 h. 
Tony Williamson (Estats Units), 
"una llegenda de la mandoli-
na", segons Gómez, ho farà a les 
17.45 h. Bum Ditty farà un concert 
a les 18.15 h. Els francesos Man-
do Duo, "amb una actuació molt 
intimista amb mandolines", pu-
jaran a l'escenari a les 19.30 h. I 
Silky Ramblers actuarà a les 20.30 
h. Per últim, a partir de les 22.45 h 
arribarà el torn de la jam final per 
cloure el festival.  sergio carrillo
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POPULAR  DIUMENGE ES VA CONSTITUIR LA NOVA JUNTA DIRECTIVA I MILLÁN ES MANTINDRÀ COM A TRESORER

Albert Carreras substitueix Aitor 
Millán com a cap de colla Torrat

MOLLET. Diumenge es va constituir 
la nova junta directiva de la Colla 
dels Torrats de Mollet, que encap-
çala Albert Carreras com a cap de 
colla, en substitució d'Aitor Millán, 
qui ha estat el líder torrat els dar-
rers dos anys i que continuarà a la 
junta com a tresorer.

La resta de la junta està forma-
da per Adrià Lorente –vicepresi-
dent–, Miguel Ollé –secretari–, 
Marta Revilla –responsable de co-
municació–, Sergi Milà –responsa-
ble del Moll Fer–, Mónica Abenó-
jar –responsable de la banda del 
Moll– i Ruben López, Maria Vico i 
Aida Navarro –vocals–. I engeguen 
aquest novembre un mandat que 
està previst que duri almenys un 
parell d'anys.

De l'activa Gràcia a Mollet
Pel que fa al nou cap de colla, Al-
bert Carreras és barceloní i viu a 
la capital baixvallesana des de fa 
quatre anys, on es va mudar per 

viure amb la seva parella, estre-
tament vinculada amb Torrats. És 
per això que va començar a col·la-
borar amb la colla i en el darrer 
any havia estat vocal.

"Estic encantat de participar 
en activitats", assegura Carreras, 
qui ve de viure l'activa vida social 
del barri de Gràcia de Barcelona, 
i de participar en les decoracions 
dels carrers o en les barres de la 
festa del barri, entre d'altres.

En definitiva, és "un cul inqui-
et", es defineix. I probablement és 
per això que s'ha proposat "orga-
nitzar més i millors activitats". 
Però també vol "arribar a tots els 
racons de Mollet" i que els actes 
torrats també es facin a les zones 
amb menys activitat de la ciutat.

Pel que fa a la junta recentment 
estrenada, apunta que tots s'ente-
nen molt bé i que són "una gran 
pinya". A més, es felicita per haver 
"incorporat gent molt jove a la 
junta", i això creu que hauria de 

colla dels torrats

FOTO DE FAMÍLIA  La nova junta directiva dels pròxims dos anys
Més de 250 persones al túnel del terror
El passatge del terror, celebrat divendres de la setmana passada al Centre 
Cívic de Can Pantiquet, va ser la darrera activitat amb Aitor Millán com a 
cap de colla dels Torrats. L'activitat va rebre "una afluència espectacular 
de gent", segons Millán, amb més de 250 assistents. En total hi van entrar 
una trentena de grups formats per unes 9 persones aproximadament i la 
novetat va ser l'Xtreme, on els participants podien ser tocats i tacats.

albert raga

servir perquè els més joves –prin-
cipalment els tres vocals– encap-
çalin "un relleu generacional a 
Torrats". Per últim, vol que la co-
lla segueix "creixent com s'ha fet 
fins ara" i garanteix que els torrats 
seguiran "passant-ho molt bé".

"Perdre no em treu la son"
D'altra banda, el cap de colla 
sortint, Aitor Millán, explica que 
"tocaven eleccions i ja no volia 
continuar" perquè "crema molt 
ser cap de colla, s'han de por-
tar moltes coses i si no estàs al 
200%, has de deixar-ho". I afe-
geix: "Hi ha molt pes sobre una 
sola persona".

Ara fa un pas al costat: "No es-
taré en primera línia, però esta-
ré ajudant l'Albert". Això, i el fet 
que es mantinguin tres membres 
de la junta anterior, fa que la nova 
junta, segons Millán, sigui "conti-
nuista".

Pel que fa al balanç dels seus dos 
anys encapçalant Torrats, Millán 
assegura que "els resultats han 
estat molt bons", tot i que "hi ha 
qui només veurà que hem per-
dut dues festes majors, però gua-
nyar o perdre no em treu la son". 
I clou: "Per mi era un somni tenir 
aquesta responsabilitat, i veure 
el suport de tantíssima gent és la 
major victòria".  s.carrillo

PARETS / MOLLET. La plaça de la 
Vila de Parets va acollir diumenge 
"la millor actuació castellera de 
la història" dels Manyacs, segons 
apunta el cap de colla, Xavi Arias. 
L'entitat paretana va aconseguir 
per segona vegada fer tres castells 
de 6, però en aquest cas amb la 
particularitat d'haver fet dos pi-
lars de sortida.

Tot plegat va tenir lloc en la 
quarta Diada Castellera de Parets. 
Manyacs, concretament, va fer un 
pilar de 4, un 4 de 6 amb agulla, 
un intent desmuntat d'un 2 de 6, 
un 5 de 6, un 2 de 6 i 2 pilars de 4 
per cloure.

En l'actuació també hi van parti-
cipar les colles castelleres de Mo-
llet i Montcada i Reixac. Els mo-
lletans, padrins de Manyacs, van 
descarregar un pilar de 4, un 3 de 
6 amb agulla, un 4 de 6, un 2 de 6 
i un pilar de 4. I els montcadencs 
van descarregar un pilar de 4, un 
3 de 6, un 3 de 6 amb agulla, un 4 
de 6 i un pilar de 4.

Objectius: pilar de 5 i castells de 7
Arias està molt satisfet per l'actu-
ació i explica que el següent objec-
tiu serà el pilar de 5: "Era una de 
les possibilitats que havíem va-
lorat per a aquesta diada, però 
finalment no l'hem pogut fer". 
En aquest cas, el cap de colla es 
mostra confiat que el pilar de 5 el 
podran aconseguir durant el 2020.

D'altra banda, Arias també 
avança que un altre objectiu més 
a llarg termini serà fer castells de 
7. "Ja els hem començat a assa-
jar, però potser no en fem fins al 
2021", apunta.  s.carrillo

CASTELLERS

Els Manyacs 
fan la millor 
actuació de la 
seva història
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MONTORNÈS. La cantant montor-
nesenca Ariana Zar està treballant 
en el seu primer disc, un EP de cinc 
cançons de les quals la primera –7 
Metros– ja està disponible a Spo-
tify i la segona –Pájaros– veurà la 
llum el pròxim 13 de desembre.

7 Metros és "la benvinguda al 
disc", segons apunta la cantauto-
ra, però també el seu retorn a la 
música. Zar, qui ha cantat des de 
ben petita, va decidir allunyar-se 
de la música fa uns anys després 
"d'una mala actuació". I precisa-
ment la cançó que obre l'EP parla 
d'això, de "la por que vaig sentir 
a l'escenari". D'altra banda, Pája-
ros és un cant a la llibertat "basat 
en mi i en la meva situació per-
sonal", assegura l'artista. I està 
dirigida al seu entorn: "Sempre 
m'han dit que amb la música no 
arribaré enlloc, i que em busqui 
una feina més fixa". Així que el 
tema reivindica "la llibertat d'es-
collir què vols fer".

La montornesenca defineix el 
seu estil com "una barreja de 

MÚSICA  AL JULIOL VA PUBLICAR EL PRIMER TEMA I EL 13 DE DESEMBRE EN PUBLICARÀ EL SEGON

La montornesenca Ariana
Zar prepara el seu primer disc

La primera planta de la bibliote-
ca Can Mulà acollirà dissabte (12 
h) el lliurament del premi del 8è 
Concurs de Microrelats de terror 
de 140 caràcters que s'havien de 
publicar a les xarxes. Hi haurà un 
únic guanyador, escollit entre una 
votació popular i la votació d'un ju-
rat, que s'endurà un lot de llibres.

MÉS ACTIVITATS

Playback solidari 
en favor de Mollet 
contra el càncer

Lliurament
del 8è premi de
microrelats de terror

El grup molletà de playback La 
década de los 60 farà dimecres 
a la tarda (17 h) una actuació al 
Mercat Vell de Mollet. En aquest 
cas, l'espectacle serà solidari i 
com ja han fet en altres edici-
ons, destinaran la recaptació 
íntegra a l'entitat local Mollet 
contra el càncer.

L'Associació de Veïns del Barri de 
Lourdes organitzarà dissabte (de 
16 h a 21 h) la Castanyada del bar-
ri de Lourdes. L'activitat tindrà 
lloc al parc de Rafael Alberti, o a 
la pista coberta en cas de pluja. Es 
repartiran castanyes i vi bo entre 
els assistents.

Dos centenars
de grafiters a la 
Riera Seca de Parets

El barri de Lourdes 
celebra dissabte
la castanyada

El Servei de Joventut de l'Ajun-
tament de Parets i l'entitat local 
Las Haches del Valle, que pretén 
difondre la cultura hip-hop, or-
ganitzen aquest dissabte (de 10 
h a 16 h) una activitat a la Riera 
Seca en què dos centenars de 
persones pintaran grafits.

Tres centenars de persones van gaudir diumenge d'una emotiva tarda a la Sala 
Polivalent de Montmeló, amb el Drummer Sound, que va fer sonar 17 temes clàssics 
de rock i heavy només amb 14 bateries. La recaptació anirà a parar a l'equip de 
cures pal·liatives pediàtriques Compta amb mi de la Fundació d'Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia (Barcelona). Foto: xavier garcía

El Drummer Sound fa ple a Montmeló

MOLLET. El Centro Cultural Anda-
luz tornarà a homenatjar el poeta 
i dramaturg Federico García Lor-
ca. Ho farà dissabte (19 h) a Can 
Gomà, amb les actuacions dels 
quadres de ball Triana i Arte y 
compás, el coro rociero Amigos 
del Rocío, el guitarrista David 
Jiménez i el cantaor Javier Rueda. 
També hi actuarà el grup de teatre 
de Montornès La Farándula.

El Centro Cultural 
Andaluz de Mollet 
homenatja Lorca

a.z.

ARIANA ZAR  Té previst començar a fer concerts a partir de l'estiu

pop i rock", i assegura que les 
cinc cançons de l'EP seran ben 
diferents entre si. A més, apunta 
a Sofia Ellar, Morat i La Oreja de 
Van Gogh com les seves principals 
influències musicals.

Sobre la seva primera experi-
ència en un estudi de gravació –al 
barceloní Oneiric–, Zar la valora 

molt positivament i destaca el bon 
feeling amb el productor, Daniel 
Andreu: "Hem connectat molt".

El disc està previst que estigui 
publicat íntegrament abans de 
l'estiu i serà aleshores quan Aria-
na Zar preveu començar a fer con-
certs per compartir la seva música 
en directe.  sergio carrillo

MARTORELLES. La biblioteca Mont-
serrat Roig projectarà dijous (19 
h) dos curtmetratges premiats a la 
darrera edició dels BAFTA Shorts 
–que lliura la British Academy of 
Film and Television Arts–, fruit 
d’una col·laboració entre la Ge-
rència de Biblioteques i el British 
Council. Tots els curtmetratges 
estan subtitulats al castellà i són 
aptes per a majors de 16 anys.

Projecció de dos 
curtmetratges
premiats als BAFTA

MOLLET.  Dimarts s'estrenarà l'ex-
posició 10 anys apropant l'art, 
Centre de Serveis per a la Gent 
Gran El Lledoner. Es tracta d'un 
recull d'imatges de les exposici-
ons que ha acollit El Lledoner en 
aquests anys. Hi haurà imatges en 
color i en blanc i negre d'artistes 
locals, de viatges, d'indrets singu-
lars, de projectes solidaris, d'enti-
tats de la ciutat i de retrats.

El Lledoner celebra 
10 anys apropant 
l'art a la ciutadania

dissabte 9

diumenge 10

divendres 8

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

Es prolongarà aquesta 
situació del nord, amb 
vent del NW que conti-
nuarà fent baixar la tem-
peratura i ens portarà un 
ambient hivernal.

Seguirà bufant el vent del 
NW, amb un matí més 
assolellat i un augment 
dels núvols de tipus alt a 
partir de migdia.

El vent girarà de NW a N, i 
farà baixar les temperatu-
res un xic més, en un dia 
molt ennuvolat i potser 
amb algun ruixat.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 31 21ºC 14ºC 18ºC - 18 km/h SW

DIVENDRES, 1 21ºC 11ºC 18ºC - 15 km/h SSE

DISSABTE, 2 25ºC 13ºC 19ºC 1,8 37 km/h WNW

DIUMENGE, 3 20ºC 15ºC 17ºC 1,2 40 km/h WNW

DILLUNS, 4 23ºC 14ºC 20ºC - 55 km/h WNW

DIMARTS, 5 18ºC 14ºC 16ºC - 48 km/h WNW

DIMECRES, 6 19ºC 9ºC 16ºC - 19 km/h WNW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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El Sevilla explicarà i reflexionarà 
sobre què pensa la seva mare dels 
seus cabells, de la seva roba o dels 

seus tatuatges. També parlarà so-
bre com educa als seus fills un ti-
pus que té un grup anomenat Moji-

TEATRE  EL LÍDER DELS MOJINOS ESCOZÍOS PORTA EL MONÒLEG 'LA VIDA ES ROCANROL' A LA SALA BASART DE LA COOPERATIVA

El Sevilla reflexionarà sobre la vida 
d'una estrella del rock, a Parets

MONTMELÓ.  El mag Pere Rafart 
portarà aquest diumenge l'espec-
tacle Peresonal a la Sala Polivalent 
de Montmeló. Es tracta d'un xou 
de close-up, un dels estils de mà-
gia més exigents tècnicament, on 
els espectadors podran assaborir 
els miracles de Rafart a pocs cen-
tímetres de distància del prestidi-
gitador. L’il·lusionista solsoní Pere 
Rafart presentarà un espectacle 
íntim i sense artificis on el públic 

podrà assaborir els miracles a to-
car dels seus ulls. Es tracta d'una 
actuació emmarcada en el cicle 
d'espectacles infantils i juvenils de 
teatre La Xarxa, un programa que 
enguany ha celebrat el 30è ani-
versari al municipi. Les entrades 
tenen un preu de 7 euros per als 
adults i 4 euros per als infants i es 
poden adquirir una hora abans de 
l'inici de l'actuació a les taquilles 
de la mateixa Sala Polivalent. 

MÀGIA  PERE RAFART ACTUARÀ DIUMENGE A MONTMELÓ

La Polivalent acull el xou 
d'il·lusionisme 'Peresonal'

gruposmedia

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ  Actuarà dissabte a les 22.30 h a Parets

PARETS.  El Mag Stigman repre-
sentarà diumenge (18 h) l'actu-
ació Més que màgia al teatre Can 
Rajoler de Parets. L'il·lusionista, 
acompanyat a l'escenari per l’ac-
triu Lola López, presentarà un es-
pectacle visual, entretingut, i ple 
d’efectes màgics i dansa moderna. 
Els espectadors participaran molt 
en aquest xou que combina l'il·lu-
sionisme, el ball i els malabars, i 
que garanteix bon rotllo i molta 

diversió per a tota la família. Stig-
man aconseguirà sobre l'escenari 
del teatre paretà que la seva com-
panya es quedi flotant en l'aire, 
realitzarà sorprenents efectes de 
màgia amb foc, manipularà ob-
jectes de la vida quotidiana, pre-
sentarà el joc més marrà del món 
i, entre d'altres, mostrarà sorpre-
nents actes d'escapisme. El preu 
de l'entrada és de 7 euros i és gra-
tuït per als socis de Rialles. 

L'ESPECTACLE TINDRÀ LLOC DIUMENGE A LES 18 H

El Mag Stigman porta 'Més 
que màgia' a Can Rajoler

La Tramolla 
estrena un nou 
taller dedicat a
les danses gitanes
MOLLET. L’escola d’arts escèniques 
La Tramolla de Mollet estrena 
aquest novembre un nou taller 
dedicat a les danses gitanes, a 
càrrec de la ballarina Joana Gea. 
L’activitat s’iniciarà amb una clas-
se oberta aquest divendres (19.30 
h), en la qual tothom podrà fer un 
primer tast gratuït d'aquest es-
til de dansa. Gypsy Dance, també 
anomenada Dansa Romaní o Dan-
sa Gitana, és part d’un llegat cultu-
ral on es destaquen els sentiments 
del poble rom (gitanos). Segons 
descriuen des de l'escola, "la dan-
sa gitana és alegre, dinàmica i 
plena de passió, reflecteix les 
tradicions ètniques-culturals, 
l’estil de vida i la llibertat del 
poble gitano".

Joana Gea, la professora
La professora d'aquest nou ball 
que inclourà la Tramolla, Joana 
Gea, és ballarina i productora d’es-
deveniments relacionats amb la 
cultura gitana, entre altres danses 
ètniques. Va iniciar els seus estu-
dis de dansa oriental a Barcelona 
i més endavant es va focalitzar en 
les danses ètniques femenines, es-
pecialitzant-se en el poble gitano. 
Ha participat en diferents festivals 
nacionals i internacionals com a 
ballarina i professora dictant se-
minaris. Ha col·laborat amb ban-
des de música gitana com Le Bohe-
miens (Mèxic), Tzigan (Argentina), 
Octophus Orchestra (Italia) i Fan-
fara Transylvania (Rumania). Ac-
tualment, segueix la seva formació 
a Danzaterapia a l’Autònoma de 
Barcelona, fa tallers directes de 
meditació en moviment, i es dedi-
ca a un projecte de recerca sobre 
les danses gitanes del món. 

ÈTNIC

PARETS. Miguel Ángel Rodríguez 
El Sevilla, líder del grup de música 
molletà Mojinos Escozíos, presen-
tarà dissabte (22.30 h) a Parets el 
seu darrer espectacle en solitari 
en format monòleg La vida es ro-
canrol. Serà en una actuació a la 
Sala Basart de la Cooperativa.

En acabar un concert dels Mo-
jinos, El Sevilla entra al camerino 
fent pudor de rock'n'roll. Mentre 
es treu la seva roba de lleopard i 
els seus collars oxidats, no només 
es despulla per fora, sinó que tam-
bé ho fa en cos i ànima, i confessa 
al públic com de dur és viure sent 
un rocker. I no és que sigui dur 
pel fet de ser un rocker, sinó que 
és dur pel fet de viure. "Anar-se 
a dormir a les 7 del matí no és 
rock'n'roll, llevar-se a les 7 del 
matí sí que ho és", assegura el 
cantant dels Mojinos Escozíos.

nos Escozíos. O què fa una estrella 
del rock quan li toca ser president 
de la seva comunitat de veïns. Mi-
guel Ángel Rodríguez resoldrà 
aquests i molts altres dubtes en 
La vida es rocanrol.

El seu tercer monòleg
El Sevilla va decidir el 2015 pujar 
als escenaris en solitari per donar 
ales a la seva faceta de còmic des 
d'un vessant diferent del musical. 
Ho va fer aleshores amb l'especta-
cle Reflexiones del hombre lengua, 
en el qual pujava a l'escenari vestit 
de Sòcrates, presumint i demos-
trant que sabia de filosofia. I dos 
anys després va presentar el mo-
nòleg Frótamela, la historia de un 
genio en Torrevieja, amb el qual se 
centrava en la soledat que pateix 
el geni, esperant 200 anys dins de 
la llàntia d'Aladí. 
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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

Arriba la PIZZA ITZEL, un pro-
ducte estrella pel que fa a la fusió 
d’ingredients frescos i de qualitat. 
Sobre una massa cruixent hi 
trobareu tonyina, xampinyons 
frescos i tomàquets cherry! Sent 
a cada mossegada el bon gust 
d’aquests tres elements combi-
nats. 
Una pizza que reafirma la idea 
que menjar pizza també és salu- 

dable. Un producte sa que, a la 
vegada, et farà gaudir de l’àpat. 
A LA TOMATE MAGIQUE també 
t’ofereixen l’opció que la massa 
sigui de farina ecològica d’espel-
ta de Gallecs. També fan masses 
sense gluten per a les persones 
que són celíaques.  
La pizza Itzel és sinònim d’estima 
per la cuina mediterrània. I tu? Ja 
l’has tastada?

Pizza Itziel
Amb tonyina, xampinyons i tomàquets cherry

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

te

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

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

facebook.com/canserradelpadro
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