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EN PORTADA

BAIX VALLÈS. El Partit dels Socia-
listes de Catalunya ha revalidat 
la primera posició al Baix Vallès 
aconseguida ja el 28-A i es torna a 
consolidar com el partit hegemò-
nic al territori, una posició que al 
conjunt de Catalunya, per contra, 
ha mantingut ERC tot i que amb 
un resultat menys folgat que en 
els darrers comicis. 

Els socialistes han sumat al Baix 
Vallès un total de 17.935 vots i 
han assolit el 26,8% dels sufragis, 
un percentatge tres punts inferior 
al de fa set mesos, quan el vot útil 
contra el possible tripartit de dretes 
va propulsar Pedro Sánchez. La per-
tinença a l'anomenat cinturó roig 
s'ha fet més evident a gairebé tots 
els municipis amb més població –
Mollet, Montornès, la Llagosta– on 
han aconseguit la primera posició.

En Comú Podem (ECP), per la 
seva part, es manté com a segona 
opció al Baix Vallès amb 12.657 
vots (18,9%). Els comuns han 
assolit el seu millor resultat al 
Baix Vallès a Montornès, on, com 
a segona força han aconseguit el 
21,14% dels sufragis. 

La segona opció dels comuns és 
seguida molt de prop per ERC, que 
es consolida com a tercera força 
amb 12.158 vots (18,2%) i que re-
talla lleugerament distàncies amb 
el lila d'ECP. De fet, com ja va pas-
sar el 28-A, ERC ha estat el partit 
més votat a poblacions com Sant 
Fost de Campsentelles, Martore-
lles i Santa Maria de Martorelles. A 
més, aquest cop Parets del Vallès 
també s'ha sumat a aquesta llista 
i, per primer cop en unes elec-
cions generals, els independentis-
tes han desbancat el PSC.

Per la seva part, els independen-
tistes de la CUP s'ha estrenat a les 
generals amb 2.351 vots (3,5%). 

El PSC surt victoriós al Baix Vallès 
Els socialistes revaliden la primera posició aconseguida el 28-A · Comuns són segona força seguits de prop per ERC

PSC 26,8%
(17.935)

ERC 18,2%
(12.158)

ECP 18,9%
(12.657)

PP 7,2% (4.841)

VOX 7%(4.709)

CS 6,8%(4.531)

JxCAT 6,5% (4.373) 

CUP 3,5% (2.351) 

PSC-PSOE ECP-GUANYEM EL CANVI Cs PP ERC - SOBIRANISTES JxCAT - JUNTS

10-N 28-A MONTORNÈS DEL VALLÈS

21,14%
(1.788)

14,13%
(1.195)

26,86%
(2.271)

8,80%
(744)

8,43%
(713)

8,02%
(678)

4,96%
(419)
2,90% (245)

RESULTATS
ELECCIONS 2019

% (NÚM. VOTS)

19,17%
(1.322)

35,75%
(2.465)

11,53%
(795)

8,43%
(581)

8,32%
(574)

RESULTATS
ELECCIONS 2019

% (NÚM. VOTS)

7,69% 
(530)
2,84% 
(196)

1,51% (104)

10-N 28-A LA LLAGOSTA

22,97%
(2.436)

23,58%
(2.678)

23,78%
(2.521)

25,88%
(2.940)

17,94%
(1.902)

19,66%
(2.233)

7,77%
(824)

12,48%
(1.418)

6,55%
(694)

7,10% (806)

6,28%
(666)

4%(454)

6,03%
(639)

4,63% (491)

10-N 28-A MOLLET DEL VALLÈS 10-N 28-A PARETS DEL VALLÈS

VOX CUP

% (NÚM. VOTS)

RESULTATS
ELECCIONS 2019

RESULTATS
ELECCIONS 2019

% (NÚM. VOTS)

28,57%
(7.713)

31,85%
(9.210)

29,68%
(2.695)

38,41%
(2.883)

19,16%
(5.173)

19,70%
(5.696)

21,81%
(1.980)

19,09%
(1.433)

18,06%
(4.874)

18,09%
(5.231)

15,39%
(1.397)

15,32%
(1.150)

6,87%
(1.854)

12,92%
(3.736)

14,01%
(1.272)

11,17%
(838)

6,70%
(1.808)

5,27% (1.523)

4,24% (385) 2,50% (188)

6,63%
(1.791)

4,43% (1.282)

5,71% (518) 5,52% (414)

6,45%
(1.742)

3,31% (894)3,49% (1.009)

4,77% (433) 4,09% (307)

3,11%(353)

(869.934)
13 diputats(1.015.355)

15 diputats

(790.582)
12 diputats

(958.343)
12 diputats

(527.375)
8 diputats

(614.738)
7 diputats

(546.733)
7 diputats

(497.638)
7 diputats

(286.302)
2 diputats

(477.096)
5 diputats

(244.754)
2 diputats

(243.026)
2 diputats

Resultats 10-NResultats 28-A

Catalunya
Eleccions 2019 
% (número de vots) 

ERC 22,56%ERC 24,59%

PSC 20,51%

PSC 23,21%

ECP 14,18%

JxCAT 12,05%

ECP 14,89%

JxCAT 13,68%

CUP 6,35%

PP 7,43%

Cs11,55%

VOX 6,30%

Cs 5,61% (216.373) 2 diputats

VOX 3,60% (148.481) 1 diputat
PP 4,85% (200.209) 1 diputat

Resultats 10-NResultats 28-A

Baix Vallès
Eleccions 2019% 
(número de vots) 

PSC 29,77%
(21.286)

ERC 18,33%
(13.103)

ECP 19,70%
(14.084)

Cs 13,24 (9.471)

JxCAT 5,63%(4.025)
PP 4,79%(3.426)

VOX 3,63% (2.596) 
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Malgrat una lleugera davallada respecte 
al 28-A, quan es van aconseguir xifres 
de participació que fregaven el 80%, el 
nivell de participació diumenge va ser 
prou alt i, al Baix Vallès, es va mante-
nir per sobre del 70%. La població més 
abstencionista va ser la Llagosta, on van 
exercir el seu dret a vot un 71,31% dels 
electors inscrits al cens. Per contra, un 
cop més, Santa Maria de Martorelles 
va ser el municipi que va rubricar unes 
dades més altes de participació, amb 
un 78,58%. En general, a la majoria de 
poblacions la davallada en el nombre 
d'electors va estar a l'entorn d'un 5%. 
Amb tot, el nivell de participació al Baix 
Vallès va superar la mitjana catalana 
(72,17%) i també la de l'Estat, on l'índex 
d'electors a les urnes va ser del 69,87%. 

L'abstencionisme 
creix però es manté 
una participació alta 

Patacada de Cs i 
impuls a PP i VOX
Seguint la tendència de la resta 
de l'Estat, Cs ha estat la força més 
perjudicada per aquesta repetició 
d'eleccions. Al Baix Vallès ha pas-
sat de ser el quart partit més votat, 
a força distància del següent, a ser 
el sisè amb una pèrdua de gairebé 
5.000 vots (de 9.471 a 4.531) i una 
caiguda de sis punts en percentatge 
de sufragis. D'aquesta desfeta de 
Cs s'han aprofitat altres partits de 
dretes: el PP escala posicions i és 
quarta força a Mollet amb VOX tre-
pintjant-li els talons. En concret, els 
populars aconseguien 4.841 vots 
–1.415 més que el 28-A– i un 7,2%. 
VOX ha passat de 2.596 vots a 4.709 
i ha sumat 3,4 punts percentuals 
fins a situar-se en el 7% dels vots i 
ser cinquena força per davant de Cs 
i Junts per Catalunya, que malgrat 
incrementar lleugerament els su-
ports –4.373 vots (6,5%)– se situa a 
la cua dels principals partits.  

PSC
ERC 

MOLLET

PARETS

MONTORNÈS

LA LLAGOSTA

SANT FOST

MONTMELÓ

MARTORELLES

SANTA MARIA

28-A
10-N

28-A
10-N

28-A
10-N

28-A
10-N

28-A
10-N

28-A
10-N

28-A
10-N

28-A
10-N

78,28% (29.069)
73,05% (27.143)

79,59% (11.399)
74,29% (10.656)

78,86% (9.159)
72,93% (8.527)

77,71% (7.557)
71,31% (xx)

76,41% (5.269)
71,88% (4.978)

81,13% (5.465)
76,62% (5.187)

78,27% (2.994)
72,58% (2.777)

82,63% (571)
78,21% (542)

Índex de participació 2019
 % (número de votants) 

17,54%
(868)

17,20%
(851)

22,97%
(1.137)

10,22%
(506)

9,23%
(457)

7,72%
(382)

6,55%
(324)

4,71%
(233)

RESULTATS
ELECCIONS 2019

% (NÚM. VOTS)

10-N 28-A SANT FOST DE CAMPSENTELLES

19,64%
(1.013)

15,92%
(821)

29%
(1.496)

7,74%
(399)

6,80%
(351)

6,46%
(333)

6,01%
(310)

4,44%
(229)

RESULTATS
ELECCIONS 2019

% (NÚM. VOTS)

10-N 28-A MONTMELÓ

22,06%
(611)

17,44%
(483)

23,75%
(658)

10,65%
(295)

7,15%
(198)

5,85%
(162)

5,16%
(143)

4,08%
(113)

RESULTATS
ELECCIONS 2019

% (NÚM. VOTS)

10-N 28-A MARTORELLES

23,06%
(125) 14,94%

(81)

28,97%
(157)

10,52%
(57)

7,75%
(42)

4,98%(27)

4,06%(22)
2,03%(11)

RESULTATS
ELECCIONS 2019

% (NÚM. VOTS)

10-N 28-A SANTA MARIA DE MARTORELLES

25,11%
(1.317)

24,40%
(726)

34,33%
(195)

15,55%
(846)

20,08%
(1.053)

23,87%
(710)

12,50%
(71)

31,69%
(1.724)

17,30%
(907)

19,70%
(586)

22,01%
(125)

20,66%
(1.124)13,39%

(702)

12,10%
(360)

7,22% (41)

12,26%
(667)

8,77%
(460)

8,81% (262)

13,91% 
(79)

5,92% (322)
6,12% (321)

3,60% (107)

5,84% (318)
4,20%(220)

3,09%(92) 2,82%(16)

3,05%(166)
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GARANTIZAMOS UN ÓPTIMO 
AISLAMIENTO TÉRMICO, 
ACÚSTICO Y ESTANQUEIDAD

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

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

PRESENTANDO

Carrer de Barcelona 3 · Martorelles · Tel. 677 228 752 - 638 031 642 - 931 645 809 · aluminialueve@gmail.com · www.alueve.com

Ventanas y cerramientos 
de aluminio y PVC

Puertas

Toldos y Pérgolas

Mamparas de baño

Persianas, mosquiteras 
y automatismos

Rejas y Rejas de ballesta

Barandas y pasamanos

ESTE  ANUNCIO, 

5% DTO.
EN TODOS 

LOS PRODUCTOS

MOLLET. El nou govern de coali-
ció format pel PSC i Podem ja és 
efectiu. Dimecres, l'alcalde, Josep 
Monràs, signava el decret amb el 
nou cartipàs municipal que incor-
pora els dos regidors de Podem, 
Xavier Buzón i Núria Muñoz, que 
s'han sumat a l'executiu local.

Malgrat la inclusió de dos nous 
regidors amb cartera, l'organigra-
ma municipal no s'ha modificat no-
tablement sinó que "s'han reforçat 
algunes àrees i s'han redistribuït 
responsabilitats", apuntava Mon-
ràs. En aquest sentit, s'amplien de 
quatre a cinc les grans àrees de go-
vern amb la introducció de l'Àrea de 
Modernització i Qualitat de Serveis, 
que estarà coordinada per Buzón. 
"Hem volgut aprofitar la seva 
experiència en la gestió públi-
ca", deia l'alcalde. Així, Buzón, qui 
també serà segon tinent d'Alcaldia, 
assumirà, dins aquesta àrea, les 
regidories de Qualitat de Serveis i 
Administració digital, a més de la 
de Promoció Cívica –encarregada 
de les campanyes de sensibilitza-
ció que es facin des de l'Ajunta-
ment– que, en aquest cas penja de 
l'Àrea de Serveis Personals. A més, 
el portaveu de Podem també serà 
el responsable d'un dels programes 
estratègics transversals del govern, 
en aquest cas el de l'Agenda 2030 i 
els objectius de desenvolupament 
sostenible.

Per la seva part, Núria Muñoz 
s'encarregarà de les regidories de 
Solidaritat, Habitatge, Infància i 

EXECUTIU LOCAL  ES PRESENTA EL CARTIPÀS MUNICIPAL QUE INCLOU ELS DOS REGIDORS DE PODEM QUE ENTREN AL GOVERN AMB DUES DEDICACIONS EXCLUSIVES

Monràs defensa el nou govern d'"unitat"

Respecte Animal. En tots dos casos 
les dedicacions seran exclusives 
i els sous seran de 50.730 euros 
bruts anuals per a Buzón, com a 
coordinador d'àrea, i de 42.750 eu-
ros anuals bruts, per a Muñoz com 
a regidora al 100% de jornada.

Monràs es mostrava "molt sa-
tisfet" per l'acord que "enforteix 
el projecte social i d'esquer-

res de la ciutat" i defensava que 
aquest és "un govern únic amb 
12 regidors que no s'ha format 
per quotes". A més, l'alcalde des-
tacava que "s'ha generat un es-
pai de confiança mútua impres-
cindible per tirar endavant les 
propostes programàtiques". 

Per la seva part, el portaveu del 
grup de Podem, Xavier Buzón, con-

siderava que "la transparència 
i el treball col·lectiu" han estat 
el secret per aconseguir l'acord, 
un acord amb un clar perfil mu-
nicipalista i d'esquerres, segons 
defensaven els seus integrants, i 
basat en el programa. "Era més 
important el contingut que les 
responsabilitats, per això és un 
tema que hem deixat pel final", 

deia Buzón en relació a la distri-
bució de càrrecs.    

Amb aquest acord, el govern 
compta amb 12 regidors, a un de 
la majoria absoluta. En aquest sen-
tit, Monràs assegurava que el nou 
executiu local "no exclou altres 
formacions polítiques amb qui 
buscarem consensos a través del 
diàleg", deia Monràs.  l.o.

SOCIETAT
Propostes per a la Marxa Mundial per la Pau
L'AV de Plana Lledó de Mollet organitza dimecres (18 h) al seu  
local una reunió sobre la Marxa Mundial per la Pau i la No-violència, 
un projecte que va sortir de Madrid el 2 d'octubre i que recorre tot 
el món fins a tornar al lloc d'origen el proper 8 de març. S'hi parlarà 
sobre les propostes d'activitats que es poden fer des del municipi. 

Xerrada sobre l'emergència climàtica
Mollet pel Futur organitza dijous al Casal Cultural 
la xerrada titulada Per què parlem d'emergència 
climàtica?, que anirà a càrrec de Gabriel Borràs, biòleg 
expert en canvi climàtic. La ponència s'emmarca en les 
activitats del mes organitzades per Mollet pel Futur.

JOSEP MONRÀS - ALCALDE Esports - CED Jordi Solé Tura

Coordinadora de l’Àrea de 
Governança, Economia i 

Serveis Territorials

ÀMBIT 
D'ECONOMIA 

I SERVEIS 
GENERALS

Economia
(M. Dionisio)

Qualitat de 
Serveis

(X. Buzón)

Cultura i 
Festes

(M. Pérez)

Mercamollet
(M. Pérez)

Comerç i 
Mercats

(M. Pérez)

Educació
(R. Broto)

Participació
(R. Broto)

Serveis 
Socials

(A. Díaz)
Ocupació
(R. Broto)

Projectes Europeus 
i Cooperació

(R. Broto)

Promoció 
empresarial

(E. Ortiz)

Turisme i Promoció 
de la Ciutat

(E. Ortiz)

IME
(R. Broto)

FMJA
(M. Pérez)

Administració 
Digital

(X. Buzón)Planificació, 
Gestió i

Disciplina 
Urbanística
(M. Dionisio)

RRHH
(J. Torrecilla)

Transparència
(R. Broto)

Atenció a la 
ciutadania

(J. Torrecilla)

Joventut
(J. Torrecilla)

Gent Gran
(A. Díaz)

IMSD
(A. Díaz)

Solidaritat
(N. Muñoz)

Habitatge
(N. Muñoz)

lnfància
(N. Muñoz)

Respecte Animal
(N. Muñoz)

Polítiques de 
gènere,

feminisme i 
diversitat
(P. Muñoz)

Salut Pública
(P. Muñoz)

Promoció cívica
(X. Buzón)

Barris
(F. Paradas)

EMFO
(R. Broto)

Consum
(P. Muñoz)

Mobilitat
(J. Baños)

Projectes 
urbans i obra

pública
(M. Dionisio)

TIC i 
Administració

electrònica
(M. Dionisio)

Seguretat 
Ciutadana i
Convivència

(J. Baños)Inspecció 
serveis

territorials
(M. Dionisio)

Mollet 
Comunicació
(M. Dionisio)

Mollet Impulsa
(M. Dionisio)

ÀMBIT DE 
TERRITORI,

PLANIFICACIÓ
URBANANÍSTICA 

I OBRES

Coordinació  
de l’Àrea de Drets 

Socials

Xavier BuzónMireia Dionisio Mercè Pérez Raúl Broto Ana M. Díaz
Coordinador de l’Àrea 

de Govern Obert, 
Desenvolupament 

Econòmic i Innovació

Coordinadora de 
l’Àrea de Serveis 
Personals i Acció 

Cívica

Coordinador de 
l'Àrea de 

Modernització i 
Qualitat de Serveis

Serveis 
Urbans

(M. Dionisio)

Paisatge Urbà i
Accessibilitat
(F. Paradas)

Justícia 
ambiental,

ecologisme i 
transició

energètica
(R. Broto)

ÀMBIT DE 
JUSTÍCIA

AMBIENTAL  
I PAISATGE

URBÀ

O
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a 
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SEGURETAT  SEGONS ELS COSSOS POLICIALS ENTRE L'OCTUBRE DE 2018 I EL SETEMBRE DE 2019 ES VAN PRODUIR 54 ROBATORISMEDI AMBIENT

Els robatoris amb força disminueixen 
un 16,9% en l'últim any a Sant Fost
SANT FOST. Els robatoris amb for-
ça a domicilis han disminuït un 
16,9% a Sant Fost. Entre l’octubre 
de 2018 i el setembre del 2019 
se’n van produir 54, mentre que 
en el mateix període entre 2017 
i 2018 se’n van cometre 65. Així 
ho indiquen les dades de la Junta 
de Seguretat Local celebrada di-
vendres de la setmana passada al 
consistori.

Segons la Junta Local de Segu-
retat, entre l’octubre de 2018 i el 
setembre de 2019 es van produir 
276 infraccions penals al munici-
pi, un 2,5% menys que en el ma-
teix període entre 2017 i 2018, 
quan se’n van produir 283.

Els principals delictes comesos 
van ser contra el patrimoni, tot i 
que van disminuir un 7,4%. Entre 
l’octubre de 2018 i el setembre de 
2019 se’n van produir 213, mentre 
que en el mateix període de l'any 
anterior se’n van cometre 230.

Per tipologia, la majoria 
d’aquests delictes són estafes per 

Internet (26,3%), seguides de 
robatoris amb força a domicilis 
(25,4%), danys (14,1%) i furts 
(13,6%). Pel que fa als tipus d’in-
cidents, els més habituals estan 
relacionats amb la seguretat ciu-
tadana (50,4%), seguits d’aquells 
que tenen a veure amb el trànsit 

(18,3%).
Per fer front a aquests delictes 

més comuns, l’equip de govern ha 
impulsat una campanya a través 
de les xarxes socials per sensibi-
litzar i informar la població sobre 
com protegir les dades del telèfon 
mòbil o com fer compres segures 

aj.sant fost

REUNIÓ  Membres dels cossos policials i del govern local, divendres

per Internet, amb l’objectiu de re-
duir les estafes online al municipi.
Alhora, el consistori també pre-
veu prioritzar el reforç de la Po-
licia Local de Sant Fost, tal com 
ja va anunciar en l'última sessió 
plenària, i la coordinació entre els 
diferents cossos policials per tal 
combatre la sensació d’insegure-
tat derivada dels robatoris amb 
força a domicilis.

Coordinació de cossos
La Junta Local de Seguretat se ce-
lebra cada 6 mesos amb la fina-
litat de valorar els fets delictius 
al municipi i parlar d’objectius i 
mecanismes de coordinació en-
tre cossos policials. La del passat 
divendres va ser la primera Jun-
ta Local de Seguretat del mandat 
de l'actual equip de govern.  més 
de membres del govern local, a la 
trobada hi van assistir els caps de 
zona de Mossos d’Esquadra, Poli-
cia Nacional i Guàrdia Civil i el cap 
de la Policia Local de Sant Fost. i

EL REBUT PASSARÀ DE 143,89 A 224 EUROS, UN INCREMENT QUE EL GOVERN JUSTIFICA PER LA PUJADA DEL PREU PÚBLIC DE L'EMPRESA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

La taxa de residus a Santa Maria de 
Martorelles pujarà un 57% l'any que ve
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
L'any que ve, els veïns de Santa Ma-
ria pagaran la taxa d'escombraries 
un 57% més cara. En concret, el 
rebut passarà de 143,89 € a 224 € 
en els habitatges, tal i com es va 
aprovar en el ple d'ordenances de 
la setmana passada. L'equip de go-
vern justificava aquest increment 
del preu de la taxa per l'encariment 

del preu públic que haurà de pagar 
l'Ajuntament a l'empresa Serveis 
Ambientals del Vallès Oriental , 
depenent del Consorci de Residus, 
i encarregada de la recollida a la 
població. "Es calcula que a l’any 
2020 hauríem de suportar una 
pujada del preu públic d’uns 
16.000 euros respecte l’any an-
terior, fet que ens faria augmen-

tar el dèficit del servei en uns 
44.000 euros, sempre mantenint 
el mateix servei", expliquen des 
de l'equip de govern.

Amb tot, per facilitar el pagament 
del rebut a les famílies, el govern lo-
cal preveu el cobrament de la taxa 
en quatre quotes. A més, s'incre-
menten la bonificació per l'ús de 
la deixalleria, que passa del 10% al 

15% i es bonificarà el 15% als veïns 
majors de 65 anys i menors de 35.

La modificació de la taxa va ti-
rar endavant però sense el suport 
de Santa Maria en Comú, que con-
siderava la pujada "exorbitada" 
i que demanava un augment més 
moderat de la quota "fonamentat 
en el superàvit pressupostari 
amb el que es va tancant any 
rere any el pressupost i així no 
gravar directament en el ciuta-
dà tot el cost de la pujada del 
servei". A més, els comuns opi-
naven que la bonificació per edat 

no contempla criteris socioeco-
nòmics i és "injusta i arbitrària" 
perquè "no té en compte ni els  
ingressos, ni capital ni situació 
familiar", deien. En aquest sentit, 
el govern assegurava que l'Ajuna-
ment no disposa d'aquestes dades 
de capacitats familiars i que, en 
tot cas, les famílies que ho neces-
sitessin podrien rebre ajudes des 
dels serveis socials. 

D'altra banda, el ple també va 
aprovar un recàrrec del 50% de 
l'IBI als habitatges buits que ho 
estiguin per més de dos anys. 

MOLLET. L'Ajuntament s’adhereix 
un any més a la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus amb un se-
guit d’activitats que finalitzaran el 2 
de desembre. En el marc d’aquesta 
setmana, el consistori ha organitzat 
un seguit d’activitats per tal de sen-
sibilitzar als molletans i a les molle-
tanes sobre els residus que generen 
i la necessitat de prevenir-los per 
tal de preservar l'entorn.

Així, hi haurà diferents tallers, 
com ara el de fer sabor a partir de 
l’oli domèstic usat, embolicar regals 
amb restes de tela i el menjar no es 
llença. També estan previstes xer-
rades sobre la prevenció i la gestió 
de residus, la higiene personal i la 
neteja a la llar.

Al marge d'aquestes activitats, el 
dimarts 19, al Quiosc de la plaça de 
Catalunya, i el dimecres 20, al Parc 
de Can Borrell, hi haurà la Parada 
Verda on es donarà informació i es 
repartiran materials que ajudin en 
la prevenció de residus. i

Mollet amb la 
Setmana Europea 
de Prevenció de 
Residus
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SANT FOST. L'alcalde, Carles Mi-
quel, s'ha compromès a "pro-
moure i compartir" una trobada 
entre la plataforma veïnal Gestión 
Responsable i la Direcció General 
d'Atenció a la Infància i l'Adoles-
cència (DGAIA), responsable de 
la tutela dels menors migrants no 
acompanyats que ha d'acollir el 
centre de MENAS que es vol crear 
al municipi. Miquel es va reunir 
divendres amb els portaveus de la 
plataforma veïnal per conèixer de 
primera mà la preocupació dels 
veïns envers l'arribada del centre 
de menors al municipi: "Ha estat 
una reunió cordial i distesa i 
hem posat damunt la taula les 
diferents propostes i anàlisi de 
la situació", explica el batlle en 
una carta pública, on exposa que 
"després d’unes setmanes de ma-
nifestacions confuses i altament 
polititzades", els portaveus de la 
plataforma van confirmar-li "la 
seva voluntat ferma de mante-
nir-se al marge del clima polític 
municipal". 

L'alcalde vol 
reunir els veïns 
amb la DGAIA pel 
centre de MENAS 

CONVIVÈNCIA

SANT FOST. Els Mossos d'Esquadra 
han detingut almenys setze perso-
nes en un operatiu contra un grup 
criminal especialitzat en el robatori 
de càrregues de camions. Entre els 
detinguts hi ha els principals caps 
de l'organització, majoritàriament 
de nacionalitat espanyola. Dimarts, 
els Mossos feien una quinzena d'es-
corcolls a diversos municipis, entre 
els quals a Sant Fost.

La policia catalana va iniciar 
la investigació a principis d'any 
quan es va detectar una organit-
zació que actuava diàriament a les 
principals vies catalanes robant 
càrregues de camions estacionats. 
Segons els Mossos, el grup actua-
va sempre de la mateixa manera. 
Sortien amb diverses furgonetes 
per localitzar camion, comprova-
ven si el que transportaven tenia 
prou valor econòmic i aleshores 
enviaven equips de treball que 
s'encarregaven de buidar íntegra-
ment la càrrega. 

En l'operatiu de dimarts van 
participar més de 300 agents. 

Operatiu contra 
una banda que  
robava la càrrega 
de camions

SUCCESSOS

SANT FOST. Aquesta setmana En-
desa ha iniciat els treballs de mi-
llora del subministrament elèc-
tric a les urbanitzacions de Mas 
Llombart Sud i la Conreria. Amb 
aquests treballs es vol reduir la 
quantitat de talls de llum que 
pateixen habitualment les famí-
lies que viuen en aquestes zones 
residencials. En concret, els punts 
més afectats per les obres seran 
el camí del Vallès, el camí de Font 
Better i un tram del camí dels 

Castanyers (entre el camí Vallès 
i el camí Moreneta). En aquests 
camins s’hi obrirà una rasa de 
gairebé un quilòmetre de longi-
tud per tal de col·locar-hi tubs i 
cablejat elèctric que interconnec-
tin les estacions transformadores 
que alimenten la Conreria i Mas 
Llombart Sud, amb l’objectiu que 
les urbanitzacions disposin de 
dos punts de connexió de submi-
nistrament elèctric en comptes 
d’un de sol, com hi ha ara. Segons 

expliquen des de l'Ajuntament, 
aquest problema de disseny és la 
principal causa dels talls de llum, 
ja que en cas d’avaria no es dispo-
sa d’una connexió alternativa.

L’empresa Endesa Distribución 
és l’encarregada de dur a terme 
els treballs, que tindran un cost 
d’uns 150.000 euros i un temps 
d'execució estimat de dos me-
sos. Les obres es realitzaran per 
trams perquè l'afectació al veïnat 
sigui mínima.  

MOLLET.  L'esvoranc produït dime-
cres passat a l'asfalt de la calçada 
de la rambla Pompeu Fabra a l'en-
creuament amb el carrer del Sol 
es va produir "pel trencament 
d’un tub de clavegueram que 
passa a uns tres metres de fon-
dària, just al costat del pou on 
es troben tres tubs de clavegue-
ram i un sobreeixidor", segons 
apunten fonts de l'Ajuntament.
 Des que es va produir l'incident, 
s'ha fet una inspecció amb càme-
res del clavegueram de la rambla 
Pompeu Fabra i del carrer del Sol, 
i s’ha comprovat que "es troben 
en bon estat i que l’afectació és 
només en aquest punt", apunten 
des del consistori.

A més, també afegeixen que "ac-
tualment s’està redactant una 

SERVEIS  ACTUACIÓ PER EVITAR ELS TALLS ELÈCTRICS A LES DUES URBANITZACIONS

S'ESTÀ REDACTANT UN ESTUDI PER ACTUAR-HI "AMB LA MÀXIMA CELERITAT"

Endesa destina 150.000 euros 
a la millora de subministrament 
a Mas Llombart i la Conreria

Un tub de clavegueram trencat, 
causa de l'esvoranc a Pompeu Fabra

arxiu

EL FORAT  L'esvoranc es troba rodejat de tanques per seguretat

memòria per contractar amb la 
màxima celeritat els treballs de 
construcció d’una nova càmera 
de connexió del clavegueram 
en aquest punt, per substituir 

el tram malmès i per resoldre 
el problema". Tanmateix, es des-
coneix el temps de l'actuació i, per 
tant, el temps que el carrer ro-
mandrà tancat al trànsit.  

Judici a un grup criminal que 
va robar cases a la comarca
MOLLET.  Estava previst que aquesta 
setmana, l'Audiència de Barcelona 
jutgés sis homes acusats de formar 
part d'un grup criminal que hauria 
comès 24 robatoris amb força al 
Vallès Oriental i Osona. Els delictes 
s'haurien comès entre el setembre 
de 2017 i l'abril de 2018. El grup, 
format per cinc homes de naciona-
litat albanesa i un de marroquina i 

dos dels quals amb antecedents per 
fets similars, entrava als domicilis 
d'on sostreia diners en efectiu, joies 
i aparells electrònics tot i que en al-
guns casos també s'emportaven els 
cotxes aparcats als garatges. La Fis-
calia demana una pena de nou anys 
de presó pel delicte de robatori en 
casa habitada pertanyent a un grup 
criminal. i
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Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 18 h

Centre de dia

COMFORT
ATENCIÓ

BENESTAR
SEGURETAT

RESPONSABILITAT

35€/dia
*amb el sopar inclòs per emportar

SERVEIS
Menjar

Higiene personal
Bugaderia

Perruqueria (s.extern)
Podologia (s. Extern)

INSTAL·LACIONS
Sala de Cinema
Sala Polivalent

Biblioteca
Terrassa / Pati
Despatx Mèdic

Gimnàs
Sala Estimulació Basal

ACTIVITATS
Estimulació Sensorial

Manualitats
Fisioteràpia

Musicoteràpia
Teràpia Amb Gossos

Estimulació Cognitiva
I molt més...

PROFESSIONALS
Fisioterapeuta

Psicòloga
Animadora Sociocultural

Infermeria i Metge
Treballadora Social
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JUSTÍCIA  DIJOUS ES VAN INAUGURAR LES INSTAL·LACIONS DE CAN FÀBREGAS, AMB LA PRESÈNCIA DE LA CONSELLERA ESTER CAPELLA

MOLLET. Dijous al matí es van in-
augurar els nous jutjats de la ciu-
tat –tot i que l'activitat va engegar 
dilluns– en un acte que va comp-
tar amb la presència de la conse-
llera de Justícia, Ester Capella.

Després que les desenes de per-
sones assistents visitessin les noves 
instal·lacions, l'alcalde, Josep Mon-
ràs, va aprofitar l'avinentesa per 
reclamar un sisè jutjat d'instrucció, 

una demanda que ja es va aprovar 
per unanimitat en forma de moció 
en un ple municipal del 2017.

D'altra banda, el batlle es mos-
trava molt satisfet perquè s'hagi 
pogut complir aquesta "reivindi-
cació històrica", que s'ha assolit, 
segons Monràs, gràcies a "aques-
ta complicitat que s'ha de tenir 
imprescindiblement entre ad-
ministracions amb l'objectiu fi-

nal d'oferir el millor servei pú-
blic als ciutadans i ciutadanes 
als quals ens devem".

Sense subseu de la Fiscalia
Qui també ha aprofitat els parla-
ments per fer reivindicacions ha 
estat la fiscal en cap de l’àrea de 
Granollers i Mollet, Gloria García. 
"Lamento que hàgim perdut una 
oportunitat única d'apropar la 
Fiscalia al partit judicial de Mo-
llet en haver-se pogut disposar 
de les instal·lacions que s'havi-
en demanat per ubicar-hi una 
subseu de la Fiscalia d'àrea", ha 
dit. En aquest sentit, la consellera 
ha assegurat que la Generalitat 
ho ha començat a estudiar i que 
posaran els mitjans perquè sigui 
una realitat. De fet, des del Depar-
tament de Justícia expliquen que ja 
s'han engegat els tràmits per llogar 
500 metres quadrats més de l'edi-
fici per ubicar-hi la subseu de la 
fiscalia, i que des del Departament 
de Vicepresidència i d'Economia i 

EDUCACIÓ

MOLLET. Quatre alumnes de segon 
de batxillerat i una professora de 
l’Escola Sant Gervasi van partici-
par aquest octubre a la 8a edició 
de la Ravensburg International 
Youth Conference. La trobada es 
va celebrar del 26 d’octubre a l’1 
de novembre, amb la participació 
d’estudiants i professors de nou 
països diferents, entre ells Tur-
quia, França, Itàlia i Rússia. 

L’eix central de la conferència 
va ser el medi ambient i l’objec-
tiu principal d’aquesta edició era 
mostrar la importància de la sos-
tenibilitat i motivar la joventut 
perquè treballi contra el malbara-
tament dels recursos del planeta. 

El regidor de Projectes Euro-
peus, Raúl Broto, va rebre els 
alumnes i la professora a l'Ajunta-
ment en un acte en el qual els es-
tudiants va destacar l’experiència 
com a "increïble" i molt instruc-
tiva. Mollet i Ravensburg estan 
agermanades des del 2017. 

Quatre molletans
presents a la 
Youth Conference 
de Ravensburg

SANT FOST / MARTORELLES. L'Ajuntament de 
Martorelles ha aixecat la moratòria per tor-
nar a zona verda l'accés rodat a l'estació de 
servei de Sant Fost al costat del supermercat 
Lidl. Segons l'alcalde, Marc Candela, "hem 
executat el que diu la legalitat que la zona 
és un sòl verd i per tant, s'ha de mante-
nir com a sòl verd". El consistori estava a 
l'espera de la resposta del propietari de la 
benzinera: "Vam paralitzar el desmuntat-
ge de l'accés esperant que la gasolinera 
demanés la modificació del planejament, 
amb tot aquest temps ells no han presen-

tat res", explica Candela. Segons l'alcalde, 
ara, si l'estació de servei vol tenir l'accés hau-
rà de demanar una modificació del pla urba-
nístic i que aquest compti amb l'aprovació de 
l'Ajuntament i el Departament d'Urbanisme 
de la Generalitat. Al juliol, el ple de la corpora-
ció va aprovar per unanimitat tancar aquest 
accés en el termini d'un mes i mig. En aque-
lla sessió es va acordar treure el paviment 
de llambordes per retornar aquest espai a 
les condicions originals escampant-hi terra i 
també col·locant elements físics per evitar el 
trànsit rodat, obra que ja s'està executant.  

MOBILITAT L'AJUNTAMENT RETORNA A ZONA VERDA L'ESPAI DE PAS

Comencen les tasques per 
tancar l'accés a la benzinera 
pròxim al Lidl de la B-500

s.carrillo

EN OBRES Els treballs, que ja han començat, finalitzaran amb el tancament de la vorera

s.c.

A LA SALA DE MATRIMONIS  El jutge degà, Juan Díaz Villar, amb Monràs i Capella

Monràs reclama un sisè jutjat d'instrucció 
en la inauguració del nou edifici judicial

Hisenda s'està estudiant la viabili-
tat econòmica.

Per últim, el president de l'Au-
diència Provincial de Barcelona, 
Antonio Recio, va tenir paraules 
de reconeixement per a la Gene-
ralitat, per "l'esforç que ha fet", i 
per a l'Ajuntament: "Si es vol una 
justícia descentralitzada, la im-
plicació de l'administració local 
és fonamental. L'exemple de 
l'administració de Mollet i del 
seu alcalde l'han de seguir la 
resta d'administracions locals".

Jutjat de violència de gènere
Monràs també es va mostrar en 
contra de "la possibilitat que el 
jutjat de violència vers les dones 
s’acabi agrupant a Granollers 
i, per tant, es deixi de prestar 
aquest servei, com fins ara, a 
Mollet", una decisió en estudi que 
depèn del Consell General del Po-
der Judicial. L'alcalde ha enviat una 
carta a l'òrgan per mostrar el seu 
rebuig.  s.c.
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Ester Capella
Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya

–Després de mesos de treballs, els nous jutjats ja són 
operatius. Estan satisfets amb el resultat?
–Sí, tenint en compte que estem amb pressupostos prorro-
gats i que venim d'un Article 155 que va dificultar i endar-
rerir la presa de decisions. El Govern de Catalunya governa i 
fa moltes coses i, entre aquestes, garantir els drets a la ciuta-
dania i aquests també es garanteixen a través d'uns edificis en 
què es presta un servei públic com la justícia, que ha de ser de 
qualitat i eficient. El nou edifici és del segle XXI i considerem 
que garanteix tots els drets de les persones que hi acudeixen. 
En allò que som competents i podem fer coses, les fem. 
–Han estat molts anys de reclamacions.
–És veritat que aquest edifici arriba tard però no és un retard 
imputable a l'actual equip de la Conselleria ni a l'anterior. En 
aquests tres o quatre anys hem assumit el tema i hi hem po-
sat fil a l'agulla. La prova és que inaugurem uns nous jutjats, 
que s'incorporen als més de cent edificis de primera qualitat 
que ja tenim en funcionament. Hi ha un salt qualitatiu en els 
edificis judicials des que Catalunya assumeix les competèn-
cies en matèria d'administració de justícia. El canvi és molt 
substancial i ho hem fet gairebé a pulmó.
–Què vol dir amb això?
–Doncs que ho hem fet amb recursos propis i gairebé sen-
se ajuda de l'Estat. Hem posat en marxa 56 òrgans judicials 
nous, no és poca broma, són més de 200 milions d'euros 
que portem a l'esquena. Representa un esforç pressupos-
tari i de país i és una voluntat de dotar-se de les millors 
eines per donar servei a la ciutadania.       
–El canvi d'edifici respecte al d'Anselm Clavé és subs-
tancial però quines són les principals millores? 
–Es millora en tot. Els espais són més amables, més nets, 
amb llum, accessibles per a tothom i permeten una forma 
de treballar molt més fluïda i eficient. En concret, es millora, 
per exemple, en la custòdia de les persones detingudes, amb 
circuits separats que preservin la seva presumpció d'inno-
cència, i que evitin que es barregin amb les víctimes i testi-
monis. Això és bàsic per garantir la seguretat al propi espai i 
per als treballadors però també la presumpció d'innocència 
que és un dret fonamental que també hem de protegir. S'ha 
dotat d'espais perquè tothom pugui treballar en situacions 
òptimes i fer possible una justícia ràpida i eficient que doni 
resposta al que ens demanda la ciutadania. 
–Una de les novetats és el jutjat de guàrdia únic?
–Això vol dir que hi ha un espai concret per a les guàrdies 
i que s'hi desplacen els jutges. Això afavoreix que la feina 
que comporta la guàrdia no entorpeixi la feina ordinària 
de la resta de jutjats. És una manera de treballar molt més 

“Mollet ja disposa d'uns 
jutjats del segle XXI per 

poder donar un servei 
públic de qualitat i eficient”

a.mir

La Consellera de Justícia presidia aquest dijous la inauguració oficial dels nous 
jutjats, la culminació d'un trasllat que es desencallava fa poc més de dos anys, 
amb Carles Mundó com a responsable del Departament. Capella es mostra 
satisfeta per les noves instal·lacions de 2.800 metres quadrats a Can Fàbregas 
i que unifiquen tots els òrgans judicials de la ciutat –jutjats i Registre Civil. 

eficient i fa que els que treballen de forma ordinària la tra-
mitació dels assumptes ho facin amb normalitat sense la 
pertorbació del que representa una guàrdia, que implica 
moments més complicats.
–Actualment, la seu de la Fiscalia es troba a Granollers. 
Finalment, Mollet disposarà d'una subseu?
–Estem esperant resposta del Ministeri de Justícia perquè 
això no depèn de nosaltres. Des del Departament s'ha ini-
ciat el tràmit de tot allò que ens pertoca que és ampliar 
el lloguer en 500 metres més per a aquesta subseu que 
s'afegirien als 2.800 metres del nou edifici. El Departa-
ment de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha iniciat 
els estudis de viabilitat econòmica per a aquesta ampliació 
de lloguer. Estem en una situació de pressupostos prorro-
gats i això s'ha d'in-
corporar en el pla 
d'equipaments i en 
el pressupost de 
Justícia per als pro-
pers anys. 
–És un edifici nou 
i 700 metres més 
gran que el d'An-
selm Clavé, però hi ha la possibilitat de fer-lo créixer? 
–Si es necessitessin més òrgans judicials potser sí però en 
aquests moments amb les ràtios que tenim de jutges i amb 
l'anàlisi i prospectiva que fem no sembla que sigui necessari. 
En aquests moments es cobreix sobradament la prestació i 
hem de veure si en els anys que han de venir cal o no cal però 
en principi sembla que anem ajustats. On hi ha ara la necessi-
tat és en la subseu de Fiscalia. 
–Les noves instal·lacions tenen un gran magatzem per a 
arxivar expedients i documentació. En quin punt està la 
digitalització en l'administració de justícia?
–Anem avançant en el desplegament i de forma molt segu-
ra. Justícia.cat és una eina de digitalització potent i robusta, 
que passa totes les auditories per garantir la seguretat que 
els expedients només els poden veure les persones que hi 
tenen dret a veure'l, que no corren per les xarxes dades per-
sonals... Això requereix un desplegament molt segur i a poc 
a poc. Només ens faltaria el desplegament de l'àmbit penal, 
els altres estan en curs i perfectament testats. La digitalitza-
ció plena del sistema és un repte important perquè l'àmbit 
de la justícia és un dels que històricament ha mostrat més 
resistències a la implantació de noves tecnologies i noves 
maneres de treballar i d'organització.  
–En aquest sentit, les instal·lacions estan preparades per 

al nou sistema de treball que implica l'Oficina Judicial. Es 
preveu la seva implantació a Mollet en breu? 
–Aquesta implantació també requereix fer-la a poc a poc 
perquè també suposa preparar els treballadors i treballa-
dores públiques perquè és una altra manera de treballar, 
que també repercuteix en els usuaris. És un canvi impor-
tant i les noves instal·lacions també ajuden a fer aquests 
canvis en la manera de treballar.
–A l'edifici dels jutjats d'Anselm Clavé hi ha un espai 
propietat de la Generalitat. Se sap què s'hi farà?
–Això depèn de la Direcció General de Patrimoni de la Gene-
ralitat que és qui gestiona tot el patrimoni públic del Govern 
català i és qui pren les decisions. L'espai està adscrit a Justícia 
però un cop ja no s'hi fa l'activitat per la qual el tens adscrit, 
Patrimoni el posa en joc en funció de les necessitats. Es po-
dria donar el cas que sigui aprofitat per un altre departament.    
–Situar el registre civil a l'edifici dels jutjats també 
permetrà agilitzar tràmits...
–És una millora que ajuda a ser més eficient i donar una 
resposta més ràpida, tot i que això també depèn de la per-
manència dels jutges als jutjats de Mollet.
–Al partit judicial de Mollet hi ha molta rotació.
–Aquí i en els destins on les categories no són les mateixes 
que a altres places més grans. És una qüestió també de pro-
gressió en la professió. Això és lícit però també hem de ga-
rantir que hi hagi certa permanència, potser no tota la vida 
en un mateix lloc, però sí estabilitzar aquestes destinacions. 
–I què pot fer el Departament per garantir l'estabilitat?
–Nosaltres no hi podem fer res. A qui li correspon és al 
Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ). Sempre hem fet demandes de dotar de més jutges i 
buscar mecanismes per evitar una extrema rotació.
–A l'estiu, l'Ajuntament anunciava que reclamaria per la 
via judicial a la Generalitat el pagament dels diners cor-
responents a la cessió que durant anys el consistori ha fet 
de l'edifici de Prat de la Riba, on hi havia el Registre Civil.
–No voldria entrar en aquest debat amb l'alcalde perquè ara 
inaugurem els nous jutjats després de molts anys de prome-
ses incomplertes i projectes fallits que han representat un 
cost per al Govern del país. Perquè hipotecar i fer primeres 
pedres i remoure terres té un cost i no vull entrar en retrets. 
D'aquestes qüestions de les quals no hi ha un acord ni un 
conveni signat ja en parlarem. És un debat que l'alcalde ja 
tractarà amb Economia per saber si aquest deute és recla-
mable o no. També podem parlar de l'obligació per part de 
les administracions de ser lleials i facilitar espais per fer 
possible la prestació d'un servei públic.  laura ortiz

"La subseu de Fiscalia depèn
 del Ministeri; nosaltres ja

 hem iniciat els tràmits d'allò 
que ens pertoca que és

 l'ampliació de l'espai llogat"

ENTREVISTA
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DIVULGACIÓ

Visió de Solé Tura 
dels 25 primers 
anys de Constitució 

La Taula de Memòria Històri-
ca de Parets organitza aquest 
divendres l'acte Els maquis a 
Catalunya (1939-1963), que 
comptarà amb la introducció de 
l'historiador Ricard de Vargas. 
S'hi podrà veure l'audiovisual 
24 anys de guerrilla llibertària 
a Catalunya i es farà la lectu-
ra d'escrits d'exguerrillers a 
càrrec de Joan Busquets i Àngel 
Fernández. L'acte, a les 18.30 h 
a la Sala Cooperativa, es clourà 
amb la música de Jaume Arnella.

MEMÒRIA HISTÒRICA 

Acte a Parets per 
recordar la figura 
dels maquis

Dimarts (19 h), l’Ajuntament de 
Mollet acollirà la presentació de 
la publicació Textos 5, que recull 
els anàlisis que Solé Tura va fer 
del text constitucional durant els 
primers 25 anys. La presentació 
anirà a càrrec de l’alcalde i pre-
sident del Centre d’Estudis per la 
Democràcia (CED), Josep Monràs, 
en el marc d’una conversa entre 
el periodista i director adjunt de 
La Vanguardia, Enric Juliana, i 
l’economista i membre assessor 
del CED, Marcel Planellas, sota el 
títol Jordi Solé Tura: compromís 
polític i mirada cap al futur. Els 
aniversaris de la Constitució.

MOLLET.  Gairebé un mes després 
que es conegués la sentència del 
Tribunal Suprem, que condemna 
a un segle de presó els líders in-
dependentistes, l'Ajuntament de 
Mollet s'hi ha posicionat. I ho ha fet 
després que Ara Mollet ERC MES i 
Junts per Catalunya hagin forçat un 
ple extraordinari, celebrat dime-
cres al matí, per debatre i votar una 
moció de rebuig a la sentència, una 
moció, però, que com s'afanyava a 
recordar l'alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, "no té cap tipus d'efectes 
jurídics". 

La moció, entre altres, manifes-
ta la "indignació" pel que es con-
sidera una sentència "injusta" i 
aposta per promoure "totes les 
iniciatives polítiques, institu-
cionals i jurídiques per facilitar 
la sortida de presó de les perso-
nes condemnades i el retorn dels 
exiliats".

A més, el text denuncia les "greus 
conseqüències" de la sentència 
sobre drets com el de manifesta-
ció, d'expressió i de dissidència 
política i reitera la necessitat de 
resoldre el conflicte polític per vies 
"democràtiques i dialogades". 
Per últim, la moció expressa que 

POLÍTICA  LLUM VERDA AL TEXT QUE DEMANA TREBALLAR PER L'EXCARCERACIÓ DELS LÍDERS INDEPENDENTISTES EMPRESONATS

El ple de Mollet aprova una moció 
de rebuig a la sentència del procés 
amb el vot en contra del PSC 

Rebutjada la comissió per estudiar la 
reforma de la plaça Lluís Companys 
En el mateix ple, Ara Mollet ERC MES i Junts per Mollet demanaven la 
creació d'una comissió d'estudi sobre l'estat actual, l'accessibilitat, els 
usos i la mobilitat de la plaça Lluís Companys i proposaven la creació 
d'un nou monument en homenatge a l'alcalde de Mollet Josep Fortuny, 
afusellat pel règim franquista ara fa 80 anys. Els ponents proposaven que 
a la comissió hi participessin tots els grups polítics a més de l'Associació 
ProMemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya. La proposta, 
però, no va tirar endavant pels vots en contra de PSC i Podem, que 
argumentaven que era una qüestió que s'havia de parlar en la negociació 
dels pressupostos i que la creació d'aquesta comissió en aquest cas podia 
suposar un "greuge" respecte altres espais de la ciutat. Ara Mollet, Junts i 
comuns, que hi votaven a favor, lamentaven que no s'aprofités la creació 
d'un espai "de diàleg i participació" per treballar-ho conjuntament.

l.o.

l'Ajuntament es posa "al servei 
del diàleg polític i a treballar per 
trobar solucions a l'actual con-
flicte polític".

La moció, que és l'elaborada per 
Catalunya en Comú Podem a nive-
ll català, va tirar endavant amb els 
vots a favor d'Ara Mollet ERC MES, 

Junts per Catalunya i Mollet en 
Comú. Malgrat ser el text proposat 
pels comuns a Catalunya, el grup 
municipal de Podem s'hi va abstenir 
perquè "tot i estar d'acord amb el 
que diu la moció no s'ha dialogat 
amb nosaltres per poder fer un 
text conjunt", deia el portaveu de 
Podem, Xavier Buzón, un argument 
que sorprenia la resta de grups que 
hi votaven a favor. "Teníem dife-
rents textos i vam decidir-nos 
per aquest precisament per tenir 
el vot favorable de comuns i Po-
dem", explicava Joan Daví, de Junts 
per Catalunya. Oriol López, d'Ara 
Mollet ERC MES, afegia "teníem 
aquest text sobre la taula des del 
16 d'octubre, podria haver vingut 
a veure'ns si volia afegir res", etzi-
bava López a Buzón.

Per la seva part, el PSC va votar 
en contra de la moció perquè "no 
es fa autocrítica del que va fer el 
Govern de la Generalitat. No en-
trarem en un joc de mocions que 
només serveixen per blindar po-
sicions partidistes i ens allunyen 
del diàleg", considerava Mireia 
Dionisio, portaveu socialista.  

En resposta, Daví assegurava 
que la moció "no es presenta per 
marcar posicions sinó per jus-
tícia democràtica i compassió", 
concloïa el representant de Junts 
per Mollet. 

Els regidors de Cs no van assistir 
al ple ja que, com piulava a Twitter 
el seu portaveu Ivan Garrido, "cal 
respectar la separació de poders 
i no fer un ús partidista de les 
institucions", deia.   l.ortiz
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Anna Arnó i Manel Tomas, familiars de l'Alexis 
Codina i Germinal Tomas, els CDR veïns de Sant  

Fost i Mollet, detinguts el 23-S 

–Com esteu?
–Anna Arnó: No sé com explicar-ho, no sóc 
jo. És com una història, està passant, sé que 
és veritat, ell està allà, però és com si s’hagués 
quedat tot parat. La vida segueix, però tinc un 
bloqueig i no sóc capaç de treure-ho. Em cos-
ta concentrar-me i estic molt angoixada.
–Manel Tomas: A mi m’agafa que encara 
no he sortit d’una i m’ha atrapat una altra. 
Al gener farà quatre anys que vaig perdre a 
la meva companya i encara no ho he supe-
rat. I això m’ha caigut com una muntanya a 
sobre, la veritat. M’està costant molt i per 
sort hem rebut molta ajuda de molta gent.
–Com vau saber que els havien detingut?
M.T.: Estava de vacances a Extremadura 
i em van trucar i em van dir: “Aquest matí 
han entrat els geos a casa del teu fill” i vaig 
empaquetar les coses al cotxe per tornar 
cap a Barcelona. A 70 quilòmetres de Ma-
drid, em van trucar i em van dir que els por-
taven cap a Madrid i vaig anar cap allà. 
A.A.: En el meu cas estàvem dormint a casa 
amb els meus fills i vam sentir uns sorolls 
al menjador. Ens pensàvem que ens havien 
entrat a robar i vaig trucar als Mossos. De 
fet, imagina’t el bloqueig que jo sentia par-
lar amb rus. No era capaç d’entendre el que 
estaven dient. El que volia era guanyar el 
màxim de temps perquè poguessin arribar 
els Mossos per treure’ns d’allà.
–I els nens van viure tot aquest trasbals?
A.A.: Els nens van estar tota l’estona allà. 
Ens van deixar als tres a l’habitació de la 
meva filla amb els dos gossos i la gata. Amb 
un policia a la porta amb una metralleta.
–Què et passava pel cap aquell moment?
A.A.: Inconscientment, la meva preocupa-
ció era que els nens havien d’anar a l’escola. 
Això era com un continu i també que no els 
hi fessin mal als gossos. Se’m va posar això al 
cap i anava repetint-los-hi als guàrdies.  I els 
va anar bé perquè en aquell moment em van 
dir que agafés el que necessités perquè ja no 
podria tornar a casa. Això sí, es van quedar 
el meu mòbil i el de la meva filla i em van dir 
que anés mirant i quan veiés que no hi ha-
via ningú, ja podria tornar a casa... Abans de 
marxar amb els nens, em van dir que l’Alexis 
estava detingut, per motius que ell ja sabia. 
–Vas poder veure l’Alexis mentre estaves 

a casa vostra?
A.A.: Sí, em van demanar roba per vestir 
a l’Alexis perquè anava en calçotets, i en el 
moment que vaig portar la roba per ves-
tir-lo li van recol·locar les esposes. Ell va 
demanar que li posessin per davant perquè 
s’havia fet una contusió a l’espatlla feia uns 
dies treballant i li feia mal, i no van voler. 
L’Alexis té fibromiàlgia, fatiga crònica i el 
tema de dolors és bastant complicat. A més 
pren molts medicaments i en aquella hora 
estava en ple efecte de la medicació. 
–Quants guàrdies hi havia a casa teva?
A.A.: Buf! Jo diria que a dins de casa n’hi ha-
via 20 o 25 i pel jardí i els voltants aquesta 
xifra o fins i tot més. Era una barbaritat. 
–En el vostre cas, la Guàrdia Civil va es-
tar 14 hores de registres.
A.A.: Sí, van estar molta estona. Nosaltres 
vam comprar aquesta casa fa cosa d’un any 
i mig. És una casa antiga i a nosaltres ens 
agraden molt els mobles antics i els propie-
taris ens van dir si ens deixaven els mobles 
i els hi vam dir que sí. A banda de la casa 
on vivim hi ha dos trasters que tenen uns 
100 m2 cadascun i aquell dia de la detenció 
estaven plens. 
–Perquè les imatges que va publicar la 
Guàrdia Civil eren de casa vostra?
A.A.: No eren de casa sinó del traster. Jo 
no sé què hi ha allí. Hi ha coses dels antics 
propietaris, nostres, de la mare de l’Alexis... 
Que això també és una cosa que fa molt mal, 
encara ara. 

–I en el cas del Germi què va passar el 
moment de la detenció?
M.T.: Al Germi el van agafar quan sortia per 
la porta per anar a treballar. No van forçar 
ni la porta, la va obrir ell mateix. En el mo-
ment de la detenció estava el meu fill al pis 
amb la meva néta i la seva companya. Es 

“Volien aïllar els 
empresonats i 

crear recels entre 
ells. Tot és una 

manipulació”
Un mes i 23 dies empresonats

El 23 de setembre, l'Audiència Nacional posava en marxa l'Operació Judes i detenia 
nou persones, entre elles l'Alexis i el Germi. Un mes i 23 dies després continuen presos 

a Soto del Real amb les comunicacions intervingudes, també amb els seus familiars.

Tinc molt clar que hem tingut els 
telèfons intervinguts. Suposo que

buscaven que algú digués qualsevol
barbaritat, però no ha passat

Tots els empresonats estan 
imputats del mateix però cap de les 

famílies creiem res de tot
allò que se'ls està acusant

veu que sí que ho van remenar tot, però jo 
no he volgut veure el pis.
A.A.: A nosaltres ens van forçar la porta de 
l’entrada, tot i que estava oberta. Aquell dia 
dormíem amb la porta oberta perquè es-
tem encara d’obres. Casa meva sempre ha 
estat oberta. No era una casa búnquer. I els 
trasters tampoc. Les portes estaven sense 
tancar, no hi havia panys, tot estava obert. 
Llavors què has que amagar amb una casa 
així que hi pot entrar qui vulgui? 
–Quant vas trigar a veure el teu fill?
M.T.: Una setmana. Vaig passar una setma-

na a Madrid. Dos dies totalment sol, amb 
una impotència total i el meu cervell no 
funcionava. He de buscar advocat, què he 
de fer? No sabia res, fins que em van donar 
aixopluc. L’únic que vaig poder fer sol va ser 
saber on estava l’Audiència Nacional, per-
què –santa innocència–, esperava que li do-
nessin la llibertat. Pensava que dijous aga-
faria el cotxe i me l’emportaria cap a casa.
A.A.: Sí, sort d’Alerta Solidària, perquè sinó 
no sé com ens haguéssim sortit. Jo no hau-
ria sabut ni per on començar. En el meu cas 
la detenció era un dilluns i jo el vaig poder 
veure un divendres. Durant tota aquella 
setmana no vaig menjar.
–Us heu unit molt les famílies?
M.T.: Cadascú amb les seves diferències, 
amb les seves històries particulars. Però sí 
que estem fent una mena de pinya. Estan 
acusats del mateix i cap de les famílies creu  
res de tot el que se’ls acusa.
A.A.: Té el seu procés, perquè som gent que 

no ens coneixem de res. Que hem aterrat 
de cop i volta, a més amb una situació molt 
frustrant i molt dura a nivell psicològic, 
però és un cas injust per a tots. Inclús per a 
les dues persones que són fora. Fins i tot el 
nom de l’operació. La idea era que tots els 
detinguts i empresonats quedessin aïllats 
i recelant els uns dels altres i això no s’ha 
donat, perquè es veu que tot és una mani-
pulació. 
–Com ho viviu les famílies?
M.T.: Independentment de què trobo molt 
injust el que estan fent amb els set és que 
estan castigant molt als familiars. Tinc molt 
clar que he tingut els telèfons intervinguts. 
Suposo que intentaven buscar que algú 
digués qualsevol barbaritat d’aquesta his-
tòria, però no ha passat.
SOM: Com està sent la vostra comunica-
ció amb l’Alexis i el Germi?
M.T.: Allí no pots parlar pràcticament de 
res, t'estan escoltant. No pots ni fer-los 
arribar un paper. El meu fill encara no m’ha 
pogut trucar! Avui dia, que no pugui tru-
car-me, que no pugui rebre cartes... Està 
fora de lloc. Per sort no està incomunicat 
com passa amb dos companys. Però no t'ex-
pliques perquè aquestes diferències entre 
uns i altres.
A.A.: Crec que és això el que volen, que ens 
ho preguntem i que estiguem recelosos. No 
em crec res. Jo sé que l’Alexis és una bona 
persona i el que m’ensenyin que sigui el 
contrari, serà un muntatge, perquè l’Alexis 
no faria mai mal a ningú. 
–Què és el més dur de tot plegat?
M.T.: El no poder estar constantment amb 
ells, la falsedat total, perquè poden ser 
crítics, però que no llencin merda. Estan 
traient coses que després es desmenteixen! 
A.A.: La distància i sí, això per a mi és molt 
dur i és molt angoixant. Cada vegada que hi 
ha una cosa nova a mi m’enfonsa. El nus de 
l'estómac és com si se’m fes gran.  anna mir
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MOLLET DEL VALLÈS
05/11 Feliu Estape Cariteu 86 anys
07/11 Antonio Manils Marti 71 anys
MARTORELLES
07/11 Carmen Pellicer Gordi 89 anys
LA LLAGOSTA
10/11 Amelia Egido Valle 92 anys
11/11 Juan Ruiz Rosado 84 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

08/11 Agus Escobar Gimenez (Parets)
08/11 Vera Rodriguez Ruz (Sant Fost)
08/11 Darius-Gheorghe Rusu (Mollet)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 16 de novembre de 2019 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 17 de novembre de 2019 
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 18 de novembre de 2019 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí
Dimarts, 19 de novembre de 2019 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 20 de novembre de 2019 
A les 20.30h: Tu qui ets? 
Dijous, 21 de novembre de 2019 
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

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

www.vallesvisio.cat

programació

Tractaments capil·lars
Barberia
Botiga de productes

Cursos perruqueria
Cursos estètica

Cursos perfeccionament  
i reciclatge

Tractaments facials
Depilació unisex
Aparatologia
Ungles
Tractaments corporals
Maquillatge

SERVEIS DE 
PERRUQUERIA

SERVEIS 
D’ESTÈTICA

ESCOLA 
CENTRE MOLLET

c. Anselm Clavé, 44 - Mollet del Vallès
www.centremollet.es - Tel. 93 570 78 70

ACADÈMIA DE 
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Matrícula 
gratis a tots 
els cursos

ANYS
CENTRE
MOLLET

1994-2019
25

TRIBUNALS ELS ADVOCATS DEMANEN QUE ES REVOQUI L'ORDRE DE PRESÓ PROVISIONAL

La defensa dels empresonats el 
23-S estudia querellar-se per 
vulneració dels Drets Humans
BAIX VALLÈS.  Els advocats de 5 dels 
7 CDR detinguts el 23-S acusats de 
terrorisme, dos d'ells veïns de Sant 
Fost i Mollet, van demanar aquest 
dimecres a la Secció Segona de l'Au-
diència Nacional que es revoqui 
l'ordre de presó provisional dictada 
pel jutge Manuel García Castellón i 
s'alliberi els presos, encara que si-
gui amb mesures cautelars. 

En declaracions a l'ACN, l'advo-
cada d'Alerta Solidària Eva Pous 
va explicar que les defenses també 
estudien presentar querelles per 
vulneració dels Drets Humans. 
Pous remarca que alguns dels 
detinguts no van tenir accés a un 
advocat fins hores després de la 
detenció i, segons denuncia, s'ha 
negat a les defenses l'accés a as-
pectes indispensables del sumari 
per poder valorar les mesures de 
presó. Així mateix, Pous ha recor-
dat que tots són persones amb do-

micili conegut i amb arrelament 
social que podrien ser alliberades 
amb mesures cautelars per asse-
gurar la presència davant el jutge.

Les vistes d'aquest dimecres 
van tenir lloc davant la Sala Sego-
na de l'Audiència Nacional, sense 
el jutge García Castellón i sense els 
detinguts i amb la presència de les 
defenses d'Eduard Garzón, Xavier 
Buigas, Ferran Jolis, Guillem Xavi-
er Duch i Alexis Codina.

Fi del secret de sumari
La setmana passada es donaven a 
conèixer més detalls del sumari, 
després d'un mes i escaig en se-
cret. Segons el document, els em-
presonats en l'operació Judes dis-
posaven d'un explosiu denominat 
Termita que es trobava "sintetit-
zat" i "llest per ser utilitzat". Així 
ho indicaria un informe preliminar 
dels Tedax de la Guàrdia Civil que 

apareix en el sumari al qual hauria 
tingut accés l'ACN. 

Segons l'informe, existia una "or-
ganització criminal" amb un "nu-
cli productor" d'aquestes subs-
tàncies format per dos grups –un 
al Vallès i l'altre a Osona– que s'en-
carregaven de produir Termita 
des de "laboratoris clandestins" 
a Sabadell i a Sant Fost. 

L'objectiu, segons la Guàrdia Ci-
vil, era actuar sobre "punts sen-
sibles" com el Parlament, torres 
elèctriques i quarters de la Guàr-
dia Civil. L'encàrrec, segons es cita 
en el sumari l'haurien rebut d'un 
suposat "grup secret" denominat 
"CNI Català".  

Per la seva banda, el portaveu 
d'Alerta Solidària, Xavier Pelli-
cer, defensava la innocència dels 
acusats afirmant que en el sumari 
queda clar que no es va detectar 
explosius a cap dels domicilis. 

ELECTRICITAT

Naturgy dóna 
pautes per estalviar 
energia a les llars

El canal de televisió Vallès Visió, 
depenent del Consorci Teledigi-
tal Mollet, ha aconseguit una mit-
jana mensual de 24.698 especta-
dors diaris durant l’octubre, un 
registre que es converteix en el 
millor de tota la història del ca-
nal. El més vist pels espectadors 
aquest mes ha estat l'informatiu.

COMUNICACIÓ

Vallès Visió registra 
la millor audiència 
de la seva història

La Fundació Naturgy  ha ofert 
aquesta setmana dues sessions 
formatives de l’Escola d’Energia 
a Mollet, per oferir a famílies vul-
nerables pautes per realitzar un 
consum energètic més eficient, 
reduint l’import de la seva factu-
ra sense perdre les condicions de 
confort a la llar. Ambdues sessions 
van tenir lloc aquest dimarts a la 
tarda, al Centre de Serveis per a la 
Gent Gran El Lledoner.
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24 H /365 DIES A L’ANY · VEHICLES DE 4 A 7 PLACES

LA COOPERATIVA DES DE 1982

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

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

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

ECONOMIA

MOLLET. Les treballadores, la ma-
joria dones, encarregades de la ne-
teja dels equipaments municipals 
de Mollet van presentar aquest di-
jous una denúncia davant el jutjat 
social contra l'empresa Expertus 
per reclamar el cobrament dels 
seus salaris. La denúncia culmina 
una setmana de mobilitzacions 
per reclamar a la companyia, amb 
seu a Sant Cugat, el cobrament de 
les nòmines i demanar garanties 
per als propers mesos. El comitè 
d'empresa també preveu tramitar 
aquest divendres una denúncia 
davant inspecció de treball.

Segons fonts de la plantilla, des 
del mes d'agost, les treballadores 
cobren les nòmines amb retard, 
una problemàtica que s'ha anat 
agreujant. "Aquest mes d'octu-
bre encara no l'hem cobrat i 
des de l'empresa ens han dit 
que estan pendents que el banc 
els hi atorgui un préstec per 
poder pagar-nos les nòmines", 

LABORAL  L'AJUNTAMENT HA OBERT UN CANAL DE COMUNICACIÓ AMB EL COMITÈ D'EMPRESA PER BUSCAR SOLUCIONS 

La plantilla de la neteja dels 
equipaments municipals de 
Mollet reclama els seus salaris

TREBALL

PARETS / LA LLAGOSTA. L'Ajunta-
ment de Parets ha obert el perío-
de de presentació de candidatures 
per a vuit noves places de Plans 
d'Ocupació Local. En concret es 
volen cobrir dues places d'agents 
cívics, una de paleta, quatre de 
monitors de reforç escolar i una 
de tècnic d'ocupació. 

Per optar a les places els aspi-
rants han de trobar-se en situació 
d'atur. També s'admetrà la can-
didatura d'aquelles persones que 
estiguin en actiu amb una condi-
ció laboral equivalent a una jorna-
da igual o inferior a 5 hores set-
manals o que estiguin realitzant 
un programa d'inserció laboral 
des de l'Ajuntament de Parets. Els 
aspirants tenen temps d'inscriu-
re's fins al 20 de novembre. 

Per la seva banda, l'Ajuntament 
de la Llagosta preveu contractar a 
sis persones en un nou pla d’ocu-
pació. El consistori que ha obert 
ja la convocatòria, te intenció de  
contractar a quatre persones per 
a la Brigada Municipal d’Obres 
durant un termini de sis mesos i a 
dues persones per a la Brigada de 
Jardineria amb un contracte d'un 
any de durada. 

Aquest pla d’ocupació va adre-
çat a persones en situació d’atur 
que no cobrin cap prestació i que 
tinguin més de 45 anys. i

Nous Plans 
d'Ocupació 
a Parets i la 
Llagosta

expliquen des del comitè. De fet, 
la plantilla ha rebut un comunicat 
intern en què l'empresa justifi-
ca aquests retards pels "moltís-
sims problemes de tresoreria" 
motivats per "les irregularitats 
comeses pel nostre anterior 

responsable financer", que, se-
gons el comunicat, va provocar 
que els bancs tallessin les línies 
de finançament de l'empresa. Da-
vant aquesta situació, l'empresa 
assegura que ha reclamat als bancs 
un finançament extraordinari "que 
permeti atendre els nostres com-
promisos de pagament abans del 
dia 15 –divendres" i que espera 
resposta durant aquesta setmana.

El suport de l'Ajuntament
Representants de la plantilla es van 
reunir amb el govern de Mollet per 
buscar una solució i "aconseguir 

garanties que en els propers me-
sos puguem seguir treballant", 
expliquen fonts dels treballadors. 
Segons la presidenta del comitè 
d'empresa, Beatriz Tórtola, l'Ajun-
tament "s'està portant molt bé 
amb el nostre cas. De moment 
no anirem a la vaga perquè no 
els volem perjudicar".

Precisament, el consistori ha 
obert un canal de comunicació di-
recte amb la presidenta del comitè 
i ha establert com a prioritari que 
les treballadores puguin cobrar el 
més ràpid possible. Tot això sense 
que el servei quedi afectat. 

L'Ajuntament també ha fet dos 
requeriments a l'empresa, el se-
gon acaba aquest divendres. Si no 
obtenen cap resposta, es plante-
gen  iniciar un procés per extingir 
el contracte amb Expertus i iniciar 
una licitació d'urgència per poder 
contractar una nova empresa per-
què es faci càrrec del servei.

7 anys de contracte
Expertus Multiservicios, integrat 
al grup empresarial Expertus 
dedicat al sector serveis, és l'em-
presa a qui l'Ajuntament de Mollet 
contracta els serveis de neteja i 
de consergeria de les instal·laci-
ons municipals des del 2012. La 
plantilla contractada a Mollet està 
formada per una vuitantena de 
persones que ja van ser subroga-
des en el seu moment de l'ante-
rior empresa que s'encarregava 
d'aquestes tasques, LD. Expertus 
va aconseguir renovar el con-
tracte mitjançant concurs públic 
el 2016 i està previst que aquest 
s'extingeixi cap a finals de l'any 
que ve. i

Èxit del programa Singulars13 premiats en el concurs de les 12 tradicions de l'ADHEC
Mollet, Sant Fost i Santa Maria han col·laborat 
conjuntament per oferir el programa Singulars als 
joves del Baix Vallès que no estiguin estudiant ni 
treballant. 66 persones han finalitzat amb èxit el 
projecte subvencionat pel SOC.

L'Associació d'Autònoms Dones i Homes Emprenedors de Catalunya (ADHEC) va celebrar 
el passat dia 9 de novembre, al Mercat Municipal de Mollet, el sorteig del concurs A la 
recerca de les 12 tradicions catalanes molletanes! en el qual es van premiar 13 dels 900 
participants. L'activitat, activa durant el mes d'octubre, anava adreçada als infants del 
municipi i va comptar amb la col·laboració d'un centenar d'establiments molletans.

comitè d'empresa

MANIFESTACIÓ  Els treballadors davant l'Ajuntament de Mollet
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DIUMENGE 17

FIRA’T
DE L’ESPELTA

DE NOVEMBRE DE 2019

Organitza Col·labora

Per a més informació:
www.espairuralgallecs.cat
info@espairuralgallecs.cat
Tel. 93 544 53 97

A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
DE GALLECS

ESPAI PASSA-T’HO BÉ! 
De les 10 h a les 14 h
• La tardor feta galeta. Galetes amb forma de bolets i castanyes. 
 A càrrec de Gallecs Dolç.Taller familiar. Places limitades. 
• Festival de jocs. A càrrec d’En Doina. Activitat per a tota la família.

D’11 h a 12.30 h 
• Desperta el pagès que portes a dins. Gràcies a un conte sobre l’agri-
cultura, descobrirem diferents tipus de cultiu; coneixerem  un per-
sonatge molt especial i cercarem un tresor perdut en els boscos de 
Gallecs. Activitat familiar, a càrrec de Green Emotions. Places limitades. 
Inscripcions: www.greenemotions.es/activitats

De 9 h a 12.30 h
• Respira tardor. Marxa nòrdica per l’entorn de Gallecs. A càrrec de 
NordicWalkingTerapeutic. Preu: 15 €/persona. Inscripcions: 659863598 / 
info@nordiwalkingterapeutic.com

ESPAI APRÈN I RACÓ DE LA CUINA
11.15 h 
Farcim les verdures i fem cremes de temporada. 
A càrrec de Marina Duñach.
12 h 
Això va d’espeltes: espelta vs. espelta petita per fer pa. 
Xerrada i taller, a càrrec d’Ivette Prat, del Forn i Pastisseria Prat.
12.30 h 
Tastem cerveses fetes amb diferents cereals. 
A càrrec d’Albert Tintó, d’ Art Cervesers. Places limitades.

TASTA’M
A les 12 h 
Pa de pita amb espelta petita i verdures de temporada  
+ 1 got de TOC d’espelta. Preu: 4€

RACÓ DE LA BIODIVERSITAT
Exposició de blats antics que es conreen a Gallecs: 
espelta, espelta petita, forment, xeixa, blat Montcada 
i blat Florence-Aurore. 

DE L’HORT AL CISTELL
Hi trobaràs productes de Gallecs de temporada, 
ecològics i de proximitat 

Pa de farines de Gallecs de forners 

de diferents indrets del territori.
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La indemnització 
per extinció de 
l'arrendament de 
local
L'article 34 de la vigent Llei d'Arrendaments 
Urbans estableix que, si no existeix pacte en 
contra, l'arrendatari tindrà dret a una indem-
nització per extinció de l'arrendament de local 
de negoci.

La Llei intenta així compensar a l'arrendatari de 
l'aprofitament que l'arrendador o un tercer pu-
guin tenir sobre la clientela que s'havia guanyat 
durant el temps que va estar exercint la seva 
activitat en el local.

Per percebre aquesta indemnització són neces-
saris uns requisits: i) Que la durada mínima del 
contracte hagi estat d'almenys cinc anys sen-
se interrupció; ii) Que l'extinció del contracte 
d'arrendament s'hagi produït pel transcurs del 
termini convingut; iii) Que s'hagi exercit una 
activitat comercial de venda al públic en el local 
arrendat.

Si es donessin aquests requisits a l'arrendador 
haurà de notificar almenys amb quatre mesos 
d'antelació a l'expiració, la seva voluntat de re-
novar el contracte per un mínim de cinc anys 
més, abonant una renda de mercat.

La quantia de la indemnització es determinarà 
en la forma següent:

1. Si l'arrendatari iniciés en el mateix munici-
pi, dins dels sis mesos següents a l'expiració, 
l'exercici de la mateixa activitat, la indemnit-
zació comprendrà les despeses del trasllat i els 
perjudicis derivats de la pèrdua donada de la 
clientela respecte a la que tingués en el local 
anterior, calculada respecte a l'haguda durant 
els sis primers mesos de la nova activitat.

2. Si l'arrendatari iniciés dins dels sis mesos se-
güents a l'extinció una activitat diferent o no 
iniciés cap activitat, i l'arrendador o un tercer 
desenvolupen a la finca dins del mateix termini 
la mateixa activitat o una de naturalesa anàlo-
ga a la desenvolupada per l'arrendatari, la in-
demnització serà d'una mensualitat per any de 
durada del contracte, amb un màxim de divuit 
mensualitats.

CONSULTORI

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

Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

MONTORNÈS / MONTMELÓ. Un 
home va morir la matinada de 
dissabte en quedar-se atrapat 
dins d'una premsa hidràulica en 
la fàbrica Henkel de Montornès, 
segons van informar els Mossos 
d'Esquadra. La víctima tenia 52 
anys, era de nacionalitat espanyo-
la i veí de Montmeló.

L'avís de l'accident laboral es 
va rebre a les 4 h. El sinistre va 
succeir quan el treballador d'una 
empresa subcontractada estava 
reparant la premsa hidràulica i va 
quedar-hi atrapat.

A banda dels Mossos també van 
desplaçar-se als llocs dels fets 
tres dotacions dels Bombers de la 
Generalitat i efectius del Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM), 
que només van poder certificar la 
seva mort. El succés es va posar 
en coneixement del jutjat d'ins-
trucció en funcions de guàrdia i 
del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Arran de la notícia, una dese-

LABORAL  LA VÍCTIMA, VEÍ DE MONTMELÓ DE 52 ANYS, VA QUEDAR ATRAPADA DINS D'UNA PREMSA HIDRÀULICA

GALLECS. El Consorci de Gallecs i 
l'Associació Agroecològica orga-
nitzen diumenge la tradicional fira 
de l'espelta, en el marc del Fira't a 
Gallecs. La plaça de l'Església aco-
llirà de 10 a 14 h les activitats que 
posaran en valor els productes de 
Gallecs. Entre les propostes es farà 
el taller familiar La tardor feta ga-
leta, hi haurà un festival de jocs i 
l'activitat Desperta el pagès que 
portes a dins, amb què, gràcies a un 
conte sobre l'agricultura, es desco-
briran diferents tipus de cultius i es 
cercarà un tresor amagat a Gallecs. 

També s'hi farà una caminada de 
marxa nòrdica per l'entorn. 

Al racó de la cuina, la cuinera Ma-
rina Duñach oferirà un taller sobre 
verdures farcides i cremes de tem-
porada; també hi haurà una xerra-
da sobre el pa d'espelta, amb Ivette 
Prat, del Forn i Pastisseria Prat, i un 
tast de cerveses d'Art Cervesers. A 
més de l'exposició de blats antics i 
dels productes de temporada, s'hi 
podrà fer un tast (12 h) de pa de 
pita amb espelta petita i verdures 
de temporada i un got de cervesa 
TOC d'espelta per 4 euros.  

AGROALIMENTACIÓ  DIUMENGE A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

Gallecs enceta el cicle de 
fires amb la de l'espelta

ferran figueras

MOBILITZACIÓ  Durant la concentració de la CNT davant l'Ajuntament

Mor un treballador en un accident 
a la fàbrica Henkel de Montornès 

na de membres de la CNT Vallès 
Oriental es van concentrar dime-
cres davant de l'Ajuntament de 
Montornès per fer una crida a la 
mobilització per tal de visibilitzar 
que les morts en accidents de tre-
ball són "conseqüència directa 
de la precarietat laboral". Tot 
plegat, amb una pancarta amb el 

lema Stop Accidents Laborals, els 
seus beneficis els nostres morts. Pel 
que fa a aquest lema Genís Ferre-
ro, secretari d'Acció Sindical de la 

secció comarcal, explicava que el 
sindicat vol "posar l'accent en 
què sovint les empreses no res-
pecten la totalitat de mesures 
que exigeix la llei de prevenció 
de riscos laborals".

Ferrero també va explicar que 
amb aquesta mobilització pre-
tenen denunciar la sinistralitat 
laboral relacionada amb la pre-
carietat i d'aquesta manera "sen-
sibilitzar la societat i la classe 
treballadora per la necessitat 
d'organitzar-se i fer valer els 
seus drets, la seguretat i la salut 
que és molt important".

La concentració va durar una 
mitja hora en què van repartir fu-
lletons informatius a la gent que 
passava per la zona i van respon-
dre les preguntes de tothom que 
s'hi acostava.  
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OPINIÓ

El bloqueig és el revers espanyol 
de l'alternativa sorgida a 

Catalunya amb la proposta d'una
República independent

egueixo les enquestes electorals 
prèvies a l'escrutini oficial, i tot 
pinta una pròrroga del bloqueig 
institucional a Madrid, amb un 
poder legislatiu més fragmen-

tat i sense possibilitats de majories estables 
suficients. S'ha assumit el risc de perpetuar 
aquesta situació i sospito que tant el fet de no 
voler acceptar alternatives com els interessos 
ocults han prevalgut a l'hora de donar-hi sor-
tida mitjançant un acord de mínims.

Alguns experts apunten al fet que el su-
posat mandat del cos electoral és que els 
polítics aprenguin a posar-se d'acord i cul-
tivin la cultura del pacte polític. Sospito que 
aquesta és la coartada per a les elits polí-
tiques espanyoles per tal d'estirar la situ-
ació tant com puguin, redundar en trobar 
el desllorigador en el sistema, en el règim 
actual. Podrien acudir al pensament late-
ral, però no els interessa: l'alternativa real 
seria reformar el sistema, el propi marc, 
allò que les elits històricament dominants 
no volen. Seria admetre el llast històric del 
bastiment d'un estat modern fallit, amb 
un projecte de nació liberal segrestat ini-
cialment per l'imperi, i amb unes elits ex-
plotadores i extractives, més inclinades a 
les rendes, poc interessades en l'economia 
productiva. Un estat, que a més, no ha supe-

S
BLOQUEIG

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

rat el seu passat feixista tot combatent-lo, 
sinó que l'ha acollit en el seu sí i l'ha trac-
tat amb condescendència perquè mai s'ha 
assumit com a element contrari a l'actual 
marc pactat amb el règim anterior.

Una suposada democràcia ultrarrepre-
sentativa que arroga als líders la interpre-
tació de la voluntat de la població manté 
els ciutadans en constant minoria d'edat, 
reduint-los a mers pobladors del país. La 

poca pràctica de mecanismes directes 
com referèndums o iniciatives legislatives 
populars no permet agregar preferències 
clares i impedeix l'empoderament civil. I 
tot plegat és el que representa el projecte 
del Règim del 78 al caire de l'abisme.

El bloqueig és el revers espanyol de 
l'alternativa sorgida a Catalunya amb la 
proposta d'una República independent 
davant un marasme que comença a mani-
festar raneres.

És l'atzucac que sembla que volien i, per 
tot plegat, del qual sembla que no hi ha in-
terès per a sortir-ne.

Diumenge, la ciutadania de l'Estat va tornar a exercir el seu dret a vot, com si 
es tractés d'una segona volta a les presidencials. Després de mig any en què 
el PSOE i Podemos van ser incapaços de constituir un govern, Pedro Sánchez 
tornava a convocar eleccions. El resultat del 10-N ha canviat poc les possibilitats 
de formar govern a la Moncloa –però dimarts Sánchez i Iglesias escenificaven 
amb una abraçada encarcarada el que anomenen "pacte de progrés" per a les 
Espanyes–. Calia repetir eleccions per arribar a un punt que es podia haver trobat 
fa set mesos? En tot cas, la segona volta ha servit perquè part del cens –cansat 
d'uns polítics sense cultura del pacte i la negociació– es quedés a casa, perquè 
el vot independentista es consolidi i torni a guanyar a Catalunya –amb un nou 
repartiment, fruit de la decisió de la CUP de presentar-se al Congrés– i, sobretot –i 
desgraciadament–, perquè la ultradreta s'hagi desacomplexat –el transvasament 
de vots entre Cs, PP i Vox és evident– i un partit obertament feixista, xenòfob i 
racista hagi més que doblat els seus diputats i sigui tercera força a l'Estat. Caldrà 
veure ara si la resta de partits, especialment els del govern espanyol, prendran nota 
de les conseqüències d'haver normalitzat els ultres i d'haver-se acostat a alguns 
dels seus postulats, en especial els relacionats amb la unitat d'Espanya.

UNA SEGONA VOLTA ÚTIL? 
Editorial

En nèixer, /portem el vestit
que ens han dissenyat.
En crèixer, /amb grans tirallongues
l'anem adaptant.
De joves, / ens agradaria
que fos ben llampant, / que tingués aprest
i anés ben folgant.
A la maduresa, / preferim un teixit subtil,
amb  bones costures, / ni màniga ampla
ni un punt descosit,/ que t'agradi
i no et desempari.
Ja a la vellesa, / -tant temps que ha passat-
i no te'n adones, / sols està embestat.

Maria Pujol, de la Taula poesia, amics 
del Brossa i membre del Niu d'art poètic

Una excel·lent metàfora de la vida que des 
de la sensibilitat femenina ens presenta 

COSINT I SARGINT

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

Racó poètic

l'evolució d'una filosofia, estudiada des de 
la sensibilitat i el desig de créixer i de tro-
bar en cada etapa de l'existència, la veritat 
del propi jo. 

Les etapes de la vida explicades amb 
una agulla que compleix les funcions de la 
ploma. I la lectura del programa de la vida 
en l'emoció de cada etapa ens recorda que 
la perfecció no s'assoleix perquè el vestit 
que ens posaven al néixer, ens feien por-
tar d'infants, volíem de joves, escollíem de 
grans i de vells al fer l'exàmen de consci-
ència ens adonem que el que portem “sols 
està embestat”.  Senzillament la felicitat de 
cada persona, personalitzada en cada eta-
pa, és un procès que no té fi i al final de la 
vida tot el que hem treballat només és un 
"embastat" perquè el vestit de veritat no-
més es porta en la transcendència.

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

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

Bústia
Mollet 30 km/h

La DGT implantarà uns criteris on tots els 
carrers de Mollet del Vallès seran a 30km/h, 
sense excepció. 30 km/h! Tot un luxe en segu-
retat vial i reducció d'emissions, sobretot per 
un punt negre en qualitat de l’aire. L'Ajunta-
ment de Mollet del Vallès avança la seva im-
plantació a la ciutat per no haver executat el 
pla de mobilitat de l'any 2014. Paper mullat. 
L'increment de Vehicles de Mobilitat Personal  
(VMP) ha posat sobre la taula les mancances 
de Mollet del Vallès en la mobilitat del futur.

No tot és perfecte amb un Mollet 30 km/h. 
Ara alguns cotxes i motos no respecten la ve-
locitat màxima, millorarem aquesta situació? 
Potser accentuarem aquesta negligència. Per 
reduir la velocitat dels vehicles s'ha de fer 
físicament, amb "entrebancs" que dificultin 
superar el màxim permès si volem seguretat. 
No s'entén com no és elevat el pas de via-
nants Jaume I amb Rambles si és una artèria 
de vianants de la ciutat, tampoc els de Vínzia 
a plaça Prat de la Riba. Mollet ha de donar 
prioritat al vianant, a vehicles eficients, poc 
contaminants i a baixes velocitats. Mollet és 
on vivim, no és un circuit de cotxes. Hem d'en-
focar aquesta modificació de la ciutat com un 
primer pas per una millora substancial de les 
nostres vides, tinguem cotxe o no. No podem 
creure que canviant els senyals l'1 de gener de 
2020 a 30 km/h ja estarà tot fet. Necessitem 

conscienciació, limitacions físiques de veloci-
tat, millorar el transport públic a Mollet i re-
duir les places d'aparcament de cotxes dins 
de la ciutat, afegint places d'aparcament se-
gurs per a VMP i bicicletes. S'han d'organitzar 
aparcaments dissuasoris als afores (Can Prat, 
zona de l'antiga discoteca Teatre, ronda de la 
Farinera, etc.), organitzar aparcaments a les 
estacions de tren perquè el títol de transport 
públic tingui prioritat per aparcar un vehicle 
i realitzar aparcaments segurs de prou capa-
citat per a bicicletes i VMP. No ens podem per-
metre tenir 41.000 aparcaments per a cotxes 
dins de la ciutat, només hem de fer una ullada 
a la imatge per satèl·lit per comparar el que 
ocupen 8.000 vehicles a l'aparcament Semap 
a la Llagosta. El 65% de l'espai públic el de-
diquem al cotxe i hem malbaratat la qualitat 
del nostre aire. És necessari peatonalitzar i 
crear zones de baixes emissions tal com es 
va acordar en l’Àmbit 40, del que forma part 
Mollet del Vallès. Una primera proposta: fer 
l'avinguda Llibertat per a vianants. 

No ens podem oblidar tampoc d'un Mollet 
accessible i connectat amb les poblacions dels 
voltants, per anar caminant o amb bicicleta, 
sense barreres arquitectòniques. Actualment 
aquest privilegi només el té el cotxe. Les grans 
vies de comunicació que ens envolten no ens 
permeten desplaçar-nos al nostre voltant com 
desitjaríem. Hem de canviar aquesta situació.

 mollet pel futur

Promou:
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Seat Ibiza 1.0 Tsi  FR
115 CV · Año 2017 · Km 22.040

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

Seat Altea 1.6 TDI ECOMOTIVE  
105 CV · Año 2014 · Km 52.795

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

Abarth 595 COMPETIZIONE
180 CV · Año 2018 · Km 10.000

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

Skoda Spaceback 1.4 TDI Ambition DSG
90 CV · Año 2017 · Km 18.900

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

Opel Adam 1.4 JAN
87 CV · Año 2016 · Km 59.959 

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

PVP: 
13.990 €*

PVP: 
9.900 €*

PVP: 
8.500 €*

PVP: 
10.300 €*

PVP: 
12.990 €*

PVP: 
23.900 €*

PVP: 
26.900 €*

PVP: 
26.900 €*

PVP: 
10.500 €*

PVP: 
19.600 €*

Peritación al momento Trato personalizado Pago inmediato

*Precio condicionado a financiar

compramos tu coche

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



dV, 15 noVembre 201926

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Espai Decora, 56 anys fabricant 
sofàs a mida i de qualitat
Espai Decora celebra el 56è aniversari a 
Mollet ampliant i renovant les instal·lacions 
i els seus serveis. L'establiment, regentat 
pel matrimoni format pel Jaume Capmany 
i la Cecilia Cabana, arriba a aquesta fita his-
tòrica amb una nova col·lecció pensada per 
a tots els gustos i edats: sofàs amb línies 
clàssiques amb la comoditat dels moderns, 
novetats amb les quals, per descomptat,  

continua primant la qualitat i la fabricació a 
mida de tots els seus sofàs, trets identitaris 
de la marca des dels seus orígens. 

Espai Decora, amb un espai d’exposició 
de 400 m2, és un establiment històric i de 
referència a Mollet. En destaquen el seu 
tracte familiar i atent amb els petits detalls 
que ara s'amplia amb un nou servei perso-
nalitzat de decoradors. 

ESPAI DECORA
Rambla Balmes, 1-3. Mollet. Tel. 93 570 91 45 

www.hogardecora.es
L’APARADOR

DE LA SETMANA

Remeis naturals per a l’hivern
Arriba el fred i els canvis bruscos de tem-
peratura porten refredats, grips, tos, mal de 
coll i altres problemes. És hora de reforçar 
les defenses del nostre sistema immuno-
lògic i compensar els punts més dèbils del 
nostre organisme per evitar malalties. Us 
recomanem prendre sovint  infusions de fa-
rigola (desinfectant) o de llanten o malva si 
teniu dificultats per expectorar.

És bo ventilar cada dia la casa i si poseu 
un platet amb aigua i unes gotes d’essència 
d’eucaliptus a sobre un radiador, ajudareu a 
mantenir el grau d’humitat que necessitem i 
que es resseca amb les calefaccions. També 
us ajuda a respirar millor, un aire més salu-
dable.

Pels que patiu d’afonia i coll inflamat és 
molt bon remei fer gàrgares d’erissim en 
planta, hi trobareu una gran millora. Tres o 
quatre vegades al dia. També la podeu pren-
dre en infusió. 

Una novetat d’aquesta temporada és unes 
càpsules efervescents amb vitamina C i 
plantes que es metabolitza molt bé perquè 
al ser efervescent no molesta l’estómac i té 
efecte molt immediat: descongestiona i res-
pireu millor, treu el mal de cap, millora la tos, 
suavitza el coll i ajuda a expectorar.

Pels que teniu el bon hàbit de fer preven-
ció en aquests canvis de temporada prenent 
gelea reial, teniu un 20% de descompte 
combinat dues de les gelees de diferents 
marques (només aquesta setmana).

Per acabar us informem de la super-ofer-
ta: un  25% de descompte en Capilare 60 
càpsules de Novadiet (fins a acabar exis-
tències). És el producte més venut des de fa 
anys per reforçar el cabell i evitar-ne la cai-
guda, a la vegada que millora les ungles. I no 
oblideu passar per a la botiga el dia 29: amb 
el Black Friday tots els productes tindran 
bons descomptes!! 

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS  
Gaietà Ventalló,  9   - Mollet del Vallès

Tel. 93 570 28 29 - Facebook: saludteresapons

 T.J. CÁNOVAS 
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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ESPORTS

MOLLLET. Després de patir contra 
el Sants, el Recanvis Gaudí Mollet 
vol sumar la quarta victòria de la 
temporada al Plana Lledó. Fins 
ara, el Mollet ha guanyat els tres 
partits que ha jugat com a local i 
vol encadenar una quarta victòria.  
El Mollet ocupa el 9è lloc amb 
quatre victòries i tres derrotes i 
encara té pendent un partit con-
tra el Tarragona. Els de Josep Ma-
ria Marsà es veuran les cares con-
tra la UE Mataró, que és el tercer 
classificat amb sis victòries i dues 
derrotes. 

albert raga

BÀSQUET | Lliga EBA  ELS DE JOSEP MARIA MARSÀ OCUPEN EL 9è LLOC AMB QUATRE VICTÒRIES

El Recanvis Gaudí Mollet 
vol la quarta victòria a casa

Victòria ajustada contra el Sants
El Recanvis Gaudí Mollet va suar de valent per guanyar contra el JAC Sants, 
per 68 a 67. Els de Josep Maria Marsà van anar de menys a més i van 
imposar-se per tan sols un punt de diferència a l'electrònic de la Plana 
Lledó. El millor molletà va ser Javi Rodríguez amb 23 punts i 15 rebots.

Campionat de karate de kataSetena victòria del Sant Gervasi femení
El Club Karate Montornès celebrarà diumenge 
la 24a edició del Campionat de Kata, que 
s'emmarca dins les festes de la localitat per les 
Festes de Tardor de Sant Sadurní. L'activitat 
tindrà lloc a El Sorralet a partir de les 9 h. 

L'Escola Sant Gervasi femení ja encadena set victòries aquest curs 
després de guanyar a la pista del Llefià, per 42 a 49. L'equip molletà 
lidera en solitari el grup 1 de la Segona Catalana. El pròxim rival de les 
molletanes serà el Ripollet, que ocupa el 7è lloc amb quatre victòries. 
El duel tindrà lloc al pavelló del Sant Gervasi diumenge (18.45 h). 

MOLLET / PARETS. El Camp Muni-
cipal del Germans Gonzalvo, fortí 
del CF Mollet UE, es posa a prova 
diumenge contra el líder, el Gi-
rona B. Els molletans han signat 
aquest curs quatre victòries i un 
empat, precisament aquests 13 
punts són els únics que ha sumat 
del que va de temporada l'equip 
de Jordi López.  

El Mollet, que ve de perdre al 
camp del Vic després d'encaixar 
dos gols al tram final del partit 
(2-0), es manté en una setena pla-
ça gràcies als punts del Germans 

FUTBOL | Primera Catalana  EL PARETS VISITA EL CAMP DEL RUBÍ

El fortí del CF Mollet UE es 
posa a prova contra el líder

cf mollet ue

IMBATUT  Un partit a casa del CF Mollet UE, encara invicte a la temporada

 CB MOLLET - UE MATARÓ 
Dissabte, 16  20 h Mollet

 CF MOLLET UE - GIRONA B
Diumenge, 17  12 h Mollet

RUBÍ - CF PARETS
Diumenge, 17  12 h Rubí

Gonzalvo. Pel que fa al Girona, 
també intractable com a local amb 
cinc victòries, és el segon millor 
equip visitant amb tres victòries 
i un empat. "Tenen una planti-
lla de molt nivell, amb un fons 
d’armari considerable, i a més 
estan ben dirigits des de la seva 
banqueta. És un club amb una 
estructura que fa respecte i que 
està mostrant un nivell impeca-
ble", admet el tecnic Jordi López.

Quart punt a Primera
Per la seva part, el CF Parets va 
sumar diumenge el quart empat, 
i punt, de la temporada. Els pare-
tans van acabar en taules contra 
a casa contra el CF Lloret, per 1 a 
1. El pròxim partit dels paretans 
serà al camp del Rubí, que és 13è 
amb deu punts.

La Molletense estrena 
la gespa amb empat
MOLLET. La UE Molletense va es-
trenar dissabte la nova gespa ar-
tificial amb empat contra l'Europa 
B, 1 a 1. Els molletans, al 6è lloc 
amb 17 punts, visitaran dissabte 
el Sarrià, que és l'últim classificat 
amb quatre punts. 

FUTBOL | Segona Catalana 

El CB Mollet B lidera en solitari la 
Copa Catalunya amb sis victòries

Copa Catalunya EL SANT GERVASI SUMA QUATRE VICTÒRIES

MOLLET. El Mollet B és líder en so-
litari amb sis victòries després de 
guanyar contra el Lliçà d'Amunt 
(72-71). Els molletans visiten El 
Masnou, 3r amb cinc victòries. Pel 
que fa al Sant Gervasi jugarà con-
tra l'antepenúltim, el Círcol.  

EL MASNOU -  CB MOLLET B 
Dissabte, 16  18 h El Masnou

CÍRCOL BADALONA- SANT GERVASI
Diumenge, 17  17.45 h Badalona
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PARETS. Parets va reunir 232 pe-
tanquistes durant el 26è Cam-
pionat de Catalunya Special 
Olympics-ACELL de petanca per 
a persones amb discapacitat in-
tel·lectual. En total van participar 
unes 75 tripletes diumenge amb 
equips d'arreu de Catalunya i un 
combinat d'Andorra. El campio-
nat va començar a les 9 h i es va 
perllongar al llarg del dia a les ins-
tal·lacions municipals, que es van 
omplir de gom a gom. El Campio-
nat de Catalunya estava organitzat 
per la Federació Catalana d'es-
ports per a persones amb discapa-
citat intel·lectual (ACELL). 

albert raga

PETANCA LA JORNADA VA TENIR LLOC DIUMENGE AMB UN TOTAL DE 75 TRIPLETES A LES PISTES

Parets reuneix 232 esportistes 
amb el català Special Olympics

EN JOC Uns petanquistes durant un dels moments del campionat

cf martorelles

EQUIPS El camp municipal es va omplir amb equips de totes les categories

MARTORELLES. El CF Martorelles 
va celebrar l'acte de presentació 
de la temporada 2019-2020 di-
vendres passat amb prop de 310 
esportistes. "Hem crescut un 
centenar de jugadors més res-
pecte al curs passat", admet el 
president del club, Carles Sig. 

El club martorellenc suma un 
total de 22 equips, dividits en dues 

estructures: la masculina compta 
amb dos conjunts d'escoleta, dos 
prebenjamins, tres benjamins, 
tres alevins, dos infantils, dos ca-
dets, dos juvenils i dos sèniors -a 
Tercera i Quarta Catalana-; i a la 
femenina, un conjunt de base i un 
sènior. A més, té un grup de ve-
terans i un equip en una activitat 
extraescolar. 

FUTBOL | Tercera Catalana  EL CLUB PRESENTA 22 EQUIPS

El CF Martorelles creix fins 
als més de 300 futbolistes

ce la llagosta

AL CAMP Un dels moments de l'acte al Municipal Joan Gelabert

LA LLAGOSTA. El CE la Llagosta va 
celebrar dissabte l'acte de presen-
tació amb 15 equips i prop de 180 
esportistes. L'acte va tenir lloc 
just després de la victòria del pri-
mer equip masculí contra el cuer, 
l'EFB Sentmenat, per 2 a 1. 

El primer equip va ser una de 
les novetats de la presentació del 
club llagostenc perquè la tem-
porada passada no tenia sènior 
masculí. La resta d'equips que es 
van presentar són tres d’escole-
ta, dos prebenjamins, tres benja-

mins, quatre alevins, un infantil, 
un juvenil i un sènior. “En dos 
anys hem fet una crescuda im-
pressionant amb dotze equips 
federats i tres d’escola", explica 
el coordinador del CE la Llagosta, 
José Ángel Venero, que confia el 
pròxim curs completar l'estructu-
ra amb l'única categroia que falta 
enguany, cadets.  

Durant l'acte de presentació, el 
club va presentar també les no-
ves samarretes de la temporada 
2019-2020. 

Quarta Catalana  EL PRIMER EQUIP VA GUANYAR A CASA 

El CE la Llagosta presenta 15 
equips el curs 2019-2020
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PARETS. El FS Parets té per primer 
cop un equip d'escoleta amb una 
desena d'infants de 4 a 5 anys. 
Aquest conjunt es va estrenar al 
Pavelló Joaquim Rodríguez dis-
sabte durant l'acte de presentació 
de la temporada 2019-2020 del 
club paretà. 

El club creix aquesta temporada 
i ja arriba als 160 esportistes amb 
un equip d'escoleta, un mini ben-
jamí, un benjamí, dos alevins, dos 
infantils, tres cadets, dos juvenils i 
un sènior, a més, dels tres cadets 
femenins i el sènior femení. "És el 
primer cop que podem presen-
tar un equip d'escoleta. Són els 
més petits del club i qui sap si 
algun dia podran formar part 
del sènior", explica la presidenta 
del FS Parets, Dolors Palomo. 

La responsable del club admet 
que els hi agradaria créixer però 
"no podem per espais perquè 
estem limitats". A banda de fer 
ús de les dues pistes del Pavelló 
Joaquim Rodríguez també entre-
nen a la pista de l'Escola Lluís Pi-
quer i a la de Can Butjosa. 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  EL CLUB PRESENTA 16 EQUIPS I MÉS DE 160 ESPORTISTES

El FS Parets estrena el 
seu primer equip d'escoleta

L'AE Montornès rep el 
cuer, la Floresta B
MONTORNÈS / MOLLET. L'AE Mon-
tornès, penúltim amb quatre 
punts, rebrà dissabte a Les Verne-
des, a les 18 h, l'Olímpic la Flores-
ta B, cuer sense punts. Pel que fa 
a la Unió FS Mollet, antepenúltim 
amb sis punts i un partit pendent, 
visitarà dissabte el tercer classifi-
cat, el Ripollet B.  

Primera Catalana

El Parets venç el derbi al Can Calet
L'entrenador David Picazos ja ha sumat la seva primera victòria dirigint el 
FS Parets i ha arribat en el derbi contra el FS Barri Can Calet, per 3 a 6. Els 
paretans van sumar dissabte la segona victòria de la temporada. El conjunt
paretà va aconseguir els tres primers gols del derbi en 17 minuts, tot i que 
el Can Calet va escurçar la diferència, 2 a 3, a la represa. Tot seguit es va 
veure l'intercanvi de gols fins al 3 a 4 perquè després el Parets va 
sentenciar. El FS Parets és 8è, de la Divisió d'Honor Catalana, amb set 
punts i el pròxim partit serà a casa contra el Castellar (12.15 h). Pel que fa 
al Can Calet és 6è amb vuit punts i visitarà diumenge el Pineda de Mar. 

El FS Unión Llagostene vol refer-se 
de la golejada contra el líder a casa

LA LLAGOSTA. El FS Unión Llagos-
tense es vol refer de la golejada a 
la pista del líder, el Padre Damián, 
per 8 a 0, davant la seva afició 

Lliga Nacional  ELS DE LA LLAGOSTA SÓN ONZENS AMB 6 PUNTS

albert raga

aquest dissabte. El conjunt llagos-
tenc, que dirigeixen Juan Carlos 
García i David Díaz, ocupa l’onzè 
lloc amb sis punts. El pròxim par-
tit dels de la Llagosta  serà contra 
el Sansur, que és cinquè amb onze 
punts i ve de perdre contra el Ri-
poll per 2 a 4. 

FSU LLAGOSTENSE - SANSUR 
Dissabte, 16  18 h La Llagosta

DANI MOSTEIRO

LA LLAGOSTA. Javier Ruiz torna a 
ser l’entrenador de la Concòrdia 
després que la directiva destituís 
dilluns Dani Mosteiro. La decisió 
del canvi de tècnic va ser presa 
per la secretaria tècnica i la direc-
tiva després de diferents conver-
ses amb les jugadores de l'equip i 
dilluns van comunicar la destitu-
ció a Mosterio.

La Concòrdia ocupa el desè lloc 
de la Segona Divisió amb un ba-
lanç de dues victòries, quatre em-
pats i dues derrotes. “Les capita-
nes em van avisar del malestar 
que hi havia amb el tècnic, en 
repetides ocasions i des de feia 
setmanes. Vaig intentar soluci-
onar la situació però no va ser-
vir de res”, admet el coordinador, 
Iván Beas. Per la seva banda, Dani 
Mosteiro, que complia aquesta 
campanya la seva segona tempo-
rada portant les regnes del sèni-

Segona Divisió DIJOUS ES VA COMUNICAR EL NOU FITXATGE

Javier Ruiz substitueix Dani 
Mosteiro a la Concòrdia

or de la Concòrdia, troba injusta 
la decisió després d’haver estat 
campió de lliga la temporada pas-
sada. “No entenc la decisió, crec 
que és injusta però puc marxar 
amb el cap ben alt. La tempora-
da passada va ser un gran any 
amb el títol de lliga i fins aquest 
inici de lliga feia un any que no 
es perdia a casa”, remarca Dani 
Mosteiro, que es mostra agraït per 
l'oportunitat d'entrenar a l'equip 
llagostenc.

Ruiz debutarà a Castelldefels
La Concòrdia va comunicar dijous 
mitjançant un comunicat que Javi-
er Ruiz agafa les regnes de l’equip 
per segon cop. El curs 2017-2018, 
Ruiz ja va portar a l’equip llagos-
tenc sent subcampió de lliga i clas-
sificant-se per a la final de la Copa 
de Catalunya. Aleshores, el tècnic 
va dimitir per discrepàncies amb 
la secretaria tècnica. Dissabte, de-
butarà a la pista del quart, el Cas-
telldefels. La Concòrdia ocupa el 
desè lloc amb deu punts.  

08centvint

CASTELLDEFELS- LA CONCÒRDIA  
Dissabte, 16  16 h Castelldefels

JAVIER RUIZ

08centvint
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El Circuit baixa el teló amb motos
MONTMELÓ. Els Campionats de Catalunya de Motociclisme viuran un in-
tens cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya amb la celebra-
ció de les curses puntuables per al certamen organitzat per la Federa-
ció Catalana de Motociclisme, en el qual també es puntua al Campionat 
Mediterrani de Velocitat i al Campionat de Catalunya de Velocitat de 
Clàssiques. Aquesta és l'última prova de l'any del Circuit. 

L'HC Vallag visita 
la pista del líder, 
el Banyoles B  

LA LLAGOSTA / SANT FOST. L'HC Va-
llag visitarà la pista del líder, el 
Banyoles B, que suma 12 punts. 
Els llagostencs són antepenúl-
tims, amb tres punts, després de 
perdre contra l'Ègara (21-28). Pel 
que fa al Sant Fost, al grup B, visi-
tarà diumenge la pista de la Salle 
Montcada B.   

Segona Catalana 

MARTORELLES. Amics Motoclub 
Martorelles ha iniciat aquest curs 
classes extraescolars per a in-
fants, d'entre 5 a 12 anys, al Cir-
cuit de Motocròs de Martorelles. 
L'any passat ja es va fer una prova 
pilot i aquest curs es compta amb 
un grup d'una quinzena d'infants. 

Les classes extraescolars tenen 
lloc de dilluns a dijous, de 17.30 a 
19.30 h i s'imparteixen per dife-
rents nivells. "Els nostres moni-
tors s'adapten al nivell del pilot 
perquè oferim nivells bàsics 
d'inici, d'entrenament o de cur-

MOTOR | Motocròs ADREÇAT A INFANTS DE 5 A 12 ANYS

Classes extraescolars de 
motocròs a Martorelles

arxiu

MOTOR A FONS  Imatge d'una cursa al circuit martorellenc

HANDBOL | Primera Catalana EMPAT CONTRA LES FRANQUESES

PARETS. El CH Parets va sumar el 
primer punt de la temporada dis-
sabte a la pista de les Franqueses 
(24-24). Aquest és el primer punt 
dels paretans a la Primera Catala-

El CH Parets suma el primer 
punt a la Primera Catalana

na després de sis jornades dispu-
tades. El Parets vol seguir puntu-
ant dissabte contra el Manyanet, 
que és segon classificat amb nou 
punts i ve de guanyar contra el 
Sarrià, per 34 a 28. Els paretans 
deixen l'últim lloc i ara són penúl-
tims amb un punt, empatats amb 
el cuer, el Barberà. 

CH PARETS -  MANYANET
Dissabte, 16  17.45 h Parets

Gran Turisme  ACULL CURSES DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA

El Racing Weekeng omple Montmeló
El Circuit de Barcelona-Catalunya va posar el cap de setmana el fermall 
d’or al Racing Weekend, una iniciativa de la Real Federación Española 
de Automovilismo que congrega el Campionat d’Espanya de Turismes 
(CET-RACE), el Campionat d’Espanya d’F4 i el Campionat d’Espanya de 
Resistència i GT (CER-GT) amb una jornada emotiva per als participants.

circuit

ses", indica el president d'Amics 
Motoclub Martorelles, Joel Loza-
no, que adverteix: "Els que venen 
per primer cop els hi ensenyem 
a muntar en moto i la posició. I 
mica en mica anem avançant".  

Aquestes sessions estan condu-
ïdes per quatre professors de Ri-
ders Coach, que dirigeix el pilot i 
entrenador Patxi López. En cas de 
no comptar amb moto ni vestua-
ri, el circuit ofereix l’opció de llo-
gar-los a aquells infants que volen 
provar però no compten amb tot 
l’equipament.   Jl.r.B.
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MOLLET. José Martín Peláez, de 
l'Atlètic Mollet, va posar-se diu-
menge la txapela de guanyador de 
la cursa popular, i prestigiosa, Be-
hobia-Sant Sebastià, al País Basc. 
L'atleta molletà va participar fent 
de guia d'Óscar Santos, veí de Cer-
danyola del Vallès, i tots dos van 
pujar a l'esglaó més alt del podi 
de la categoria B2, de discapacitat 
visual.

Els dos corredors van superar 
els 20 km del circuit d'asfalt, que 
separen les localitats de Beho-
bia i Sant Sebastià, en 1 hora, 18 
minuts i 35 segons. Per a Martín 
Peláez era la seva primera par-
ticipació i victòria, però Santos 
ja sumava set presències i tres 
victòries al País Basc. "Abans de 
la cursa vam fer un parell de 
rodatges conjunts perquè el 
ritme el marca ell. Jo el que he 
de fer és fer-li d'ulls avisant de 
girs o qualsevol advertència a 
la cursa", explica José Martín. En 
aquest sentit, Óscar Santos ad-
met que el molletà va entendre la 
seva tasca: "No es tracta que em 

ATLETISME | Cursa popular  L'ATLETA DEL CLUB ATLÈTIC MOLLET GUANYA LA CATEGORIA B2

José Martín venç la Behobia 
fent de guia d'Óscar Santos

EN PISTA  Parejo en un salt i Albert Selva, al seu costat

MARTORELLES. Martín Parejo va 
assolir diumenge el 9è lloc del salt 
de llargada del Mundial Paralím-
pic d'atletisme, que té lloc a Dubai 
(Emirats Àrabs Units). El marto-
rellenc no va poder lluitar per les 
medalles de la categoria T11 –at-
letes cecs– després d'assolir el seu 
millor registre de la cita interna-

Paralímpic  EL DE MARTORELLES ES QUEDA SENSE METALL

Martín Parejo queda 9è al 
salt de llargada del Mundial

cional en un salt de 5,50 metres.  
Pel que fa als 100 metres llisos, 

dimarts Parejo va quedar eliminat 
a la primera ronda. El de Martore-
lles no va poder córrer amb el seu 
guia, Albert Selva, per una lesió i 
ho va fer amb Mark Ujakpor. Mar-
tín Parejo va fer la sèrie amb un 
temps d'11,80 segons. 

El CA Mollet, de cros 
a Montelimar
MOLLET. Una quarantena d'atletes 
del Club Atlètic Mollet partici-
paran diumenge al Cros de Mon-
telimar, ciutat francesa agerma-
nada amb Mollet en el marc d'un 
intercanvi esportiu. La delegació 
molletana sortidà dissabte cap a 
França en autocar i tornarà diu-
menge a la nit. 

Cros

martín parejo

Eli Gordón, seleccionada per al 
Mundial de curses de muntanya
MONTORNÈS. Eli Gordón, de Montornès, ha entrat finalment a la llista 
definitiva de la Real Federació Espanyola d'Atletisme per disputar el 
Campionat del Món de Curses de Muntanya. La cita internacional tin-
drà lloc aquest divendres i dissabte a Villa La Angostura, a l'Argentina. 
Eli Gordón ha passat un any complicat amb uns mesos apartada de la 
competició per una lesió. Tot i això, al setembre va assolir el cinquè lloc 
a l'Sky Pirineu, de la prestigiosa Ultra Pirineus, i fa unes setmanes va 
imposar-se al trail de Sant Antoni de Vilamajor. 

Cursa de muntanya LA CITA INTERNACIONAL ÉS A L'ARGENTINA

j.m.p.

Pista  MOLLET ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TARDOR

Més de mig miler d'atletes infants
El Club Atlètic Mollet va organitzar la quarta prova del Campionat de 
Catalunya de Tardor d'infants amb més de mig miler de participants. 
El certamen, que està impulsat per la Federació Catalana d'Atletisme, 
va tenir lloc dissabte a la Pista Municipal La Pedra Salvadora, de Mollet.  

rogelio vega

marqui el ritme, es tracta que 
ell m'alliberi de la part visual. 
Jo no tinc agudesa visual, però 
si camp visual", diu Santos, que 
s'està preparant per fer la Marató 
de València. 

Els dos corredors van haver de 
superar el fred i la pluja d'una jor-
nada dura i que va comptar amb 
prop de 30.000 participants. "Els 

dos anàvem junts mitjançant 
una corda i el que va costar més 
va ser el fred, perquè costava 
més articular els braços. Però 
va estar molt bé", remarca José 
Martín, que recorda la cursa "com 
a exigent". Tanmateix Santos es 
mostra satisfet "de fer un bon 
temps a Sant Sebastià, tot i la cli-
matologia adversa".  Jl.rodríguez

AMB LA TXAPELA  Óscar Santos, a l'esquerra, i José Martín, a la dreta
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Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

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

Compartir per aprendre: 
trobada de grups de 
consum agroecològic

Dissabte 23·11·2019 - 17 h

Lloc: Espai Cultural i 
Gastronòmic Tarambana 
(Cardedeu)
Organitza: Cardedeu 
Autosuficient i Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental

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

- Quan va sorgir Granollers Pedala i 
amb quins objectius?
- Benjamí: L’Associació es va crear fa més 
de cinc anys amb l’objectiu de promoure 
la bicicleta com a mitjà de transport per 
a la vida quotidiana, per anar a l’escola o 
a treballar. I intentar buscar estratègies 
per desenvolupar totes aquelles coses 
que a la ciutat es poden fer amb bicicleta.
- Quin és el vostre estat actual?
- B: Avui som una associació amb 70 so-
cis i amb un volum d’activitats a la ciutat 
que fa que la gent ens conegui com una 
associació de referència de mobilitat 
amb bicicleta.
- Quines activitats promoveu?
- B: Hi ha un parell de coses que s’han 
anat consolidant durant aquests anys. 
Una són les pedalades, que en fem una 
cada mes, i sobretot en les urbanes això 
ajuda la gent a normalitzar el fet de cir-
cular en bici per la ciutat. I després hi ha 
un altre projecte que és la bici-escola, 
que està pensat perquè gent que no sà-
piga anar en bici pugui aprendre’n.
- Què hi trobem a la vostra seu del 
carrer Corró?
- B: Nosaltres vam demanar a l’Ajun-
tament un espai municipal per poder 
tenir un punt de referència, un punt 
bici a la ciutat on la gent pugui venir a 
informar-se o a preguntar quins itinera-
ris poden haver-hi per anar de casa a la 

feina en bicicleta. I també tenir un espai 
d’autoreparació, on la gent pugui venir a 
ajustar-se la seva bicicleta o a aprendre 
com reparar o com fer un manteniment 
bàsic de la seva bicicleta.
- Quina relació hi ha entre Granollers 
Pedala i l'Ateneu Cooperatiu?
- Robert: L’Ateneu és un òrgan que ens 
pot ajudar en aquest procés en què no 
tenim ben bé clar quina forma jurídica 
hauria de tenir això nou que ha de néi-
xer. I ells tenen les eines adients.
- Això que ha de néixer és l'articu-
lació de l'apartat de serveis. En què 
consisteix?
- R: Tenim el servei de missatgeria d’úl-
tima milla. Amb un conveni amb una 
empresa gran, Nacex, fem l’última milla 
en bicicleta i ens estalviem que hi hagi 
una furgoneta al centre i amb el que su-
posa, un destorb i contaminació.
- Quanta gent hi treballeu i quin és el 
nombre de treballadors que us agra-
daria assolir?
- R: Ara mateix som tres persones qui 
estem tirant endavant la part de serveis. 
Però si es van desenvolupant els serveis 
que volem, com que hi hagi un punt bici 
per assessorar la gent, o un centre de 
cicloturisme i d’autoreparació, segura-
ment es necessitarà més gent. I estem 
oberts a què tot creixi desmesurada-
ment i que hi hagi tanta gent com calgui.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

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

Granollers Pedala ofereix 
activitats per a la ciutadania
i un servei de missatgeria
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visi-
tar la seu de Granollers Pedala, al carrer Corró 
de la capital vallesana, per conèixer aquesta as-
sociació que pretén promoure la bicicleta en el 
dia a dia dels ciutadans de Granollers. El Benja-
mí Aguilar, secretari de l’associació Granollers Pedala, i el Robert Vázquez, soci, 
ens reben i ens expliquen el seu projecte, que també inclou una part de serveis.

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

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

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

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

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

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

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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El molletà Pele 
MacLeod actua
al Lledoner

MOLLET. El Centre de Serveis per a 
la Gent Gran El Lledoner de Mollet 
acull aquest divendres a la tarda 
(19 h) el concert de Pele MacLe-
od. Es tracta del projecte musical 
del molletà Pele Bernial (veu, gui-
tarra i piano) que pujarà a l'esce-
nari amb Miquel Pasqual (baix i 
piano) i Aleix Prats (bateria). Els 
assistents podran gaudir, entre 
d'altres, de cançons del seu dar-
rer disc, Pluja Fina. Un disc que 
va veure la llum l'any passat i que 
conté "cançons sinceres" de pop 
contundent, disco, funk, folk i fins 
i tot una havanera. 

Tot plegat, sota la producció del 
mateix MacLeod i de Marc Parrot. 
Pele MacLeod garanteix uns espec-
tacles "molt propers i participa-
tius", com afirma el músic, i on els 
assistents "s'ho passaran molt 
bé". L'accés és gratuït amb afora-
ment limitat i el concert s'emmar-
ca en la commemoració del desè 
aniversari de l'equipament del Lle-
doner, efemèride que complirà el 
pròxim mes de gener. 

CONCERT

SANT FOST / MARTORELLES. El grup 
de música martorellenc Psycho-
tropic Swamp presentarà dissabte 
el seu segon disc, Coitus Interrup-
tus. Serà en un festival de petit 
format –Crock Rock– organitzat 
per la mateixa banda i per l'entitat 
Carmanyola Sound, així com per 
l'Ajuntament de Sant Fost. Tot ple-
gat tindrà lloc a la terrassa del bar 
La Cúpula de Sant Fost.

Víctor Torremocha, gerent de La 
Cúpula i membre de Carmanyola 
Sound, explica que els Psychotropic, 
amb qui tenen "molt bona rela-
ció", havien pensat de fer el concert 
d'estrena de Coitus Interruptus a La 
Cúpula. I tots plegats van decidir no 
fer únicament una actuació musical, 
sinó anar més enllà i fer "una pre-
sentació completa". Així que des 
de les 16.30 h i fins a mitjanit els 
assistents podran gaudir dels con-

certs de quatre grups musicals que 
tots comparteixen "influències del 
rock psicodèlic dels anys 60 i 70", 
segons Torremocha.

Hi actuarà Sergi Estella, amb 
qui han tornat a comptar després 
que en el Carmanyola Sound a Mo-
llet del 2017 no pogués acabar la 
seva actuació a causa de la pluja. 
També ho faran els barcelonins 
Electric Monolith, convidats pels 
mateixos Psychotropic Swamp i 
amb qui comparteixen una línia 
musical semblant. I Howlin' Dogs, 
amb un lleuger regust psicodèlic, 
donaran el toc blues del festival i 
aportaran una visió contemporà-
nia de les cançons folk americanes 
de principis del segle passat.

A més, Albert Clos, també cone-
gut com a dj Catfish i qui ja va 
punxar al Carmanyola de Mollet 
del 2017, punxarà música diversa 

entre concert i concert i en acabar 
les actuacions fins a mitjanit.

Amb tot, Torremocha apun-
ta que "costa molt trobar un 
festival amb quatre grups del 
mateix rotllo al Baix Vallès i a 
aquest preu". Les entrades es 
poden comprar de manera antici-
pada per 5 euros a entradium.com 
o a taquilla el mateix dia per 8 eu-
ros, i s'espera que hi assiteixin al 
voltant d'unes 150 persones.

Un nom psicodèlic
Pel que fa al nom d'aquest esde-
veniment, s'ha apostat per l'ono-
matopeia dels gripaus entenent 
que és un animal relacionat amb 
la psicodèlia, estil musical princi-
pal dels concerts. En aquest sentit, 
Torremocha explica: "Diuen que 
si llepes un gripau et dóna un 
subidón".  sergio carrillo

MÚSICA  LA BANDA MARTORELLENCA I CARMANYOLA SOUND ORGANITZEN AQUEST PETIT FESTIVAL AMB QUATRE ACTUACIONS

Psychotropic Swamp presentarà el 
nou disc al Crock Rock, a La Cúpula

EL CARTELL

La ubicació

El festival tindrà lloc a la terrassa del 
bar santfostenc La Cúpula i es tallarà 
el carrer Prat de la Riba perquè la ter-
rassa s'estendrà precisament fins al 
carrer, per tal que hi pugui assistir més 
gent. Tanmateix, l'objectiu inicial era 
fer el Crock Rock a la muntanya. De fet, 
Psychotropic Swamp tenen un estret 
lligam amb la natura des del seu nom, 
ja que la paraula anglesa swamp vol 
dir pantà. Però l'opció es va descartar 
per la manca de temps per muntar-ho. 
Això sí, l'organització no descarta do-
nar continuïtat al Crock Rock amb una 
segona edició en un entorn natural i 
també amb la voluntat d'incloure al-
guna banda local. Tot i que no s'ha 
pogut fer a la muntanya, la terrassa de 
La Cúpula rebrà els assistents i partici-
pants del Crock Rock plena d'elements 
de vegetació i fins i tot amb una figura 
del gripau, qui serà el protagonista i la 
mascota de l'esdeveniment.

SERÀ A LA TERRASSA 
DEL BAR I ES TALLARÀ 
PRAT DE LA RIBA

p.s.

PSYCHOTROPIC SWAMP  Durant una actuació de la banda martorellenca a les Franqueses el passat mes de febrer

p.m.

PELE BERNIAL

CULTURA
Teatre musical a la Polivalent'El Rey León' i l'últim film de Tarantino, a la Fiveller
La Sala Polivalent de Montmeló serà dissabte i 
diumenge (18 h) l'escenari de l'obra de teatre 
musical Wicked, la historia jamás contada de las 
brujas del Mago de Oz, a càrrec de l'escola local 
de dansa i teatre For Dance Center.

El cicle de cinema organitzat per l'Ajuntament de Mollet a la Sala Fiveller 
torna aquest cap de setmana amb dues noves pel·lícules que recentment han 
estat a les sales comercials. Dissabte a les 18 h es projectarà el darrer film de 
Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. I diumenge a les 12 h serà el 
torn per al live action d'El Rey León, la versió d'acció en viu del clàssic Disney.
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TEATRE  'NOMÉS UNA VEGADA' ES REPRESENTARÀ DISSABTE A LES 19 H A MONTORNÈS

Reflexió sobre les violències 
masclistes, a Montbarri
MONTORNÈS. Aquest dissabte l'Es-
pai Cultural Montbarri acull una 
nova obra de teatre, es tracta de 
Només una vegada. Aquesta acti-
vitat està inclosa dins la progra-
mació contra les violències mas-
clistes 2019. Serà a les 19 h.

"Que estem disposats a tole-
rar en una relació?". Amb aques-
ta premissa l'obra de la dramatur-
ga Marta Buchaca, escriu sobre 
les violències de gènere amb una 
obra que mescla el drama i la co-
mèdia per reflexionar sobre les 
dificultats de comunicació en una 
societat on les tensions de gènere 
es barregen amb els comporta-
ments violents.

Gira al voltant del Pau, novel·lis-
ta, i l'Eva, editora, una parella des 
de fa set anys que segueixen una 
teràpia obligatòria amb una psicò-
loga de serveis socials arran d'un 

només una vegada

ELS TRES PROTAGONISTES  Encarnaran una parella i una psicòloga

episodi de maltractament d'anys 
enrere. Anna Alarcón, Maria Pau 
Pigem i Bernat Quintana són els 

protagonistes d'aquesta obra de 
90 minuts de duració i recomana-
da a partir dels 14 anys.  

Diumenge arriba 
la festivitat de 
Santa Cecília a 
Montornès
MONTORNÈS. Aquest diumenge 
amb motiu de la tradicional festa 
de Santa Cecília l'Escola Municipal 
de Música Dansa i Aula de Teatre 
organitzarà una festa amb música, 
espectacles i xocolata. Serà al tea-
tre Margarida Xirgu a partir de les 
11.30 h.

L'esdeveniment comptarà amb 
actuacions musicals de l'alumnat 
d'iniciació i dels cors de 13 i 2n de 
Llenguatge Música, el Cor Infantil, 
el Cor Jove i el Cor d'Adults. A més 
cada una de les actuacions ante-
riors vindran precedides per un 
espectacle de presentació a càr-
rec de la companyia El Replà. En 
finalitzar hi haurà xocolatada per 
a tots els assistents.

Aquest acte està emmarcat dins 
de la programació de les Festes de 
Tardor de Montornès del Vallès. 

MÚSICA

Dos centenars de grafiters van participar dissabte en l'11a edició 200 escriptors 
de grafits. Es tracta d'una activitat organitzada per l'entitat local Las haches 
del Valle i pel servei de joventut de l’Ajuntament de Parets, i amb la qual es va 
omplir amb obres d'art un quilòmetre de mur a la Riera Seca. foto: j.s.

Els grafiters porten l'art a la Riera Seca

SERÀ DISSABTE AL CASAL DE JOVES CAL JARDINER DE PARETS

PARETS. El Casal de Joves Cal Jar-
diner organitzarà dissabte una nit 
dedicada al punk amb les actuaci-
ons de Cutter i Maggot Temple. Els 
primers portaran "un so potent, 
brutal i bèstia on imperen els 
greus i baixos i on cada ritme és 
una martellada contra un mur 
d'imposicions, dogmes, políti-
ques i altres vanitats", segons 
apunten ells mateixos. També 

apunten que els seus trets distin-
tius són "els ritmes frenètics i 
constants, i la brevetat de les 
cançons i dels nostres concerts". 
Per la seva banda, el concert de 
Maggot Temple, amb tocs de hard-
rock, metal, stoner, rapcore i groo-
ve metal, arribarà amb ganes de fer 
ballar els assistents i de compartir 
un missatge: "A cada riff escopim 
la idea que res importa". 

Cutter i Maggot Temple 
protagonitzen una nit punk

la villarroel

JORDI CASANOVAS ÉS L'AUTOR D'AQUESTA OBRA DE TEATRE

PABLO DERQUI  Pujarà a l'escenari paretà amb Maria Ribera

PARETS. El Centre Cultural Can Ra-
joler acollirà diumenge una nova 
obra de teatre emmarcada en el ci-
cle Els espectacles a Parets del dar-
rer trimestre de l'any. Es tracta de 
La dansa de la venjança, escrita per 
Jordi Casanovas, dirigida per Pere 
Riera, interpretada per Pablo Der-
qui i Maria Ribera, i produïda per 
La Villarroel.

Una parella se separa després 
d'anys de matrimoni. El divorci 
els obliga a resoldre com s'han de 
repartir les hores d'un fill menor 
d'edat. Han fet un pacte. Han arri-
bat amb serenor fins aquest pacte. 
Però, a la casa on havien fundat la 

seva història en comú, tot just quan 
ja s'anaven a acomiadar sense dei-
xar més víctimes pel camí, el pacte 
es trenca i alguna cosa esclata. Cap 
de les dues parts es conforma ar-
replegant-ne els pedaços. S'acusen 
l'un a l'altre d'haver destruït l'amor 
que els unia i de ser una mala influ-
ència per al seu fill menor d'edat, 
que es converteix en moneda de 
canvi per a la venjança.

D'aquesta manera, l'autor, Jordi 
Casanovas, fa una dissecció precisa 
i colpidora d'una parella en des-
composició que s'enfronta en un 
ball de màscares progressiu fins a 
les últimes conseqüències. 

'La dansa de la venjança', 
de La Villarroel a Can Rajoler

El festival Lluèrnia 
d'Olot ha comptat 
amb participació 
martorellenca
MARTORELLES. El martorellenc 
Sergi Galí va donar dissabte el toc 
baixvallesà al reconegut festival 
del foc i la llum d'Olot, el Lluèrnia, 
amb una instal·lació artística ano-
menada Fragments tel·lúrics. Con-
juntament amb Joan Masoliver i 
Àlex Guimet van preparar una ins-
tal·lació immersiva que fa ús de la 
llum i la refracció com a eina d’ex-
pressió de l’últim sospir de l’àni-
ma del nostre entorn natural. Els 
autors expliquen que "la instal-
lació ens aboca al debat i la re-
flexió sobre la responsabilitat 
que hi tenim com a cohabitants 
d’aquest món hipercomunicat, 
però tanmateix tan desconnec-
tat dels seus orígens".

POPULAR

22a caminada de
la Penya Blaugrana 
i els escoltes
PARETS. Aquest diumenge tindrà 
lloc la 22a edició de la caminada 
organitzada conjuntament entre 
la Penya Blaugrana  i l'Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume. La mar-
xa sortirà a les 8.30 h de l'avingu-
da Lluís Companys 25 i tindrà un 
recorregut de 13,6 km per l'en-
torn del municipi i de Gallecs. El 
preu de la inscripció el mateix dia 
de l'esdeveniment és de 7 euros 
–les inscripcions anticipades es 
podien adquirir fins dijous per 6 
euros. Hi haurà botifarrada i obse-
quis per als participants.

Exposició per 
commemorar el 
centenari de Brossa
MOLLET. El Museu Abelló inaugu-
rarà dijous la mostra No em va fer 
Joan Brossa feta pel grup de mú-
sica experimental Cabosanroque. 
Es tracta d’una gran instal·lació 
sonora i plàstica formada per 
elements quotidians extrets del 
seu context per representar els 
paisatges als quals fa referència 
Joan Brossa en la seva prosa dels 
anys 40 i 50. D'aquesta manera, el 
Museu se suma a la celebració de 
l’Any Brossa, impulsat per la Fun-
dació Joan Brossa i la Generalitat 
de Catalunya durant aquest 2019 
per commemorar el centenari del 
seu naixement.
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llibreria l'illa

LITERATURA  VA PRESENTAR 'PARAULES QUE TU ENTENDRÀS'

A L'ILLA  Bosch, amb el llibre, durant l'acte de dijous de la setmana passada

MOLLET. El periodista i escriptor 
barceloní Xavier Bosch va presen-
tar dijous de la setmana passada 
la seva darrera novel·la –Paraules  
que  tu  entendràs– a la llibreria 
L'Illa de Mollet. Tot plegat es va 
convertir en una tarda en la qual 
l'autor i els assistents van poder 
parlar d’amor, de parelles, de sen-
timents i de secrets, temes que 
emanen del llibre.

D'altra banda, la llibreria molle-
tana també prepararà altres ac-
tivitats fins a finals de mes. Con-

cretament, aquest dissabte (12 
h) la Mercè Martínez, d'Un Conte 
al Sac, oferirà una sessió de con-
ta-contes per als més petits. I di-
mecres (20 h) arribarà una nova 
trobada del club de lectura Mòni-
ca Esclassans, amb protagonisme 
femení. En aquesta ocasió el llibre 
a comentar serà Cometierra, de 
l'autora argentina Dolores Reyes. 
A més, dijous 28 (20 h) hi haurà 
un altre club de lectura per parlar 
sobre L'última humiliació, de l'au-
tora grega Rea Galanaki.  

Xavier Bosch, protagonista 
a la llibreria L'Illa de Mollet

La molletana Judit 
López presenta el 
seu llibre a Parets
PARETS / MOLLET.  L'escriptora mo-
lletana Judit López Font presenta 
aquest divendres (18.30 h) el seu 
llibre El pintalabios de mamá a la 
sala d'exposicions de Can Rajoler. 
Es tracta d'un text "per als que 
encara creuen en les casualitats 
i per als que continuen avan-
çant encara que ensopeguin en 
el camí. Els fils del destí s'en-
trecreuen, s'enreden i, sense 
trencar-se ens empenyen cap a 
noves persones", segons l'auto-
ra. L'activitat està organitzada per 
l'entitat local Niu d'Art Poètic.

El certamen Poetes 
Grans arriba
a la 24a edició
MOLLET.  L'Ajuntament de Mollet 
celebrarà dimecres (18 h) la 24a 
edició dels Poetes Grans al Centre 
de Serveis per a la Gent Gran El 
Lledoner. Es tracta d'un certamen 
poètic, en el qual hi participaran 
gairebé una trentena de poetes i 
que estarà presentat per Mercè 
Martínez i Juan José Martínez, de 
la companyia Un conte al sac.

TEATRE  LA REPRESENTACIÓ TINDRÀ LLOC DISSABTE A LES 21 H

MOLLET. El teatre Can Gomà aco-
llirà dissabte (21 h) la represen-
tació d'Al sostre, una comèdia es-
crita per Nigel Planer –qui feia del 
hippy Neil Pye a la sèrie Els Joves 
que es va emetre a TV3–, dirigida 
per Israel Solà i interpretada per 
Pau Ferran i Oriol Grau.

Els dos actors encarnaran en 
Lapo i en Loti, dos artesans que 
treballen per a Miquel Àngel pin-
tant el sostre de la Capella Sixtina. 
Ells, de fet, són grans experts en 
aquest camp, mentre que Miquel 
Àngel no ho és, ja que, en realitat, 
ell és escultor.

Quan l'obra ja és avançada, el 
geni que quedarà per sempre als 
llibres d'història decideix acomi-
adar els seus dos treballadors, 

perquè vol acabar el sostre tot sol 
fent servir mètodes desconeguts 
i endur-se'n tots els elogis. Però 
en Lapo i en Loti no es queden de 
braços plegats i tornen a la Cape-
lla Sixtina per veure què ha fet el 
seu mestre. És en aquest moment 
quan tots els dubtes apareixen: 
qui són els veritables autors de 
les obres d'art? Què vol dir ser un 
geni? Què és la fama? A què cal 
renunciar per aconseguir-la? De-
dicar la vida a l'art i no rebre mai 
cap reconeixement val la pena?

Miquel Àngel és l'autor de la Ca-
pella Sixtina, però no la va fer sol. La 
seva vida no va ser gens fàcil, plena 
d'enveges, egos, papes, cardenals, 
mecenes, espectadors i artesans. I 
tots ells tenen alguna cosa a dir.  

'Al sostre' arriba a Can 
Gomà, una obra escrita pel 
Neil de la sèrie 'Els joves'

Arriba un nou 3 
de Teatre amb un 
espectacle familiar
LA LLAGOSTA.  Dijous (18 h) arren-
carà una nova edició del 3 de Tea-
tre. Un esdeveniment que omplirà 
el municipi de teatre fins diumen-
ge. El primer espectacle serà Una 
butaca i un llibre: la història de Can 
Pelegrí, a càrrec de la companyia 
Un conte al sac, i precisament a la 
biblioteca Can Pelegrí. Tot seguit, 
a les 20 h, tindrà lloc la inaugura-
ció del 3 de Teatre al mateix equi-
pament. D'altra banda, ja estan a 
la venda les entrades per als dos 
espectacles de pagament: Tenors, 
dissabte; i Ovelles, diumenge.

L'Alborada porta 
l'obra 'Los vecinos 
de aquel pueblo'
LA LLAGOSTA. L'Agrupació Cultu-
ral Galega Alborada ha convidat 
al grup Luz de Luna Teatro, que 
posarà en escena Los vecinos de 
aquel pueblo, una obra escrita i 
dirigida per Antonio Mayo amb 
música d'Alfredo González. Serà 
dissabte a les 18.30 h al Centre 
Cultural de la Llagosta, l'entrada 
és gratuïta i l'aforament és limitat. 
La companyia, formada per més 
d'una desena d'actors, portarà a 
escena una obra per "fer-se un 
tip de riure", adreçat a persones 
majors de 14 anys.

POPULAR LA FIRA MEDIEVAL TINDRÀ LLOC EL CAP DE SETMANA A L'AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE

Una cinquantena de paradetes 
medievals ompliran la Llagosta
LA LLAGOSTA. Aquest cap de set-
mana la Llagosta retrocedirà uns 
quants segles fins a l'edat mitjana 
amb una nova edició de la Fira 
Medieval. Enguany anirà a càrrec 
d'SC Produccions i Gust i Tradici-
ons, amb una llarga experiència 
en el sector, però que s'estrenen al 
municipi.

D'avui fins diumenge, el passeig 
de l'avinguda Onze de Setembre 
acollirà una cinquantena de pa-
radetes d'artesania i d'alimen-
tació medieval. I també hi haurà 
una desena d'activitats adreça-
des a grans i petits. Les activitats 
concretament arrenquen aquest 
divendres al matí amb un taller 
d'escuts i espases i un parc de 
jocs gegants tradicional, dues ac-
tivitats que es faran durant tot el 
cap de setmana. A més dissabte 
hi haurà diverses sessions de ma-
labars, animació i màgia infantil, 
i titelles. Diumenge, per la seva 
banda, hi haurà més espectacles 
de màgia –fins i tot de màgia ex-

arxiu

FIRA MEDIEVAL  L'avinguda 11 de Setembre recordarà l'edat mitjana

trema a la tarda– i hi haurà un 
campament medieval instal·lat al 
municipi durant tot el dia.

Josep Maria Soldevila, gerent 
de l'empresa organitzadora, ex-
plica que plantegen aquesta acti-
vitat amb l'objectiu de "buscar la 

complicitat de la gent del vol-
tant perquè puguin passar una 
bona estona". A més, afegeix que 
si fan una segona edició al munici-
pi, apostarien per fer recreacions 
històriques dels orígens o les lle-
gendes llagostenques.  

EL MERCAT VELL ACOLLIRÀ L''IMPRO HORROR SHOW'

MOLLET. La companyia Planeta 
Impro arriba aquest divendres 
(21.30 h) al Mercat Vell per in-
terpretar el seu espectacle Impro 
Horror Show. Sota les seves dues 
premisses principals, la impro-
visació i la imprescindible parti-
cipació del públic, els assistents 
podran gaudir d'un espectacle 
terroríficament divertit.

La companyia assegura que 
"riure-se'n de les pors és la mi-
llor teràpia per espantar-les" i 
per aquest motiu l'Impro Horror 
Show ha preparat "tot un aque-

larre en escena per invocar-les".
Fantasmes, dimonis, bruixotes, 

assassins en sèrie i morts vivents 
posseiran els actors, per mostrar 
la cara més còmica de la por. Amb 
aquesta energia, els actors trans-
formaran les frases del públic en 
escenes improvisades, intrigants i 
aterridorament gracioses.

Un museu de cera, el campa-
ment d’estiu, una casa encantada 
o el cementiri poden ser els es-
cenaris perfectes per tractar les 
fòbies més comunes i superar-les 
amb el millor humor. 

Planeta Impro porta una 
còmica teràpia contra la por
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MOLLET. El Centre Cívic de Can 
Pantiquet va acollir dissabte la 18a 
edició del festival Al Ras, amb set 
actuacions musicals de bluegrass 
i old time music. Lluís Gómez, un 
dels organitzadors, assegura que 
la celebració d'aquesta majoria 
d'edat va ser "fantàstica" i que 
"tot va anar molt rodat". Amb 
la sala dels concerts plena, es van 
omplir altres sales per als assajos 
en públic i per fer jams. L'actuació 
de Barcelona Bluegrass Kids, for-
mada per cinc infants d'entre 7 i 
10 anys, i la jam final amb tots els 
participants van ser alguns dels 
moments més destacats. 

josep ponsà

SONANT MANDOLINES  Van ser un dels instruments protagonistes

Can Pantiquet s'omple de bluegrass

MÚSICA  LA PRESENTACIÓ VA TENIR LLOC A LA CÚPULA

A LA CÚPULA  Gerard, Aina i Paula durant el concert de presentació

cambòdia

BAIX VALLÈS. La banda baixvallesa-
na Cambòdia ha tret el seu primer 
disc. Es tracta d'un EP format per 
cinc cançons i titulat Collserola. 
"És el punt més alt de Barcelo-
na, i un cop allà a dalt, amb la 
ciutat als peus, tens la sensació 
que no hi ha res més per sobre 
teu excepte la famosa torre, per 
la qual hi passen tot de senyals 
que ens manipulen als que som 
a sota", explica el martorellenc 
Gerard Magrinyà (guitarra i veu).

Cambòdia també la formen la 
molletana Paula Bericat (bateria) 
i la santfostenca Aina Desumvila 
(baix i segona veu). Tots tres van 
començar la primavera del 2018 
a gravar l'EP amb el santfostenc 
Dani Moreno "en un estudi mig 
improvisat a casa dels seus pa-
res", apunten. I afegeixen: "Li vam 
posar tanta dedicació i temps 
que la cosa s'ha allargat fins 
a aquest estiu. Ens agrada po-
der-ho haver fet així i amb un 
amic i un professional tan gran".

Amb el producte ja enllestit, i 
disponible a diverses plataformes 
musicals com Spotify, Amazon Mu-
sic o Apple Music, i a Bandcamp, 

el bar La Cúpula va acollir el pas-
sat 30 d'octubre la presentació 
d'aquest primer disc. Va ser en un 
concert amb una trentena d'assis-
tents i molt especial per a la banda. 
"Tocar a La Cúpula és com tocar 
al menjador de casa. És on assa-
gem, on fem reunions, on sopem 
i, com no pot ser d'una altra for-
ma, on vam presentar el grup i 
ara l'EP", diu Magrinyà. També 
apunten que estan "sorpreses i 
molt contentes de la rebuda que 
està tenint el senzill tenint en 
compte que encara no se n'ha 
fet massa difusió". Cal destacar, a 
més, que en les properes setmanes 
acabaran de fabricar el format físic 
(CD) i estan plantejant fer cassets.

Lluny d'etiquetes musicals
Pel que fa a l'estil musical de Cam-
bòdia, a la banda no li atrauen 
gaire les etiquetes. Consideren 
que "cada persona crea el seu 
propi estil musical en funció de 
les referències que ha anat es-
coltant", i les seves principals in-
fluències les trobem en grups del 
territori com Pau Vallvé, Mishima, 
Inspira, La iaia o Manel.  s.c.

Cambòdia treu el seu 
primer disc, 'Collserola'

Retrospectiva de l'obra
de Julià Mateu a La Marineta

MOLLET. Divendres es va inaugurar 
a La Marineta l'exposició Julià Ma-
teu, el pintor de les gotes blanques. 
Es tracta d'una mostra organitzada 
pel Museu Europeu d’Art Modern i 
per l'Ajuntament de Mollet que re-
cull 50 obres de l'artista de Ribes 
de Freser que va morir el 2016.

La comissària de l'exposició, la 
molletana Marta Busquets –ori-
ginària de Ribes de Freser i ami-
ga de l'artista– explica que a La 
Marineta es pot gaudir d'algunes 
de les pintures més representa-
tives de Mateu. Hi ha dibuixos de 
Connemara –llibre amb textos de 

poetes irlandesos i amb pròleg 
de Manuel de Pedrolo– inspirats 
en aquesta comarca de l'illa d'Ei-
re (Irlanda). També es pot gaudir 
d'alguns quadres que reflecteixen 
el mar i la vida quotidiana de Pa-
leàpolis (Sant Martí d'Empúries), 
on va desenvolupar bona part de 
la seva vida, i de Petraria (Ribes 
de Freser). Les seves extraordinà-
ries cartografies amb autoretrats 
de les dones més significatives de 
la seva vida, o les obres inspirades 
en Eros i el sexe –"la força creati-
va que ho mou tot"–, i en el taois-
me, també hi són representades.

Busquets assegura que Julià 
Mateu "pinta el que la gent no 
veu. Té ànsies per ensenyar-nos 
les atmosferes que existeixen 
entre un ésser humà i un altre 
ésser humà, o entre una planta 
i una altra planta, o entre una 
natura morta i una altra natura 
morta".  s.c.

ART  LA COMISSÀRIA DE L'EXPOSICIÓ ÉS LA MOLLETANA MARTA BUSQUETS

MOSTRA  Alguns dels quadres de Mateu, en total n'hi ha una cinquantena

s.c.

dissabte 16

diumenge 17

divendres 15

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

S’incrementa l’entrada 
d’aire fred, amb vent del 
nord, cel tapat tota la jor-
nada i ambient hivernal. 
Es podria escapar alguna 
gota.
La situació continuarà de 
ple hivern, amb cel inter-
calant núvols i clarianes, 
vent del nord i possibili-
tat d’algun ruixat al matí.

Matinada força freda amb 
cel serè, que es mantindrà 
així fins al migdia, amb 
un augment de núvols de 
tipus alt i mitjà.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 7 17ºC 8ºC 15ºC - 24 km/h W

DIVENDRES, 8 15ºC 7ºC 11ºC - 39 km/h WNW

DISSABTE, 9 15ºC 4ºC 12ºC - 19 km/h W

DIUMENGE, 10 16ºC 8ºC 10ºC 1,6 23 km/h ESE

DILLUNS, 11 16ºC 4ºC 11ºC - 19 km/h W

DIMARTS, 12 18ºC 6ºC 14ºC - 26 km/h SW

DIMECRES, 13 15ºC 6ºC 12ºC - 18 km/h SW

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

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

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

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

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

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

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

Guia de restaurants
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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