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El punt es va tractar al 
Consell d'Alcaldes de la 
Fundació Sanitària Mollet 

SANITAT
Els alcaldes volen que 
es millori la xarxa de 
transport públic que 
connecta amb l'Hospital  14

Dimarts es tractarà el tema al 
ple municipal a petició d'IUSF

Es crea un registre per a 
futures consultes telemàtiques

CONVIVÈNCIA
Desacords entre 
l'Ajuntament de Sant Fost 
i la plataforma veïnal pel 
futur centre de menors  10

FUTBOL
El CF Mollet UE s'endú el 
derbi de Primera Catalana 
contra el Parets amb 
un penal al minut 73   25

PARTICIPACIÓ
Martorelles presenta el 
procés per redactar el Pla 
d'Actuació de Mandat   15

ARQUES MUNICIPALS
JUNTS PER MOLLET PRESENTA 
25 PROPOSTES PER INCLOURE 
AL PRESSUPOST DE 2020  12

MEDI AMBIENT
EL RISC DE PLUGES TORRENCIALS I 
INUNDACIONS A MOLLET A CAUSA 
DEL CANVI CLIMÀTIC ÉS MOLT ALT   2, 3 i Ed.

Una empresària baixvallesana impulsa la 
remodelació de l'espai, que tindrà un cost d'1,9 

milions, i que acollirà un centre d'oci amb sales de 
projeccions i espais dedicats als e-sports  4

NOVA VIDA ALS CINEMES
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PRINCIPALS RISCOS AL MUNICIPI

ALTA

ALTA

MITJA

MITJA

MITJA

RISCOS                      VULNERABILITAT

ONADES DE CALOR / AUGMENT DE LA TEMPERATURA        

Increment demanda d'energia                                            Mitja
Afectació de la calor a infraestructures                                         Mitja
Afectació a la població feble (augment de la mortalitat)                                  Alta
Epitjorament confort climàtic (accentuació del fenomen illa de calor)                Alta
Canvis en els cultius                  Alta
SEQUERES I DISPONIBILITAT D'AIGUA   
Problemes d'abastament                                               Alta
Problemes en l'agricultura i la ramaderia                                             Alta
Problemes al verd urbà                                             Mitja
Disponibilitat aqüífers                   Mitja
EFECTES SOBRE ELS BOSCOS   
Incendis forestals                                               Mitja
Plagues                   Baixa         
Sequera als boscos, menys disponibilitat d'aigua                                              Baixa
VALORS PAISATGÍSTICS I BIODIVERSITAT   
Erosió                                              Mitja
Pèrdua d'interès turístic entorn natural                                              Mitja
Pèrdua de biodiversitat                 Mitja
TEMPESTES I PLUGES TORRENCIALS   
Inundacions i riuades                 Molt alta

Mollet davant l'impacte
        del canvi climàtic

Les inundacions i les riuades són el principal risc a la ciutat davant l'escalfament del 
planeta · El compromís local és reduir les emissions a 2,21 tones de CO2 per habitant l'any

MOLLET. El canvi climàtic és un 
problema mediambiental global 
però que té les seves afectacions 
a nivell local. En el cas de Mollet, 
l'escalfament del planeta fa que, 
en els propers anys, el municipi 
sigui més vulnerable a alguns dels 
riscos que comporta aquest canvi 
climàtic. En concret, l'impacte a 
Mollet serà molt alt pel que fa a 
les pluges torrencials i les inun-
dacions, i alt en els efectes sobre 
boscos. També es registra un risc 
alt en l'abastament d'aigua i en 
l'agricultura i la ramaderia per les 
sequeres, i en l'empitjorament del 
confort climàtic i l'augment de la 
mortalitat, provocat per les ona-
des de calor i l'augment de tem-
peratura.

ix  ho indica el er�il clim -
tic de ollet, una s ntesi gr �ica i 
numèrica de la situació del muni-
cipi envers el canvi climàtic, que 
ha desenvolupat la Diputació de 
Barcelona, com a ens Coordinador 
del Pacte dels Alcaldes i les Alcal-
desses pel Clima i l'Energia. 

El per�il inclou tamb  quin s el 
compromís assumit pel municipi 
per lluitar contra el canvi climàtic, 
un compromís que a Mollet es tra-
dueix en reduir les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle de Mo-
llet del Vallès en un 40,1% per a 
l’any 2030. Això a Mollet del Vallès 
vol dir passar de 3,7 tones de CO2 
per habitant l’any 2005 a 2,21 to-
nes per habitant l’any 2030.

FACHADAS LLISSA
Rehabilitación de fachadas y reformas en general.

TAROT PRESENCIAL Y TELEFÓNICO 
T. 649 62 44 77 (Cobro con Visa).

NAVIA CENTRE TERAPÈUTIC
PSICOTERAPEUTA · NATUROPATA · MAESTRA REIKI

Ritual para recibir el espíritu 
de la Navidad y año nuevo. 

PERSONALIZADO
BAJO ENCARGO, 

DESDE 25 €

Av. Catalunya, 205· Parets del Vallès.
Av. Catalunya, 205 Parets del Vallès. · T. 649 62 44 77

PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

FONT: Pacte d'alcaldes pel clima i l'energia

a reducció d’emissions de 
diòxid de carboni i dels 
gasos amb efecte hiver-
nacle són l’essència dels 

canvis que cal abordar per fer front a 
l’emergència climàtica. Per baixar la 
febre cal calcular, reduir i, si no queda 
més remei, compensar amb accions 
els que no s’hagin pogut reduir. Molts 
ajuntaments han adoptat compromi-
sos al respecte. Entre d’altres reduir 
les emissions en un 20% abans del 
2020. Ara es planteja la necessitat, a 
les portes del 2020, d’adoptar nous 
compromisos en línia de les exigèn-
cies de la Unió Europea i del Pacte 
d’Alcaldesses i Alcaldes pel clima 
i l’energia. Aquests objectius són 
clars: reduir com a mínim les emis-
sions en un 40% pel 2030 en funció 
de les emissions del 1990. L’any de 
referència és important. Per això, els 
ajuntaments que fan l’enganyifa de 
“reduir el 40% en funció de les emis-
sions dels 2005”, estan enganyant o 
han estat enganyats per assessors 
que pretenen vulnerar els objectius 
de la Unió Europea. Com és que la Di-
putació de Barcelona, el Pacte d’Alcal-
desses i Alcaldes i la Unió Europea no 
han posat el crit al cel? A qui es pretén 
enganyar? Quines són les diferències 
entre optar per l’any 1990 o el 2005, 
com any de referència? Són molt re-
llevants pel fet que el 2005 és l’any 
pic, quan les emissions van arribar 
al seu màxim històric i distorsionen 
a la baixa, totalment, la necessitat de 
reducció. Estem davant d’una enga-
nyifa que s’haurà de rectificar d’im-
mediat i no repetir mai més. Amb el 
clima i els compromisos no s’hi juga.

Bigues és periodista i ecologista. Ha publicat 
llibres divulgadors sobre el consum responsa-
ble i canvis que tothom pot fer per «salvar la te-
rra». Va ser fundador de Greenpeace Espanya.

L'enganyifa

L
JORDI 

BIGUES
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Menús Navidad

ABRIMOS
el 26 de diciembre
y el 1 y 6 de enero.

MENÚ 
Fin de semana

20 PRIMEROS 
Y SEGUNDOS

PARA ESCOGER
+ PAN TOSTADO

12,90 €

¡RECUERDA!
ADULTOS

23 €
INFANTIL
16 €

MOLLET.  El col·lectiu Mollet pel 
Futur continua negociant amb el 
govern local per poder tirar enda-
vant una declaració d'emergència 
climàtica a la ciutat consensuada 

per tots els grups municipals i 
amb una taula de caràcter consul-
tiu amb una representació impor-
tant de les entitats ambientalistes 
que treballen al territori. Després 

EL COL·LECTIU ORGANITZAVA EL CAP DE SETMANA UNA JORNADA PER CONSTRUIR EL SEU FULL DE RUTA D'ACTUACIONS

Mollet pel Futur negocia amb 
l'Ajuntament la declaració 
d'emergència climàtica local

IMAGINANT MOLLET La jornada es va dur a terme a La Marineta 

que fa unes setmanes, la moció 
presentada per la plataforma no 
fos acceptada per ser debatuda al 
ple, membres de Mollet pel Futur 
han mantingut un parell de reu-
nions amb Raúl Broto, regidor de 
Justícia ambiental, ecologisme i 
transició energètica. "L'Ajunta-
ment ja havia anunciat que fa-
ria la declaració però nosaltres 
la trobem buida de contingut i 
insuficient. Ara hem obert un 
canal de diàleg per fer segui-
ment de les actuacions muni-
cipals i per fer pressió des de 
la nostra visió més crítica i ra-
dical", explica Marc Fernández, 
membre de Mollet pel Futur.

Mobilitzar la ciutadania
La celebració de la vaga del clima 
va ser el germen de la creació del 
col·lectiu Mollet pel Futur, que, 

Accions locals

A banda de les grans mesures d'estalvi 
energètic o de reducció d'emissions, 
les administracions locals, igual que la 
ciutadania a títol personal, poden dur 
a terme petites accions que ajudin a la 
sostenibilitat del planeta. 

Com a exemple, l'Ajuntament de 
la Llagosta ha posat en marxa una 
d'aquestes mesures. Es tracta de po-
sar fi a l'ús dels gots de plàstic d'un sol 
ús al consistori. Per fer-ho possible, 
l'Ajuntament, en el darrer ple muni-
cipal, va repartir un got reutilitzable 
a tots els regidors, una mesura que 
suposarà acabar amb 30.000 gots de 
plàstic que s'utilitzaven cada any a 
l'Ajuntament. I és que a banda dels re-
gidors, el got reutilitzable fet amb fibra 
d'arròs, també es repartirà a tots els 
treballadors municipals.

Un altre exemple de sostenibilitat 
local ha estat la campanya Canya al 
plàstic, Martorelles!, amb què l'Ajun-
tament martorellenc ha repartit a les 
escoles i als usuaris i usuàries de la 
deixalleria canyetes metàl·liques re-
utilitzables. Amb aquesta iniciativa el 
consistori preveu posar el seu granet 
de sorra per eradicar les canyetes d'un 
sol ús, normalment fetes amb plàstic.

LA LLAGOSTA 
S'ESTALVIARÀ 30.000 
GOTS DE PLÀSTIC

ara, ha iniciat un treball més de 
fons per construir un full de ruta 
de la plataforma. Per fer-ho, el 
passat cap de setmana va organit-
zar la jornada Imaginem el Mollet 
del Futur, en què es van convidar 
moviments ecologistes, entre els 
quals els locals Cànem i la Plata-
forma en Defensa de Gallecs, que 
van explicar les seves experiènci-
es i com s'organitzen per aconse-
guir canvis gràcies a la mobilitza-

ció ciutadana.
Durant la jornada també es van 

fer sis taules de treball per recollir 
propostes i idees dels assistents, 
que s'hauran d'analitzar i que 
serviran per confeccionar aquest 
full de ruta d'actuacions. Els àm-
bits que es van treballar van ser la 
reducció d'emissions, la gestió de 
residus, l'energia i l'aigua, la sobi-
rania alimentària, la biodiversitat 
i la justícia climàtica.  

El col·lectiu organitzava la 
jornada Imagina el Mollet del

futur per recollir propostes 
per al seu full de ruta

Neix a Santa Maria el grup 
naturalista La Bassassa
SANTA MARIA. L'organització de les 
jornades Naturalment, Santa Maria, 
que tenen com a raó de ser apropar 
el coneixement del patrimoni natu-
ral de la població als veïns, ha estat 
l'embrió del naixement de La Bas-
sassa, un grup ecologista sorgit a 
Santa Maria, que es va presentar el 
passat 24 de novembre en la tradi-
cional sortida micològica. El col·lec-

tiu ha nascut amb l'objectiu "d'am-
pliar la  relació amb l’entorn" 
més enllà dels tres dies de les jorna-
des. Així, a la formalització del grup 
es pretén obrir a tot el municipi el 
programa d'activitats que ja duen 
a terme com el seguiment de nidi-
�icació de caixes niu o de la planta 
Lavatera olvia, molt important al 
Parc de la Serralada Litoral. 

SORGIT DE LES JORNADES NATURALMENT, SANTA MARIA L’ÀREA METROPOLITANA NORD DE L’ICS 
ESTRENA FLOTA DE VEHICLES SOSTENIBLES

 L’atenció primària de l’àrea Metropolitana Nord, a la qual pertanyen els 
ambulatoris del Baix Vallès, ha començat una renovació de la flota dels seus 
vehicles que permetrà que tots els seus professionals es desplacin amb cotxes 
100% sostenibles a principis d’any. Concretament, El 67% dels cotxes seran 
elèctrics (35) i la resta, híbrids, combinaran l’electricitat o el gas liquat del petroli 
(GLP) amb benzina. 

En la nova flota hi ha vehicles compactes urbans, turismes, furgonetes i, fins 
i tot, vehicles tot camí per a aquells territoris que així ho necessiten. En aquest 
sentit, en aquells casos on les característiques dels serveis ho requereixen, la 
flota elèctrica es complementa amb models híbrids o de gas.

La utilització d’aquests vehicles està reservada per a l’atenció domiciliària i 
urgències d’atenció primària en gran mesura, però també per al transport intern 
i tasques de representació.
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Nova entitat a Sant FostNou horari d'estudi a la biblioteca Can Mulà
La Sala d'Exposicions de l'Ateneu de 
Sant Fost acollirà dijous (19.30 h) la 
presentació de la nova associació local 
anomenada Entitat de Senderisme, 
Natura i Patrimoni de Sant Fost.

Dilluns arrencarà el nou horari de l'aula d'estudi de la biblioteca de Can Mulà. 
Del 9 al 22 de desembre i del 2 al 26 de gener, l'aula estarà oberta de dilluns a 
divendres de 20.30 h a 1 h, dissabtes de 16 h a 0 h i diumenges i festius de 10 
h a 13.30 h i de 16 h a 24 h. Del 23 al 28 i el 30 de desembre l'horari serà de 
16 h a 1 h i el dia 29 estarà oberta de 10 h a 13.30 h i de 16 h a 0 h.

SOCIETAT

Projecte per reactivar els cinemes de
L'Illa, incloent-hi e-sports i realitat virtual
MOLLET.  Els cinemes de L'Illa es 
reactivaran a partir del pròxim 
estiu. Així ho assegura la baixva-
llesana Olga Sierra, l'accionista i 
administradora de Basal Space SL, 
companyia que portarà a terme 
un projecte per convertir l'espai 
en un centre d'entreteniment, que 
va molt més enllà del setè art, i que 
també inclou esports electrònics 
(e-sports), així com activitats de 
realitat virtual i de simulació.

Amb aquesta iniciativa, els cine-
mes tornarien a funcionar dotze 
anys després del seu tancament. 
Sierra –qui viu a Martorelles, però 
també se sent molt molletana– 
apunta que vol projectar tant es-
trenes com preestrenes i que està 
tancant un acord "amb un dels 
tres majors distribuïdors i ope-
radors de cinemes d'Espanya". 
També assevera que està treba-
llant per disposar d'un cinema 
"premium" i que hi haurà "tarifes 
assumibles per a tothom".

Pel que fa als e-sports, "ens di-
rigim als amateurs i els volem 
donar un punt de trobada, per-
què en comptes de jugar sols, 
juguin en equips aquí", apunta 
Sierra. Concretament, es pretén 
crear lligues regulars per compe-
tir-hi individualment o per equips, 
però també preveu fer lligues 
d'escoles, instituts i universitats, 
així com convidar professionals 

dels e-sports cada cap de setmana 
"perquè vinguin a transmetre 
valors adequats del joc i dels hà-
bits saludables". També hi haurà 
una sala destinada a jugar-hi fora 
dels campionats. D'altra banda, 
Basal Space inclou la creació d'una 
acadèmia de formació d'e-sports 
adreçada als jugadors.

Quant a la realitat virtual, els 
usuaris podran endinsar-se en vi-
atges arreu del món o fins i tot fer 
una immersió en quadres artístics.

I el darrer eix que acolliran els 
cinemes de L'Illa seran les activi-
tats de simulació, entre les quals 
Sierra destaca la possibilitat de 
tenir un simulador de carreres 

com els de la Formula 1. De fet, 
apunta que ja ha tingut conver-
ses amb el Circuit de Catalunya 
i "intentarem convidar pilots 
professionals de Formula 1 per 
provar-los".

A més de tot això, l'accionista de 
Basal Space assegura que pot ha-
ver-hi lloc per "retransmissions 
d'òpera o d'altres activitats cul-
turals que es facin en teatres o en 
escenaris llunyans, per veure'ls 
en directe, tot i la distància".

Terminis d'actuació
El projecte compta amb diverses 
fases progressives d'activació. La 
primera va tenir lloc diumenge, 

amb la inauguració de La Lluna by 
Basal Space –a la plaça Major, on hi 
havia el bar La Lluna–, que a més 
de tenir la funcionalitat de coc-
teleria també serà una sala d'es-
deveniments. Entre els mesos de 
febrer i març s'obriran les oficines 
de Basal Space, a la planta superi-

or de La Lluna, que servirà com a 
coworking per a altres professio-
nals. I l'obertura dels cinemes es 
preveu per al pròxim estiu, sense 
una data fixa. En tot cas, els pri-
mers mesos seran de "rodatge", 
segons Sierra, i la intenció és fer 
una inauguració oficial de l'equi-
pament remodelat coincidint amb 
les estrenes del Nadal de 2020.

D'aquesta manera, Basal Space 
comptarà amb unes dimensions 
de fins a 5.000 metres quadrats 
–incloent-hi les dues places– per 
programar activitats culturals i 
d'entreteniment a la ciutat.

Fa un any i mig que Sierra va 
començar les negociacions per ti-
rar endavant aquest projecte i la 
baixvallesana s'ha trobat "molt 
bona disposició tant per part de 

EQUIPAMENTS  L'EMPRESÀRIA BAIXVALLESANA OLGA SIERRA TÉ PREVIST QUE EL NOU EQUIPAMENT REMODELAT S'INAUGURI ABANS DEL NADAL DE 2020

OLGA SIERRA  Ànima mater del retorn dels cinemes de L'Illa de Mollet

s.c.

la propietat, que ha tingut ganes 
que això torni a engegar, com 
per part de les institucions lo-
cals, ja que beneficia a tots".

Pel que fa a la reforma de les instal-
lacions del cinema, l'empresa farà 
una inversió d'almenys 1,9 milions 
d'euros. "L'edifici té problemàti-
ques a resoldre: hem de garan-
tir que les sortides d'evacuació 
no ens generin cap problema i, 
sobretot, hem de solucionar tots 
els problemes freàtics, que és el 
gran repte del local, i per això ha 
estat tants anys tancat".

Sobre els diners, Sierra diu: 
"No els tenim a la butxaca, i de-
penem de patrocinis i aliances 
i de finançament bancari. He 
assumit el risc perquè tinc per-
sones al costat que volen estar 
implicades, però sobretot per-
què crec en el projecte. Crec que 
això triomfarà". I afegeix: "El que 
tinc són acords i aliances estra-
tègiques amb grans marques 
que hi estan apostant i que em 
patrocinen, perquè jo aporto 
aquest retorn de visibilitat de 
marca amb els esdeveniments".

Per últim, Olga Sierra clou as-
segurant que també vol incidir en 
el sector turístic amb Basal Space 
i aconseguir "que Mollet es con-
verteixi en punt de destí per a 
l'entreteniment".  sergio carrillo

 El projecte de Basal Space tam-
bé compta amb la plaça Major i amb 
la plaça dels cinemes com a espais 
per portar a terme activitats. De fet, 
aquest Nadal omplirà la plaça Major 
d'activitats tots els caps de setmana, 
conjuntament amb l'Agrupació de Co-
merciants de L’Illa, amb una campanya 
anomenada I love my city. Concre-
tament hi haurà un taller d'escultura 
anomenat La Sagrada Família (diven-
dres a les 16 h, i dissabte a les 13 h i a 
les 16 h). Dissabte i diumenge també hi 
haurà altres activitats a la plaça.

CAMPANYA 
NADALENCA
PLENA D'ACTIVITATS

L'empresa Basal Space
comptarà amb 5.000 m2

per programar activitats
d'entreteniment a la ciutat
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NOVA OPERTURA! Rambla Nova 37. Mollet del Vallès

SMART LAUNDRY

BUGADERIA
AUTOSERVEI
BE SMART BE  WHASPOINTER

OBRIM SEMPRE!
DE 7 A 22:30H

365 
DIES a l’any!

SEGUEIX-NOS a les xarxes i gaudeix de les nostres promocions

TOTA LA TEVA ROBA
RENTADA I SECA
EN 50 MIN.
(INCLOU: SABÓ, SUAVITZANT I OXIGEN ACTIU)

9 KG
 DE ROBA

 DES DE

 3 €*

TARGETA CLIENT

CODI PROMOCIONAL: 75523707

PREU DE LA TARGETA
DE FIDELITZACIÓ

20€*

-10%
*Inicialment la targeta ve carregada amb 18€ cost de la targeta 2€. No caduca i es pot recarregar.

*El preu de 3€ és en horari Happy Hour de 7 a 10h de dilluns a divendres

Els 200 primers que posin el codi tindran un -25% descompte en el rentat 
Promoció vàlida fins el 31/12/2019 no acumulable amb altre promocions o targeta client..

OBITUARI

Mor la professora 
molletana Carmen 
Escar Monaj

MOLLET. El 28 de novembre va mo-
rir la mestra molletana Carmen Es-
car Monaj. I el seu comiat es va fer 
a Cuarte (Osca), el seu poble natal.  

Escar va començar a ensenyar 
en una petita escola del Pirineu 
aragonès. El 1973 va ser destinada 
a un Mollet en plena transformació 
i creixement on, "de forma incan-
sable i decidida", segons expli-
quen qui la coneixien, va exercir 
la seva professió durant 33 anys. 
Des de 1975 va treballar a l’actual 
escola El Bosc, des d’on va impul-
sar i participar del moviment per 
introduir els canvis que calien a 
l’ensenyament d’aquella època. 
Va assumir la direcció de l’escola 
en dos períodes i va defensar per-
manentment valors de l’ensenya-
ment públic: qualitat, llengua i gra-
tuïtat. "Es pot definir la Carmeta 
com un exemple de mestra que 
va arribar a Catalunya disposa-
da a viure-hi plenament, que es 
va fer seu el poble que la va aco-
llir i va lluitar per millorar-lo", 
apunten. Era amant de la festa i la 
cultura i els que la van conèixer 
la defineixen com una esplèndida 
amiga, sociable, comprensiva i so-
lidària, sempre disposada a apren-
dre de les experiències viscudes. 
En jubilar-se el 2006 va rebre un 
reconeixement públic a la seva 
personalitat i trajectòria.  

L'AVV d'Estació del
Nord es desvincula del
prec d'Ara Mollet ERC
MOLLET. L’Associació de veïns i veï-
nes de l’Estació del Nord ha volgut 
desvincular-se del prec que Ara 
Mollet ERC MES presentava dilluns 
de la setmana passada en el ple 
municipal en què reclamava un pla 
de reforma integral del barri.

A través d'un comunicat, l'entitat 
assegura que el prec "s’ha presen-
tat de forma unilateral, sense 
comptar amb el suport del grup 
motor del Pla integral i d'esque-
na a l’entitat, en un moment en 
què s’està treballant per recollir 
totes les necessitats expressades 
pels veïns i veïnes", exposa l'AVV.

Així mateix, l’associació vol po-
sar de manifest el seu malestar amb 

Ara Mollet perquè opina que "ha 
pretès abanderar una iniciativa 
veïnal sorgida d’una assemblea 
de barri, celebrada el passat es-
tiu, en la qual van participar tant 
gent de l’associació com veïns i 
veïnes a títol individual, i en cap 
cas com a representants de cap 
formació política".

Durant aquests mesos, l’AVV ha 
realitzat diferents activitats. De 
fet, el novembre, en col·labora-
ció amb Atzarola, van organitzar 
un acte lúdic que es va estendre 
al llarg de tot el matí i on veïnes i 
veïns van gaudir pintant un mural 
sobre les parets que donen a la pla-
ça de l’Estatut.  

CONVIVÈNCIA  EN RELACIÓ AMB EL PLA INTEGRAL PER AL BARRI

MOLLET.  La regidora de Promoció 
Empresarial de l’Ajuntament de 
Mollet, Encarna Ortiz, va lliurar di-
marts al matí el Certificat d’Iden-
tificació Fiscal a 258 alumnes 
perquè tirin endavant les seves 
cooperatives escolars. Tot plegat 
va tenir lloc en un acte a l’Institut 
Aiguaviva.

Un total de 258 alumnes de 5è 
de primària i el seu professorat  
van assistir a l’acte i van recollir 
el CIF de les cooperatives escolars 
creades. Concretament hi han par-
ticipat l’Escola Montseny, l’Escola 
del Bosc, el Col·legi Lestonnac, 
l’Agrupació Escolar Anselm Clavé, 
el Centre d’Estudis Mollet i l’Escola 
Sant Gervasi.

La regidora Encarna Ortiz els va 

recordar que tenen tot el curs per 
desenvolupar les seves coopera-
tives i que han d’aconseguir "un 
bon producte i tenir una bona 
actitud per engrescar la gent 
perquè us el comprin”. Els pro-
ductes es posaran a la venda du-
rant la Fira de Cooperatives, que 
se celebrarà la primavera que ve.

D'aquesta manera, per vuitè any 
consecutiu, l’Ajuntament de Mo-
llet, a través de l’Empresa Munici-
pal per a la Formació Ocupacional 
i l’Ocupació (EMFO), segueix fo-
mentant la transmissió dels valors 
de l’emprenedoria a l’alumnat de 
les escoles de la ciutat a partir del 
programa Cultura emprenedora a 
l’escola (CUEME), impulsat per la 
Diputació de Barcelona. 

EDUCACIÓ  L'ACTE VA TENIR LLOC A L'INSTITUT AIGUAVIVA

.

A L'INS AIGUAVIVA  Foto de família dels alumnes participants

L'Ajuntament lliura el 
CIF de les cooperatives 
escolars a 258 alumnes 

600 euros per combatre el càncer
L’Associació de Gent Gran la Década de los 60 va lliurar dilluns a Mollet 
Contra el Càncer els diners recaptats en la darrera actuació solidària 
que el grup de playback va fer el passat 13 de novembre al Mercat Vell. 
Concretament, han donat 600 €. Es tracta “d’un petit gest que ens 
serveix per donar sentit i valor a allò que fem ajudant dins les nostres 
possibilitats als altres”, deia Maria Ortega, de La Década de los 60.

.

SOLIDARITAT  ELS HA LLIURAT LA DÉCADA DE LOS 60
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NOVA OPERTURA! Rambla Nova 37. Mollet del Vallès

SMART LAUNDRY

BUGADERIA
AUTOSERVEI
BE SMART BE  WHASPOINTER

OBRIM SEMPRE!
DE 7 A 22:30H

365 
DIES a l’any!

SEGUEIX-NOS a les xarxes i gaudeix de les nostres promocions

TOTA LA TEVA ROBA
RENTADA I SECA
EN 50 MIN.
(INCLOU: SABÓ, SUAVITZANT I OXIGEN ACTIU)

9 KG
 DE ROBA

 DES DE

 3 €*

TARGETA CLIENT

CODI PROMOCIONAL: 75523707

PREU DE LA TARGETA
DE FIDELITZACIÓ

20€*

-10%
*Inicialment la targeta ve carregada amb 18€ cost de la targeta 2€. No caduca i es pot recarregar.

*El preu de 3€ és en horari Happy Hour de 7 a 10h de dilluns a divendres

Els 200 primers que posin el codi tindran un -25% descompte en el rentat 
Promoció vàlida fins el 31/12/2019 no acumulable amb altre promocions o targeta client..

INFRAESTRUCTURES  ELS TREBALLS DURARAN UN MES I TENEN UN COST DE 44.900 €

MARTORELLES. Aquest dilluns va  
començar l’actuació de millora 
del voltant del nou Espai Cívic El 
Safareig de Can Sunyer. L’objectiu 
d’aquesta intervenció és millorar 
els aspectes paisatgístics i socials 
d’aquesta zona que es troba inte-
grada al parc de Can Sunyer. 

Entre les actuacions previstes 
hi ha la de renovar les plantacions 
arbustives i arbòries mitjançant 
l’ús d’espècies ben adaptades a les 
condicions climàtiques de la zona.

Paral·lelament, es preveu reno-
var la xarxa de reg per degoteig 
als parterres i implantar el mateix 
sistema de reg a les noves planta-
cions d’arbrat. Així com retirar la 
jardinera elevada de fusta ubicada 

a la vorera sud del parc, pels pro-
blemes d’humitats que generava.

L’actuació es preveu que duri un 
mes i mig i té un cost de 44.900€. 
El 75% de l'import està subvenci-
onat per la Generalitat en concep-
te de la Llei de Barris.  

Inici de les obres de l'entorn 
de l'Espai Cívic de Can Sunyer

MEDI AMBIENT  EL SERVEI ES DÓNA DOS COPS A LA SETMANA, ELS DILLUNS I ELS DIJOUS

L'Ajuntament inicia la campanya especial 
de recollida de fulles a tot el municipi
MOLLET. L'Ajuntament ha engegat 
la campanya especial de recolli-
da de fulles. L'actuació es realitza  
coincidint amb l’època de l’any en 
què l’afectació per la caiguda és 
més elevada. 

Durant la campanya que es pre-
veu finalitzar el 30 d'abril, el ser-
vei es fa dos cops a la setmana, els 

dilluns i els dijous, de 14 h a 20 h, 
a tot la ciutat però, amb una es-
pecial atenció als barris de Santa 
Rosa, Can Borrell, Can Pantiquet i 
Riera Seca perquè és on hi cauen 
més fulles. Precisament, és en 
aquestes zones on s'han registrat 
més queixes dels veïns degut a 
l'acumulació de les fulles a la via.

L’objectiu de la campanya és 
evitar relliscades si les fulles es-
tan mullades i que els embornals 
no s'embussin en cas de pluges. 

Un any més, l'Ajuntament asse-
gura que es posa especial atenció 
a recollir les fulles el més netes 
possible per poder gestionar-les 
com a residus orgànics. 

Un arbre cau a l'avinguda Gaudí
La pluja que va caure aquest dimecres va provocar que un arbre caigués a 
l'avinguda Gaudí de Mollet. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís 
a les 16.40 h de la tarda. Al lloc dels fets s'hi va desplaçar una dotació de 
bombers, la qual es va encarregar de talar l'arbre i retirar-lo de la via. 
L'incident no va ocasionar cap ferit ni destrosses en el mobiliari urbà.

SUCCESSOS  ELS BOMBERS VAN RETIRAR L'ARBRE DE LA VIA

. s

RENOVACIÓ  Les actuacions serviran per plantar nova vegetació a la zona

SANT FOST. El Pavelló 1 de Sant 
Fost va ser l'escenari aquest di-
marts de la 12a edició de l’English 
Festival en la qual van participar 
290 alumnes de 6è de Primària 
i 1r d’ESO de les cinc escoles de 
Sant Fost, Martorelles i Santa 
Maria de Martorelles –Joaquim 
Abril, El Roure, Simeó Rabasa, Les 
Pruneres i Les Mimoses–, a més 
de l’institut Alba del Vallès.

La jornada va tenir com a tema 
principal el medi ambient i el can-

EDUCACIÓ LA JORNADA ES VA CENTRAR EN EL MEDI AMBIENT

La 12a edició de l'English 
Festival aplega 290 alumnes

vi climàtic, coincidint amb la cele-
bració del COP 25. Per a l'ocasió 
l’alumnat va cantar i ballar can-
çons com la de Radioactive d’Ima-
gine Dragons o Love song to the 
Earth de Paul McCartney. Al final, 
tots els estudiants van interpretar 
plegats Sing for the climate, amb la 
melodia de Bella Ciao. 

L’English Festival és una acti-
vitat d’intercanvi entre centres,  
pensada per potenciar l’anglès 
entre els estudiants.  

Acord per promocionar el turisme 
entre ciutats agermanades
MOLLET.  L'Ajuntament i les tres ciu-
tats europees agermanades amb 
Mollet –Montélimar (França), Ra-
vensburg (Alemanya) i Rivoli (Ità-
lia)– estudiaran maneres per poder 
promoure el comerç i el turisme 
entre els quatre municipis. L'acord 
ha sorgit de la trobada que van tenir 
a finals de novembre representants 

de totes quatre ciutats a la Fira de 
Santa Caterina, de Rivoli, a la qual 
van ser convidats per l'Ajuntament 
de la ciutat piemontesa. S'ha acor-
dat realitzar una altra reunió de 
treball a Mollet, l’any que ve, apro-
fitant la redacció del Pla de Màrque-
ting turístic que està duent a terme 
l’Ajuntament de Mollet.  
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BENVINGUTS AL MÓN DE LA JOGUINA EDUCATIVA I CREATIVA

Som distribuïdors autoritzats de les següents marques:

 Av. Jaume I, 1-3 · Mollet del Vallès · T. 935 931 384 
escuintoys@gmail.com · www.escuintoys.com

ELS dies 6 i 8 DE DESEMBRE: 
OBERT d’11 H a14 H i de 17 H  a 20 H.

dissabte 7 horari habitual.

Casa Arbre 
Bebès Sylvanian 

Families amb 
figura bebè

15,98

Castell Bebès Sylvanian 
Families amb figura bebè

15,98
Casa Sylvanian 

Families amb 
mobles i figura 
Freya Xocolata

29,99

Cotxe Forces 
Especials 
Playmobil 
amb llums

24,99

Cofre Maletí Cavallers Playmobil

19,99
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SANT FOST. L'Ajuntament es va 
convertir dimecres 27 de novem-
bre en la seu de la reunió entre la 
Plataforma Gestión Responsable 
i la Direcció General d'Assistèn-
cia a la Infància i l'Adolescència 
(DGAIA), la cooperativa ISOM i el 
consistori. La trobada s'havia ges-

ACOLLIDA LA REUNIÓ MANTINGUDA ENTRE LA DGAIA, LA COOPERATIVA ISOM, EL CONSISTORI I LA PLATAFORMA VEÏNAL NO VA SERVIR PER ACOSTAR POSICIONS

Gestión Responsable es manté 
ferm en el rebuig als MENAS

tat des de l'Ajuntament per tal que 
els veïns coneguessin de primera 
mà el projecte del centre que ha 
d'acollir 14 menors migrants no 
acompanyats a la localitat.

Les més de tres hores que va du-
rar la reunió no van ser suficients 
per acostar posicions, més aviat 

tot el contrari, segons es desprèn 
del comunicat que feia públic la 
Plataforma ciutadana l'endemà 
de la trobada: "Estimats veïns te-
nim males notícies", començava 
dient el document, assegurant que 
el diàleg amb el consistori havia 
quedat esgotat.

I és que segons Carlos Ruiz de 
Azúa, un dels delegats de la Plata-
forma Gestión Responsable: "Vam 
oferir una porta de diàleg, un pla 
B perquè algunes famílies del po-
ble puguin acollir aquests nois, 
però no ens van voler escoltar".  
Una proposta, segons l'alcalde, Car-
les Miquel: "sense fonaments per 
dur-se a terme", ja que ni tan sols 
es donaven a conèixer les famílies 
que estarien disposades a acollir 
aquests menors.

Carles Miquel també  va lamen-
tar el to del comunicat emès per la 
plataforma: "Em sap greu, hem 
fet tot el que hem pogut. Els 
hem assegut a la nostra taula, 
però si no aconsegueixen el que 
volen el to canvia radicalment". 
Segons Miquel, un to que es va 
poder palpar també durant la re-
unió: "Es van mantenir amb una 
posició de crítica constant i de 
constants insinuacions sobre 
els problemes que comportarà 
tenir els menors al municipi".

Mentre que per Ruiz de Azúa: 
"Totes les estadístiques apun-
ten que la majoria de centres 
d'aquestes característiques 
comporten problemes", motiu 
pel qual rebutgen obrir el centre 
al municipi. Una informació que 

contradiria les dades expressa-
des per la DGAIA durant la reunió, 
segons explicava l'alcalde Carles 
Miquel: "Des de la DGAIA se'ls hi 
va explicar que tot i l'increment 
de menors nouvinguts en els 
darrers anys, l'índex de delin-
qüència havia disminuït".

Per tractar la situació, des de 
Gestión Responsable han convocat 
una reunió el 12 de desembre. 

Ple extraodrinari

El 10 de desembre se celebrarà el ple 
extraordinari forçat per IUSF, en què 
es debatrà una moció que demana 
engegar un procés d'informació i par-
ticipació ciutadana envers el centre de 
MENAS. El document també reclama 
que mentre no finalitzi aquest procés 
es paralitzin les actuacions per obrir-
lo. IUSF exigeix també que el govern 
rebutgi "que es criminalitzi amb acu-
sacions de xenofòbia els veïns que 
s'oposen al centre".  

IUSF DEMANA OBRIR 
UN PROCÉS DE 
PARTICIPACIÓ PÚBLICA

BAIX VALLÈS. El 2023 serà l’any 
en què el desdoblament de la R3, 
el tercer carril de la C-17 entre 
Granollers i Mollet podrien ser 
una realitat. Així ho explicava di-
vendres l’alcalde de Granollers i 
president de la Xarxa C-17, Josep 
Mayoral, en el primer consell ge-
neral de l'entitat d’aquest mandat.

Durant la trobada es va fer un 
repàs dels 11 eixos estratègics de 
la xarxa, que són el desdoblament 
de la R3; solucions a la carretera 
C-17; el Pla Director del Circuit de 
Catalunya; els Jocs Olímpics Bar-
celona-Pirineus 2030; polígons 
industrials; impuls de la FP dual; 
el transport de mercaderies; el co-
rredor elèctric de la C-17; el trans-
port públic per carretera; projec-
tes europeus d’especialització i 
competitivitat territorial i gestió 
assistencial de la salut.

Respecte al tercer carril de la 
C-17, Mayoral recordava la neces-
sitat d’alleugerir els problemes 
de circulació que hi ha entre Gra-

nollers i Mollet i apuntava que a 
principis de l’any que ve es licitarà 
una part de les obres, mentre que 
la resta del projecte es tancarà 
més endavant, amb la previsió que 
l’obra sigui una realitat el 2023.

D’altra banda, també es va abor-
dar el desdoblament de la R3 i es 
va repassar en quin punt es troba 
aquesta infraestructura després 
de parlar amb la Generalitat de 
Catalunya i Adif. Actualment s’es-
tan suprimint passos a nivell a 
la Garriga i Granollers com a pas 
previ al desdoblament, una obra 
que “hauria de licitar-se l’any 
vinent i executar-se al voltant 
del 2023”, deia Mayoral.

Per cloure aquest primer conse-
lL, el president de Ferrocarrils de 
la Generalitat, Ricard Font, va fer 
una exposició sobre la candidatu-
ra olímpica Barcelona Pirineus als 
Jocs d'Hivern 2030, uns Jocs que 
són “una gran oportunitat per 
connectar i endreçar el territo-
ri”, deia Font. 

XARXA VIÀRIA  L'ENTITAT ES VA TROBAR  A GRANOLLERS 

La Xarxa C-17 confia 
que el tercer carril serà 
una realitat el 2023
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MOLLET. En el marc de les nego-
ciacions per al pressupost muni-
cipal de Mollet de l'any que ve, 
que es preveu aprovar a mitjans 
de desembre, el grup municipal 
de Junts per Mollet ha presentat 
el govern local una bateria de 25 
propostes. El nombre de les que 
es puguin incloure al projecte de 
pressupost determinarà el posici-
onament del grup a l'hora de tirar 
endavant els comptes municipals.

Amb tot, hi ha una de les pro-
postes que per a Junts per Mollet 
és imprescindible. Es tracta de la 
implementació d'un sistema de 
comptabilitat analítica a l'àrea 
d'economia de l'Ajuntament i les 
empreses de titularitat pública, una 
implantació "més que necessària 
per conèixer la situació real de 
l'Ajuntament a nivell financer i 
d'execució de pressupost", asse-
gura el portaveu, Joan Daví.

De fet, aquesta petició és una 

derivada de l'informe que fa mesos 
que el grup va demanar al govern 
local sobre l'estat de les finances 
municipals i que fins fa uns dies 
no va rebre i del que la interven-
tora va acompanyar al tancament 
de comptes del 2018. "La mateixa 
interventora reconeix que hi ha 
algunes de les preguntes que 
fem que no pot respondre i això 
és perquè no existeix aquest sis-
tema molt més transparent i efi-
cient", diu l'exregidor Jordi Talarn.

Junts també recull propostes de 
millorar de la mobilitat, de lluita 
contra el canvi climàtic i d'equipa-
ments, entre altres. "Són propos-
tes fàcilment compartides amb 
altres grups", diu Daví. 

Sobre l'increment de despesa que
impliquen, Junts assegura que "no 
estem per apujar impostos; amb 
una millor gestió dels recursos i 
estalvi intern es podrien fer mol-
tes més coses", sentencia. 

JUNTS CONSIDERA IMPRESCINDIBLE LA IMPLANTACIÓ D'UNA COMPTABILITAT ANALÍTICA A L'ÀREA MUNICIPAL D'ECONOMIA

JxMollet presenta 
25 propostes al 
pressupost de 2020

Implantació d'un sistema de comptabilitat analítica als comptes municipals
Zones verdes d'aparcament prioritari per a veïns a carrers no comercials
Estudi de la idoneïtat dels radars actuals i eliminació dels no necessaris
Auditoria periòdica dels senyals i elements de gestió del trànsit
Implantació del bus urbà de doble sentit
Possibilitat de compensació de deutes amb l'Ajuntament fent serveis a la 
comunitat per part de persones sense capacitat econòmica
Reconversió de locals comercials en habitatge aprofi tant la revisió del POUM
Recuperació de la zona del teatre del Tabaran per fer-hi un auditori
Auditories energètiques periòdiques dels edifi cis d'ús municipal
Plataforma elevada que uneixi rambla Fiveller amb rambla Nova
Zones d'esbarjo lliures per a gossos als barris on tinguin aquest servei
Ampliar la xarxa de semàfors per a persones amb discapacitat visual
Revisió de la senyalització dels passos de vianants
Targeta Mollet Jove amb descomptes per a veïns de 13 a 30 anys
Ajudes per a aturats de més de 40 anys que optin a l'autoocupació
Bonifi cació de l'IAE a empreses que incrementin un mínim del 5% de plantilla
Campanya de sensibilització ambiental i cívica per a la neteja dels carrers
Incrementar els sistemes de seguretat preventiva com càmeres de vigilància
Substitució de tota la fl ota de vehicles municipals amb sistemes alternatius als 
carburants fòssils
Actuació defi nitiva als escocells de Pompeu Fabra i entorn
Pla de gestió i manteniment de la via pública
Pla integral de d'implantació del carril bici 
WIFI gratuït al centre urbà de Gallecs 
Pla integral urbanístic de la plaça Lluís Companys
Monument d'homenatge a l'alcalde Fortuny

LES 25 PROPOSTES, UNA A UNA

MOLLET. La Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública del Baix Vallès 
s'ha afegit a les peticions per in-
cloure al pressupost municipal de 
Mollet, que s'està negociant. Entre 
les més destacades, hi ha la de con-
vertir les zones blaves en aparca-
ments rotatoris amb gratuïtat de 2 
hores per a pacients i usuaris que 

facin visites a especialistes, centre 
de dia, proves mèdiques i tracta-
ments. També es demana desti-
nar una quantitat econòmica per 
ajudar a les persones en situació 
de vulnerabilitat que no es puguin 
costejar la salut bucodental, ja que 
és una patologia que en alguns ca-
sos no està en la cartera dels ser-

veis sanitaris públics.
La plataforma també demana 

crear una comissió d'estudi i una 
partida pressupostària per ins-
peccionar canonades d'aigua, di-
pòsits, teulades d'uralita, etc., per 
a eliminar l'amiant de la ciutat.

Entre les propostes, també 
es planteja la cessió de terrenys 

La Plataforma per la Sanitat demana
un estudi per eliminar l'amiant a Mollet 

L'ENTITAT PRESENTA PROPOSTES PER INCLOURE AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'ANY QUE VE QUE S'ESTÀ NEGOCIANT

pera a la construcció d'un CUAP i 
una residència pública 100% per 
a gent gran; crear més transport 
públic en col·laboració amb altres 
ajuntaments del Baix Vallès i la 
Generalitat; una intervenció global 
periòdica per combatre els proble-
mes d'insalubritat a l'espai públic, 
eliminant excrements animals a les 
voreres, parcs i fanals de la ciutat, i 
instar a l'empresa Urbaser, encar-
regada de la neteja de l'espai públic, 
a canviar els bufadors per aspira-
dors i mànegues a pressió. 

ARQUES MUNICIPALS

MOLLET. El Pla d’Actuació de Man-
dat 2019-2023 presentat recent-
ment, és el document que ha ser-
vit de base a l'equip de govern per 
elaborar l'esbòs del primer pres-
supost de l'any vinent. 

En concret, la proposta vol do-
nar prioritat a incrementar la 
partida d’inversions en habitat-
ge social per contribuir a l’accés 
a l’habitatge a les persones amb 
menys recursos. 

En aquest sentit, l'equip de go-
vern també es planteja "apostar 
de forma clara i decidida per 
uns pressupostos amb un clar 
perfil social que consolidi Mo-
llet com una de les ciutats de 
l’Estat amb més inversió social 
destinada a lluitar contra les 
desigualtats".

El document també planteja po-
sar l’accent en aquelles polítiques 
adreçades a fer front a l’emergèn-
cia climàtica, destinant, per exem-
ple, un seguit de recursos per 
desenvolupar l’Oficina Municipal 
de l’Energia, la redacció del nou 
pla de mobilitat, o la millora d’un 
transport públic sostenible.

Una altra de les apostes és la de 
consolidar la inversió en la millo-
ra de l’espai públic, establint una 
carta de serveis als barris. 

Per la seva banda, Mollet en 
Comú, va exposar dilluns a l'equip 
de govern les seves 158 propostes 
perquè puguin ser incorporades 
als pressupostos del 2020. 

Entre les demandes dels co-
muns hi ha un seguit de mesures 
per millorar la neteja, el manteni-
ment, la il·luminació i la seguretat 
als barris.  

El govern 
treballa en un 
pressupost 
social pel 2020
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MOLLET DEL VALLÈS
28/11 Tomás Maestro Méndez 83 anys
02/12 Maria Dolores Lahoz Lafuente 89 anys
PARETS DEL VALLÈS
01/11 Ángela Carreras Flaqué 81 anys
02/11 Lucía Cobos Bernal 88 anys
02/11 Carmen Pérez Martínez 84 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
28/11 Felipe Egea Pérez 67 anys
28/11 Jose Blasco Ibaáñez                            88 anys
MONTMELÓ
28/11 María Antonia Castilla Villegas 103 anys
28/11 Julia Gutiérrez Rodríguez                    77 anys
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
29/11 Florinda Codina Sanou 83 anys
29/11 Antonio Cruz Pons 56 anys
29/11 Palmira Gangonells                              85 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

25/11 Roc Arpal Galian (Parets)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 7 de desembre de 2019 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 8 de desembre de 2019 
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 9 de desembre de 2019 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 
Xavier Aymamí
Dimarts, 10 de desembre de 2019 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 11 de desembre de 2019 
A les 20.30h: Tu qui ets? 
Dijous, 12 de desembre de 2019 
A les 20.30h: Taula rodona de cooperació     inter-
nacional a Montmeló

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

BAIX VALLÈS.  El Consell d’Alcaldes 
de la Fundació Sanitària Mollet 
(FSM) es va reunir el passat diven-
dres a la Llagosta per posar sobre la 
taula els diferents reptes a abordar 
per millorar el servei que l’FSM, de 
la qual depèn l'Hospital de Mollet, 
ofereix als municipis de la seva 
àrea d’influència en el context del 
seu Pla Estratègic. Concretament, 
es van plantejar quatre grans àmbits 
d'acció. Entre ells en destaca el de 
poder revisar i actualitzar el Pla de 
Mobilitat dels municipis de referèn-
cia de l’FSM, creat ara fa 12 anys i que 
contempla els fluxos de transport pú-
blic entre els municipis amb els ser-
veis de l'Hospital.  

L'objectiu de la revisió és "la 
de millorar el servei tenint en 
compte els nous fluxos d’atenció 
que presta l’FSM als ciutadans 
com són el Servei de Pediatria, 
el Servei de Rehabilitació o la 
localització de l’Hospital Socio-
sanitari al centre de la ciutat", 
expliquen fonts de la FSM.

Un dels altres aspectes plantejats 
va ser el de constituir una Taula de 
Participació Social que inclogui tre-
balladors socials de cada municipi 
i de les institucions prestadores de 
serveis per exposar i coordinar mi-
llor la resposta dels diferents dis-

SANITAT  EN LA REUNIÓ TAMBÉ VAN PROPOSAR CONSTITUIR UNA TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL

Els alcaldes baixvallesans 
plantegen millorar el servei de 
transport públic a l'Hospital

positius a les necessitats socials de 
cada localitat.

La reunió també va servir per 
analitzar la situació actual dels di-
dispositius d’atenció urgent del te-
rritori d’acord amb l’administració 
per anticipar necessitats de servei 
a la població. Entre aquests, desta-
ca  seguir garantint els correctes 
dispositius de la salut mental.

Per últim, el consell va abordar 
poder constituir una taula de par-
ticipació dels alcaldes per la revisió 
del proper Pla Estratègic de l’FSM 
2021-2025.

A la reunió hi van assistir Jaume 
Duran, director general de l’FSM; 
Isidre Pineda, alcalde de Caldes 
de Montbui; Josep Monràs, alcal-
de de Mollet; Casandra Garcia, 1a 
tinent d’alcalde de Parets; Òscar 
Sierra, alcalde de la Llagosta; An-
dreu Llargués, president de l’FSM; 
Isabel Garcia, alcaldessa de Santa 

Perpètua de Mogoda; Marc Can-
dela, alcalde de Martorelles; Luis 
Pintor, alcalde de Santa Maria de 
Martorelles; Carles Miquel, alcalde 
de Sant Fost, i Oriol Lozano, alcalde 
de Palau-solità i Plegamans   

s

CONSELL D'ALCALDES  La reunió es va celebrar divendres a la Llagosta

Serveis 

A la zona d’influència de l’FSM hi ha 
diferents dispositius d’atenció urgent, 
concretament el programa d’atenció 
domiciliària i equips de suport (PA-
DES), un centre d’atenció primària 
obert 24 h els 365 dies de l’any a La 
Llagosta i les urgències d’aguts de 
l’Hospital de Mollet.

ELS DISPOSITIUS 
D'ATENCIÓ URGENT 
AL TERRITORI

La signatura 
de l’acta de la 
junta de socis
En una societat, tots els acords han 
de constar a l’acta de la junta de 
socis. Malgrat tot, a la pràctica, 
existeix una gran conflictivitat deri-
vada de la inexistència d’aquestes 
actes. O, pitjor encara, de l’exis-
tència d’un certificat de l’adminis-
trador, que assenyala que s’han 
produït una sèrie d’acords, que, no 
obstant això, no consten signats en 
una acta.

Així, és molt habitual que, quan les 
relacions entre els socis es tornen 
turbulentes, neixin conflictes que 
es podrien evitar fàcilment amb 
una adequada redacció i signatu-
ra de les actes, ja que, arribats en 
aquest punt, l’administrador haurà 
de demostrar l’existència i la reali-
tat de l’acord.

En cas contrari, és a dir, de no exis-
tir aquesta acta, poden derivar-se 
conseqüències no desitjades, tals 
com la nul·litat dels acords que 
se certifiquen, o fins i tot, impu-
tar-se-li a l’òrgan d’administració 
la comissió d’un delicte de falsedat.

Per aquest motiu es fa necessari 
un escrupolós compliment en els 
temps i en les formes obligatòries 
en l’adopció dels acords socials. 
Així, comptar amb la convocatòria 
de la junta, i la seva posterior acta 
signada, evitaran conflictes entre 
els socis que fàcilment es poden 
evitar.

CONSULTORI

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

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net
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MARTORELLES.   El Celler de Carrencà aco-
llirà dimarts (19 h) la presentació del pro-
cés participatiu de recollida de propostes 
per a l'elaboració del Programa d’Actua-
ció Municipal (PAM), un document on es 
concreten les prioritats i els acords que 
emmarcaran les actuacions que el govern 
municipal ha de dur a terme durant el 
mandat. Amb la voluntat que sigui també 
una "eina de transparència i participa-
ció", l’Ajuntament de Martorelles inicia un 
pla de treball per elaborar el PAM de ma-
nera paticipada. El primer pas és la redac-
ció del document marc de treball per part 
dels responsables municipals on es fixa-
ran els objectius i l’estratègia municipal i 
la creació del Registre de participació, un 
cens per a futures votacions electròniques 
en processos participatius, a través del 
qual es presentaran les propostes. 

La fase de recollida de suggeriments de la 
ciutadania es durà a terme fins el 27 de de-
sembre i es farà de manera telemática. Per 
fer-ho caldrà estar inscrit al Registre de Par-
ticipació i fer arribar les propostes a través 
d’un formulari a la pàgina web del procés 
i de manera presencial a les oficines mu-
nicipals on, alhora, també es donarà d’alta 
en el cens a les persones que presentin les 
propostes. Entre el 27 de desembre i el 14 
de gener s’avaluarà la viabilitat de les pro-
postes presentades i es descartaran aquelles 
que a nivell pressupostari o a nivell tècnic no 
es puguin realitzar. El 14 de gener es pre-
sentaran les propostes triades i els partici-
pants expressaran les seves preferències. 
El procès conclourà amb la redacció del 
document final del PAM que l'Ajuntament 
preveu presentar cap a principis del mes 
de febrer. 

BAIX VALLÈS.  Una trentena d'alcaldes i alcal-
desses d'arreu de Catalunya, entre ells Carles 
Miquel, de Sant Fost, Marc Candela, de Mar-
torelles, i Luisma Pintor, de Santa Maria de 
Martorelles, participaran aquest dijous en 
una manifestació "en defensa dels empre-
sonats i imputats arran de les mobilitza-
cions contra la sentència del Tribunal Su-
prem". Els batlles que han impulsat aquesta 
convocatòria fan una crida a la participació 
de tot el món local i han convidat l'alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, a sumar-s'hi. Com 
ja van fer durant l'1-O, es concentraran amb 
les seves vares a la plaça de Sant Jaume.

L'objectiu de la protesta és desplaçar-se 
fins a la Delegació del govern espanyol i 

entregar a la delegada un manifest en con-
tra de la repressió que el 30 d'octubre l'As-
semblea de Càrrecs Electes de Catalunya 
(ACEC) va aprovar per unanimitat.

El document inclou un seguit d'accions 
unitàries per fer visible el malestar del món 
local envers la situació de "repressió" que 
afirmen que s'està vivint a Catalunya. El text 
també s'ha remès a l'Associació de Municipis 
per la Independència, a l'espera de coordinar 
noves accions conjuntes. "Arran de la sen-
tència del Tribunal Suprem, ens movia 
l'afany de reaccionar des del món local i 
des de la representativitat institucional 
inherent a alcaldes i alcaldesses del país, 
la més propera a la ciutadania".  

Martorelles crea el Registre de 
Participació per recollir propostes 
al Pla d'Actuació Municipal 

Alcaldes baixvallesans 
es manifesten contra la 
sentència del Tribunal Suprem 

ELS VEÏNS PODEN APORTAR-HI IDEES FINS AL PROPER 27 DE DESEMBRE

ELS BATLLES DE SANT FOST, MARTORELLES I SANTA MARIA, PART DE LA INICIATIVA

MOLLET.  El Jovent Republicà del Vallès 
Oriental, joventuts d'ERC, va renovar dis-
sabte a Granollers la seva permanent re-
gional, que està encapçalada pel granollerí 
Jett Kirkerud com a portaveu, acompanyat 
de la garriguenca Júlia Mumany com a se-
cretària d'Organització regional. El molletà 
Sergi Suárez, independent a les llistes d'Ara 
Mollet al maig, s'encarregarà de la comuni-
cació institucional de l'organització.

MOLLET. Dimarts La Marineta acollirà les 
Jornades del Síndic Personer, que enguany 
volen analitzar el canvi de paradigma que 
suposa el fet d'incorporar la perspectiva de 
drets humans en els serveis de salut men-
tal. per parlar-ne han estat convidats Pep 
Solé, advocat i director de la Fundació Tu-
telar Girona, i Antoni Corominas, psiquiatra 
i cap de servei de Salut mental i addiccions 
de la Fundació Sanitària Mollet.

Sergi Suárez, a la 
permanent comarcal 
de Jovent Republicà

El Síndic promou un 
debat sobre drets 
humans i salut mental
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Classifi cats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

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 ofi mática.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

PISO EN MARTO-
RELLES CENTRO. 
Ref. EV11170. Pre-
cioso pisow. Asc. 3 
hab., 2 dobles y 1 
indiv., 2 baños de 3 
y 4 piezas (plato de 
ducha), cocina of-
fice, ref., un amplio 

comedor equip. con 
aire acond. (frío), 
balc. y pequeño la-
vad. Suelo de par-
quet, puertas de 
roble. Vent. alum. 
con cristal do-
ble. CEE: E. Precio: 
185.890 euros. Tel. 
93 579 33 33.

MONTMELÓ. PLAN-

TA BAJA. Zona IES 
Mont. Ref. EV11176. 
128 m2, a estrenar 
con acceso inde-
pendiente y garaje 
propio. Aire acond., 
bomba de calor, 
suelo de gres, 2 
hab. (1 suite con 
vestidor y baño con 
plato de ducha) 2 
baños con plato de 
ducha (1 en suitte), 
despacho, trastero, 
lavadero, comedor 
con cocina abierta 
de estilo moder-
no y acogedor con 
salida a pequeño 
patio-balcón. Cer-
tificación energé-

tica: Exenta. Precio: 
225.000 euros. Tel. 
93 568 34 45.

PISO EN MONTME-
LÓ. ZONA AYRTON 
SENA. Ref. EV11161. 
Bonito y soleado, 
88 m2, en finca se-
minueva, año 2006, 
ascensor, situado 
en zona tranquila. 
Vivienda moderna, 
con 3 hab. (2 do-
bles y 1 individual), 
coc. con lavade-
ro integrado, gran 
comedor con salida 
a balcón-terra-
za, baño 4 piezas 
con bañera y aseo 

de cortesía. CEE: 
en trámite. Precio: 
197.100 euros. 93 
572 30 73.

PISO EN VENTA EN 
MONTMELÓ. CEN-
TRO. Ref. EV11179. 
Finca que dispone 
de ascensor, actu-
almente con inqui-
lino con contrato vi-
gente hasta final de 
julio 2020. Vivienda 
de 3 hab., cocina, 
baño 4 piezas con 
bañera y comedor 
salida a pequeño 
balcón. CEE: E. Pre-
cio: 130.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

LLOGO PLAÇA DE 
PÀRQUING GRAN. 
A la Rambla Balmes, 
31, de Mollet. Preu: 
60 euros/mes. Tel. 
93 593 04 03.

LOCAL DE 40 M2 
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 assequible a 
tractar. Telèfon: 93 
593 71 14.

EMPRESA AMB 30 
ANYS Td'experièn-
cia en construcci-
ons i reformes en 
general. Fem el mi-
llor preu del Vallès. 
699 20 40 45 - 631 
01 16 68.

SEAT ALTEA 1.6 TDI 
ECOMOTIVE. 105 CV, 
año 2014, 52.795 km. 
Precio: 10.500 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

SE VENDE PEUGEOT 
207 1.4. 75 CV Ac-

ces, 5 puertas, año 
2011, 108.576 km. 
Precio: 6.500 euros. 
Interesaods llamar 
al tel. 93 593 26 44.

RENAULT FLUEN-
CE 1.5 DCI, 110 CV, 
Limited, año 2014. 
125.101 km. Precio: 
9.900 euros. Tel. 630 
06 59 90.

V O L K S W A G E N 
CADDY OUTDOOR 
2.0 TDI 102 CV, año 
2019, 12.234 km, 
automático. Precio: 
26.900 euros condi-
cionado a financiar. 
Tel. 630 06 59 90.

SE VENDE MER-
CEDES GLA 200 
D URBAN. 136 CV, 
año 2017, 14.476 km, 
cambio automático. 
Precio: 26.900 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

SE VENDE SKODA 
SUPERB 2.0 TDI 150 
CV DSG, Style, año 
2017 con 16.841 km. 
Precio: 22.500 €, Au-
tomático. Tel. 93 593 
26 44.

OPEL ADAM 1.4 
JAN, 87 CV, año 
2016, 59.959 km. 
Precio: 8.500 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6 HDI, 
90 CV, año 2013, 
95.669 km. Precio: 
10.500 euros. Tel. 93 
593 26 44.

EN VENDA SKODA 
SPACEBACK 1.4 TSI 
125 CV, DSG Ambi-
tion, any 2018. 15.218 
km. Preu: 14.300 eu-
ros. Canvi automà-
tic. Tel. 93 593 2 44.

SE VENDE CO-
CHE TOYOTA AIGO 
70X-PLAY. 5 puer-
tas, 2017, 6.344 km. 
Precio: 10.300 euros. 
Interesados llamar 
al  630 06 59 90.

IMMOBILIÀRIA TREBALL

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

PROFESSIONALS

Peugeot 207 1.4
75 CV Acces · 5p · Año 2011 · Km 108.576

PVP: 
6.500 €*

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

PVP: 
9.900 €*

Mini One 1.6 HDI
90 CV · Año 2013 · Km 95.669

PVP: 
10.500 €*

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

PVP: 
10.500 €*

Skoda Spaceback 1.4 TSI 125 CV DSG 
Ambition · Año 2018 · Km 15218.

PVP: 
14.300 €*

PVP: AUT
OMÁ

TICO

Volkswagen Golf 1.4 Tsi  
125 CV · Año 2018 · Km 28.130

PVP: 
19.600 €*

AUT
OMÁ

TICO

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

PVP: 
10.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

Mercedes GLA 200 d Urban 
136 CV · Año 2017 · Km 14.476

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

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

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

Skoda Superb 2.0 TDI
150 CV DSG Style · Año 2017 · Km 16.841  

PVP: 
22.500 €*
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OPINIÓ

En les properes dècades, els municipis del Baix Vallès es poden veure afectats 
per pluges torrencials i riuades, per períodes de sequera que provoquin canvis en 
els cultius i per un augment de les temperatures que podria afectar les persones 
més vulnerables i incrementar així la mortalitat. Tots aquests, entre altres, són 
els riscos conseqüència del canvi climàtic a casa nostra. L'escalfament global 
del planeta comporta afectacions molt més directes en el nostre dia a dia del que 
potser fa uns anys podíem imaginar. La desídia d'una societat que fa dècades 
que viu instal·lada en el capitalisme, la producció sense límits i el consumisme 
desmesurat i irresponsable ha provocat que, a hores d'ara, buscar solucions sigui 
una emergència. Cadascú, com a ciutadà pot posar-hi el seu granet de sorra, 
per molt minse que pugui semblar però fins que les institucions globals i, en la 
seva mesura també locals, no prenguin desicions fermes i valentes la solució 
estarà cada cop més lluny. Tant de bó, la cimera del clima de Madrid, més enllà de 
recordar-se pel paper de la jove activista Greta Thunberg, sigui recordada per un 
compromís que ens apropi una mica més a la tan necessària sostenibilitat del planeta.

CANVI CLIMÀTIC, UN RISC A CASA
Editorial

es violències envers les dones han 
existit sempre, només que en unes 
èpoques d'obscurantisme envers 
la sensibilitat femenina es consi-

derava normal o acceptable que les dones 
en els àmbits domèstics a través de marits, 
pares o fills revessin alguna estomacada  i 
això es generava sense cap rellevància, i en 
l'àmbit d'una normalitat social.

Les feministes dels anys setanta, ja deien 
que els espais més vulnerables  i on la dona 
viu en perill, no són en un carrer fosc o da-
vant un desconegut; l'autèntic enemic mor-
tal sempre forma part de l'àmbit parental i 
sentimental de la dona.

En el passat i també en el present, una 
dona violada és sinònim de vergonya i des-
prestigi  per a ella, la família i sobretot per a 
l'honorabilitat del marit o parella.

 Curiosament les famílies, les polítiques i 
recursos educacionals en general, no afron-
ten la problemàtica amb programes eficaços 
i constants, on es generin qüestionaments 
envers l'origen de la vida, les emocions, els 
sentiments, la racionalitat i el respecte de 
l'altre gènere com a  individus per igual.

Mary Wollstonecraft 1759-1797, (mare 
de Mary Shelley autora de Frankenstein) ens 
deia "Les dones no són inferiors als homes, 
semblen ser-ho, perquè no reben la mateixa 
educació. Homes i dones han de ser tractats 
per igual com a éssers racionals"

En l'actualitat, en els països d'occident, les 
dones ja sabem que podem rebre la mateixa 
educació. Possiblement ens hem oblidat de 
la segona part quan Wolltonecraft ens parla 
de racionalitat per dones i homes.

La sexualitat i la seva  formació, ha fet pas-

Violències envers les dones
sos enrere i el cos dels homes i de les dones 
els vivim com eines exclusives per al sexe, no 
com a transmissors de valors i benestar. El 
sexe– imprescindible per a la salut i equilibri 
psíquic de les persones, sigui quina sigui la 
seva transversalitat i sempre entre persones 
adultes amb capacitat de poder triar amb 
llibertat– s'ha de viure des d'un principi de 
naturalitat.

Una gran majoria dels nostres joves  –i a 
conseqüència de la nostra hipocresia i in-
competència– es formen visualment a través 
de la pornografia. No oblidem, el poder de les 
imatges en referència al sexe, sobretot per la 
mirada masculina.

Quins mecanismes intuïtius i sobretot raci-
onals ha de desenvolupar una dona, un ésser 
humà per detectar des de l'arrel, que un perso-
natge en el futur pot ser perillós? L'autoestima 
és la clau perquè una dona posi davant la seva 
persona abans que els sentiments o la perspec-
tiva confusa i irreal de l'amor romàntic.

Les violències poden ser físiques, que són 
les que més es veuen, però hi ha violències a 
la dignitat d'una dona  que  poden ser en oca-
sions molt subtils, amb silencis, mentides o 
menyspreu psicològic, aquestes són les més 
esteses i  normalitzades en els àmbits privats 
i íntims de cada dona.

 Les dones des de petites han de formar-se 
en la   seva pròpia autonomia humana i sa-
ben que no  són  un objecte per complaure 
a ningú, valors que  per cert,  defensava el 
Sr. Rousseau, al segle XVIII   i que encara en 
l'actualitat, perduren  en l'inconscient de les 
societats.

Mary Wollstonecraft  ens deia... "La lliber-
tat és la mare de la virtut i si les dones són per 
la seva constitució esclaves i no se'ls permet 
respirar l'aire vigorós de la llibertat, han de 
desistir per sempre i ser considerades com 
exòtics i bonics defectes de la naturalesa?"

 La racionalitat com una eina per apro-
par-nos, ja que només així, dones i homes 
serem autèntics companys de vida.

L

JUDITH
VIZCARRA

Fotògrafa

Avui el sistema polític espanyol
està col·lapsat per la incapacitat

dels seus governs d'entendre 
que les aspiracions de llibertat
dels poble català són legítimes

viat farà dos mesos de la sen-
tència que va condemnar a vora 
cent anys de presó líders soci-
als i polítics catalans. Abans i 
després del veredicte públic, el 

nombre d’independentistes empresonats 
ha crescut com a conseqüència d’unes es-
tranyes filigranes jurídiques per fer encai-
xar determinats fets amb acusacions de ter-
rorisme o de desordres públics. Diuen veus 
expertes que la judicialització de la vida 
política fa més difícil sortir de l’embolic en 
que està ficat el sistema democràtic espa-
nyol. Un sistema que ha mantingut  meca-
nismes de poder ocult en mans dels hereus 
del franquisme i que ara afloren amb força 
per interpretar restrictivament drets i lli-
bertats d’una constitució que ha expulsat 
la majoria de catalans del consens de 1978.
Al llarg de la història les lluites col·lectives 
han fet avançar les societats. El procés so-
biranista català, com les lluites derivades 
del 15-M, va pretendre aprofundir en la 
democràcia i avançar en els drets i lliber-
tats personals, col·lectives i nacionals. Avui 
el sistema polític espanyol està col·lapsat 
per la incapacitat dels seus governs d’en-
tendre que les aspiracions de llibertat de 
la majoria del poble català són legítimes, 
i que cal trobar-hi una sortida política. En 
relació al moviment sobiranista semblen 

A
AUTOINCULPACIÓ

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

clares, almenys, tres coses: va cometre 
errors estratègics, ha crescut molt, però 
no és  àmpliament majoritari  i, tot i la 
repressió, continua fort i actiu. El proper 
govern espanyol ha d’entendre que ara cal 
enfortir drets i llibertats, trobar una sorti-
da pels presos polítics i fer una proposta 
de resolució  del  conflicte català que pugui 
ser votada per la ciutadania.
Les condemnes  als líders socials i polítics 

es poden considerar  també una condemna 
a qui es va manifestar i va votar la tardor 
del 2017. Per denunciar aquesta injustícia  
hi ha en marxa una nova campanya de de-
sobediència civil basada en autoinculpaci-
ons.  Si manifestar-se i votar és un delicte, 
jo també sóc culpable. M’acuso d’haver 
votar el 9 de novembre de 2014; m’acuso 
d’haver-me manifestat el 20 de setembre 
de 2017 per protestar pels registres i de-
tencions d’aquell dia, i m’acuso de partici-
par activament en la jornada de votació de 
l’1 d’octubre de 2017.

FE D'ERRADES. A la pàgina 10 de l'edició 910 es publicava que Sant Fost, en el marc d'una modi-
ficació de crèdit, "millorarà" les partides de Dona i Igualtat, Transport Urbà, Manteniment de 
maquinària, Participació Ciutadana, Salut Pública i Assistència a les Persones Dependents, quan 
el que farà serà retallar-les per destinar els diners a altres partides. 

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Els companys d'Espai Gos Mollet 
també han aconseguit canviar 
la història, Laika a pogut tornar 
sana i salva la terra, i només en 56 
minuts. Enhorabona nois.

@espaigosmollet Meritxell Ozcáriz @Txeeeeell

El tren que havia de passar 
a les 13.25 per Mollet direcció 
l'Hospitalet està anunciat per les 13.38. 
Bé, sí, és cert: normalitat.

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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OPINIÓ

ivim plens convulsos a la nostra 
ciutat... però només els 10 primers 
minuts. Els plens reals, en els quals 
parlem, debatem i, també votem, 

comencen a les 19.10 h. Això és així perquè 
des que van començar els plens, al setembre, 
es va aplicar una sentència del Tribunal Su-
prem que feia referència als nostres veïns de 
Caldes de Montbui.

Crec necessari dedicar un paràgraf per ex-
plicar breument la sentència i comprendre les 
successives notícies que anem llegint. Aques-
ta sentència ve a establir que els ajuntaments 
han de limitar-se a tractar temes que estiguin 
sota les seves competències i no estar fent de-
claracions que res tenen a veure amb les seves 
competències, com per exemple, declarar un 
territori "català, lliure i sobirà".

Així, sense més debat, aquesta sentència es 
va aplicar, perquè les sentències no es discutei-
xen ni es valoren pels polítics, s'acaten. Ara, els 
regidors del nostre municipi, podem debatre 
qualsevol tema que no sigui de competència 
municipal a la Junta de Portaveus, òrgan de 
debat previ a Ple, i en el Ple debatre i votar so-
bre temes de competència municipal. Per això 
venim a l'ajuntament.

Democràcia municipal
Aquest funcionament, parlar dels proble-

mes de la nostra ciutat i com podem millorar, 
que hauria de ser el normal de qualsevol Ajun-
tament, no és l'òptim per a les dues forces més 
rupturistes de ple. ERC i Comuns defensen, en 
termes idèntics, que en els plens es debateixin 
temes que res tenen a veure amb la ciutat. I per 
això des del Ple de setembre s'encarreguen de 
muntar el xou de rigor. Als del llaç groc junta-
ment amb el seva crossa morada no els ha de 
motivar parlar de la nostra ciutat en el Ple de la 
ciutat. Allà cada un.

Aquests shows van acompanyats de desin-
formació. Exemple clar: article d'opinió publi-
cat en aquest diari titulat: "La llei no garanteix 
la democràcia"...

Qüestió diferent és la participació dels ciuta-
dans directament en els plens. Els ajuntaments 
i els Plens han de ser oberts perquè la ciutada-
nia de forma individual o mitjançant associaci-
ons i entitats puguin participar-hi.

Treballarem per millorar la ciutat, tot i els 
shows mensuals en els plens municipals, 
i impulsarem aquelles reformes que per-
metin l'obertura del nostre Ajuntament als 
ciutadans.

V

IVÁN
GARRIDO

Portaveu de Ciutadans a 
l'Ajuntament de Mollet

La poesia viscuda en la seva veritat
és un factor de pau perquè els
sentiments positius i també la 

intencionalitat dels negatius 
aspiren fusionar-se en l'amor, el 

factor global de la convivència

ERC i Comuns defensen, en termes
idèntics, que en els plens es 

debateixin temes que res tenen a
veure amb la ciutat

luis M. Xirinacs en el seu lli-
bre, El valor humà de la pau, hi 
escrigué que “l'acció violenta 
pertany al món de l'art”. L'art és 

creatiu, no violent. La imatge de la humani-
tat del segle XXI és una fotografia de l'acció 
violenta en gairebé tots els camps. Una de 
les violències més presents l'aporta la pa-
raula amb finalitats despectives, negatives i 
destructives de la dignitat humana. 

I és precisament la dignitat, la qualitat 
que viu de les passions, emocions i senti-
ments. La poesia es mou en el camp sen-
timental de la humanitat, fins al punt que 
s'escriuen poemes de guerra i per a la guer-
ra. I són els sentiments els que presionen el 
cor de les persones, il·luminant les mirades 
vers la transcendència de la pau. 

La poesia aporta la lletra d'himnes de 
guerra i de pau, que reclamen l'atenció de 
les persones per intuir-hi els camins dis-
pars convergents vers el mateix objectiu. 
La poesia, que s'alimenta de la mística del 
desig, passejant pels camins de l'art, atrau 
les mirades dels ulls d'uns i altres, revertint 
la violència en una empenta d'amistat. 

El sentiment poètic i artístic dels humans 
és l'arma més efectiva i afectiva de la pau, 

L
POESIA, VIOLÈNCIA PACÍFICA DE LA CONVIVÈNCIA

Educador i promotor cultural
JOAN SALA VILAPensament lliure

treballant la germanor en les diferències. 
Ser diferent en la convivència no té sentit 
sense el respecte a les idees, idees que al 
fer-les veritat en el diàleg aixequen monu-
ments a les encaixades d'amistat. 

La poesia viscuda en la seva veritat és 

un factor de pau perquè els sentiments po-
sitius i també la intencionalitat dels nega-
tius aspiren fusionar-se en l'amor, el factor 
global de la convivència. La poesia esdevé 
la mística de la convivència perquè en el 
raonament de les errades hi descobreix la 
intencionalitat transcendent de l'esperit 
humà.
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LA LLAGOSTA. La pista poliesporti-
va del CEM El Turó es vestirà de 
gala per acollir divendres un duel 
històric a la Llagosta, els setzens 
de final de la Copa de la Reina 
entre el CD la Concòrdia i el CFS 
Bilbo. L'equip llagostenc té a favor 
seu el factor pista perquè l'elimi-
natòria es disputarà a partit únic, 
tot i que el Bilbo milita a la màxi-
ma categoria estatal, la Primera 
Divisió. 

Per primera vegada l'equip de la 
Llagosta fa front al torneig del KO 
i es posa com a objectiu ser com-
petitiu. "És un partit històric per 
al club, bonic per jugar i veure. 
Afrontem el duel de la Copa de 
la Reina amb molta il·lusió i ga-
nes per intentar passar de ron-
da", admet el coordinador i segon 
entrenador, Ivan Beas.

El Bilbo arribarà a la Llagosta a 
l'antepenúltim lloc de la Primera 
Divisió, amb cinc punts i després 
de perdre els dos últims compro-
misos. La Concòrdia confia en el 

c c c

FUTBOL SALA | Copa de la Reina  DUEL HISTÒRIC DE LES LLAGOSTENQUES ALS SETZENS DE FINAL

La Concòrdia, preparada 
per a la Copa de la Reina

ESPORTS
Un llibre sobre el CH ParetsAlèxia Putellas, pitxitxi del futbol català
L'Ajuntament de Parets ha encarregat a 
l'historiador i periodista Carles Font un llibre 
sobre la història del CH Parets pel 2020. El 
comunicador farà un resum de la trajectòria de 
l'entitat nascuda el 26 de desembre de 1954.

La molletana i jugadora del FC Barcelona va recollir dimarts el guardó 
de màxima golejadora de la temporada 2018-2019 a la 8a Gala de les 
Estrelles de la Federació Catalana de Futbol. Putellas va marcar el curs 
passat un total de 16 gols convertint-se, un any més i repetint guardó, 
en la màxima golejadora del futbol català professional.

Divisió d'Honor  PARETS I MONTMELÓ CAUEN GOLEJATS

BAIX VALLÈS.  El FS Barri Can Ca-
let va guanyar el derbi comarcal 
contra el Cardedeu, per 2 a 6, i 
trenca una ratxa negativa de tres 
derrotes seguides. Els de Xavi 
Cuni van ser millors contra els 
cardedeuencs amb els dos gols de 
Raúl Francisco Muñoz i les dianes 
d'Adrián Giraldo, Gerard Mar-
tínez i Javier Vázquez.

El Can Calet agafa oxigen per 
passar una setmana sense com-
petició –per aturada de l'FCF– i 
no tornarà a jugar fins al 14 de 

El FS Can Calet es retroba 
amb la victòria a Cardedeu

c c

desembre al seu pavelló contra 
el Sant Julià de Ramis. Els sant-
fostencs ocupen el 8è lloc, de la 
Divisió d'Honor Catalana, amb 
11 punts, empatats amb el 7è, el 
Manlleu i el 6è, el FS Parets.

Pel que fa a Parets i Sporting 
Montmeló van caure golejats. Els 
paretans van perdre contra el 
Rubí, per 1 a 9, mentre que els 
montmelonins ho van fer a la pis-
ta del Pineda de Mar, per 9 a 3. 
L'Sporting Montmeló ocupa el pe-
núltim lloc amb cinc punts. 

VICTÒRIA  Celebració de l'últim partit guanyat contra l'Hispànic València

factor pista per donar la sorpresa. 
"Serà complicat perquè és un 
equip de la Primera Divisió, re-
centment ascendit. Tot i això, hi 
ha cops que aquests duels que es 
juguen a partit únic i al camp del 
rival més feble, també són com-
plicats per al conjunt favorit. 
Intentarem posar les coses com-
plicades", diu Beas, que sap de la 
importància de l'afició llagostenca 
i per això han fet una crida per in-
tentar omplir el CEM El Turó.  

Dos partits en 48 hores
La Concòrdia jugarà dos partits 
transcendentals en tan sols 48 
hores. Si bé divendres té el duel 
històric de la Copa de la Reina, 

diumenge tornarà a la lliga per 
visitar la pista de l'equip colíder, 
el Joventut d'Elx. "Juguem diven-
dres i diumenge, no tenim gai-
re temps i prepararem els dos 
duels al llarg de la setmana. Ja 
estem veient partits de Bilbo i 
Joventut d'Elx. És una setmana 
complicada perquè nosaltres 
no acostumem a jugar dos par-
tits en 48 hores", destaca el coor-
dinador de l'equip llagostenc.

La Concòrdia afronta aquests 
dos duels després d'aconseguir la 
millor ratxa de la temporada amb 
dues victòries seguides perquè 
a la jornada passada va guanyar 
contra el cuer, l'Hispànic de Valèn-
cia, 2 a 1.  l.ro r g e  el r

LA CONCÒRDIA - FS BILBO 
Divendres, 6  12 h la Llagosta

A PISTA  L'equip santfostenc poc abans de guanyar el Cardedeu, 2 a 6

JOVENTUT D'ELX - LA CONCÒRDIA 
Diumenge, 8  11.30 h Elx

LA LLAGOSTA. El FS Unión Llagos-
tense és el nou cuer de la Lliga Na-
cional, que és la màxima categoria 
catalana de la federació Catalana 
de Futbol Sala. El conjunt llagos-

tenc va perdre dissabte contra 
l'Albelda, per 1 a 2, i és últim amb 
set punts, empatat amb Segarra i 
Gelida. Aquesta setmana l'equip 
de la Llagosta descansa. 

El Llagostense, cuer de Nacional
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Una nova botiga al centre del poble 
per donar millor servei als clients. 

VINE A CONEIXE’NS!

COCINAS Y BAÑOS

5
Reformes en general:
· CUINES I BANYS
· PORTES INTERIORS
· FINESTRES D’ALUMINI
· PLADUR
· PARQUET

www.cocinasybanos5estrellas.com

Carrer de les Monges, 4  I  Carrer Ramón Casas, 5  I  08100 Mollet del Vallès  I  T. 93 593 03 02  I  M. 627 572 672

PARETS. La 15a edició del Torneig 
Vila Parets concentrarà un cente-
nar de partits, entre la categoria 
preinfantil masculina i femenina. 
El campionat, que organitza el 
CB Parets, és tota una referència i 
tindrà lloc del 6 al 8 de desembre 

amb 32 equips participants i un 
centenar de partits. El club preveu 
prop de 3.000 persones el cap de 
setmana al Joaquim Rodríguez. 

D'entre els equips que hi par-
ticipen, hi ha referents d'àmbit 
català com ara el FC Barcelona, 

BÀSQUET | Formació  EL TORNEIG DE CATEGORIA PREINFANTIL ÉS TOTA UNA REFERÈNCIA

Un centenar de partits amb 
el Torneig Vila de Parets

A PISTA L'equip molletà mini A del CB Mollet al Pavelló de la Plana Lledó

MOLLET.  El CB Mollet manté el bon 
estat de salut amb prop de 420 
esportistes entre 30 equips, dos 
veterans i una escola. L'equip mo-
lletà va celebrar divendres l'acte 
de presentació de la temporada 
2019-2020 al Pavelló Plana Lledó, 
on va comptar amb la presència 
de diverses personalitats, entre 
elles el vicepresident de la Fede-
ració Catalana de Bàsquet, Fran-
cesc Xavier Santaló.

"Tenim una quantitat impor-
tant de jugadors i jugadores 
aquesta campanya. Tot i que 
recordo que d'altres tempora-
des hem tingut una xifra simi-
lar", admet el president Carlos 
Nuez, que destaca com un dels 
factors del bon estat de forma del 
club la seva estructura: "Tenim 
dos sèniors masculins a lligues 

Lliga EBA  EL SÈNIOR MASCULÍ GUANYA CONTRA EL VALLS

El CB Mollet presenta 420 
esportistes pel curs 19-20

importants, EBA i Copa Catalu-
nya, i a la base es competeix en 
bones categories també. A tot 
això, hem fet una aposta per 
potenciar el sènior femení, que 
està a la Segona Catalana".

D'entre els equips, el més multi-
dinari és l'escola amb prop d'una 
seixantena d'esportistes, d'entre 
4 a 8 anys. "Fem una aposta des 
de fa temporades per tenir una 
escola àmplia. Els jugadors i ju-
gadores no paguen cap quota 
mensual", diu Nuez, que afegeix 
que això és possible perquè l'es-
cola té el cognom Zeta-3, el seu 
patrocinador.

El pròxim rival, Tarragona
El Recanvis Gaudí Mollet va su-
mar la setena victòria després 
de guanyar dissabte contra el CB 
Valls, per 90 a 81. El Mollet és 
quart amb set victòries. Aquesta 
setmana hi ha jornada de descans 
però el Recanvis Gaudí Mollet ju-
garà avui dijous el partit ajornat 
contra el CB Tarragona, a la Plana 
Lledó. 

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi fe-
mení no té rival ara per ara a la 
Segona Catalana. Les molletanes 
lideren el grup 1 de la Segona Cata-
lana en solitari amb deu victòries 
després de guanyar el cap de set-
mana contra el Minguella, (78- 46). 
Pel que fa al CB Mollet femení, és 
penúltim classificat amb dues vic-
tòries i diumenge va perdre contra 
el Círcol, (54-35). Aquest cap de 
setmana descansa. 

Segona Catalana PEL QUE FA AL CB MOLLET ÉS PENÚLTIM CLASSIFICAT AMB DUES VICTÒRIES

c

CB MOLLET - CB TARRAGONA 
Dijous, 5  21.15 h Mollet

VICTÒRIA L'equip molletà és líder en solitari del grup 1

s s

Deu victòries de 
l'Escola Sant Gervasi

el Joventut de Badalona o el CEB 
Girona. Tot i que cada any hi ha 
més equips que procedeixen de 
la resta de l'Estat. D'entre aquests 
equips, hi ha el Basket Zaragoza, 
l'EM El Olivar, el Basket Almeda, 
el CD Promete, el CB Cuarte o l'EA-
SO Orientatic. A banda dels equips 
de renom, el club amfitrió també 
comptarà amb un equip masculí i 
un altre femení.

Els primers partits de la com-
petició tindran lloc divendres a 
partir de les 9 h. Els compromisos 
que obriran el torneig seran el 
Girona-Zaragoza, Cornellà-Mata-
ró, Joventut-Cerdanyola i Grano-
llers-Sant Josep Badalona. El siste-
ma de competició està format per 
quatre grups amb quatre equips i 
els dos primers es classifiquen per 
als quarts de final. Les semifinals 
es disputaran a partir del dissabte 
a la tarda i les finals el diumenge a 
partir de les 12.40 h. 

UE Mataró CB Cerdanyola CN Sabadell

GRUP A
Basket Zaragoza

CB Cornellà

CEB Girona

GRUP B
Joventut Badalona

St.Josep Badalona

CB Granollers

GRUP C
FC Barcelona

EM El Olivar

CB Parets

GRUP D
Maresme 3 Viles

Bàsquet Girona

UB Sant Adrià

Basket Almeda

GRUP A
Basket Zaragoza

UE Mataró

Femení Maresme

Joventut Badalona

GRUP B
Basket Almeda

CN Sabadell

CB Cornellà

EASO Orientatic

GRUP C
Barça CBS

CB Parets

CD Promete

Mutilbasket

GRUP D
Femení St. Adrià

Geieg Uni Girona

CB Cuarte

Draft Gramenet

Equips masculins

Equips femenins
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MONTORNÈS. María López Pintado, 
del Club Karate Montornès, ha de-
butat amb una medalla de bronze 
per equips a la Premier League de 
karate amb la selecció espanyola 
absoluta, en la modalitat de kata. 
La montornesenca va participar el 
cap de setmana a la setena i últi-
ma ronda de la màxima categoria 
del circuit mundial a Madrid, que 
va reunir les millors seleccions del 
món al Madrid Arena.

López Pintado va formar equip  
de kata amb l'andalusa Jessica 
Morena i l'extremenya Nuria Es-
cudero. Totes tres van penjar-se 
la medalla de bronze del circuit 
internacional a Madrid després de 
superar la selecció del Perú.

S'entrena al CAR de Madrid
La montornesenca, que havia ob-
tingut guardons amb Espanya en 
categories inferiors, entrena de 
forma puntual amb el combinat 
estatal al Centre d'Alt Rendiment 
de Madrid. Davant la celebració 

de la Premier League a la ciutat 
madrilenya, la Reial Federació Es-
panyola de Karate va donar l'opor-

c s

KARATE LA LLUITADORA DEL CLUB MONTORNÈS ES PENJA UNA MEDALLA EN KATA PER EQUIPS

Debut absolut amb Espanya 
de María López amb un bronze 

AMB LA COPA María López pintado amb la medalla i la copa a Madrid

PREMIATS Membres de l'entitat paretana recullien el premi

PARETS. L'Associació Triple Bàs-
quet, de Parets, va rebre dilluns 
un dels quinze Premis Inclu-
sius de l'Esport Català. L’acte de 
lliurament de la primera edició 
d'aquests premis, impulsats per 
Onat Foundation, també de Pa-
rets, amb el suport de la Secreta-
ria General de l’Esport i de l’Acti-
vitat Física, va tenir lloc dilluns al 
Palau de Pedralbes de Barcelona.

Des de fa anys, l'entitat paretana 
és un equip de bàsquet amb dis-
minuïts psíquics, que participen 
a la lliga catalana que realitza la 
Federació Catalana de disminuïts 
psíquics ACELL. L'Associació Tri-
ple Bàsquet va rebre dilluns el re-
coneixemenet i un premi econò-
mic de 1.500 euros. 

Primera edició dels premis
“L’esport i l’activitat física ju-
guen un paper important com 
a mitjà per a la inclusió social. 
Els valors que van associats a 
l’activitat esportiva, més enllà 

de facilitar l’adquisició d’hà-
bits saludables, la converteixen 
en una eina valuosa per lluitar 
contra l’exclusió social i afavo-
rir el sentit de pertinença, la 
cooperació i la identitat”. Amb 
aquestes paraules, Meritxell Budó, 
consellera de la Presidència, va 
destacar el paper important de 
l esport i l activitat � sica per aju-
dar a la inclusió social. L’acte va 
comptar també amb la presència 
del president d’Onat Foundation, 
Sergi Mingote; i el president de la 
Fundació Catalana per a l’Esport, 
Pere Sust, entre altres personali-
tats de l’esport i la política.

Els Premis inclusius de l’Esport 
Català són uns guardons en forma 
de beques que volen fomentar i 
donar suport a la pràctica de l’es-
port inclusiu per part de perso-
nes, associacions i empreses. Ser-
gi Mingote, va subratllar  "la feina 
i l'esforç" dels premiats, des del 
voluntariat i amb el suport de les 
federacions.  

PREMIS ELS PREMIS ESTAN IMPULSATS PER ONAT FOUNDATION

L'Associació Triple Bàsquet 
rep un dels quinze Premis 
Inclusius de l'Esport Català

tunitat de debutar amb l'absoluta 
a la montonesenca amb un dels 
equips femenins de kata.  
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MOLLET / PARETS. Amb un penal 
al minut 73, el CF Mollet UE va 
capgirar el marcador del derbi 
baixvallesà contra el CF Parets, 
per 2 a 1. Brian Quijada no va per-
donar en el xut de la pena màxima 
i va fer justícia al minut 73 amb el 
que s'havia vist dins el terreny de 
joc del Germans Gonzalvo.   

El Parets va marxar al descans 
amb el marcador a favor amb un 
gran gol de Calatrava. A la represa, 
el Mollet va estirar el camp i va no-
quejar el Parets. Chipi va fer l'1 a 1 
al minut 60 en una gran acció per 
banda dreta del Mollet. El segon 
gol local va arribar 13 minuts des-
prés per unes mans dels visitants, 
que Brian Quijada marca de penal. 
El Parets va acabar amb deu juga-
dors per l'expulsió, a les acaballes, 
de Moussa, per doble targe groga. 

Una de les claus del partit va ser 
el penal, a favor dels locals. "Els 
àrbitres diuen que les normes 
canvien, però quan canvien? 
Quan ells ho decideixen. Quan 

FUTBOL | Primera Catalana  EL DERBI BAIXVALLESÀ ES DECIDEIX PER UN PENAL AL MINUT 73

El CF Mollet UE capgira el 
derbi contra el CF Parets

un jugador està d'esquena, hi 
ha un mal rebuig i li dóna amb 
els braços oberts...", deia el tèc-
nic paretà, Miquel Muñoz.  

Per la seva part, Jordi López, en-
trenador del Mollet, es va mostrat 
satisfet amb la resposta del Mollet 
a la segona part. "Ha costat un 
món aixecar el partit i per fer-

CF MOLLET UE   2
CF PARETS   1

ho cal jugar bé a futbol i està 
prou madur com equip", hi deia.

El Mollet és 7è amb 17 punts, 
mentre que el Parets és penúltim 
amb set punts.  l.ro r g e

CELEBRACIÓ L'equip molletà celebra el primer gol al camp

ATLETISME LA PROVA VA REUNIR ELS MILLORS ATLETES CATALANS

Victòria del Mollet al Cros Internacional
El Club Atlètic Mollet s'ha imposat en la categoria per equips del Cros 
Internacional de Catalunya-Ciutat de Granollers. La prova atlètica, que 
va tenir lloc diumenge, va reunir els millors atletes de camp a través de 
Catalunya. L'equip molletà estava format per Juan López, Marc Tort, José 
Luis Martín, Raúl D. González i Sergio González. 

MOTOR EXPOSICIÓ D'UNA VINTENA DE BICICLETES AMB MOTOR 

El ciclomotor Ducson al Museu Isern
El Museu Isern va inaugurar dissabte una exposició amb una vintena de 
bicicletes amb motor. Hi ha joies dels anys 20, com ara la francesa Griffon 
90cc, de l'any 1922, o la Iresa 48cc amb dues velocitats, del 1935. "En 
èpoques de guerra, les famílies motoritzaven les seves bicicletes", 
explicava Josep Iglesias, de Moià, que n'ha cedit una desena de la seva 
col·lecció personal. Entre les bicis, destaca el primer ciclomotor de la 
marca molletana Ducson, de l'any 1953. "Va ser tot un esdeveniment 
perquè posava un xassís a la bicicleta integrant el motor", admet Josep 
Maria Aragonès, restaurador. Es pot visitar l'exposició fins a finals d'any. 

. . .

c

El FS Parets, a dos 
punts del descens
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet i 
representants de les entitats que 
participen als Jocs Escolars Es-
portius han renovat el compromís  
en el manifest, L’esport educa, 
fem-ho bé! L'acte de la signatura 
del manifest va tenir lloc dimarts 
al Centre Cultural La Marineta. En 
acabar, el director de la Fundació 
Aíto García Reneses, Ferran Már-
quez, va fer una xerrada. 

ESCOLAR

Tercer empat del 
Mollet HC femení
MOLLET. El Mollet HC femení no 
està tenint una temporada fàcil, 
tot i que la jornada passada va 
sumar el seu tercer empat de la 
temporada. El sènior va acabar 
el duel a la pista del Roda de Ter 
en taules, 3 a 3, i són penúltimes 
amb  sis punts. Pel que fa als nois, 
a Segona Catalana, van empatar a 
la pista del Martinenc, 5 a 5, i ocu-
pen el 5è lloc amb 15 punts. 

HOQUEI | Primera Catalana

Uns 150 participants 
a la Cursa Cabanyes
SANT FOST. La Cursa de Caba-
nyes va tenir lloc diumenge amb 
prop de 150 participants, entre 
corredors que van participar al 
recorregut llarg de 14 km i els 
caminants, que ho van fer al cir-
cuit curt de 7 km. "Estem molt 
satisfets del nombre d'inscrits i 
ja pensem en la següent edició", 
admet Dani Altimiras, membre de 
Gaudicum. 

CAMINADA
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Xocolatada a Sant FostEl CRA'P acull un espectacle fi losòfi c sobre el 'Mahabharata'
La Casa Bastinos de Sant Fost acollirà 
dijous una xocolatada per celebrar 
que s'apropa el Nadal. Serà a partir 
de les 17.30 h, amb entrada gratuïta, 
però amb aforament limitat.

L’entitat molletana CRA’P presentarà dijous (19.30 h) a la seva seu la performance 
Respirar el Mahabharata, de Michael Gadish. Aquest espectacle té el format d’un 
taller on establir lligams entre públic, artista i la temàtica i gira entorn de la 
relació de la paraula amb la humanitat, l’atzar, el caos, la fe i el propòsit que es 
dóna a la vida. Els participants jugaran plegats a un joc de tauler �ilosò�ic.

CULTURA

Cinema pel dia 
més curt de l'any

'Ha nacido una 
estrella' i 'Toy 
Story', a la Fiveller

MARTORELLES. La biblioteca Mont-
serrat Roig projectarà dijous 
(18.30 h) diversos curtmetratges 
dins de la iniciativa El dia més 
curt –per celebrar el dia més curt 
de l'any–. L'assistència és gratuïta, 
però cal inscripció prèvia.

MOLLET. Tornen dues sessions més 
del cinema familiar de la Sala Fi-
veller de Mollet, organitzat per 
l'Ajuntament de Mollet. Dissabte 
(18 h) es projectarà la pel·lícula Ha 
nacido una estrella (Estats Units, 
2018), dirigida per Bradley Coo-
per. I diumenge (12 h) serà el torn 
per al llargmetratge d'animació de 
Disney Pixar Toy Story 4 (versió 
en català). El preu de cada sessió 
és de 3 euros i les entrades es po-
den comprar a la taquilla una hora 
abans que comencin els �ilms.

PARETS / LA LLAGOSTA. La Puerta 
Producciones va activar divendres 
passat una campanya de micro-
mecenatge a Verkami per realitzar 
el curtmetratge Hammer –bit.ly/
verkamihammer–. Es tracta d'una 
productora formada per tres pa-
retans –Alejandro Trillo (càmera), 
Sandra Torrecillas (equip artístic) 
i Javier Martínez (compositor, pu-
blicista, muntador i il·lustrador)– 
i dos llagostencs –Rubén Abarca 
(director) i José Dueñas (actor)–.

Concretament, la productora 
baixvallesana cerca 2.500 euros 
en 40 dies (�ins al 7 de gener). 
Aquests diners serviran per coste-
jar totes les despeses del rodatge 
–que tindrà lloc a Cardedeu– i de la 
distribució del producte �inal, però 
també de la gravació del videoclip 

o�icial de la banda sonora del �ilm.
El llagostenc Rubén Abarca, di-

rector de Hammer, de�ineix el curt 
com una "comèdia gamberra 
amb tints de terror". I afegeix 
que es tracta d'una "Matança de 
Texas a l'espanyola". Sobre la tra-
ma, Abarca explica que "tothom 
qui agafa el martell, fa esclatar 
el caos" i "el martell arriba a un 
grup cristià". Amb aquest context 
religiós, Hammer és "una críti-
ca social descarnada amb una 
bona dosi d'humor". En tot cas, 
el director destaca que la crítica 
no va orientada cap a les religions, 
però sí cap a les cohibicions.

Els protagonistes del �ilm són els 
actors Víctor G. Casademunt, Ra-
quel Fresno, Manuel Zaguirre, Aida 
Detruck i Jose Dueñas, així com Li-

lith, "un martell que busca una 
sortida d'una vida de misèria".

Les recompenses
La Puerta Producciones ofereix 
diverses recompenses segons les 
aportacions que faci cadascú. La 
més baixa és d'1 euro, i qui faci 
aquest ingrés sortirà mencionat als 
crèdits. I la més alta és de 1.000 eu-
ros, que inclou una invitació exclu-
siva a la preestrena del �ilm i la par-
ticipació en una part del rodatge 
bombardejant l'equip de producció 
amb globus plens de sang, així com 
una tassa i un pòster signat, una ca-
ricatura personalitzada, un còmic 
de la preqüela, adhesius i samarre-
ta o�icial, entre d'altres. Enmig hi ha 
opcions per a totes les butxaques.

Sobre l'objectiu econòmic, Abarca 

apunta que si s'arriba a la meitat de 
l'objectiu en els primers deu dies, 
"Verkami promociona la cam-
panya perquè es pugui complir". 
Així que com abans es facin els in-
gressos, més s'ajudarà a la produc-
tora baixvallesana.  s.carrillo

CINEMA  LA PRODUCTORA DE LA COMÈDIA TERRORÍFICA 'HAMMER' ESTÀ FORMADA PER TRES PARETANS I DOS LLAGOSTENCS

Campanya de micromecenatge per
fer un curt amb accent baixvallesà

cc s

FOTO DE FAMÍLIA  Els participants en el rodatge del tràiler

cc s

FOTOGRAMA  Dos dels protagonistes actuant-hi per al tràiler

Altres curts

Prèviament, la productora –sota el 
nom de Life 4 live– ja havia fet altres 
curtmetratges. Es tracta de Peluches i 
Ivy, que van ser seleccionats a festivals 
de cinema fantàstic com el de Sitges i 
el BIFFF (Brusel·les).

'PELUCHES' I 'IVY', A 
SITGES I EL BIFFF
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Entendre la poesia de Joan 
Brossa amb el rock dels 70 i 80

PARETS. La biblioteca de Can Ra-
joler va ser divendres passat l'es-
cenari de l'actuació poètic musi-
cal en homenatge a Joan Brossa 
de la banda D'amagat. La banda, 
formada per dos paretans –Anto-
nio Andújar i Xavier Garcia– i una 
calderina –Mercè Gangonells–, va 
relacionar la poesia de Brossa amb 
alguns dels èxits més reconeguts 
dels anys 70 i 80.

Amb motiu de la commemoració 
del centenari de Brossa, D'amagat 
es va decantar per aquest tema a 
proposta de l'Escola d'Adults de 
Caldes. Així que es van endinsar 
en l'obra del poeta visual català i 

MÚSICA  LA BANDA PARETANA D'AMAGAT VA REPRESENTAR DIVENDRES PASSAT EL SEU ESPECTACLE DEDICAT A BROSSA A LA BIBLIOTECA DE CAN RAJOLER

A CAN RAJOLER  Els tres artistes amb el poema-objecte 'Nupcial' al projector

s.c.

aviat es van adonar "que donava 
molt joc", segons apunta Mercè 
Gangonells, cantant del grup, qui 
afegeix que "vam haver d'estudi-
ar i d'aprendre molt Brossa. Per 
fer aquesta actuació cal ficar-se 
a la seva pell".

Cançons i poemes, de la mà
Acompanyats d'un projector, per-
què els espectadors poguessin 
gaudir de l'obra de Brossa, Gan-
gonells va anar lligant alguns dels 
seus poemes escrits i visuals amb 
les cançons que van interpretar.

Va relacionar La veu escrita de 
Brossa –amb les lletres POEMA i 
una pistola al final– amb Have You 
Ever Seen the Rain? de Creedence 
Clearwater Revival. "Sembla un 
poema bonic, però parla de la 
guerra del Vietnam", va dir Gan-
gonells sobre el tema de la banda 

estatunidenca.
La música de The Police també 

hi va passar per la biblioteca pare-
tana amb Every Breath You Take. 
"Una cançó que sembla d'amor, 
però que parla de control". Així 
com el poema-objecte Nupcial, 
amb un collaret per un cantó i unes 
manilles per l'altre.

I tampoc van faltar clàssics cata-
lans. Un d'ells va ser Que tinguem 
sort, de Lluís Llach, relacionat amb 
la màquina d'escriure en colors 
de Brossa, ja que, segons Gango-
nells, la cançó està "escrita amb 
colors".

De cara al segon trimestre escolar, 
D'amagat tornarà a actuar al muni-
cipi. Serà concretament a l'Institut 
La Sínia, en una activitat per a l'ESO 
i Batxillerat com a colofó del temari 
de poesia moderna que han estat es-
tudiant a classe.  sergio carrillo

Cinquè homenatge a Fiorkon
Les martorellenques Conchas del Asco (a la foto) va ser una de les bandes 
protagonistes del FiorkonFest, celebrat dissabte al vespre al Celler de 
Carrencà de Martorelles. En aquest festival que per cinquena edició 
homenatja Óscar Fiorkón Gómez també hi van participar The Noise Toy, X 
Band, Psychotropic Swamp, Vagrant i Amigos de lo ajeno. L'homenatjat, 
Firokon, va ser durant molts anys president de l'Associació de Músics 
Carrancà Rock i va perdre la vida el desembre de 2014.

EL FIORKON FEST VA TORNAR A OMPLIR EL CELLER DE CARRENCÀ

Tonet Martorell juga a 
pintar en una mostra amb 
tocs filosòfics i musicals
PARETS. Fins al 15 de desembre es 
pot visitar al Centre Cultural Can 
Rajoler l'exposició Jugant a pintar, 
realitzada amb pintura acrílica pel 
paretà Tonet Martorell i sorgida 
d'un treball de fi de màster de Mu-
sicoteràpia, que relaciona la músi-
ca com un art interdisciplinari.

"Vaig buscar que en un mateix 
llenç hi hagués una doble imat-
ge", explica Martorell, i per aquest 
motiu, la imatge de bona part dels 
quadres es modifica quan s'activa 
una llum ultraviolada instal·lada a 
la sala. L'autor també explica que a 
la mostra es poden trobar quadres 
"amb idees sorgides d'un pensa-

ment filosòfic" i d'altres que mos-
tren "una evolució personal". 
També hi ha un darrer tipus, que 
estan fets pensant en la idea abs-
tracta de Jackson Pollock. A més, la 
mostra compta amb un espai amb 
quadres pensats per a infants.

Un quadre filosòfic
En la línia de relacionar música i fi-
losofia –i evidentment art–, un dels 
quadres exposats representa la idea 
platònica de l'Univers, a partir de la 
idea de Pitàgores. "Plató va dir que 
existien vuit planetes i defensava 
que hi havia una sirena en cada 
planeta, que anava fent voltes 

pel seu voltant i emetia un so", 
apunta Martorell. Pitàgores, per la 
seva banda, deia que "la música 
de les esferes provocava l'har-
monia perfecta". I Plató va arribar 
a la conclusió que "els vuit plane-
tes amb les vuit sirenes creaven 
l'harmonia de la qual parlava Pi-
tàgores", diu Martorell.  s.c.

ART  EL PARETÀ HA FET SERVIR PINTURA ACRÍLICA PER A AQUESTA EXPOSICIÓ A CAN RAJOLER

TONET MARTORELL

s.c.
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Carrer Francesc Layret, 65 · Mollet del Vallès · T. 93 570 77 87
Avinguda Gaudí, 6 · Mollet del Vallès

ENCARREGA 
EL TEU ÀPAT 
DE NADAL.

GRAN ASSORTIT D’ELABORATS PROPIS.
ELS NOSTRES PRODUCTES SENSE CONSERVANTS.

VINE A PROVAR ELS NOSTRES FARCITS!
CABRIT, XAI, POLLASTRE DE PAGÈS, ÀNEC...

CAMPUS DE NADAL
2019-20

ACTIVITATS:
Exercicis de tècnica individual, joc global, partits i activitats lúdiques.

DIES: 23, 24, 27, 30 I 31 DE DESEMBRE · 2 I 3 DE GENER

PREU JUGADOR: 35 € / PREU JUGADOR DE FORA DEL CLUB: 45 € 
GERMANS: 25% DE DESCOMTE.

SOM ELS REFERENTS DE LA COMARCA!
MÉS DE 100 ANYS FENT FUTBOL

Horari: Acollida de 8 h a 9 h. Campus de 9.00 h a 13.00 h

info@cfmolletue.com · T. 625 538 887

Parets estrenarà un parc 
temàtic infantil per Nadal
PARETS. Dimarts es va presentar la 
programació nadalenca del muni-
cipi i una de les novetats d'enguany 
serà la instal·lació d'un parc temàtic 
nadalenc –anomenat VadeNadal– 
adreçat a infants i joves, que ocupa-
rà els dos pavellons municipals du-
rant el cap de setmana del 3 i el 4 de 
gener, amb tallers, jocs, animacions 
i un munt d’activitats.

D'altra banda, serà aquest cap de 
setmana quan arrenquin els pri-
mers actes amb la Fira de Nadal del 
Barri Antic a la plaça de la Vila –dis-
sabte de 10 h a 20 h i diumenge de 
10 h a 14 h–. A la plaça hi haurà pa-
rades de comerç local i entitats, ta-
llers, i activitats solidàries, així com 
espectacles. Dissabte serà el torn 
per a la màgia (12 h), taitxí a càrrec 
d'Espai TaiChi (13 h) i un concert de 
nadales en clau de jazz.  I diumenge 
hi haurà un espectacle infantil de 
Nadal (12 h) i un Tió de Nadal popu-
lar (12.30 h).

D'altra banda aquest dijous tam-
bé es pot gaudir d'un concert de 

POPULAR  LA PROGRAMACIÓ NADALENCA ARRENCA AQUEST CAP DE SETMANA AMB LA FIRA DE NADAL DEL BARRI ANTIC, QUE TINDRÀ LLOC A LA PLAÇA DE LA VILA

El Nadal ja ha arribat a Martorelles
La Masia de Can Roda de Santa Maria de Martorelles va celebrar diumenge 
la seva primera fira de Nadal, que va comptar amb la representació del 
Pessebre Vivent de Martorelles, a càrrec de la Joventut Sardanista. Durant 
el matí també hi va haver tallers, així com tast i venda de productes.

Catalunya, amb 230 metres qua-
drats. Entre les visites de grups pro-
gramades, en destaca la dels Casals 
Municipals de Gent Gran, que serà 
dijous a les 10 h. Els interessats es 
poden apuntar, gratuïtament, als 
casals de gent gran del municipi.

Pel que fa a la resta d'activitats 
nadalenques programades, el diu-
menge 15 de desembre (d’11 h a 
14 h) la plaça de la Vila s’omplirà de 
festa i tradicions amb el Nadal a la 
plaça, on es podrà veure la cartera 
reial, hi haurà xocolatada, un taller 
d’embolcalls creatius amb roba fu-
roshiki, un taller d'iniciació al món 
casteller, contes i altres activitats 
per als més petits.

El següent cap de setmana serà el 
torn de les activitats a la plaça del Dr. 
Trueta amb les nadales a càrrec del 
Coro Rociero Alborada (dissabte 21 
a les 17 h) i amb la Fira de Nadal a 
l’Eixample (diumenge 22 de 10 h a 
20 h). Paral·lelament, el diumenge 
22 de desembre també es farà la 
cursa solidària CorreParets 2019, 
amb sortida des de les pistes d’at-
letisme. El Tió a càrrec de La Com-
panyia i la Comissió de Festes, l’es-
pectacle Pastorets, cap a Parets, de 
Rialles, el berenar de Nadal per a la 
gent gran, o la revetlla de cap d’any 
al poliesportiu municipal són altres 

de les activitats programades.
Durant la presentació de l'oferta 

nadalenca a Parets, l'alcalde, Jordi 
Seguer, va explicar que l’objectiu és 
“dinamitzar i prioritzar el comerç 
local, tant a la plaça de la Vila com 
a l’Eixample. També hem obert 
les fires a les entitats de Parets 
en una clara aposta per les asso-
ciacions del nostre municipi”, va 
explicar l’alcalde. Per la seva banda, 
la primera tinenta d'Alcaldia, Ca-
sandra Garcia, també va afegir que 
volen "treballar perquè el poble 
s’ompli de vida durant els caps 
de setmana i donar a conèixer el 
nostre teixit comercial”. 

l'Escola Municipal de Música de 
Parets (19 h a Can Rajoler), amb 
conjunts instrumentals i corals, i 
una actuació de la Macro-orquestra 
com a cloenda. A més, de divendres 

a diumenge –d'11 h a 13.30 h i de 17 
h a 20.30 h– es podrà visitar el 33è 
pessebre monumental de Parets, 
sota la plaça de la Vila. Es tracta del 
pessebre sobre taula més gran de 

L'absència

En el darrer ple ordinari, el PSC va pre-
guntar per què el govern no instal·larà 
una pista de gel, com els anys ante-
riors, i va lamentar la decisió. L'alcalde 
va dir que els motius són "econòmics" i 
que "el govern aquest any ha priorit-
zat tirar endavant un saló de la infàn-
cia i la joventut".

ENGUANY NO HI 
HAURÀ PISTA DE GEL
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Es lliuren els premis Font de 
Santa Caterina de microcontes

MONTORNÈS. L'Espai Cultural 
Montbarri va acollir el passat di-
jous 28 de novembre la presen-
tació del segon opuscle El temps 
retrobat i el lliurament de guar-
dons del VIII Premi Font de Santa 
Caterina de Microcontes. Eduvigis 
Beltran i Elies Campany van ser els 
autors guardonats.

Els Premis Font de Santa Cateri-
na de Microcontes és una iniciati-
va de l'Oficina de Català i l'Ajunta-
ment que es porta impulsant des 
del 2005 de manera biennal. L'edi-
ció d'enguany ha rebut uns 132 
relats participants, dels quals van 
passar el tall de les bases establer-
tes 123. Els textos provenien d'ar-
reu, des de Barcelona, Tarragona o 
Lleida, fins a València, Illes Balears 
o Itàlia, Madrid i Berlín.

Eduvigis Beltran, va guanyar el 
premi dotat amb 350 euros amb 
el conte 4398. Per la seva banda, 
Elies Campany es va emportar 
l'accèssit, de 150 euros, per l'obra 
Goooool!.

Durant l'acte es va fer una lec-
tura d'una selecció del microcon-
tes presentats. A més, alumnes de 
l'Escola de Música, Dansa i Aula de 
Teatre van interpretar peces mu-
sicals i van escenificar els relats 
guanyadors de l'edició anterior 
del 2017: Confessions, de Carles 
Castell, i L'instant, de Maria Auli-
nas.

L'entrega dels premis també va 
convergir amb la presentació del 
segon opuscle El temps retrobat, 
una publicació que surt arran de 
les tertúlies de memòria històrica 

LITERATURA  LA VUITENA EDICIÓ DELS GUARDONS VA REBRE CONTES D'ARREU COM ITÀLIA O BERLÍN

A MONTBARRI  Els guardonats dels VIII Premis Font de Santa Caterina

s.c. del 2018. La publicació, de qua-
tre capítols, va ser presentada pel 
coordinador de les sessions d'Es-
tudis Montornesencs, Sergio Aré-
valo, l'arxiver municipal, Nicolau 
Guanyabens, i la directora de la 
Biblioteca, Glòria Catafal.

Aquesta publicació recull els re-
cords dels tertulians compartits 
durant les sessions amb temes 
sobre les escoles, els bars i les 
botigues. A més, compta amb les 
memòries del veí de Montornès 
Sebastià Monteis, que s'han utilit-
zat per escriure el capítol sobre les 
cases i masies del voltant de la vila. 
Els capítols estan il·lustrats amb 
imatges de l'Arxiu Històric, on es 
poden adquirir de manera gratuïta 
aquestes publicacions. 

Literatura local

La tarda de dimecres serà ben literà-
ria. D'una banda, el paretà Alfred López 
presentarà el seu darrer llibre, Eso no 
estaba en mi libro de historia de la po-
lítica. Serà a les 18.30 h a la sala d'ex-
posicions de Can Rajoler, a Parets. I 
mitja hora més tard (19 h), arrencarà a 
la biblioteca de Montornès la presen-
tació del llibre Slow philosophy –rea-
litzat per la fundació homònima– amb 
la presència d'alguns dels seus autors, 
entre els quals hi haurà la montornes-
enca Raquel Sànchez. L'obra proposa 
una nova manera de viure la vida que té 
com a propòsit aprofitar el coneixement 
i la saviesa dels avantpassats i comple-
mentar-los amb els avenços científics.

PRESENTACIÓ
DE DOS LLIBRES
BAIXVALLESANS

L'Associació Voluntariat Social per Sant Fost va organitzar dissabte el tercer 
festival per commemorar el dia del voluntariat. Va ser amb una jornada plena 
d'activitats culturals diverses sobre l'escenari de l'Auditori de l'Ateneu. A la foto, els 
voluntaris agraint la participació i assistència a l'acte. Foto: voluntariat sant fost

Festival del voluntariat santfostenc

POPULAR

Segon 'L'històric', 
de les gitanes
de Martorelles
MARTORELLES. L'Agrupació Ball de 
Gitanes de Martorelles presentarà 
dimarts (de 19 h a 20 h) el segon 
volum de la revista L'històric. Serà 
a la biblioteca Montserrat Roig i 
l'assistència és gratuïta. Es tracta 
d'una revista anual de dotze pà-
gines editada per l'entitat mar-
torellenca i amb la recopilació i 
redacció de Xavi Rovira. En aques-
ta publicació es poden trobar as-
pectes històrics sobre el Ball de 
Gitanes de Martorelles, sobre les 
Colles de Martorelles de Baix i de 
Dalt, explicacions dels balls propis 
del Ball de Gitanes de Martorelles i 
de l’estil propi de ballar les Gitanes 
a Martorelles, ballades destaca-
des, persones i personatges desta-
cats de l'entitat, programes i car-
tells de ballades i altres activitats 
de l’entitat –trabucaires o catifes 
de Corpus, entre d'altres–.

NADAL

Inauguració
del pessebre de 
goma-eva
MOLLET. A la capital baixvallesana 
arriba el Nadal de ple aquest dijous, 
amb la inauguració del pessebre de 
goma-eva (17 h) –a càrrec de l'AV 
d’Estació de França-Can Mulà, al 
carrer Francesc Macià, 70– i amb 
l'encesa de llums i de l'arbre de Na-
dal. Enguany l'encesa es repartirà 
en dos àmbits: a les 17.30 h a la pla-
ça Catalunya i a les 18 h a la Masia 
de Can Borrell, acompanyada d'una 
xocolatada popular. Una altra ac-
tivitat nadalenca per aquests dies 
serà la visita gratuïta al pessebre 
monumental del Casal al Jardinet 
(diumenge a les 12.30 h). A més, a 
partir de dilluns, l'ADHEC tindrà 
exposat un Tió a tres establiments 
de la ciutat: Plataforma Cárnicas 
(carrer Antònia Canet, 14) Antiga 
Ferreteria La Muñoza (avinguda 
Rivoli, 15) i Perruqueria Montse 
Casellas (avinguda Gaudí,16).  

dissabte 7

diumenge 8

divendres 6

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

Restes de núvols al matí, 
sense més conseqüènci-
es, però que s’esvairan i 
acabaran deixant el cel 
serè la resta del dia.

Cel majoritàriament serè, 
amb alguns núvols alts 
sense importància i tem-
peratures semblants. 
Boires matinals.

L’anticicló s’imposarà 
amb un dia amb boires a 
primera hora, i cel serè la 
resta del dia, amb tempe-
ratures més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 28 19ºC 11ºC 16ºC - 34 km/h W

DIVENDRES, 29 19ºC 13ºC 15ºC - 26 km/h WNW

DISSABTE, 30 19ºC 8ºC 14ºC - 18 km/h SW

DIUMENGE, 1 17ºC 10ºC 14ºC - 23 km/h SSE

DILLUNS, 2 14ºC 6ºC 10ºC - 10 km/h NNE

DIMARTS, 3 13ºC 4ºC 13ºC - 39 km/h ENE

DIMECRES, 4 13ºC 11ºC 11ºC 45 45 km/h ENE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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EL GRUPO
PIM PAM PUM

LES DESEA
UNAS FELICES

FIESTAS

Menús de Nochebuena,
Navidad y San Esteban

 

~Os presentamos
nuestra nueva
cocina y una
manera única de
comer~

Menú Noche Vieja
 

Menú Año Nuevo

Adulto: 35,00€
Infantil: 16,00€

Adulto: 60,00€
Infantil: 22,50€

Adulto: 35,00€
Infantil: 16,00€

Reservas y consultas
Tel. 938 098 499

WhatsApp. 692 825 102
Av/ 11 septiembre n°80, La

Llagosta

Próximamente...
~También nuestro 

menú de Reyes~
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Reservas y consultas: Tel. 93 809 84 99 · WhatsApp: 692 825 102
Av. 11 de septiembre, 80 · La Llagosta

EL GRUPO
PIM PAM PUM

LES DESEA
UNAS FELICES

FIESTAS

Menús de Nochebuena,
Navidad y San Esteban

 

~Os presentamos
nuestra nueva
cocina y una
manera única de
comer~

Menú Noche Vieja
 

Menú Año Nuevo

Adulto: 35,00€
Infantil: 16,00€

Adulto: 60,00€
Infantil: 22,50€

Adulto: 35,00€
Infantil: 16,00€

Reservas y consultas
Tel. 938 098 499

WhatsApp. 692 825 102
Av/ 11 septiembre n°80, La

Llagosta

Próximamente...
~También nuestro 

menú de Reyes~

EL GRUPO 
PIM PAM PUM

LES DESEA 
UNAS FELICES 

FIESTAS

Próximamente...
También nuestro 

menú de Reyes
~

~

te

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres
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La Pérgola Snack Bar
AL SEU SERVEI DES DEL 1997

Carrer Pau Casals, 33 · Parets del Vallès · Tel. 93 573 12 93

TAPES VARIADES
NO DEIXIS DE TASTAR ELS NOSTRES ENTREPANS ESPECIALS

US DESITGEM UNES BONES FESTES
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