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SERVEIS DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS 2018 2017 Comparativa

Centre de Salut Mental d'Adults

Total actes assistencials 31.194 32.089 -895

Servei de Rehabilitació Comunitària

Total assistències a activitats 8.678 8.617 +61

Total atencions individuals 604 461 +143

Unitat d'Hospitalització Parcial de Psiquiatria

Total persones ateses 204 238 -34

Total estades 3.451 3.948 -497

Centre d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS)

Total atencions individuals 13.346 12.338 +1.008

Total assistències a activitats grupals 2.688 4.427 -1.739

Pla de Serveis Individualitzats (PSI)

Persones ateses en programa 33 31 +2

Intervencions realitzades 3.335 1.948 +1.387

Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica i Atenció Domiciliària (UHPAD)

Ingressos 52 8 +44

Altes 44  2 +42

L'atenció domiciliària i la coordinació amb l'Atenció Primària 
han estat clau per aconseguir aquesta reducció a Mollet

Els ingressos hospitalaris 
per trastorns mentals 
disminueixen un 14%

BAIX VALLÈS.  Fa uns dos anys que el 
Centre de Salut Mental d'Adults de 
Mollet va posar en marxa el progra-
ma d'atenció domiciliària aguda en 
l'àrea de salut mental, una tasca que 
ha donat els seus primers resultats: 
"Des que es va iniciar el servei, el 
nombre d'ingressos aguts ha dis-
minuït en un 14%", explica el cap 
del servei de Salut Mental i Addicci-
ons de la Fundació Sanitària Mollet 
(FSM), Antoni Corominas. 

I és que segons Corominas, 
"l'objectiu d'aquest programa és 
potenciar encara més aquesta lí-

nia de vocació comunitària amb 
un enfocament centrat amb la 
persona i la família".

Aquest programa permet als 
professionals implicats, tal com ex-
plicat el doctor, "tenir un contac-
te més directe amb les famílies 
i amb els malalts", contacte que  
en situacions de descompensació 
aguda els permeten actuar "per 
evitar que el cas vagi a més i que 
la persona hagi d’ingressar". 

Un ingrés, segons Corominas,   
que "no deixa de ser una vulne-
ració de la llibertat del pacient i 

del seu dret a escollir quin trac-
tament fer". 

Ja que segons el cap del Servei 
de Salut Mental del FSM, el  siste-
ma sanitari representa un 15% 
o 20% del que anomenem els de-
terminants de salut, és a dir, "que 
la persona estigui més o menys 
bona depèn de  factors socials, 
familiars, preventius, d’hàbits 
que desenvolupa al llarg de la 
vida i no només dels sanitaris", 
determina el doctor. 

És aquest acostament a l'entorn 
del pacient el que fa que el progra-

ma sigui satisfactori per al malalt,  
segons explica, Mireia Vicente, di-
rectora assistencial d’infermeria 
del FMS: "Mantenir el pacient i  
la família en el seu entorn fa que 
l’evolució i la recuperació sigui 
molt més satisfactòria i més ràpi-
da. Perquè al final el que fan els 
professionals és utilitzar els pro-
pis recursos que té la persona 
per poder evolucionar en aquest 
trastorn mental", conclou Vicente.

Els drets del pacient
Tot i aquesta satisfacció, per al 
doctor Corominas "a vegades els 
professionals ens hem apropi-
at un paper molt protagonista, 
d’un excés de buscar una cura i 
si no hi ha aquesta curació, ens 
sentim frustrats". 

En aquest sentit, Corominas de-
fensa el fet de donar més entitat 
a les necessitats dels pacients: "El 
pacient necessita cada cop més, 
sentir-se protagonista de què li 
proposem", afirma i afegeix: "És 
important respectar els temps 
i els relats que cada persona 
construeix a partir de la seva ex-
periència". 

Amb tot, el doctor considera 
que moltes vegades aquestes situ-
acions no arriben a donar-se per 
manca de recursos i a vegades, per 
manca de pedagogia entre els pro-
fessionals de la salut: "No ens hem 
format prou per tenir en compte 
tot el que pot aportar aquest en-

focament en el pacient".
La intenció del programa és "po-

der establir amb la mesura que 
puguem criteris i sinergies entre 
professionals per actuar tots a 
una", especifica el cap del servei de 
Salut Mental de la FSM. Una siner-
gia que ja s'està duent a terme amb 
els centres d'Atenció Primària del 
territori, els quals, en la majoria 
dels casos, són els primers a visitar 
aquesta tipologia de pacients.

Actualment, els dispositius de 
Salut Mental arriben a tots els cen-
tres d’Atenció Primària (AP) de la 
subcomarca. Aquest acostament 
ha estat possible gràcies al Progra-
ma de Suport a la Primària (PSP) 
que consisteix en visites presenci-
als d’un equip format per un psi-
quiatre i un psicòleg als dispositius 
d’AP i consultors professionals.

Aquests professionals es despla-
cen un cop per setmana a les àrees 
grans –Mollet del Vallès, Santa Per-
pètua de Mogoda, Caldes de Mont-
bui i Parets del Vallès. Mentre que 
als municipis més petits –la Llagos-
ta, Sant Fost, Santa Maria, Martore-
lles i Palau-solità  i  Plegamans– ho 
fan cada 15 dies.   aNNa mir

Solidaritat

La pròxima edició de la Marató de 
TV3 estarà dedicada a les malalties 
mentals. Segons ha fet públic la tele-
visió catalana, l'objectiu és recaptar 
fons per investigar uns trastorns que 
afecten 1.000 milions de persones 
al món. Entre els problemes mentals 
que centraran La Marató hi ha des de 
la depressió fins a l'esquizofrènia, els 
trastorns obsessius, de neurodes-
envolupament, com el TDAH, les ad-
diccions o els trastorns alimentaris. 
A Catalunya hi ha 76 Centres de Salut 
Mental d'Adults, un d'ells a Mollet.

LA MARATÒ 2020 
ES DEDICARÀ A LES 
MALALTIES MENTALS

ANTONI COROMINAS

El pacient necessita,
cada cop més, sentir-se
protagonista dels
seus tractaments

Cap de Salut Mental i Addiccions 
de la Fundació Sanitària Mollet
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INTEGRACIÓ SOCIAL LA FUNDACIÓ SOCIAL EL ROURE HA IMPULSAT EL PROJECTE PER DONAR ACCÉS A L'HABITATGE A PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL

Antonio Pena: "Estic molt content. Feia 
anys que no tenia una casa on viure" 

MOLLET.  La vida de l'Antonio Pena 
ha canviat per complet en els úl-
tims dos mesos, ell ha estat con-
juntament amb dos homes més, el 
Domingo i el Paco, una de les pri-

a.mir

A LA CUINA L'Antonio Pena, preparant l'esmorzar al seu nou pis, després d'haver viscut durant anys al carrer

meres persones a poder accedir al 
primer pis de cohabitatge social 
que hi ha al Vallès Oriental. 

Abans d'entrar a formar part 
d'aquest projecte, l'Antonio, de 

62 anys, vivia al carrer. No tenia 
aigua corrent, ni electricitat i ni 
tan sols un llit a cobert on poder 
passar les nits: "Estic molt con-
tent de poder viure en aquest 

pis. Feia molts anys que no te-
nia una casa on viure",  explica 
l'Antonio, que fins fa poc dormia 
en una xabola. Ara té una habita-
ció pròpia, en un pis de tres habi-
tacions al centre de Mollet, amb 
un bany, una cuina i un menjador.  
"Estic molt bé aquí", assegura 
l'Antonio, el qual ja ha organitzat 
conjuntament amb els seus altres 
dos companys, un calendari set-
manal amb els dies de la neteja 
que corresponen a cadascú.

I és que tant l'Antonio com el 
Paco i el Domingo són usuaris 
del Servei de Salut Mental de la 
Fundació Sanitària Mollet (FSM) i 
formen part del projecte de coha-
bitatge social que ha nascut de la 
mà de l’Obra Social El Roure. 

El pis ha estat cedit per la So-
cietat de Socors Mutus de Mollet 
i el gestiona la Fundació Mambré 
amb més de 10 anys d’experièn-
cia en la gestió de pisos de coha-

bitatge. L'entitat s'encarrega de 
l’atenció i la integració social de 
les persones en situació d’exclusió 
social, i específicament de les per-
sones sense llar. "Una necessi-
tat creixent entre les persones 
amb problemes de salut mental 
en risc d’exclusió", segons ha de-
tectat l’Obra Social El Roure, que 
dinamitza projectes socials en el 
territori, i espera poder crear en 
el futur més pisos com aquest a 
Mollet.   a.m.

El programa

El cohabitatge és un projecte d’habi-
tatge compartit a llarg termini per a 
persones sense llar o amb problemes 
de salut mental que, malgrat que po-
den ser autònomes en el dia a dia, es 
troben en una situació de vulnerabilitat 
a causa de la falta d’ingressos. A través 
del cohabitatge, es posa a disposició 
d’aquestes persones un pis compartit 
amb una aportació econòmica inferior 
a l’estipulada pel mercat i accessible. 

COHABITATGE SOCIAL, 
QUÈ ÉS I A QUI VA 
DESTINAT

Mollet ha estat el primer municipi del Vallès Oriental en destinar un pis al cohabitatge social

Ángel del Moral

CONVIVÈNCIA  EL CLUB SOCIAL LA LLUM TREBALLA DES DE MOLLET PER LA INTEGRACIÓ A LA COMUNITAT DE LES PERSONES AMB TRASTORNS MENTALS DEL TERRITORI

Montse Lòpez: "Les persones amb 
malalties mentals no són més agressives"
MOLLET. Lluitar contra els estig-
mes que relacionen la violència 
amb les persones que pateixen 
una malaltia mental és una de les 
tasques que encara preocupen 
els professionals com la Montse 
López, coordinadora del Club So-
cial la Llum: "Les persones amb 
trastorns mentals no són més 
agressives que d'altres que no 

estan diagnosticades", especifi-
ca la responsable de La Llum.

L'entitat, gestionada per l'Asso-
ciació Salut Mental de Catalunya, 
treballa des de Mollet per la inte-
gració social de les persones afec-
tades per algun tipus de trastorn 
mental: "Costa molt, ja que és 
un col·lectiu que tendeix a l'aï-
llament", explica la Montse. 

Amb tot, el club s'encarrega de 
facilitar la participació d'aquest 
col·lectiu vulnerable a la comuni-
tat mitjançant activitats culturals, 
esportives i de lleure, algunes 
d'elles, obertes al públic en gene-
ral: "Venir aquí els fa tornar a 
estar actius, tornen a recuperar 
la il·lusió per fer coses", comen-
ta la coordinadora.

I és que, segons explica la Mont-
se, l'objectiu de l'entitat és treba-
llar de cara a garantir "el benes-
tar emocional i la qualitat de 
vida d'aquestes persones", i 
lluitar contra el rebuig que solen 
patir a través d'activitats de sensi-
bilització de la societat. 

"Els acompanyem a tornar a 
integrar-se a la comunitat, som 
el punt de trobada", afegeix la 
coordinadora, que assegura que 
en certes ocasions els tractaments 
mèdics que reben solen ser molt 
agressius.

Actualment el Club Social la 
Llum té 52 usuaris, el 70% dels 
quals són homes i la resta dones. 
Mentre que la mitjana d'edat està 
entre els 40 i 50 anys. A més, la 
majoria acostumen a tenir rendes 
molt baixes.

L'entitat, que treballa de dilluns 
a dissabte, compta amb una plan-
tilla formada per un psicòleg, un 
educador social i un integrador 
social i dóna servei als municipis 
del Baix Vallès i també a  pobles 
de la vora com Santa Perpètua i 
Palau-solità i Plegamans.  a.m.
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SOCIETAT

MOLLET. La meitat de la xarxa de sub-
ministrament d'aigua de la ciutat 
manté canonades de fibrociment, 
segons dades de Sorea, empresa 
gestora del servei d'aigua potable a 
Mollet. És el cas de la canonada que 
va rebentar el passat 30 de gener al 
carrer La Plana i que va afectar 60 
abonats que es van quedar sense 
subministrament d'aigua. 

La rebentada, que va provocar 
incidències en el subministrament 
durant alguns dies, es va produir 
perquè, segons Sorea, la canonada 
"ha arribat al final de la seva vida 
útil i requereix una substitució 
completa". Després de la reparació 
d'urgència, aquesta setmana, l'Ajun-
tament i Sorea han decidit substi-
tuir les tres canonades que abas-
teixen l’avinguda de Burgos des de 
Martí l’Humà fins al carrer la Plana 
i carrer la Plana a les dues bandes, 
dues de les quals alimenten les es-
comeses i una que forma part de 
la xarxa de distribució general. Les 
obres començaran dilluns i dura-
ran uns dos mesos. Aquests treballs 
significaran la renovació de més de 
400 metres de canonada i tindran 
un cost aproximat de 150.000 €. 
Aprofitant aquests treballs també 
es realitzaran millores d’accessibi-
litat al pas de vianants del semàfor 

SERVEIS  DILLUNS COMENÇARÀ SUBSTITUCIÓ DE CANONADES DEL CARRER LA PLANA, QUE VAN PATIR UNA AVARIA LA SETMANA PASSADA 

La meitat de la xarxa d'aigua 
manté canonades de fibrociment 

Espai de criança al Safareig de MartorellesEl Síndic presenta l'informe anual
El Centre Cívic El Safareig de Martorelles acollirà dimarts (10.30 h)
la presentació del projecte A 4 grapes, un espai de criança per a 
famílies amb infants de 0 a 3 anys. L’espai que serà setmanal estarà 
conduït per Raquel Fors, fundadora de Mama lloca, que resoldrà 
dubtes sobre diferents aspectes d'aquesta franja d'edat.  

La Sala de Plens de l'Ajuntament de Mollet 
acollirà dilluns a les 19 h la sessió anual del ple 
extarordinari en què el Síndic Personer de la 
ciutat, Lluís Martínez, presentarà el seu informe 
anual amb el balanç i resum d'actuacions.

del carrer la Plana.
Després del succés, des de les 

xarxes alguns usuaris criticaven 
el fet que encara existeixin cano-
nades de fibrociment a la xarxa 
molletana, un material canceri-
gen que es manté en les canona-
des més antigues. Amb tot, fonts 
de Sorea asseguren que aquestes 
canonades "no suposen un perill 
per a la salut pel fet de trans-
portar aigua potable". 

De fet, a l’Estat espanyol, l’Ordre 
de 7 de desembre de 2001, dels Mi-
nisteris de Sanitat i Consum i Ciència 
i Tecnologia, que va entrar en vigor 
l’any 2002, va establir una prohibi-
ció de comercialització i ús de les 

fibres d’amiant i dels productes que 
contenien aquestes fibres afegides 
intencionadament. No obstant això, 
la normativa permetia l'ús dels ar-
ticles que contenien aquestes fibres 
instal·lats o en servei abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta normativa. 
En aquests casos es podria admetre 
aquest ús "fins a la seva elimina-
ció o fins al final de la seva vida 
útil", diu la llei.

Segons Sorea, la perillositat del 
fibrociment es troba en la mani-
pulació retirada i el transport a 
abocador d’aquest material, una 
manipulació per a la qual la com-
panyia disposa d’una Instrucció 
Tècnica de Treball d’obligat com-

pliment "per tal de garantir que 
aquesta manipulació es realitza 
sense suposar cap risc per als 
nostres professionals". 

Substitució progressiva
Ara fa un any, dues fuites d'aigua 
consecutives van inundar part del 
carrer Berenguer III, com a conse-
qüència de la rebentada de dues 
canonades també de fibrociment.

En aquest sentit, Sorea afirma que 
la substitució de la xarxa d’aigua po-
table per nous materials es realitza 
"de forma progressiva". "Quan es 
considera necessari la substitu-
ció d’una canonada per nombre 
d’avaries i afectacions, es realit-
za una proposta a l’Ajuntament, 
es redacta el projecte d’obres i 
un cop aprovat per l’Ajuntament, 
es procedeix a la seva renova-
ció", indiquen. "Aquesta decisió 
dels trams a substituir es pren 
de forma consensuada amb 
l’Ajuntament, segons la disponi-
bilitat econòmica del municipi i 
segons les prioritats i afectació 
de cada tram", apunten des de la 
companyia. Al llarg del 2019, a Mo-
llet, s’han substituït 510 metres de 
canonada i, per a l’any 2020, hi ha 
prevista la substitució de prop d’1 
km de xarxa.  laura ortiz

sorea

L'ALTERNATIVA  Sorea va abastir els veïns afectats amb un camió cisterna

La llei permet l'ús d'aquest material "fins al final de la vida útil" de les canalitzacions

SALUT

Cursos gratuïts de 
ressuscitació a La 
Marineta de Mollet

L'AV Plana Lledó ofereix des 
d'aquesta setmana classes de 
defensa personal per a dones al 
seu local del carrer Agricultura. 
Són els dijous de 18 a 19.30 h.

CONVIVÈNCIA

Defensa personal 
per a dones 

Aquest dissabte, l’Ajuntament 
de Martorelles, amb la col·labo-
ració de la UE Bàsquet Marto-
relles, ha organitzat una Xoco-
latada solidària en favor de la 
investigació del càncer infantil 
sota el lema Taca’t pel càncer in-
fantil, una iniciativa del SJD Pe-
diatric Cancer Center de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu. Serà de 
les 9 h a les 11 h al pavelló.

SOLIDARITAT

Xocolatada contra 
el càncer infantil 
a Martorelles

L’Ajuntament de Mollet ofereix 
una nova formació de ressusci-
tació cardiopulmonar. L’objectiu 
dels cursos, que són  gratuïts i 
oberts a tothom, és formar en l'ús 
dels desfibril·ladors instal·lats a 
la ciutat. Els cursos es faran l’11 
de febrer de 15 a 21h  i el 19 de 
febrer de 9 a 15h a La Marineta.
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BAIX VALLÈS. L’Ajuntament de 
Sant Fost xifra en 478.654,86 
euros els danys al municipi cau-
sats pel temporal Glòria de fa 
un parell de setmanes. Segons el 
consistori, les principals despe-
ses estan relacionades amb les 
afectacions a la via pública com la 
consolidació de talussos esllavis-
sats (79.500 €) i la reparació de 
camins (60.000 €).

 El temporal també ha suposat 
la tala i retirada d’una cinquante-
na d’arbres caiguts (51.000 €), la 
neteja de rieres (30.000 €) i la mi-
llora d’alguns carrers afectats per 
la caiguda de murs (30.000 €).

El consistori també calcula que 
s’hauran de destinar 65.500 € a 
la reparació d’alguns edificis mu-
nicipals com els ocasionats  a la 
coberta del magatzem municipal 
(20.500 €) i a l’edifici de la Policia 
Local i Protecció Civil, on han apa-
regut humitats (20.000 €). Tam-
bé s’han comptabilitzat 8.500 € 
per avaries, sobretot, d’informàti-
ca i comunicacions.

Per fer front a les despeses, l'al-
calde, Carles Miquel, confia amb 
el suport dels organismes supra-
municipals: "som conscients 

que no som dels municipis més 
perjudicats, però les afectaci-
ons han estat importants i es-
perem que ens puguin ajudar", 
assegura l'alcalde.

Montornès i Mollet
A banda de Sant Fost, altres mu-
nicipis del Baix Vallès han comen-
çat a comptabilitzar els danys 
ocasionats pel temporal. Aquest 
és el cas de Montornès. La loca-
litat xifra en 112.696,21 € el cost 
total pels desperfectes patits du-
rant el Glòria. 

En concret, el consistori calcula 
que les afectacions d'abastament 
aigua potable (48.400 €) i les 
de la zona esportiva municipal 
(40.872,65 €) serien les que tin-
drien un cost més elevat. A banda, 
també xifra el cost del manteni-
ment de camins (13.756,48), les 
afectacions a la passera Simon 
Rosado sobre el  Besós (3.265,84), 
la caiguda d'arbres (2.357,65), 
l'actuació al pont del riu Congost 
(2210,49) i les afectacions en se-
nyalització viària (1.833,11 €). 

En el cas de Mollet, l'Ajunta-
ment ha quantificat en 18.000 
€ els danys causats pel pas del 

temporal Glòria a la ciutat. Prin-
cipalment, els desperfectes s'han 
donat a arbres i mobiliari urbà.

La Llagosta
L’Ajuntament valora en 106.430 
€ els danys provocats per la tem-
pesta. En concret, xifra en 45.000 
€ la reposició de la contenció de 
la riera Seca i d'una part de la cal-
çada del carrer Miguel Hernán-
dez. També calcula uns 40.000 € 
per l’escullera estructural de pro-
tecció de la passera del riu Besòs 
i  3.660 € per la retirada d'arbrat. 
Mentre que pels danys a les ins-
tal·lacions d’enllumenat, xarxa de 
subministrament d’aigua potable 
i les afectacions al servei de reco-
llida d’escombraries comptabilit-
za uns 17.770 €.

Per fer front a aquestes despe-
ses, la Diputació de Barcelona va 
anunciar una partida de cinc mili-
ons d'euros en ajuts extraordina-
ris pels municipis afectats.

Per la seva banda, el departa-
ment d'Empresa i Coneixement 
de la Generalitat ha obert un ex-
pedient informatiu a Endesa i a 
Red Eléctrica per les incidències 
en el subministrament.  

SUCCESSOS  MONTORNÈS I LA LLAGOSTA XIFREN ELS DANYS EN MÉS DE 100.000 EUROS

Sant Fost valora en gairebé 
479.000 € els desperfectes pel 
temporal Glòria al municipi

protecció civil sant fost

OPERACIÓ CONJUNTA Protecció Civil i els agents de Policia Local en una de les actuacions a l'Escola El Roure

MOLLET. Protecció Civil de Mollet 
busca nous col·laboradors. Amb el 
missatge Aprèn com actuar davant 
d'una situació de risc o emergència. 
Ajuda a la teva ciutat. Fes-te volun-
tari de Protecció Civil, l'entitat fa 
una crida a través del seu compte 
de twitter per ampliar el nombre de 
voluntaris que contribueixen a ga-
rantir la seguretat al municipi. 

Segons la cap de Protecció Civil 
de Mollet, Esperanza Pérez, els ca-
len efectius per seguir betllant per 
la seguretat a la localitat, sobretot 
en moments com els viscuts durant 
el temporal Glòria, en què es van 
fer nombroses actuacions en coor-
dinació amb la resta de cossos de 
seguretat. La crida a les xarxes es 
feia presisament després d'aquest 
episodi de mal temps, i segons 
Pérez, aquesta setmana ja haurien 
tingut les primeres entrevistes amb 
alguns dels candidats.

Actualment Protecció Civil de 
Mollet compta amb 8 voluntaris. 
Pel que fa a vehicles, disposen d'un 
cotxe i una moto.  

Protecció Civil 
de Mollet fa una 
crida per captar 
voluntaris

SEGURETAT

MOLLET. El president del Casal Cul-
tural de Mollet, Josep Cot, ha anun-
ciat que no es tornarà a presentar 
com a candidat a la presidència. 
Cot feia pública la seva voluntat en 
l'últim butlletí de l'entitat: "Com 
que m'estimo molt el Casal, i per 
motius estrictament personals 
i familiars, crec que ha arribat 
l'hora de donar un pas al costat 
i que una nova persona, amb 
més disponibilitat, assumeixi la 
direcció del Casal", expressava a 
l'editorial del butlletí.

En l'escrit, Cot agraeix "l'oportu-
nitat d'haver pogut desenvolu-
par aquest projecte cultural tan 
interessant" i dóna les gràcies "a 
les persones que hi han col·labo-
rat pel seu suport i entusiasme 
per dur-lo a terme". 

Amb tot, Cot, que havia format 
part de diferents Juntes del Casal 
i de períodes de presidència des 
del 1980, assegura que continuarà 
"col·laborant amb el Casal, per-
què aquest sentiment no es perd 
mai".

Aquest dimecres finalitzava el 
termini per presentar candidatu-
res, les quals es faran públiques el 
pròxim dia 12. No serà fins al 25 de 
febrer quan els socis podran votar 
els 7 patrons. Posteriorment, els pa-
trons nats també escolliran els seus 
7 patrons. Està previst que sigui el 
dia 5 de març quan es constitueixi 
el nou patronat. 

Josep Cot no es 
presentarà a la 
Presidència del 
Casal Cultural

ELECCIONS

COMUNICACIÓ

MOLLET. La perruqueria Imma 
Amills de Mollet es convertirà  el 
pròxim dimecres en un estudi de 
ràdio. L'establiment molletà ha 
estat un dels escollits per Cata-
lunya Ràdio per celebrar el Dia 
Mundial de la Ràdio, que l'emisso-
ra pública catalana commemora 
amb emissions en directe des de 
diferents indrets del territori, a 
peu de carrer. En aquest cas, Mo-
llet ha sigut una de les ciutats es-
collides per realitzar un dels seu 
programes estrella, el magazín de 
tarda, l'Estat de Gràcia que condu-
eix el popular presentador Roger 
de Gràcia. 

El programa s'emetrà, com cada 
tarda, de 16 h a 18 h, però aquest 
cop amb la perruqueria reconver-
tida en estudi radiofònic.

La tria d'espais s'ha fet a través 
de les propostes presentades pels 
oients a través del web de Catalu-
nya Ràdio.  

CatRàdio porta 
l''Estat de Gràcia' 
a la perruqueria 
Imma Amills

arxiu

JOSEP COT
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MOLLET. La matinada de dimecres 
moria als 72 anys Juan López Cotor-
ruelo, exregidor de l'Ajuntament de 
Mollet a principis dels anys 90. Nas-
cut a Nador (el Marroc) l'any 1947, 
López Cotorruelo va ser membre 
del sindicat CCOO i delegat sindical 
al comitè d'empresa de la compa-
nyia molletana Trabosa.

En l'àmbit polític, va ser militant 
del PSUC i més endavant d'Inicia-
tiva per Catalunya (IC). Va entrar 
a l'Ajuntament com a regidor d'IC 
l'any 1989, a mig mandat, en subs-
titució de Xavier Alòs, i ho va conti-
nuar sent en el mandat 1991-1995.

El Tanatori de Mollet acollia di-
jous la cerimònia de comiat. 

OBITUARI  L'EXEDIL D'INICIATIVA HA MORT ALS 72 ANYS

Mor Juan López 
Cotorruelo, regidor a 
Mollet entre 1989 i 1995

aj.mollet

escola montseny

1991-1995  López Cotorruelo, el primer per l’esquerra de la darrera fila

CURSA SOLIDÀRIA  L'activitat es va fer pels carrers a l'entorn de l'escola

TRIBUNALS  LA FISCALIA DEMANA SIS ANYS DE PRESÓ

MOLLET / PARETS. Dimecres arren-
cava el judici a l'Audiència de Bar-
celona per jutjar un veí de Parets 
acusat d'arrencar un tros d'orella 
a un revisor de Renfe. Els fets van 
tenir lloc el dissabte 22 d'agost 
del 2015 al voltant de les 9 h, des-
prés d'una discussió amb l'inter-
ventor, qui li requeria el bitllet.

Segons el relat de la Fiscalia, l'acu-
sat, que aleshores tenia 18 anys i 
que va pujar al tren a Parets sense 
bitllet, es va encarar al revisor i va 
acabar arrencant-li d’una queixala-
da el lòbul de l’orella a l'andana de 
l'estació de Mollet-Santa Rosa. Tres 
dies després va ser detingut pels 
Mossos d'Esquadra i després de 
passar pel jutjat d'instrucció mo-
lletà, ara el cas arriba a l'Audiència 
Provincial de Barcelona.

A més d'una pena de sis anys de 
presó, la Fiscalia també demana 
que l'acusat indemnitzi la víctima 
amb uns 56.000 euros –38.547 eu-
ros per les lesions patides i 17.670 

euros per les seqüeles– i una san-
ció de 12.335 euros d'indemnitza-
ció per a l'empresa Renfe Viajeros 
pels perjudicis ocasionats.

Les lesions patides
El revisor de Renfe va patir, arran 
de la mossegada, una amputació 
traumàtica del lòbul i d'una part 
del cartílag de l'orella esquerra, 
excoriacions menors a un centí-
metre en el lòbul de l'orella dreta, 
una pèrdua auditiva de l'oïda es-
querra d'un 14% i un trastorn per 
estrès posttraumàtic i trastorn 
adaptatiu ansiós-depressiu.

Per sanar aquestes lesions, va 
haver de passar pel quiròfan fins 
a cinc vegades en dos anys, així 
com absentar-se del seu lloc de 
feina durant bona part d'aquest 
temps. Ara per ara, les seqüeles 
que manté són: pèrdua auditiva, 
deformitat important del pavelló 
auditiu amb cicatrius i una asime-
tra auricular i facial. 

Judici contra el jove acusat 
d'arrencar un tros d'orella 
a un revisor de Renfe

L'Ajuntament promou un 
espai de treball animalista

El Montseny recapta diners 
per a Save the children

MOLLET. La Regidoria de Respecte 
Animal de l'Ajuntament, encap-
çalada per Núria Muñoz, posarà 
en marxa un nou espai de treball 
destinat a garantir el benestar 
animal i fomentar una bona con-
vivència amb tota la ciutadania. 
D’aquest espai en formaran part 
entitats, voluntaris i tots aquells 
actors que tenen a veure amb 
el món animalista. Aquest espai 

MOLLET.  L'Escola Montseny orga-
nitzava dijous una cursa solidària 
amb l'entitat Save the children, 
amb motiu de la commemoració 
del dia de la Pau i la no-violència, 
que se celebra cada 30 de gener.

El centre organitzava durant 
la setmana un seguit d'activitats 
sobre valors com la solidaritat, 
l'equitat, la igualtat i l'esforç. "Hem 
d'apropar el nostre alumnat a di-
ferents realitats que hi ha al món 
i que pateixen infants com ells i 
elles només per la raó d'haver 
nascut en un altre lloc", diuen.

D'altra banda, el proper di-

marts (17 h) se celebrarà a l’esco-
la Montseny la jornada de debat 
Inclusió i Equitat, en què mestres 
de diferents centres escolars de la 
comarca del Vallès Oriental i del 
Maresme debatran sobre aquesta 
qüestió en l’educació. Aquest de-
bat s’inclou en els debats al territo-
ri del primer Congrés d’Educació 
Pública de Catalunya, que vol ser 
un marc de coordinació, reflexió 
i intercanvi entre tots els centres 
educatius públics catalans per 
fer-se present socialment i definir 
propostes alternatives als reptes 
de transformació educativa. i

CONVIVÈNCIA  LA PRIMERA REUNIÓ, LA SETMANA QUE VE
EDUCACIÓ  EL CENTRE ACULL EL DEBAT 'INCLUSIÓ I EQUITAT'

de treball es formalitzarà amb 
una primera reunió amb tots els 
agents implicats, que està prevista 
per a la setmana que ve.

Se celebrarà una primera reunió 
de la coordinadora tècnica com a 
punt de partida d’un "immediat 
treball conjunt on es debatran 
un seguit de pautes destinades a 
garantir el benestar animal i la 
convivència amb tota la ciutada-
nia", apunten fonts municipals.

Demandes d'Espai Gos
D'altra banda, l'entitat animalista 
Espai Gos, que ha anunciat que as-
sistirà a la reunió, ha presentat al-
gunes de les seves demandes com 
a col·lectiu. Les prioritàries serien 
abolir les zones d'exclusió canina, 
com el Parc de les Pruneres i de  
Pau Casals, i, en cas necessari es-
tablir horaris i normes d'ús. Tam-
bé demanen que es permeti l'ac-
cés de gossos a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana i als equipaments cívics 
municipals i la senyalització al 
Parc de Can Mulà d'un espai per 
a les persones amb gos, amb una 
estructura amb un impacte visual 
baix i normalitzar l'aprofitament 
del parc per tots els usuaris. i

MOLLET DEL VALLÈS
28/01 Dolores Benseny Morera                    86 anys
01/02 Francisca Olmos López   93 anys
SANT FOST
02/02 Eustaquio Fernández Fernández   63 anys
PARETS DEL VALLÈS
31/01 Melchora Zapata Ortuño   92 anys
31/01 Miguel Juan Gorina Roca   92 anys
MONTMELÓ
26/01 Maria Dolores Juncosa Castells   91 anys
27/01 Flores Burgos Tardio   71 anys
LA LLAGOSTA
04/02 Francisca Martín Guerrero   93 anys
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
28/01 Ramón Domínguez Águila   63 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

31/01 Olivia Ortiga Carache (Mollet)
29/01 Uri García Garrigós (Santa Perpètua)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 8 de febrer de 2020 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 9 de febrer de 2020 
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 10 de febrer de 2020 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí
Dimarts, 11 de febrer de 2020 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dijous, 13 de febrer de 2020 
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

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

www.vallesvisio.cat

programació
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Oferta válida hasta � nales de febrero del 2020

Av. Badalona, 22 · Mollet · Tel. 93 593 26 44 / 630 06 59 90            
info@garciautodelvalles.com · www.garciautodelvalles.com

Mercedes GLA 200 d Urban. 
136 CV ·  Año 2017 · Km 14.476. Automático. 
Precio � nanciado: 25.500 €

PVP: 
26.900 €*

Nissan Qashqai 2.0 DCI 150 CV · Tekna · Año 
2007 · 157.142 km. Precio � nanciado: 6.950 € 

PVP: 
7.900 €*

Skoda Superb 2.0 TDI. 150 CV DSG Style 
Año 2017 · Km 16.841. Automático. 
Precio � nanciado: 22.400 €  

PVP: 
23.900 €*

Renault Clio 1.5 Dci 75 CV Energy Business.   Año  
2016  Km 109.969.  Precio � nanciado: 6.800 €

PVP: 
7.800 €*

Toyota Aigo X-Shift 70 X-PLAY. Año 2015 · KM 
93.996. Automático. Precio � nanciado: 7.900 €

PVP: 
8.900 €*

Volkswagen Golf 1.4 Tsi 
125 CV · Año 2018 · Km 28.130. Automático. 
Precio � nanciado: 19.600 €

PVP: 
20.900 €*

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI · 110 CV · Año 2014 · 
Km 68.665. Precio � nanciado 15.500 €

PVP: 
16.900 €*

Volkswagen Beetle 2.0 TSI 210 CV · DSG · Año 
2014 · 44.847 km. Automático. 
Precio � nanciado: 22.500 €

PVP: 
24.000 €*

Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI. 102 CV 
· Año 2019 · Km 12.234. Automático. Precio 
� nanciado: 26.500 €  

PVP: 
27.900 €*

Peugeot 207 1.4 75CV ACCES · Año 2011 
108.576 km Precio � nanciado: 5.500 €

PVP: 
6.700 €*

*Precio al contado
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GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 
CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.
EXTRAESCOLARS: 
DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h

i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets

Requisits per accedir 
a la Llei de la Segona 
Oportunitat

Desde que es va publicar la Llei 25/2015, de 
28 de juliol, de mecanisme de segona opor·
tunitat, ja són moltes les persones que s’han 
acollit a aquesta. I és que la novetat d’aques·
ta norma consisteix a oferir una nova opor·
tunitat a les persones endeutades perquè 
obtinguin l’exoneració del passiu insatisfet, 
ja que fins a la promulgació d’aquesta Llei 
aquestes persones havien de respondre amb 
tots els seus béns presents i futurs sense cap 
possibilitat d’exoneració.

Per obtenir aquest benefici, en resum, la nor·
ma exigeix que el deutor ho sigui de bona 
fe, és a dir:

1. Que el concurs no hagi estat declarat cul·
pable.

2. Que el deutor no hagi estat condemnat 
en sentència ferma per determinats delictes 
en els deu anys anteriors a la declaració de 
concurs.

3. Que s’hagi celebrat o, almenys, intentat 
celebrar un acord extrajudicial de pagaments.

4. Que hagin satisfet en la seva integritat 
els crèdits contra la massa i els crèdits con·
cursals privilegiats i, si no hagués intentat 
un acord extrajudicial de pagaments previ, 
almenys, el 25% de l’import dels crèdits con·
cursals ordinaris.

5. Que, alternativament al número anterior:   
I) Accepti sotmetre’s al pla de pagaments 
previst en la norma.

II) No hagi incomplit les obligacions de col·
laboració.

III) No hagi obtingut aquest benefici dins dels 
deu últims anys.

IV) No hagi rebutjat dins dels quatre anys an·
teriors a la declaració de concurs una oferta 
d’ocupació adequada a la seva capacitat.

V) Accepti que l’obtenció d’aquest benefici es 
farà constar en el Registre Públic Concursal 
per un termini de cinc anys.

En complir tots aquests requisits, el deutor 
optarà per aquest benefici, i, per tant, podrà 
gaudir de la cancel·lació dels seus deutes.

CONSULTORI

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

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net

Mollet incrementa en un 15% 
la recollida de paper i cartró

MOLLET. Mollet ha tancat l'any 2019 
registrant un increment del 15% en 
la recollida selectiva de paper i car-
tró. En total la ciutat ha recollit més 
de 1.371 tones, 1.000 de les quals 
corresponen a la recollida selectiva 
feta a contenidors i les més de 370 
restants, al servei porta a porta dels 
comerços. En concret, es calcula 

que cada ciutadà hauria separat de 
mitjana 26 kg de cartró i paper du-
rant l'any passat.

Les bones dades registrades en 
la gestió de la recollida selectiva 
de paper i cartró han estat un dels 
motius pels quals enguany l’Ajunta-
ment de Mollet hagi estat reconegut 
amb les 3 Pajaritas Azules. Aquest 

és el màxim guardó que atorga la 
Asociación Española de Fabrican-
tes de Pasta de Papel y Cartón (AS-
PAPEL).

L'entitat atorga 1, 2 o 3 Pajaritas 
Azules a partir de 21 indicadors que 
recullen aspectes relacionats amb 
la recollida selectiva de paper i car-
tró, el destí final del material a reco-
llir o la millora continua. Aquest és 
el segon any consecutiu que l'Ajun-
tament es fa amb el guardó. L’any 
2019, el consistori es va presentar 
per primera vegada a la convocatò-
ria i en va aconseguir 2.

Entre els millors de Catalunya
Amb aquest premi, Mollet es posici-
ona entre els 19 ajuntaments de tot 
l'Estat espanyol i els 4 únics ajunta-
ments catalans en rebre aquest re-
coneixement. Els altres consistoris 
catalans guardonats han estat Bar-
celona, Lleida i El Prat de Llobregat. 
Pel que fa a l'estat espanyol, les 3 

MEDI AMBIENT  L'AJUNTAMENT HA ESTAT GUARDONAT AMB LES 3 PAJARITAS AZULES, PER LA GESTIÓ D'AQUESTS RESIDUS

PREMIATS  El batlle, Josep Monràs, va recollir el guardó a Valladolid

aj. mollet

Pajaritas Azules també les han re-
but Bilbao, Burgos, Cadis, Còrdova 
i Vitòria.

“Gràcies a la col·laboració de 
tota la ciutadania, dels comerços 
i de les millores que s’han fet al 
servei, aquest any 2020 hem es-
tat reconeguts amb la màxima 
distinció", ha afirmat l’alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, en la recolli-
da del guardó. Durant l'acte, que 
s'ha celebrat aquest dimarts a Va-
lladolid, l'alcalde, acompanyat per 
la primera tinent d'alcalde, Mireia 
Dionisio, també s'ha compromès: 
"seguirem treballant en aquesta 
línia per fer de Mollet una ciutat 
més verda i sostenible cada dia”.

Segons el consistori, les campa-
nyes de conscienciació, els nous 
contenidors de càrrega lateral i 
la millora de l’activitat econòmi-
ca han permès recuperar nivells 
semblants de recollida selectiva 
de 2010, abans de la crisi. A més, 
aquestes dades també indicarien 
que hi ha una reducció de la gene-
ració d’embalatges en l’activitat 
econòmica, fruit de les polítiques de 
reducció de residus i les campanyes 
de conscienciació. 

Presents en la cimera 
mundial 'ChangeNow'
MOLLET. Els regidors Raúl Broto 
(Ecologisme i Transició Energè-
tica) i Xavier Buzón (responsable 
del programa transversal d’Agen-
da 2030 i Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible) van partici-
par el cap de setmana a la cimera 
mundial ChangeNOW 2020, que 
es va celebrar a París. Es tracta 
d'un esdeveniment que va aplegar 
20.000 innovadors, corporacions, 
talents, mitjans de comunicació i 

institucions internacionals d’ar-
reu del món que van debatre so-
bre el canvi climàtic, el final de la 
contaminació plàstica, les noves 
formes d’agricultura, els nous mo-
dels d’educació o les ciutats soste-
nibles.

L’aportació de l’Ajuntament 
de Mollet es va centrar a donar a  
conèixer les seves polítiques so-
bre diversos àmbits: actuacions 
en l’àmbit de l’energia, telegestió 

ELS REGIDORS RAÚL BROTO I XAVIER BUZÓN VAN ASSISTIR A L'ESDEVENIMENT CELEBRAT A PARÍS

de l’enllumenat, aposta per les 
energies renovables, set instal·la-
cions fotovoltaiques o el projecte 
50/50 per estalviar energia a les 
escoles; promoció d’una mobilitat 
sostenible i segura o l’aplicació de 
velocitat reduïda que ha permès 
disminuir les emissions de C02; 
polítiques adreçades a la biodiver-
sitat i ús del sòl amb actuacions en 
l’àmbit dels espais verds urbans; 
prevenció de residus i economia 
verda, gestió de recollida selectiva 
o la deixalleria mòbil; consum sos-
tenible de l’aigua i telegestió dels 
regs de parcs i jardins; accions so-
bre el canvi climàtic, contaminació 
i qualitat de l’aire.

Mollet hi va ser convidada des-
prés d’haver rebut l’European 
Green Leaf. Així mateix, l’organit-
zació de la cimera també va valo-
rar que aquest 2020, l’Ajuntament 
molletà hagués decretat l’emer-
gència climàtica a la ciutat des de 
l’1 de gener.

De tot plegat, Buzón va valorar 
positivament la possibilitat de 
"conèixer alguns emprenedors 
amb idees que poden encaixar 
en el futur del nostre municipi, 
com per exemple en la gestió de 
residus o la transició energèti-
ca”. I Broto va destacar l'exemple 
de “la capital finlandesa de Hè-
lsinki i la seva voluntat d’arri-
bar a zero emissions de carboni 
l’any 2035".  

Es plantaran 250 
arbres per ser una 
ciutat "més verda"
MOLLET. Dilluns va arrencar una 
nova campanya de replantació i 
poda. Concretament està previst 
plantar uns 250 arbres "per con-
tinuar amb la renaturalització 
i el desenvolupament verd de 
la ciutat", segons apunten des 
del consistori, que també afegei-
xen que l'objectiu és "potenciar 
la diversitat d’espècies, que les 
fa més resistents als atacs de 
plagues i malalties, incrementa 
la biodiversitat i permet l’asso-
liment d’una major superfície 
arbrada a la ciutat".

D'altra banda, també es podaran 
un miler i mig d'arbres durant els 
pròxims 2 o 3 mesos. La poda es 
portarà a terme per tots els barris 
de la ciutat i s’actuarà sobre els ar-
bres que per risc, espai disponible 
i espècie ho fan més necessari. En-
tre els mesos de setembre i gener 
ja es van podar uns 500 arbres i 
després de la campanya d’hivern 
es preveu la poda i, d'aquesta ma-
nera, les tasques es portaran a ter-
me d’una manera esglaonada.

Més de 14.500 arbres a la ciutat
En total, Mollet compta actual-
ment amb 14.550 arbres de 194 
espècies diferents. I, a més, durant 
la Festa de l’Arbre es plantaran 
600 arbres i arbustos més. 
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SANT FOST. L'Ajuntament ha obert la con-
vocatoria per ocupar dues noves places de 
Policia Local al municipi. La intenció del 
consistori amb aquesta mesura és poder 
reforçar el cos policial aquest 2020. "La 
millora de la seguretat dels veïns de 
Sant Fost és una de les prioritats de l’ac-
tual equip de govern", ha afirmat el regi-
dor de Seguretat Ciutadana, Xavier Conesa. 
I és que segons el regidor, la plantilla actual 
de la Policia Local és "molt curta" i compta 
amb mancances en quant a recursos. 

 "La intenció és tenir una plantilla  
real de deu agents, més un cap de poli-
cia aquest 2020", ha concretat Conesa. 

Aquesta proposta, però dependrà de 
l'aprovació dels pressupostos, un ple encara 
pendent de celebrar: "Els pressupostos del 
2020 preveuen la convocatòria de més 
places d’agents i invertir en més recursos 
per millorar la seguretat", assegura.

Les persones interessades poden presen-
tar les seves sol·licituds fins al pròxim 24 de 
febrer. L'anunci de la convocatòria es va pu-
blicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcerlona el passat dia 4 de febrer. 

Els participants a la convocatòria hauran 
de superar una prova cultural, una de teò-
rica i una altra de llengua catalana. També 
hauran de sotmetre's a diferents proves fí-
siques, un psicotècnic i un reconeixement 
mèdic. Les dues persones que superin amb 
millor nota aquestes proves seran selecci-
onades per ocupar les dues noves places. 
Abans però hauran de superar un període 
de pràctiques.

Amb les persones que, havent superat 
els exercicis no hagin quedat entre les dues 
primeres, es constituirà una Borsa de Tre-
ball. Aquesta estarà conformada per un 
màxim de 10 persones i tindrà una vigència 
inicial de dos anys.   

SEGURETAT LA INTENCIÓ DEL GOVERN ÉS TENIR UNA PLANTILLA DE 10 AGENTS

Sant Fost convoca dues noves 
places de Policia Local per 
reforçar la seguretat al municipi

SUCCESSOS EL PROJECTIL MANTENIA TOTA LA CÀRREGA INTACTA

MOLLET. Un veí de Mollet va trobar dimarts a 
la muntanya del Farell, a Caldes de Montbui, 
una bomba de morter de la Guerra Civil. 

Juan Faragó, veí de Mollet, va trobar el pro-
jectil mentre buscava espàrrecs a un marge 
de la muntanya. "Suposo que les pluges 
d'aquests dies l'han desenterrat i estava 
molt visible, a uns tres metres de la carre-
tera del Farell. Vaig pensar que podia pas-
sar algú i trepitjar-la i per això vaig trucar 
a la Policia Local", explica el molletà.

El projectil localitzat era una bomba de 
morter del model Valero 81 mm que pesava 

4 kg de pes i mantenia intacta tota la càrrega.
A partir de l’avís del ciutadà, es va activar 

el protocol d’actuació, la Policia Local va avi-
sar a Mossos i aquests a unitat d’explosius 
Tedax, a Bombers i al Servei d’Emergències 
Mèdiques SEM, per tal de realitzar una explo-
sió controlada de l’aparell. Com que la bomba 
de morter es trobava en un lloc amb pendent 
i no era factible fer-la explotar allà on es va 
trobar, els efectius de Tedax la van traslladar 
fins a la cantera del Pascol, prèvia autoritza-
ció del propietari dels terrenys, i allà van po-
der fer l’explosió controlada.  

Un molletà troba una bomba 
de la Guerra Civil a Caldes 
mentre buscava espàrrecs

aj. caldes montbui

AGRAÏMENT L'alcalde de Caldes i els cossos policials van donar les gràcies al ciutadà
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MOLLET.  Els Mossos d'Esquadra 
van detenir el 29 de gener un veí 
de Mollet com a presumpte autor 
de quatre robatoris amb intimi-
dació a tres fleques de la ciutat en 
només quinze dies.

El darrer dels quatre robatoris 
comesos pel detingut es va pro-
duir aquell mateix dia pels volts 
de les 14.30 h. Els Mossos van 
tenir coneixement d’un robatori 
amb intimidació a una fleca del 
carrer Gaietà Vínzia i, als pocs 
minuts, una patrulla va arribar al 
lloc dels fets i va contactar amb 
els testimonis que, juntament 
amb les imatges de les càmeres de 
videovigilància, els van permetre 
obtenir una descripció acurada 
del lladre. Poc després els agents 
van localitzar un home amb la ma-
teixa descripció molt a prop del 
lloc dels fets, el van aturar i iden-
tificar. En l’escorcoll realitzat se li 
van localitzar un tapaboques, uns 
guants i diners en efectiu equiva-
lents a la quantitat robada, motiu 
pel qual va quedar detingut.

Un cop a dependències polici-
als, els agents van poder relacio-
nar-lo amb la participació en tres 

SUCCESSOS EL DETINGUT HAURIA PERPETRAT QUATRE ROBATORIS A FLEQUES EN QUINZE DIES 

Els Mossos detenen el presumpte 
lladre de forns de pa de Mollet

robatoris amb intimidació més 
comesos dues setmanes abans.

El primer robatori va ser el 15 de 
gener, pels volts de les 6.15 hores, 
quan el detingut va accedir a cara 
descoberta a una fleca de l'avingu-
da Jaume I i va intimidar la treballa-
dora, per posteriorment sostreure 
els diners de la caixa enregistrado-
ra i fugir a peu. A continuació va co-
metre el segon robatori a una fleca 
a 500 metres de la primera.

El tercer robatori el va tenir lloc 
el dia 20 de gener pels volts de les 
17.30 h a la mateixa fleca on va co-
metre el primer robatori.

El detingut va passar a disposi-
ció judicial l'1 de febrer davant el 
jutjat de guàrdia de Mollet qui  va 
decretar la llibertat amb càrrecs.

D'altra banda, un operatiu con-
junt entre els Mossos i la Policia 
Municipal, ha permès diverses de-
tencions, entre les quals la d'una 
persona per venda de drogues. el 
detingut va ser interceptat des-
prés d'intentar fugir amb un pa-
tinet elèctric. Els agents van com-
provar que duia a sobre 23 grams 
de cocaïna. La persona va quedar 
detinguda per un delicte contra la 
salut pública.   

mossos d'esquadra

ENXAMPAT  Imatges de les càmeres de vidiovigilància d'una de les fleques

SANT FOST. Quatre veïns d'un ha-
bitatge de la urbanització de Mas 
Llombart, a Sant Fost, van ser eva-
cuats divendres passat al matí pel 
Servei d'Emergències Mèdiques a 
causa d'una intoxicació. 

Segons fonts dels Bombers, la in-
toxicació hauria estat causada per 
una possible mala combustió d'un 
generador de corrent a l'habitatge.

Els bombers van rebre l'avís a 
les 8.35 h i es van desplaçar al lloc 
dels fets, un habitatge de dos pisos 
d'alçada més planta baixa del carrer 
dels Avets, amb dues dotacions. 

Les persones afectades, dos 
adults i dos menors, estaven a la 
planta superior de la casa en el mo-
ment dels fets. Tres ambulàncies 
del SEM van traslladar als ferits, 
en estat menys greu, a l'Hospital 
Moisès Broggi de Sant Joan Despí, 
el qual compta amb una cambra 
hiperbàrica que s'utilitza per trac-
tar casos d'intoxicacions per monò-
xid de carboni.   

Quatre veïns 
intoxicats per la 
mala combustió 
d'un generador

SANT FOST. Els Bombers de la Ge-
neralitat van treballar dimecres al 
matí en l'extinció d'un foc que es va 
declarar en el quadre elèctric d'un 
habitatge al carrer Barcelona. El foc 
va obligar a tallar la circulació a la 
carretera B-500.

Segons van informar els Bom-
bers, el foc s'hauria originat en el 
quadre elèctric de l'habitatge del 
carrer número 90. 

Els Bombers van rebre l'avís a 
les 8 h i hi van desplaçar dues do-
tacions. També s'hi van personar 
Policia Local i Protecció Civil, que 
van haver de tallar la circulació, a 
l'altura de la cruïlla amb la carrete-
ra de la Roca, perquè els Bombers 
poguessin treballar-hi.

Durant l'extinció es van confinar 
alguns veïns d'habitatges propers 
per evitar la intoxicació per fum.   

Un foc en un quadre 
elèctric talla la B-500

protecció civil sant fost

B-500  Poc abans de les 9 h es va poder obrir un carril al trànsit

l’agost de 2019, 
l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) 
xifrava en més 
de 300.000 per-

sones a l’Estat espanyol que 
es podien considerar com a 
falses autònomes o el que és 
el mateix, treballadors i tre-
balladores obligades a estar 
donades d’alta com a autòno-
mes quan, en realitat, treba-
llen per compte aliena. Més 
de 300.000 persones, doncs, 
privades d’una part molt im-
portant dels seus drets la-
borals sense cap justificació 
més enllà de la voluntat de 
les empreses d’estalviar-se 
costos i obligacions.

Els veritables autònoms són 
treballadors per compte 
pròpia. Tenen la possibilitat 
de decidir horari i com fer la 
seva feina, negociar la seva 
retribució segons les tarifes 
que vulgui aplicar i és res-
ponsable d’aportar les eines 
i instruments necessaris per 
desenvolupar les tasques 
que li són encarregades. 
L’autònom, quan rep una en-
comana per part d’una em-
presa és per desenvolupar 

Falsos autònoms: 
molts inconvenients, 
cap avantatge

una tasca que no forma part 
de les activitats habituals de 
l’empresa que el contracta. 
I qualsevol altra cosa és un 
frau de llei ple d’avantatges 
per a l’empresa i d’inconve-
nients pel treballador a qui 
se li nega aquesta condició. 

Vacances pagades, jornada 
màxima i temps obligatori de 
descans, conveni col·lectiu, 
limitació de les hores extra, 
prestació d’atur i desocupació, 
formació i prevenció de riscos, 
jubilació...són coses que do-
nem per certes però que als 
autònoms es neguen o hi ac-
cedeixen només amb restric-
cions. Per a les empreses, un 
gran negoci. Estalvien diners 
en forma de cotitzacions a la 
Seguretat Social i s’alliberen de 
tot tipus de responsabilitats i 
obligacions. Pel fals autònom, 
en canvi, tot són desavantat-
ges. O pitjor encara. El fals au-
tònom pateix tots els efectes 
negatius vinculats a la condi-
ció de treballador per compte 
propi ja esmentats però cap 
de les virtuts que hom pot va-
lorar en el fet de treballar sen-
se estar sotmès a la facultat de 
direcció d’un empresari. 

Com a fals autònom ens em-
para el dret a exigir que se’ns 
reconegui la nostra veritable 
condició de treballador per 
compte d’altri i, fins i tot, un 
cop acreditat haver estat 
perjudicats per aquest frau 
de llei, aconseguir el reem-
borsament de les quantitats 
corresponents a la quota 
d’autònom indegudament 
abonades. No podem ac-
ceptar que les empreses ens 
imposin la renúncia a tots els 
drets aconseguits en el de-
curs dels temps que ens han 
permès dignificar el món de 
les relacions laborals i sos-
treure’l, almenys parcialment, 
a la llei del més fort.

L’expert respon

Oriol Pintos
Advocat laboralista 
del Col·lectiu Ronda

A

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

PSICOANALOGIA · ANSIETAT · DEPRESSIÓ 
BAIXA AUTOESTIMA · FLORS DE BACH · TESTS
MEDICINA NATURAL · TÈCNIQUES D’ESTUDI...

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès
T. 93 570 43 04 / 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)
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MOLLET. Alberto Murillo, secretari 
d'Organització de Podem Mollet 
i número 3 a la llista de la forma-
ció lila a les eleccions del maig, ha 
començat aquesta setmana a tre-
ballar com a personal eventual a 
l'Ajuntament de Mollet "fent fun-
cions tècniques", apunten fonts 
del consistori. Murillo, informàtic 
de professió i que va ser regidor el 
mandat passat, serà responsable 
de programa, un càrrec de nova 
creació, des del qual desenvolu-
parà dos "grans projectes que 
són molt importants per a la 
ciutat i una aposta del govern", 
apunten fonts municipals. En con-
cret, serà el responsable de dos 
dels quatre programes estratègics 
transversals que es van presentar 
al novembre amb el nou cartipàs 
i la nova organització sorgida de 
l'acord de govern entre PSC i Po-
dem: Ciutat Digital-Smart City i 
Ciutat Educadora, cívica i saluda-
ble, tots dos emmarcats dins l’àrea 

VALLÈS ORIENTAL. Gairebé 23 mi-
lions i un increment respecte a 
l’exercici anterior de l’11%. Aquest 
és el pressupost del Consell Comar-
cal del Vallès Oriental per a l’exerci-
ci 2020, aprovat dimecres amb els 
vots favorables de PSC, JxCat i ECG, 
l’abstenció d’ERC i contraris de Cs i 
CUP. L’objectiu fixat per al 2020 és 
“millorar la qualitat dels serveis 
públics amb eficàcia i eficiència i 
dinamitzar socialment l’entorn 
contribuint al desenvolupament 
i la dinamització de l’activitat so-
cial, cultural i econòmica”.

Per àrees, Polítiques Socials i 
Igualtat representen gairebé el 
50% del pressupost total, i crei-
xen les partides vinculades al 
transport adaptat i el servei d’as-
sistència a domicili. En ingressos 
també creixen les aportacions del 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies en àmbits com 
els equips basics de professio-
nals, l’atenció a la infància i l’ado-
lescència, l’atenció a les dones 
(SIAD), pobresa energètica i la 

dotació per a un lloc de treball de 
dinamitzador integrador.

L’àrea d’Ensenyament repre-
senta el 30% i inclou el transport 
escolar i els ajuts individuals de 
menjador. El finançament prové 
de preus públics (transport esco-
lar) i d’aportacions del Departa-
ment d’Ensenyament. En l’àrea de 
Joventut s’incrementen les despe-
ses pràcticament igual que els in-
gressos, que provenen del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, la Diputació i els ajun-
taments. La despesa en Habitatge 
creix un 24,7%. L’àrea de Medi 
Ambient i Territori representa un 
4% del total i es redueix tant en 
ingressos com en despeses, tot i 
que s’incrementen les previsions 
d’assistència tècnica per al Con-
sorci per a la Gestió dels Residus, 
mentre que el Servei de Salut s’ha 
obert sense dotació especifica i 
es dotarà quan es coneguin les 
necessitats a cobrir del servei, la 
despesa corresponent i el seu fi-
nançament durant l’exercici.  

CÀRRECS ALBERTO MURILLO SERÀ RESPONSABLE DE PROGRAMA ARQUES PÚBLIQUES LES PARTIDES DE POLÍTIQUES SOCIALS, EL 50%

L'Ajuntament contracta 
el número 3 de Podem 
per treballar en el projecte 
Smart City de Mollet 

El Consell Comarcal 
aprova un pressupost de 
23 milions per al 2020

Mollet en Comú ha reclamat de nou 
la posada en marxa d'una agenda 
compartida, perquè les entitats co-
neguin la disponibilitat dels espais 
municipals, i puguin organitzar mi-
llor les activitats. La proposta era 
una de les 50 que Canviem Mollet 
va negociar amb el PSC per tirar en-
davant el pressupost de 2018.

MEC reclama de nou 
l'agenda compartida

L'Ajuntament de Martorelles ce-
lebra dilluns (19 h) una sessió or-
dinària del Ple municipal, que en-
tre altres, resoldrà reclamacions a 
l'aprovació inicial del pressupost 
per a l'any 2020 i les retribucions 
dels regidors i personal municipal. 

En el marc de xerrades del CEM 
que es fan a l'Ateneu Gran, dilluns 
(18 h), Albert Blasco presentarà el 
seu treball guanyador del Premi 
Vicenç Plantada Del bressol a la 
batalla. Dos biberons del Baix Va-
llès: Pere Torrents i Antoni Blasco.

Ple extraordinari 
a Martorelles

Xerrada sobre la lleva 
del biberó a Mollet

ALBERTO MURILLO  
que coordina el regidor Raúl Bro-
to. Dins del programa Smart City 
coordinarà, per exemple, activitats 
del Mollet Hub.

Com a responsable de progra-
ma Murillo cobrarà 45.000 € bruts 
anuals, un sou que va quedar apro-
vat al juliol en el punt en què s'apro-
vaven les retribucions dels regidors 
i del personal eventual de confiança 
o assessorament especial. De mo-
ment, segons ha confirmat l'Ajunta-
ment, és l'únic responsable de pro-
grama contractat.  laura ortiz

Joan Tardà: "Companys no existia per a 
Pujol, per ser massa d'esquerres i maçó"

PARETS. La Sala Basart Coopera-
tiva va acollir divendres passat 
la xerrada Memòria Democràtica. 
Ara i aquí, organitzada per l'en-
titat local Taula de la Memòria 
Històrica de Parets, i en la qual va 
destacar la presència de l’exdipu-
tat al Congrés per ERC Joan Tardà. 
El republicà hi va assistir per "ex-
plicar allò que hem viscut, què 

hem fet, on som i que és el que 
valdria la pena que intentéssim 
fer en els pròxims mesos" amb 
relació a la memòria històrica.

Es tracta d'un tema del qual 
"Convergència i Unió mai hi ha-
via tingut interès", segons Tardà, 
qui va afegir que "en Lluís Com-
panys no existia per al presi-
dent Pujol, perquè era massa 

d'esquerres, maçó i amic de co-
munistes i anarcosindicalistes".

I es va referir als intents d'ERC 
des del 2004 per aprovar una llei 
per anul·lar les sentències mili-
tars i va criticar que a diferència 
de la resta d'Europa, a Espanya 
"no es reconeix la víctima jurí-
dicament". El govern "es va ne-
gar a assumir que les sentènci-

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'EXDIPUTAT AL CONGRÉS VA PARTICIPAR EN UNA XERRADA A LA SALA BASART, EN LA QUAL TAMBÉ VA INTERVENIR EL MOLLETÀ PERE FORTUNY

s.c.

SALA BASART  Antoni Vicente, Joan Tardà, Pere Fortuny i Eduard Amoroux (secretari d’Amical Brigades Internacionals)

es van ser il·legals", tot i que es 
va aprovar que es consideressin 
il·legítimes. Tampoc s'ha aconse-
guit canviar la llei perquè al regis-
tre civil "una persona que va ser 
afusellada no hi aparegui com a 
muerte natural".

Malgrat el passat obscur enca-
ra no ben resolt, Tardà creu que 
hi pot haver esperança amb el 
govern espanyol actual, "sobre-
tot perquè hi ha un partit d'es-
querres com Unidas Podemos 
que té una visió més propera 
a la majoria dels que som aquí. 
Ara s'obre l'oportunitat que es 
pugui modificar la llei de me-
mòria històrica".

El president de l’Associació 
Pro-memòria als Immolats per la 
Llibertat a Catalunya, Pere For-
tuny, i fill de l'alcalde molletà 
Josep Fortuny afusellat el 1939, 
també va ser un altre dels prota-
gonistes. Fortuny va criticar que 
els pactes de la transició "van ser 

una claudicació de tots els par-
tits d'esquerra: es va acceptar 
tot el que va imposar el fran-
quisme". També va condemnar 
que "la llei d'amnistia perdo-
nava tots els franquistes dels 
crims que van cometre, però 
(qui van fer la llei) no es van re-
cordar de reclamar que fossin 
rehabilitats tots els republicans 
que foren assassinats per ordre 
d'uns judicis militars".

I per últim, va cloure amb un 
missatge punyent cap a la ciuta-
dania: "És una vergonya fer un 
acte pels nostres morts i que 
siguem quatre persones. És una 
llàstima que Catalunya s'oblidi 
tan aviat dels seus morts".

Cercant joventut
D'altra banda, Antoni Vicente, 
president de la Taula de la Me-
mòria Històrica de Parets (entitat 
organitzadora de l'acte), va asse-
gurar que després de 5 anys d'ac-
tivitat com a associació ara es tro-
ben en un procés de reflexió "per 
atraure més joves i historia-
dors". A més, Vicente va assegurar 
que estan treballant "per portar 
la memòria històrica a les esco-
les de Parets".  sergio carrillo
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MONTORNÈS. El conflicte per la 
comissió de Ditecsa es manté viu 
a l'Ajuntament. Aquest dimecres 
l'oposició va tornar a celebrar una 
sessió de la Comissió específica 
per a l’avaluació i el seguiment de 
l’afectació ecològica al riu Besòs, la 
segona després que el passat 22 de 
gener se celebrés la sessió de cons-
titució de l'organ sense la participa-
ció dels membres del govern, que 
no reconeixen aquesta comissió.

Així, doncs, un cop més, en la ses-
sió no es va disposar de cap dels 
informes que l'oposició havia re-
querit, ni de la presència de cap tèc-
nic "per la voluntat expressa del 
govern de Montornès en Comú". 
Els grups consideren que, amb 
aquesta situació, "s’incompleix la 
voluntat del ple, la normativa de 
la nostra corporació i es vulne-
ren els drets polítics i d’accés a la 
informació dels regidors i de les 

regidores de l’oposició".
Per aquest motiu, els grups han 

traslladat al Síndic de Greuges i a 
la Comissió de Garanties del Dret 
d’Accés a la Informació Pública el 
que consideren "una vulneració 
dels drets polítics i d’accés a la 
informació". Amb aquesta quei-
xa volen aconseguir disposar dels 
informes i de la presència dels tèc-
nics a la comissió d’estudi. "La pro-
pera sessió es convocarà quan 
hi hagi la garantia que els mem-
bres d’aquesta han pogut tenir 
accés als informes i que podran 
consultar la informació facilita-
da amb els tècnics que l’han ela-
borat", apunten en un comunicat, 
en què afegeixen que la manca de 
col·laboració per part del govern 
municipal "cerca únicament que 
no s’analitzin les mancances en 
la gestió de la crisi per part del 
nostre Ajuntament". 

ELS GRUPS CELEBRAVEN AQUEST DIMECRES LA SEGONA SESSIÓ

L'oposició de Montornès 
porta al Síndic de Greuges 
el conflicte per la comissió 
de l'incendi a Ditecsa 

PARETS. Sumem Esquerres a Pa-
rets ha presentat aquesta set-
mana la seva nova coordina-
dora-executiva, liderada per la 
portaveu del partit, Casandra 
Garcia. El partit municipalista ha 
nomenat Marc Pardina com a res-
ponsable d'organització; Ferran 
Vidal com a responsable de finan-
ces; i Gemma Garcia al capdavant 
de la comunicació.

L'objectiu de la nova organitza-
ció interna és consolidar-se com a 
marca local a Parets i "reafirmar 
que Sumem Esquerres a Parets 
és una coalició que treballa i 
funciona com un únic partit po-
lític local centrat en el municipi 
de Parets i que aposta per gua-
nyar encara més força i poder 
transformar el present i futur 
de Parets des d'una mirada de 

proximitat amb la ciutadania, 
el respecte, l'escolta activa i la 
lluita centrada en el món local".

Des del partit celebren haver 
estat "clau" en les darreres elec-
cions per "fer realitat el canvi 
històric després de 36 anys 
consecutius de govern soci-
alista". I també es feliciten per 
haver aconseguit "els vots sufi-
cients per decidir qui tindria 
l'alcaldia els pròxims quatre 
anys de legislatura" i per haver 
entrat per primera vegada al go-
vern, "amb un pacte que està 
permetent Sumem Esquerres 
a Parets convertir Parets en un 
poble més just, igualitari, com-
promès amb el medi ambient i 
enfocat a les persones".

Assemblea de Podem
D'altra banda, Podem Parets ce-
lebrarà aquest dissabte (11 h) 
una assemblea extraordinària a 
Ca n'Oms. L'objectiu és elegir un 
segon Enllaç d'Organització de la 
formació. 

POLÍTICA  LA COALICIÓ ES VOL REAFIRMAR COM UNA FORMACIÓ MUNICIPALISTA

Sumem Esquerres a Parets 
presenta la seva nova executiva

L'EXECUTIVA  Marc Pardina, Gemma Garcia, Casandra Garcia i Ferran Vidal

sumem esquerres a parets

BAIX VALLÈS. La Sindicatura de 
Comptes ha detectat irregularitats 
en la gestió financera del 2016 del 
Consorci per la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental i de Serveis 
Ambientals del Vallès Oriental, SA 
(Savosa), l'empresa pública encar-
regada de la recollida de residus a 
diversos municipis de la comarca. 
Entre d’altres, la Sindicatura ha 
analitzat la liquidació del pressu-
post del 2016 i el compliment de 
la legislació en els àmbits pressu-
postari, comptable, retributiu i de 
contractació administrativa.

Concretament, la Sindicatura ha 
detectat una manca de control in-
tern en matèria d’intervenció tant 
al consorci com a Savosa, que en 
aquest cas havia d’assumir l’Ajunta-
ment de Granollers. Aquell any tam-
bé es va detectar que la responsable 
de comptabilitat i administració de 
Savosa havia sostret cabals públics 

durant nou anys per un import de 
48.005 euros sense cap justificació, 
motiu pel qual va ser posteriorment 
condemnada per malversació de 
cabals públics. El 2016 tampoc no 
va dur a terme cap auditoria dels 
comptes anuals i no va trametre 
els comptes ni el pressupost inicial 
de l’exercici ni a l’administració de 
l’Estat ni a la Generalitat.

Segons la Sindicatura, les desvi-
acions i l’excés de finançament vin-
culats al romanent de tresoreria 
inclouen saldos restants d’antics 
projectes ja finalitzats que s’hauri-
en d’haver liquidat anteriorment. 
Per això les desviacions de finan-
çament estaven sobrevalorades i 
el resultat pressupostari ajustat 
tampoc no es corresponia amb el 
que hauria d’haver sigut. D’altra 
banda, les modificacions de crèdit 
no inclouen l’informe d’interven-
ció sobre estabilitat pressupostà-

ria, i en l'expedient del pressupost 
hi manca l’annex de personal i la 
previsió d’ingressos i despeses de 
Savosa, així com els informes d’in-
tervenció i sobre el compliment 
d’estabilitat pressupostària.

Durant el 2016, el consorci –que 
tampoc disposava de cap inven-
tari de béns–, no va fer cap proce-
diment de licitació per contractar 
els subministraments de l’energia 
elèctrica i el gasoil –amb una des-
pesa de gairebé 500.000 euros– ni 
per contractar altres subministra-
ments i les assegurances, per uns 
90.000 euros. A més, alguns serveis 
es van prestar durant mesos sense 
cap tipus de contracte, amb un im-
port superior als 200.000 euros.

Tampoc no van justificar-se les 
despeses indirectes ni el cost de 
les inversions, i els preus corres-
ponents a la recollida de residus 
no permetien cobrir les despeses 

directes de l’activitat. El consorci 
tampoc no controlava els costos 
realment incorreguts per cada 
servei addicional prestat als ajun-
taments, no comptabilitzava als 
capítols correctes els arrenda-
ments de vehicles i les instal·la-
cions a Savosa i no detallava les 
retribucions complementàries al 
personal de les dues entitats.

Contractacions irregulars
Pel que fa als contractes licitats 
mitjançant procediment obert i en 
forma de concurs, hi manca l’apro-
vació expressa dels plecs de clàu-
sules administratives i tècniques, 
els informes de secretaria i inter-
venció sobre els plecs, el certificat 
de crèdit i l’informe de fiscalització 
prèvia d’intervenció. Finalment, 
en els contractes menors també hi 
ha incompliments en la publicitat 
legalment exigida, no es justifica 

La Sindicatura de Comptes
troba irregularitats en la gestió 
financera del Consorci de Residus

ADMINISTRACIÓ  EL RESPONSABLE DE COMPTABILITAT DE L'ENS L'ANY 2016 VA SER CONDEMNAT PER HAVER-SE APROPIAT DE 48.005 EUROS DURANT NOU ANYS

correctament la contractació d’al-
guns serveis externs, sovint hi falta 
l’aprovació de les factures corres-
ponents i alguns serveis de mante-
niment es renovaven de forma pe-
riòdica anualment, de manera que 
incomplien el requisit de no supe-
rar la durada màxima d’un any.

Joan Daví, president del Consor-
ci de Residus el 2016, recorda que  
el novembre de 2015 va començar 
un nou mandat al consorci i a Sa-
vosa, i que "l’exercici del 2016 
era el primer en què es van co-
mençar a posar les bases d’un 
nou funcionament". "Però evi-
dentment que d'un dia per l’al-
tre no es podien canviar inèr-
cies i maneres de fer amb una 
antiguitat de 20 anys; hi havia 
molta resistència al canvi per 
part de qui s’havia anat acomo-
dant", diu en relació amb la comp-
table posteriorment condemnada.

"La resistència al canvi i a per-
dre espais de poder ha fet que 
moltes vegades s’hagin produït 
deslleialtats o manca de profes-
sionalitat per part de persones 
ancorades en maneres de fer 
indignes de qui exerceix una 
funció pública, deslleialtats que 
han posat en risc qui formava 
part dels òrgans de govern de 
les dues entitats", diu. 
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ECONOMIA

MONTORNÈS. L'Ajuntament i el tei-
xit empresarial de Montornès tre-
ballaran conjuntament per millo-
rar l'ocupació i la formació de les 
persones al territori. Aquests van 
ser alguns dels reptes que tant el 
consistori com les empreses es 
van plantejar assolir conjunta-
ment i que es van tractar en la pri-
mera reunió de mandat que es va 
celebrar en el Consell d'Empreses. 
La trobada, emmarcada en el pro-
cés participatiu del Pla d'Actuació 

LABORAL  L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS PREVEU REUNIR-SE DE NOU AMB LES EMPRESES ABANS DE SETMANA SANTA 

Millorar l'ocupació i la formació, 
reptes del consistori i el Consell 
d'Empreses de Montornès 

OCUPACIÓ

BAIX VALLÈS. El 2020 s'inicia amb 
un increment del 0,37% de la taxa 
d'aturats al Baix Vallès. D'aques-
ta manera, el mes de gener tanca 
amb 7.127 persones inscrites a les 
Oficines de Treball de la Genera-
litat, sent Mollet i Montornès els 
municipis on més hauria crescut 
la xifra d'aturats, en 35 i 23 perso-
nes respectivament.

La taxa d'aturats també hauria 
incrementat aquest inici d'any, 
respecte al mes de desembre, a 
Sant Fost, en 16 persones; a San-
ta Maria de Martorelles, en 3 per-
sones i a la Llagosta, també en 3 
persones. Mentre que el nombre 
de persones desocupades s'hau-
ria reduït a Parets, en 48 perso-
nes; a Martorelles, en 3 persones 
i a Montmeló, també en 3.

Comparant les dades d’atur 
amb les del passat mes de gener 
de 2019, s’han registrat 622 atu-
rats menys, amb un decreixement 
interanual del -8,03%.

D'aquesta manera, Montornès 
seria el municipi del Baix Vallès 
amb la taxa d'atur més elevada 
(13,48% i 1.080 desocupats), se-
guit de la Llagosta (13,20% i 851 
desocupats) i Mollet (12,60% i 
3.247 desocupats). Mentre que el 
municipi baixvallesà amb la taxa 
d'atur més baixa és Parets (8,96% 
i 821 aturats). i

L'atur puja 
lleugerament 
al Baix Vallès el 
mes de gener

Municipal, va tenir lloc dimecres 
al matí al saló de plens de l'Ajun-
tament.

Segons el regidor d’Ocupació, 
Promoció Econòmica i Comerç, 
Jordi Delegado, un dels principals 
reptes del Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) per aquest mandat és gene-
rar i millorar l'ocupació al municipi 
a través de la participació de les em-
preses a la borsa de treball munici-
pal: "Algunes empreses ens han 
manifestat la voluntat de parti-

cipar i col·laborar amb la borsa 
de treball", va explicar Delgado. 
I és que segons el regidor, un dels 
objectius del consistori és "maxi-
mitzar el nombre d'ofertes que 
gestionem".

En aquest sentit, el següent pas, 
segons Delgado, serà començar a 
treballar en "una agenda de tre-
ball real", a través de la Taula per 
l'Ocupació. El consistori preveu 
celebrar aquesta trobada amb les 
empreses abans de Setmana Santa.

El govern també es planteja tre-
ballar per ampliar l'oferta formativa 
en l'àmbit de la Formació Professio-
nal Dual, un reclam que també feien 
algunes de les empreses del territo-
ri assistents a la reunió: "Hem de 
continuar apostant a nivell de 
formació. Tenim nou polígons in-
dustrials de diferents segments i 
és molt important aconseguir un 
cicle formatiu que pugui satisfer 
a molts industrials", va dir el Xavi-
er Miralles, de l'empresa Sumitomo 
Bakelite Europe Barcelona.

La mobilitat va ser un altre 
dels aspectes tractats en la reu-
nió d'aquest dimecres. I és que les 
empreses reclamen millores en el 
transport públic: "És important 
que la gent que està estudiant 
pugui venir a col·laborar i a tre-
ballar als polígons que a vegades 
estem una mica mal comunicats", 
va dir el Jordi Bisbe, de l'empresa 
mantenimeintotecnico.com

Un dels altres reptes que es mar-
quen Ajuntament i empreses és 
el de generar espais d'informació, 
participació i compartiment d'ex-
periències entre les empreses per 
tal de crear noves aliances laborals. 
En aquest sentit, un dels planteja-
ments sorgits va ser el de poder fer 
una fira de l'ocupació.

Per la seva banda, l'alcalde, José 
Antonio Montero, va aprofitar l'oca-
sió poer denunciar que "el Vallès 
Oriental té un dèficit d'infraes-
tructures" i va emplaçar les em-
preses a traslladar conjuntament 
les inquietuds del territori davant 
les administracions: "Sabem que 
és possible fer-ho, però cal treba-
llar de forma conjunta", va dir al 
final de la reunió. i

Inici dels cursos a Mollet HubEl preu de l'habitatge nou s'enfila als 2.035€/m2 a Mollet
Mollet Hub inicia 2020 amb una àmplia oferta 
d’accions formatives i xerrades adreçades a joves, 
emprenedors i empreses. La primera de les activitats 
serà la xerrada Emprèn en femení! que anirà a càrrec 
de Geoblau i es farà el pròxim 4 de març. 

El preu d'un habitatge nou a Mollet del Vallès es va situar, el desembre de l'any passat, 
en 2.035 euros/m2, segons un estudi de Societat de Taxació. D'entre els municipis de la 
comarca estudiats, Mollet és el que registra el preu més elevat després de la capital de 
comarca, Granollers (2.125 m2). A més distància hi ha municipis com Cardedeu (1.871 
euros/m2), Caldes de Montbui (1.801 euros/m2) i Sant Celoni (1.642 euros/m2).

a.mir

CONSELL D'EMPRESES La reunió es va celebrar dimecres al saló de plens de l'Ajuntament
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ESTEM 
D’ANIVERSARI!
DISSABTE 
15 DE FEBRER

PORTES 
OBERTES
9.30 H 

MASTERCLASS CYCLING 
AMB DJ

10.30 H 
MASTERCLASS ZUMBA 
TEAM MOTIVA’T 
SANT QUIRZE / PARETS

11.30 H 
MASTER STRONG BY ZUMBA

Treball conjunt de Pimec i CCOO per 
dinamitzar l'economia de la comarca
BAIX VALLÈS. Pimec Vallès Oriental i 
la Unió Intercomarcal de CCOO han 
renovat el seu acord de col·labora-
ció institucional amb l'objectiu de 
"vetllar pel benestar social de la 
comarca i alhora millorar-ne el 
desenvolupament econòmic". 
En una trobada aquesta setmana, 
les dues organitzacions han posat 
a debat dos factors clau en la ver-
tebració de l’economia catalana: 
la transformació de l’economia i 
l’evolució del mercat de treball.

En la trobada es van repassar 
temes d’actualitat comarcal, com 
les xifres d’atur i ocupació; la re-
cent certificació de qualitat de tres 
polígons industrials de Granollers 
(ciutat pionera a l’Estat i a Cata-
lunya en aquesta iniciativa, que 
millorarà la captació de noves in-
versions); l'evolució de la taula de 
concertació territorial Vallès Ori-
ental Avança, i accions de suport 
als principals sectors productius.

Segons les dues entitats, el Va-
llès Oriental disposa d’indicadors 

LABORAL  LES DUES ORGANITZACIONS HAN TRACTAT, ENTRE D'ALTRES, EL FOMENT DE L'FP, LA MOBILITAT I ACCIONS DE SUPORT ALS PRINCIPALS SECTORS PRODUCTIUS

pimec

REUNITS Joan Carles Basi (PIMEC), Emília Macias (CCOO), Daniel Boil (PIMEC) i Gonzalo Plata (CCOO)

destacats que fan que la comarca 
pugui ser un pol d’oportunitats 
d’inversió, ocupació i estratègia 
territorial. Per això "es necessi-
ten inversions de millora en les 

escoles actuals d’FP, adaptar 
els cicles formatius a la realitat 
empresarial i promoure l’acre-
ditació de competències per 
donar a l’FP el paper destacat 

que necessita el teixit industrial 
i, alhora, es generin llocs d’ocu-
pació qualificats, ben retribuïts 
i estables".

Un altre aspecte que s'ha trac-

tat és la mobilitat vinculada a les 
infraestructures. "Cal una rees-
tructuració en profunditat per 
millorar l’accessibilitat soste-
nible i comunicada amb l’àrea 
metropolitana de Barcelona, 
autèntic motor de desenvolu-
pament econòmic provincial", 
apunten.

A partir d'ara, les delegacions 
comarcals de Pimec i CCOO esta-
bliran reunions de treball conjun-
tes amb les seves organitzacions 
per tal de consensuar propostes 
de dinamització econòmica, ocu-
pació, formació professional i mo-
bilitat entre d'altres.

A la trobada hi han participat 
el president de Pimec Vallès Ori-
ental, Daniel Boil; el secretari co-
marcal de CCOO al Vallès Oriental, 
Maresme i Osona, Gonzalo Plata; la 
coordinadora de l’àrea socioeco-
nòmica de CCOO, Emília Macias, i 
el delegat territorial de Pimec Va-
llès Oriental, Joan Carles Basi. 

"El Vallès Oriental disposa 
d'indicadors destacats que
fan que la comarca pugui
ser un pol d'oportunitats"
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OPINIÓ

Mil milions de persones al món pateixen algun trastorn mental. La visió que la
societat ha tingut històricament d'aquestes malalties ha provocat 
l'estigmatització dels pacients, una visió negativa que deriva en prejudicis i 
estereotips i que acaba discriminant-los. Tot i el major coneixement, aquest 
estigma perdura, i cal que es faci un treball de sensibilització, no només vers 
la societat sinó fins i tot dins el mateix col·lectiu de professionals sanitari. En 
els darrers anys, el tractament d'aquestes persones amb trastorns mentals ha 
començat a fer un gir amb una nova perspectiva, en què el pacient es posa en 
el centre del tractament i no és un individu passiu sinó que s'empodera i pren 
decisions que afecten el seu tractament: ingressos, medicació, contencions... 
Precisament, l'internament en una planta psiquiàtrica sol ser una vivència 
traumàtica per a una persona amb problema de salut mental. Per això, el treball 
coordinat entre els especialistes, l'atenció primària i les famílies és important per 
evitar aquests ingressos. Sembla que, en aquest sentit, Mollet va pel bon camí.

L'ESTIGMA DELS TRASTORNS MENTALS
Editorial

ollet és una ciutat que de ma-
nera gradual però inexorable 
està envellint. Aquest és un fe-
nomen comú a tota Catalunya, 
Espanya i Europa. En una ciutat 

de 51.000 habitants, més de 8.500 tenen 65 
anys o més. En els pròxims 15 anys, el núme-
ro se situarà al voltant de les 15.000 perso-
nes. Cal doncs que els poders públics amb 
competències en la matèria actuïn i planifi-
quin el present i el futur pròxim en tot allò 
que afecta les persones grans i en concret a 
les residències per a la gent gran.

La situació avui a Mollet és la següent: 
Residència Santa Rosa, pública de gestió 
privada, amb 80 llits. Residència privada la 
Immaculada 38 llits (27 privades i 11 con-
certades) Residència privada de companyia 
d'assegurances Fiatc 140 llits totalment 
privats. El total de llits de residència, entre 
privades i públiques al dia d'avui és de 258.
Segons l'OMS (Organització Mundial de la 
Salut) la ràtio mínima recomanada és de 5 
llits per cada 100 habitants de 65 anys o més, 
així doncs, Mollet hauria de comptar amb un 
mínim de 425 llits, la qual cosa suposa al dia 
d’avui, un dèficit de 167 llits. Aquest diferen-
cial és brutal però gens comparable al dèfi-
cit que s'aconseguirà en els pròxims 15 anys, 
que serà de 492 llits. Per a fer-ho visible més 
fàcilment, aquest dèficit representa 6 resi-
dències com l'actual de Santa Rosa.

Les empreses privades que gestionen 
residències, conscients de l'enorme negoci 
que ja existeix i de futur, estan propiciant 
polítiques de concentracions d'empreses i 
enormes inversions. En el cas de Mollet, la 
companyia asseguradora propietària de la 
residència Les Masies de Mollet ha adqui-

Residències públiques a Mollet 
rit a l'Ajuntament un solar per a la pròxima 
construcció d'una nova residència d'apro-
ximadament 114 llits, majoritàriament de 
places privades.

La Generalitat és l'administració compe-
tent en la matèria i la responsable de la situ-
ació, ja que la manca de voluntat política i la 
nul·la actuació està deixant en mans del sec-
tor privat aquests serveis per a la gent gran. 
La demanda de places és altíssima i els preus 
s'estan disparant. Si fa poc més d'un any, els 
preus oscil·laven entre els 1700/2300 €/
mes, segons tipus d'habitació, en l'actualitat 
els preus se situen entre els 2000/2900 € 
mes, és a dir augments entorn del 20% en 
poc menys de dos anys.

A curt termini, només queda apostar per 
una política municipal pro-activa en la matè-
ria, amb diverses línies d'actuació: a) Plani-
ficar en el POUM nous espais per a aquesta 
mena d'equipaments, cessió de terrenys a la 
Generalitat per a forçar la seva construcció i 
decidit suport a les residències 100% públi-
ques, b) sol·licitar la modificació de l'ús del so-
lar en el qual estava previst la construcció dels 
nous jutjats al costat de l'hospital. Aquests 
terrenys han de dedicar-se a la construcció 
per part de la Generalitat de manera urgent 
d'una nova residència per a la gent gran i un 
CUAP de titularitat i gestió 100% pública, i c) 
de manera provisional i fins a la construcció 
de la nova residència, ha d'iniciar-se un pro-
cés de negociació amb la Generalitat i les resi-
dències privades de la ciutat, per a aconseguir 
el màxim de places concertades.

Celebrem que la proposta de l'equip de go-
vern fos aprovada en el Ple de gener, que no 
difereix substancialment de la nostra moció, 
que fa un any Mollet Comú acompanyada per 
gairebé 2000 signatures també va ser apro-
vada per unanimitat. És per això que defen-
sem que tots els grups municipals i organit-
zacions socials treballem de manera unitària 
en totes aquelles iniciatives que possibilitin 
l'assoliment d'una residència 100% pública 
a Mollet.

M

FERNANDO
JIMÉNEZ

Sectorial de Sanitat i Benestar 
de Mollet en Comú

Promou:
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Els perjudicis del canvi climàtic
són per a tothom però les mesures

per combatre'l suposen en 
proporció un major cost per a 

la població amb menys recursos

uaiteu els vostre rellotges –o 
mòbils– i calculeu què podeu o 
heu de fer, i correu! Si prou mal 
va fer al temps l'ideal judeo-

cristià de linealitat i esperança al suposat 
final dels temps, la reblada vingué amb el 
maleït projecte il·lustrat del progrés, de 
creixement exponencial cada cop més ac-
celerat devers un destí ufanós. La pressa 
n'esdevé el pus d'aquest mal tan barrina-
dor i destructiu, el subproducte lògic d'una 
concepció del temps que ens empeny a 
esprémer-lo, sense ser conscients que ens 
espremem nosaltres mateixos.

Sembla que el temps se'ns acaba després 
de l'epifania del temporal Glòria i que el 
canvi climàtic, fruit del progrés sense cons-
trenyiments, és ad portas. Cal prendre me-
sures peremptòriament per a revertir tan 
nefastos efectes, i a Barcelona ideen les zo-
nes de baixes emissions, o a Mollet, la limi-
tació de la velocitat –sembla una ironia– a 
30 km/h, com a mesures escampades per 
aquí i per allà, lloables, però fragmentàries 
quan abordem una xacra a major escala. El 
pitjor de tot, vist el lamentable i deplorable 
estat del transport públic i de les alterna-
tives de desplaçament, així com també la 
deficient política de gestió del temps labo-
ral i social que ens manté alienats, és que 
dites mesures impliquen un contrasentit: 

G
'FESTINA LENTE'

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

els perjudicis del canvi climàtic són per a 
tothom, les mesures per a combatre'l su-
posen en proporció un major cost per a la 
població amb recursos estàndards o insu-
ficients. Així és com el pont aeri, els cre-
uers, el Camp de Tir de Mollet o el Circuit 
de Montmeló es mantenen com a oasis del 
progrés que no incideixen en les rutines 
de la classe treballadora. Segur que podem 
aconseguir una complicitat consensual en 

aquestes mesures que les facin efectives?
A Mollet anirem més lents, oh i tant! Però 

seguirem enfonsats en el mateix marc men-
tal. Potser la clau està en allò que ens deia 
el mestre Masats a l'institut: "quan mengeu 
sopes, mengeu sopes". Potser la gràcia està 
a entendre que no tenim per què progressar 
i córrer desesperadament cap al destí, sinó 
assaborir les nostres vides sense necessitat 
d'anar a més. I que tot plegat no hauria de 
tenir més incidència en els recursos de la 
classe treballadora i el seu poder adquisi-
tiu. Guaiteu els vostres rellotges, afermeu el 
pas amb calma i... festina lente.

Bústia
Lot de Nadal
El regal de Nadal que hem rebut aquest 
any els jubilats de Sant Fost per part de 
l'Ajuntament els hi torno sense tenir cap 
remordiment de consciència, cosa que no 
sé si pot dir l'alcalde a qui acusen de tenir 
negocis. I com jo d'indignats, en som molts. 

 enric castel burgueño / sant fost

Programa de salut del govern
Desde Comunistes de Catalunya FEM una 
valoració positiva de les propostes que 

s'inclouen en l'acord programàtic del PSOE 
i Podemos a l'Estat a nivell de sanitat, mal-
grat que en aquest àmbit les comunitats 
autònomes tenen molt pes en la gestió i la 
concreció de les polítiques.

Cal destacar l'aposta per una gestió direc-
ta de la sanitat pública, que va en la línia del 
model 100% públic que defensem els mo-
viments socials. Ara bé, s'haurà de derogar 
la legislació que empara l’externalització i 
privatització, com la Llei 15/1997  que per-
met la privatització del sistema i que tant 
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s tracta d'anar fent bullir l’olla, 
aquesta expressió catalana per als 
que no se’n recordin vol dir anar 
passant el temps sense arribar mai 

a tenir acabat el que s’està cuinant. També 
podríem utilitzar aquella altra dita; qui dia 
passa any empeny, que vol dir més o menys 
el mateix.

Ara anirem fent bullir l’olla de la negocia-
ció, està molt bé negociar, millor fer-ho que 
no fer-ho, però no ens enganyem, una bona 
part dels catalans ens ho agafem amb cert 
escepticisme, sobretot els que tenim certa 
edat, certs coneixements o certa experièn-
cia.

El 14 d’abril de 1931 es proclama la II Re-
pública Espanyola, a Barcelona Lluís Com-
panys surt al balcó de l’Ajuntament i també la 
proclama, però Francesc Macià molt enfadat 
recrimina l’acció de Companys i surt a con-
tinuació al balcó i proclama la República Ca-
talana dins d’una federació de repúbliques 
ibèriques.

Bonic però utòpic somni del vell Macià que 
creia que l'acabada de proclamar república 
espanyola aniria per aquests camins, aviat es 
toparia amb la realitat. La reacció de Madrid 
va ser aquest cop bastant civilitzada donat 
el desconcert i la sorpresa del recentment 
format govern republicà espanyol.

El govern de Madrid envia a Barcelona 
quatre Ministres que es reuneixen amb Ma-
cià i Companys en un saló de l’Ajuntament 
per negociar i cercar una sortida, un dels mi-
nistres que era català va posar sobre la taula 
una proposta que consistia a restaurar la 
institució de la Generalitat (abolida el 1714 
per Felip V), i dotar-la de funcions executives 
mitjançant un Estatut d’Autonomia.

Aquesta proposta és acceptada finalment 
per les parts i així acaba la negociació. En 
Macià és nomenat President de la Generali-
tat i s’aprova el 1932 un Estatut (no sense 
retallades), d'aquesta manera tots i guanyen 
i tots i perden segons com es miri, Catalunya 
passa de no tenir cap poder polític a tenir-ne 
una mica i Madrid cedeix una mica de poder 
a Catalunya.

Ara la situació de partida és diferent. El 
1977 (abans que la Constitució), es torna a 
reconèixer la Generalitat (abolida per Fran-
co el 1938). De forma provisional es reco-
neix el President Tarradellas que era a l'exili 
com a legítim continuador al càrrec; el 1978 
s’aprova la Constitució del continuisme 
franquista en forma de monarquia i de la 
por. Almenys així la van vendre: o es votava 
o els poders fàctics tornarien a instaurar una 
dictadura militar, però que no ens preocu-
péssim, ja que, amb els temps, ja ho aniríem 
arreglant i el 1979 s’aprova un nou Estatut, 
també amb retallades.

Passen els anys i l'immobilisme és la tòni-
ca de l’estat central, la Constitució de la por 
no evoluciona i es torna en un llibre sagrat, la 
dreta espanyola (reaccionària com sempre), 

Anar fent bullir l'olla
se la fa seva així com dominar el Tribunal que 
s’encarrega de la seva interpretació.

Catalunya vol fer un pas endavant, presen-
ta  i s’aprova un nou Estatut el 2006 (27 anys 
després de l’anterior), però els aiatol·làs 
del Tribunal Constitucional a instàncies de 
la dreta reaccionària, en comptes de reco-
manar la modificació de la Constitució per 
adequar-la a la voluntat popular fan a l’inre-
vés i retallen l’Estatut perquè s’adeqüi a una 
Constitució intocable, fent una aplicació res-
trictiva, o sigui tot el que no és explícitament 
permès està prohibit i redacten  la famosa 
sentència de 2010.

Dic això perquè veieu que la sentència de 
2010 ja va representar un pas enrere perquè 
l’Estatut de 2006, un cop escapçat, va quedar 
pitjor que el de 1979 del que 27 anys després 
encara restaven competències per traspas-
sar mostra de la gasiveria de l’estat a cedir 
poder.

A continuació el camí del Procés, amb tota 
la bona intenció del món però subestimant 
la força d’un estat reaccionari ens ha portat a 
on estem, ens han fet presoners i les nostres 
institucions estan més tutelades i vigilades 
que mai, un mal punt de partida per negociar.

Quan es perd una batalla el màxim que es 
pot aspirar en una negociació és a un inter-
canvi de presoners, com nosaltres no tenim 

presoners que els oferirem a canvi? Potser 
renunciar a la immersió lingüística? Que hi 
anem a guanyar en aquesta negociació? Els 
vencedors sempre imposen les seves condi-
cions.

Diuen que demanarem el dret a l’autode-
terminació i la fi de la repressió, no veieu 
que el que està davant nostre negociant en 
nom de l’Estat, encara que volgués, no està 
en disposició de poder-ho fer, no pot modi-
ficar la sagrada Constitució perquè la dreta 
reaccionària bloquejarà qualsevol proposta 
i no pot parar ni revertir la repressió perquè 
té el poder judicial a l'oposició.

Mala peça al teler tenen els negociadors 
catalans en l’actual context perquè si espe-
ren que la solució vingui d’Europa estem ben 
apanyats, i l’actual govern de l’estat tan sols 
ens pot oferir un referèndum per autodeter-
minar si volem l’Estatut escapçat actual o un 
de nou que un cop retallat com sempre pot 
quedar pitjor que l’actual. Pel que fa a la re-
pressió, paciència, esperar que es jubili tota 
la cúpula judicial actual i sigui substituïda 
per un altre amb jutges justos.

Espero equivocar-me però amb tot l’anti-
catalanisme que s’ha anat conreant els dar-
rers anys per l’estat si ens concedeixen quel-
com, tota la resta també ho voldrà per poc 
que sigui.

Negociem que potser ens donin una pasta-
naga per anar fent bullir l’olla i passar vint o 
trenta anys més.

E

RAMON
MASVIDAL

Professor mercantil i auditor

El govern de l'Estat no pot,
encara que volgués, modificar la

sagrada Constitució perquè la
dreta reaccionària bloquejarà

 qualsevol proposta

La terra plora desconsolada,
li han fet mal.
L’home l'ha ferit de mort.
Els rius baixen braus.
El mar s’ha enfurismat,
les ones xisclen, 
escupint espuma.
El vent bufa descontrolat,
ha perdut el nord.
Innocents patiran,
innocents moriran.
Home, et creus un déu,
decidint l’agonia
de tots els éssers vius?
Home tirà cruel.
Humanitat, revolta’t!
Ens ofeguem de
en la nostra llar.
Una nova era ha d’arribar,
la de salvar a la humanitat.

Gemma Arimon, defensora dels drets 

L
PLANETA TERRA

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

Racó poètic

humans amb veu convençuda des de la 
igualtat dona – home. Membre del Niu 
d’art.

a humanitat demana un canvi 
radical en les relacions amb la 
natura, i ho demana perquè ella 
és natura. "Humanitat, revolta’t" 
és el crit de les persones dignes 

que descobreixen en la poesia capacitat 
creadora que ajudarà a recrear una nova 
humanitat. 

L’home que decideix “l’agonia de tots els 
éssers vius” troba en la “crueltat” la seva 
saviesa, però aquesta saviesa per la qual 
“ens ofeguem en la nostra llar” palesarà la 
seva mentida incapaç de portar a la veritat. 
La solidaritat dels bens de la terra, revol-
tant-se, esdevenen solidaris de les perso-
nes que “s’ofeguen en la llar” per conver-
tir-se en els impulsors d’una nova era.

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

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

lluitem per a canviar. També allò referent 
als copagaments sanitaris és una mesura 
positiva, encara que s'hauria de tornar, com 
a mínim, a la situació d'abans de 2012, quan 
el PP va introduir els copagaments, és a dir, 
que cal que s'eliminin totalment.

Una altra proposta que sembla inte-
resant a nivell de salut bucodental, és el 
compromís amb que aquesta estigui a la 
cartera de serveis de la sanitat pública de 
forma progressiva, tot i que es fa necessari 
que al final de la legislatura sigui universal.
En la passada legislatura es va reformar la 
llei que limitava l'accés universal a la salut, 
llei realitzada pel PP, però no es va materi-
alitzar íntegrament perquè mancava  el re-
glament que la desenvolupés. Ara, a l'acord 
hi ha el compromís d'aprovar-lo i així ga-
rantir el dret humà a rebre una assistència 
sanitària a totes les persones que viuen i 
treballen a l'Estat espanyol independent-
ment de la seva situació administrativa. 

Es tramitarà com una llei, que derogui de-
finitivament l'RD-Llei 16/2012, i que, junta-
ment amb el reglament que la desenvolupi, 
garanteixi en tot cas els següents extrems: 
ciutadania espanyola a qui resideix fora de 
l’Estat i que no té dret a l'assistència sani-
tària reconeguda pels països d'acolliment, 
o bé aquest dret no és exportable quan es 
trobin en territori espanyol; així com qual-
sevol altres canvis necessaris per a garantir 
l'accés universal a l'atenció sanitària com 
un dret subjectiu de totes les persones.

L'acord recull increments de recursos 
destinats al sistema estatal de salut, molt 
deficitari en relació amb la mitjana euro-
pea, per tant de destinar-hi el 7% del PIB 
en aquesta legislatura. Aquest element és 
molt important, per implementar els re-
cursos per a les comunitats autònomes 
que, com és el cas de Catalunya, tenen un 
finançament deficient de la sanitat pública.

Quant a la indústria farmacèutica, les 
mesures recollides són insuficients. Es pro-
posa més eficiència i transparència en la 
fixació de preus, però s'hauria d'anar més 
lluny. Caldria crear una indústria pública 
de productes farmacèutics, implementar 
polítiques per limitar la medicalització no 
necessària  de la ciutadania, impulsar polí-
tiques per millorar la salut pública en allò 
laboral, mediambiental i mental, a través 
de més mitjans per als i les professionals i 
evitar la sobredosis no necessària.

L’acord aposta per l'atenció primària, diu 
avançar en la implementació del Marc Estra-
tègic d'Actualització de l'Atenció Primària 
dissenyat durant l'última legislatura amb el 
concurs de les comunitats autònomes i les 
societats mèdiques, científiques i de paci-
ents. El fet que es reconegui la importància 
de l'atenció primària, d'entrada, és positiu, 
però sense més professionals i més recursos 
serà impossible canviar un sistema hospi-
tal-centrista sobrevalorat i car, per tornar 
a fer de l'atenció primària l'eix vertebrador 
del sistema de salut pública.

Finalment, l'acord planteja millores de 
les condicions del personal sanitari agilit-
zant el procés per garantir el compliment 
de l'acord en matèria de salut i impulsant 
un programa de retorn dels i les professio-
nals que han hagut de sortir a treballar en 
sistemes sanitaris de fora d'Espanya.

Per últim, cal millorar les condicions la-
borals i salarials del col·lectiu del personal 
sanitari com és la càrrega de treball, am-
pliació de les places dels MIR, no hi ha met-
ges ni metgessas, també cal  acabar amb la 
precarietat.

Governi  qui  governi  la sanitat pública 
100x100 es defensa. 

 antonio lópez / Responsable 
polític de comunistes.cat a Mollet

mollet del vallès
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93 433 06 50 
Masia Can Patiràs
C/ Sant Jaume s/n
Urb. Can Prat
08185 Lliçà de Vall

Escola d’educació i residència canina
Servei personalitzat i adaptat 

a cada gos i les seves necessitats.
El seu benestar es el mes important.

www.conductcan.com

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
disputarà la Final a Quatre de la 
Lliga Nacional Catalana d'EBA 
aquest cap de setmana al Pavelló 
Esportiu Municipal de Quart, a 
Girona. El conjunt molletà es ju-
garà les garrofes per passar a la 
final contra l'amfitrió i principal 
favorit per guanyar la 38a edició 
de la copa catalana, el Quart. L'al-
tra semifinal enfrontarà el CB Vic 
contra el BBA Castelldefels.  

El Mollet té el rival més dur dels 
finalistes perquè, a més de ser 
l'amfitrió, és el vigent campió de 
la competició. El Quart, de Carles 
Ribot, i amb un Jordi Bataller en 

fcb

BÀSQUET | Lliga Catalana  ELS MOLLETANS JUGUEN LA SEMIFINAL CONTRA L'AMFITRIÓ I FAVORIT

El Recanvis Gaudí Mollet es 
disputa la Lliga Catalana

ESPORTS
El Mollet B, colíderEl CH Sant Fost es presenta contra l'Espanyol
El Recanvis Gaudí Mollet B és colíder de la 
Copa Catalunya amb 10 victòries, les mateixes 
que Masnou, Granollers i Lliçà. Diumenge visita 
el Círcol. Pel que fa el Sant Gervasi, quart per la 
cua, rep dissabte el Lluïsos de Gràcia (19 h). 

El CH Sant Fost farà la presentació o�icial de la temporada 2019-2020 
aquest diumenge al Pavelló 1. L'acte començarà prop de les 11.30 h 
amb la des�ilada dels prop de 130 jugadors, repartits en deu equips, i 
com a plat fort hi haurà el partit del sènior masculí contra l'Espanyol, a 
les 12.30 h. Després el club farà una calçotada popular. 

Segona Catalana femenina  DIUMENGE REP LES TERCERES

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi 
segueix sense trobar cap rival 
a la Segona Catalana femenina. 
L'equip molletà va imposar-se a la 
pista del Círcol, per 53 a 73, suma 
ja 16 victòries seguides i encara 
està invicte al grup 1. 

Les molletanes van mostrar-se 
irregulars al segon període i van 
permetre veure com marxaven al 
descans per sota a l'electrònic, 31 
a 24. A la represa el joc col·legial 
va millorar però sobretot a l'últim 
quart, quan el Sant Gervasi va sig-
nar un parcial demolidor, 4 a 30. 
La màxima anotadora del partit 
va ser la molletana Ona Fuentes, 

Setze victòries de l'Escola 
Sant Gervasi, suma i segueix

sant gervasi

amb 26 punts. 
El sènior femení és líder en soli-

tari amb 16 victòries i cap derro-
ta. El pròxim partit de les molleta-
nes serà a casa contra el Jet, que 
és tercer amb 13 victòries i torna-
rà a posar a prova la superioritat 
dins la pista de l'equip molletà.

El Mollet, antepenúltim
El Construccions Perefran Mollet 
ocupa l'antepenúltim lloc del grup 
1 de la Segona Catalana amb 4 vic-
tòries, empatat amb el quart per 
la cua, el Vilassar de Dalt. L'equip 
molletà lluita per la permanència 
i diumenge visitarà la pista bada-
lonina del Minguella, que és 9è 
amb 7 victòries. Les molletanes 
van guanyar la jornada passada 
en un bon partit contra el Sant 
Jordi, per 61 a 55, mentre que les 
badalonines ho van fer contra el 
Sant Nicolau B (60-61). 

plena forma, va obtenir el passa-
port per a aquesta Final a Quatre 
en vèncer a quarts de final el Salou, 
per 69 a 53 i amb 15 punts d'un 
destacat Edu Boja. El Mollet de Jo-
sep Maria Marsà també va domi-
nar l'anterior eliminatòria, a partit 
únic, contra el Sese, per 83 a 63.

Tres victòries en cinc anys
El CB Quart ha guanyat tres de 
les últimes cinc edicions disputa-
des de la Lliga Nacional Catalana 
D'EBA. De fet, la victòria gironina 
de la temporada 2017-2018 va 
ser precisament contra el Recan-
vis Gaudí Mollet, per 81 a 72. A 

l'edició del 2019, els gironins van 
ser superiors al CB Igualada I van 
guanyar per 59 a 52.

Vic contra Castelldefels
Si el Recanvis Gaudí Mollet guan-
yés contra els gironins, es veuria 
a la final de diumenge contra el 
vencedor de l'altra semifinal en-
tre el CB Vic - BBA Castelldefels. 
El conjunt osonenc, entrenat per 
Adrià Alonso i liderat per Pep 
Ortega i Juli Garrote, es veurà les 
cares contra els del Baix Llobre-
gat, de Raúl Martínez, que té com 
a jugadors destacats Eric Mañes i 
Andreu Sesé. 

SANT GERVASI - JET 
Diumenge, 9  18.45 h Mollet

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

MINGUELLA - CB MOLLET 
Diumenge, 9  17.45 h Badalona
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Tu pertanys aqui
EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.

C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona
93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

31,40€QUOTES
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* Consulta condicions. 
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Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 
nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 
entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 
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MOLLET / SANT FOST.  El Barri Can 
Calet i la Unió FS Mollet han caigut 
eliminats de la tercera ronda de 
la Copa Catalunya de futbol sala, 
deixant sense cap representant 
baixvallesà en la competició.

El Can Calet, de Sant Fost, va 
perdre contra el Montcada, per 2 
a 5. Els santfostencs van posar-se 
2 a 0 però els visitants, que també 
militen a la Divisió d'Honor Ca-
talana, van capgirar l'electrònic i 
van eliminar els santfostencs.

Pel que fa al Mollet, va perdre 
per la mínima, per 1 a 2, contra 

FUTBOL SALA | Copa  EL BAIX VALLÈS SENSE REPRESENTANTS

El Barri Can Calet i la Unió 
FS Mollet, eliminats de Copa

MOLLET. El CF Mollet UE encade-
na sis partits sense guanyar i això 
ha fet que l'equip de Jordi López 
s'apropi perillosament als llocs de 
descens per a la Segona Catalana. 
L'equip molletà va empatar l'últim 
partit al camp del Rubí (0-0) –su-
posa el segon punt de la tempora-
da lluny del Germans Gonzalvo– i 
ja suma tres derrotes i tres taules 
seguides. Una ratxa que deixa el 
Mollet al 12è lloc amb 20 punts, 
amb un marge d'1 punt amb el 
plossible descens i a tres del des-
cens directe. 

El conjunt molletà necessita 
trencar la dinàmica negativa i re-
accionar diumenge contra el Saba-
del Nord, que ocupa el 9è lloc amb 
22 punts. 

cf parets

FUTBOL | Primera Catalana  EL CONJUNT MOLLETÀ ENCADENA SIS PARTITS SENSE GUANYAR

El CF Mollet UE s'apropa als 
llocs de descens a Segona

un equip de superior categoria, 
el Ciutat de Mataró de la Tercera 
Divisió nacional. Els maresmencs 
van haver d'avançar-se en dues 
ocasions per acabar guanyant el 
duel al tram final del partit.

Can Calet reprèn la lliga
Després d'una setmana sense la 
competició domèstica, el Barri 
Can Calet rebrà dissabte, a les 
19.45 h, el CFS Manlleu, que ocu-
pa el 7è lloc amb 17 punts. Els 
santfostencs són cinquens amb 22 
punts. 

Segona Catalana  ELS DE TONI FILGAIRA SUMEN 10 PUNTS DE 12 POSSIBLES I REBEN EL CUER

La Molletense 
activa les opcions 
de promoció

MOLLET. La Molletense ha sumat 
dues victòries en cinc dies des-
prés de guanyar dissabte l'Argen-
tona (2-3) i dimecres, en partit 
ajornat, contra la Gramenet (0-
1). Amb aquesta ratxa positiva, 
l'equip de Toni Filgaira suma ja 
10 punts de 12 possibles i ocupa 

molletense

CELEBRACIÓ De la plantilla per la victòria contra la Gramenet (0-1) 

Campionat d'Espanya

Tres baixvallesanes 
a l'estatal sub-16 
amb Catalunya
BAIX VALLÈS.  Emma Cardona, de 
la PB Montmeló, Júlia Sanz, de 
la Concòrdia, i Aïna Torrents, de 
Martorelles i que juga a la Penya 
Esplugues, jugaran amb la selec-
ció de Catalunya sub-16 de fut-
bol sala el Campionat d'Espanya, 
que tindrà lloc el cap de setmana 
a Madrid. Les tres baixvallesanes 
van fer dilluns l'últim entrena-
ment abans de marxar cap a la 
capital espanyola.

La selecció donarà el tret de sor-
tida a l’estatal contra l’Aragó a les 
semifinals del dissabte, a partir 
de les 12.30 h. Si Catalunya, amb 
les tres baixvallesanes, guanya el 
partit, aconseguiria el bitllet per a 
la final contra la selecció guanya-
dora de l’altra semifinal, entre les 
amfitriones, Madrid, i la Regió de 
Múrcia. La final es disputarà diu-
menge a partir de les 11 h. 

HOQUEI | Primera Catalana

Les noies del 
Mollet HC visiten 
el Patí Cubelles
MOLLET. El Mollet HC femení se-
gueix cuer de la Primera Nacional, 
amb sis punts, després de perdre 
contra el Caldes, per 0 a 3. Tot i 
que estan a un punt del penúltim, 
el Bigues i Riells C. El pròxim par-
tit de les molletanes serà a la pista 
del CP Cubelles, que ocupa el 7è 
lloc amb 21 punts. 

El masculí A contra l'últim
El Mollet HC masculí A rebrà dis-
sabte, a les 19.45 h, al Pavelló Rie-
ra Seca, l'últim classificat, el Jesús, 
Maria i Josep. Els molletans van 
perdre la jornada passada contra 
el Malgrat, per 10 a 3, i ara ocupen 
el 7è lloc amb 21 punts, del grup 
A de la Segona Catalana. L'equip 
de Paco González voldrà refer-se 
contra l'últim classificat, que tan 
sols ha sumat un punt en setze 
jornades. 

El CF Parets deixa de ser el cuer del grup
El CF Parets va guanyar diumenge per la mínima contra el Vic, per 1 a 0. Els 
paretans donen la sorpresa contra el fins aleshores tercer classificat i sumen 
la tercera victòria de la temporada. L'equip paretà creu en la salvació i 
encara queda gairebé tota la segona volta de la Primera Catalana per fer-ho 
possible. El Parets deixa l'últim lloc i ara ocupa la penúltima posició amb 13 
punts i té la salvació a sis punts. El pròxim partit dels paretans serà al camp 
del Girona B, que és líder amb 16 victòries i dos empats. 

el 8è lloc amb 31 punts, a cinc de 
la promoció d'ascens. 

El pròxim partit dels molletans 

serà contra el Canyelles, últim 
classificat amb 8 punts i que enca-
adena 10 derrotes. 

CF MOLLET UE - SABADELL NORD 
Diumenge, 9  12 h Mollet

UD MOLLETENSE - CANYELLES 
Dissabte, 8  16.30 h Mollet
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Classificats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

VIVIENDAS EN 
PLANTA BAJA CON 
ACCESO TOTAL-
MENTE PLANO EN 
MONTORNÈS NOR-
TE. Pisos de 3 hab., 
cocina con muebles 
altos y bajos la-
minados en blan-
co, encimera de 
granito-silestone 
o similar, lavade-
ro integrado en la 
cocina. Salón, cu-
arto de baño com-
pleto con bañe-
ra, suelo de gres, 
puertas chapadas 
semi-macizas de 
melanina lacadas 
blancas, ventanas 
de aluminio con do-
ble acristalamiento, 
persianas enro-
llables de aluminio 
motorizadas, insta-
lación de aire acon-
dicionado bomba 
de calor. Acabados 
de primera calidad. 
Certificación de efi-
ciencia energética: 
E. Precio: 199.000 
euros. Ref. LV11862. 
Tel. 93 568 35 45.

CASA PAREADA 
EN MONTORNÈS 
CENTRO. Dividia 
en 2 plantas en 
solar de 93,70 m2 
y 159,38 m2 cons-
truidos (115,58 m2 
útiles) tiene entra-
da en planta baja 
diáfana y salida a 
patio de 17,89 m2 y 
en primera planta 
dispone de 3 hab. 
dobles una con sal-
da a balcón y otra 
con salida a terra-
za de 11,45 m2. Ref. 
LV11858. Tel. 93 579 
33 33.

PISO EN VENTA 
EN MONTORNÈS 

NORTE. EXTERIOR 
Y BIEN SITUADO. 
Es un piso soleado, 
de 56 m2, 3 hab. (1 
doble y 2 sencillas), 
baño con ducha 
reformada, cocina 
equipada reforma-
da, salón comedor, 
balcon, ventanas de 
aluminio, puertas 
sapelly, suelo de 
gres, todo exterior, 
muy soleado, para 
entrar a vivir. CEE: 
E. Precio: 69.000 €. 
Ref. LV11866. Tel. 93 
568 35 45.

C A S A - C H A L E T 
4 VIENTOS EN 
MOTORNÈS. VI-
NYES VELLES. Ref. 
LV11868. Solar de 
1.478 m2, 3 plantas, 
sup. construida 277 
m2. Zona exterior 
con jardín, 5 hab., 2 
baños, amplia co-
cina, salón 2 ambi-
entes con chimenea 
y salida directa a 
terraza. Garaje 3 
coches, despensa y 
cuarto de caldera. 
Acabados de ca-
lidad, suelo gres, 
carpintería exte-
rior de madera con 
porticones y rejas, 
calefacción y aire 
acondicionado frío/
calor. Certificación 
de eficiencia ener-
gética: G. Precio: 
350.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

CASA ADOSADA 
EN MONTORNÈS. 
ZONA LA BÓBILA. 
Espectacular casa 
esquinera adosa-
da. A 5 minutos del 
centro, 290 m2 úti-
les. Planta baja: ga-
raje 100 m2. Primera 
planta: salón 30 m2, 
chimenea y salida 
terraza, cocina of-
fice 14,50 m2, salida 

a jardín y barbacoa, 
baño completo, 
habitación 10 m2, 
salida a terraza, 
lavadero. Planta 
segunda: 4 habita-
ciones dobles, baño 
completo, suelo 
terrazo/gres, puer-
tas de roble, ven-
tanas de aluminio, 
calefacción, parcela 
esquinera 450 m2, 
muy soleada y có-
moda. Certificación 
de eficiencia ener-
gética: E. Precio: 
415.000 euros. Ref: 
LV11859. Tel. 93 579 
33 33.

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. Teléfon: 93 
593 71 14.

SE ALQUILA PLAZAS 
DE PARQUING PARA 
COCHES pequeños/
motos en zona Avda. 
Badalona, 8-14 de 
Mollet del Vallès. Tel. 
652 971 544 / 638 127 
395.

SE VENDE COCHE 
V O L S K S W A G E N 
BEETLE 2.0 TSI, 210 
CV, DSG, año 2014. 
44.847 km. Precio 
financiado: 22.500 
euros. Tel. 93 593 
26 44.

EN VENTA MER-
CEDES GLA 200 
D URBAN. 136 CV, 
año 2017, 14.476 km. 
Cambio automático. 
Precio financiado: 
25.500 euros. Telé-

fono de contacto: 93 
593 26 44.

SE VENDE NISSAN 
QASHQAI 2.0 DCI. 
150 CV, Tekna, año 
2007, 157.142 km. 
Precio financiado: 
6.950 euros. Inte-
resados llamar al: 
93 593 26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 
75 CV Acces, 5 
puertas, año 2011, 
108.576 km. Precio: 
5.500 euros. Tel. 93 
593 26 44.

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

TOYOTA AIGO 
X-SHIFT 70 X-PLAY. 
Año 2015. 93.996 km. 
Automático. Precio 
financiado: 7.900 
euros. Teléfono de 
contacto: 630 06 59 
90.

V O L K S W A G E N 
TIGUAN 2.0 TDI. 
110 CV, año 2014, 
68.665 km. Precio 
financiado: 15.500 
euros. Tel.  630 06 
59 90.

SE VENDE NISSAN 
QASHQAI 2.0 DCI. 
150 CV, Tekna, Año 
2007, 157.142 km. 
Precio financiado: 
6.950 euros. Teléfo-
no: 93 593 26 44.

EN VENTA MER-
CEDES GLA 200 
D URBAN. 136 CV, 
año 2017, 14.476 km, 
cambio automático. 
Precio: 26.900 euros. 
Interesados llamar al 
teléfono de contacto: 
93 593 26 44.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS
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DEL 10 AL 15 DE FEBRER, ET CONVIDEM A GAUDIR 
DE LES NOSTRES REBAIXES I DESCOMPTES*

*Els productes de CatSalut no disposen de les nostres ofertes.

GRàCIeS VALLÈS ORIENTAL

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 3  

T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS MOLLET
C. Compte d’Urgell, 94, Esc. 1 Local 3 

T. 93 579 18 80

10
ANYS

moto club cent peus

MOSTRA Adam Raga a la motocileta de trial TRRS

SANT FOST. El pilot Adam Raga, sis 
vegades campió del Món, i l'expi-
lot, Jordi Tarrés, set vegades cam-
pió del Món, van presentar dis-
sabte la nova motocicleta de trial 
TRRS a Can Teià, a Sant Fost. L'acte 
va acollir prop de 300 persones. 

La trobada estava organitzada 
pel Moto Club Cent Peus, que va 
comptar amb una demostració de 
Raga, que va satisfer els assistents 

Trial  TAMBÉ VA PARTICIPAR L'EXPILOT JORDI TARRÉS

El campió del Mòn Adam 
Raga s'exhibeix a Can Teià

MONTMELÓ.  El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya ha posat a la venda 
les entrades de Pelouse Jove, una 
fórmula que repeteix després de 
l'èxit del curs passat. Per només 
35 euros, els joves d'entre 16 i 30 
anys poden gaudir de l'experièn-
cia completa de la Fórmula 1 Gran 
Premi d'Espanya 2020, que tindrà 
lloc del 8 al 10 de maig.

L'entrada de Pelouse Jove, una 
zona situada al revolt quatre del 
traçat, és una entrada d'un únic 
dia pel diumenge 10 de maig i que 
permet veure els tests del dijous 
7 de maig. Els assistents, a més de 
presenciar les curses d'alguns dels 
millors campionats d'automobilis-
me com F1, F2 i F3, també podran 
gaudir d'altres avantatges.

Amb l'entrada de la Pelouse 
Jove, hi hauran propostes gas-
tronòmiques personalitzades, així 
com una ambientació en un esce-
nari amb un DJ. També disposaran 
d'una pantalla gegant per poder 
seguir al detall l'activitat que s'es-
devindrà a la pista mundialista. 

circuit

MOTOR | Fórmula 1  EL GRAN PREMI D'ESPANYA DEL CIRCUIT TINDRÀ LLOC DEL 8 AL 10 DE MAIG

Es posen a la venda entrades 
de F1 per a joves a 35 euros 

fent una classe mestre de trial. El 
d'Ulldecona va mostrar el seu ma-
neig amb la moto, tot i tenir l'en-
demà a Barcelona una nova cita 
del Mundial, en què va acabar sent 
segon per darrere de Toni Bou.

D'altra banda, el Moto Club Cent 
Peus farà cinc trials socials en-
guany, el 24 de maig, el 28 de juny, 
el 26 de juliol, el 25 d'octubre i el 
29 de novembre. 

CURSA POPULAR | Solidaritat  LA JORNADA IMPULSADA PER LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE SUMA JA 20 EDICIONS 

El Circuit es prepara pels test de F1
El Circuit de Barcelona-Catalunya estrena pit lane amb els frontals nous 
dels boxs, ja que les portes antigues s'han substituït per accessos nous 
motoritzats. A banda del canvi visual, el Circuit guanya en confort, en tant 
que les noves portes –que deixen de ser manuals per ser automàtiques– 
integren una altra porta per a vianants que facilita l'entrada i la sortida als 
garatges. Pel que fa a la part superior dels accessos, hi ha entrada de llum 
natural. El Circuit acollirà a partir del 19 de febrer els tests de la Fórmula 1.

Més de 2.000 persones al 
Mou-te per l'esclerosi múltiple
MONTMELÓ. Més de 2.000 perso-
nes van participar diumenge a la 
20a edició del Mou-te per l’escle-
rosi múltiple al Circuit de Barce-
lona-Catalunya, en una jornada 
organitzada per la Fundació Escle-
rosi Múltiple –amb la direcció tèc-
nica esportiva de l'Atletisme Mon-
tornès–. La jornada va tenir curses 

atlètiques, en bicicleta i patins.  
Els fons recaptats es destinaran 

a serveis per a persones recent di-
agnosticades i el seu entorn fami-
liar. “És imprescindible facilitar 
serveis que orientin i assessorin 
per aprendre a conviure amb la 
malaltia”, explica Masriera, direc-
tora de la Fundació.   

fem

A L'ASFALT  Una de les sortides més multitudinàries al Circuit

Cros

L'Atlètic Mollet 
guanya el català 
màster de cros
MOLLET. El Club Atlètic Mollet va 
guanyar el Campionat de Catalu-
nya de cros màster. La competició 
va reunir els millors atletes vete-
rans a la 59a edició del Cros de 
Sant Sebastià, a Sabadell. L'equip 
estava format per Albert Caballe-
ro, Marc Tort, Lluís Olivé, Xavier 
Valcárcel i Manuel Tirado. 
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víctor leon

EN JOC Disputa de la jornada a la seu molletana contra el Cerdanyola

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 
suma tres victòries en tres partits 
al grup 1 de la Divisió d'Honor Ca-
talana. L'equip molletà afronta la 
quarta jornada defensant el lide-
ratge, empatat a tres punts amb el 
Colon Sabadell.

ESCACS | Divisió d'Honor  L'EQUIP MOLLETÀ LIDERA EL GRUP 1

Tres victòries de tres 
jornades del Club d'Escacs

MOLLET. La nedadora Núria Gó-
mez, del CE Escola Sant Gervasi 
i Pere Garriga, del Club d'Escacs 
Mollet, han estat els millors espor-
tistes de Mollet. La 27a gala de la 
Nit de l’Esport va reunir divendres 
al Teatre Can Gomà el teixit espor-
tiu de la ciutat. 

Núria Gómez va recollir el pre-
mi absolut per primer cop després 
d'un 2019 ple d'èxits als Jocs Es-
colars de Catalunya després de 
guanyar els 100 metres juvenils, 
els 100 metres braça juvenils i el 
relleu mixte del 4x50 metres. Pel 
que fa Pere Garriga, un habitual en 
aquest guardó, va assolir la segona 
norma de Gran Mestre i és un fixe 
a l'equip de la Divisió d'Honor Ca-
talana, tot i la seva joventut. 

Durant la celebració va estar 
molt present el fet que Mollet hagi 
estat seu dels World Roller Games 
Barcelona 2019 en la modalitat de 
Roller Derbi al Pavelló Riera Seca. 
Per aquest motiu, el jurat va otor-
gar el Premi Internacional a les fe-
deracions catalana i espanyola de 

patinatge, que van estar represen-
tades  pels seus presidents, Ramon 
Basiana i Carmelo Paniagua.

La resta de guardons van ser en 
millor promesa masculí per a Ser-
gio Martínez, del Club Billar Mo-
llet; promesa femení, Judit Sallent, 
del Patinatge Artístic; equip abso-

ajuntament mollet

NIT DE L'ESPORT  ES PREMIEN LES FEDERACIONS DE PATINATGE PELS WORLD ROLLER GAMES

Núria Gómez i Pere Garriga, 
millors esportistes de Mollet

NÚRIA GÓMEZ

lut, el sènior femení del Mollet HC; 
equip de base, el benjamí masculí 
de l'Atlètic Club; entitat esportiva, 
Molletense i Bàsquet Mollet;  en-
trenador, Josep Maria Marsà, del 
Bàsquet Mollet; l'escola, l'EEE Can 
Vila; i millor patrocinador espor-
tiu, IQV. 

ajuntament mollet

PERE GARRIGA
El Club d'Escacs rebrà demà 

dissabte la visita del quart classi-
ficat, el Tres Peons, que suma un 
punt després d'empatar contra el 
Cor de Marina i el Gerunda. Els 
molletans han guanyat fins ara 
les tres jornades disputades de 
la lliga contra el Sant Cugat (4,5 
a 5,5) i el Cor Marina (2,5 a 7,5), 
a domicili, i el Cerdanyola (7,5 a 
2,5), a casa. 

CE MOLLET - TRES PEONS
Dissabte, 8  16 h Mollet

TAEKWONDO  LA COMPETICIÓ ESTAVA ORGANITZADA PER LA FEDERACIÓ I L'ESCOLA GANESH

Prop de 150
lluitadors a la Copa 
Nacional Catalana
MOLLET. Prop de 150 lluitadors 
van participar diumenge en la 
Copa Nacional de Catalunya de 
taekwondo, que va organitzar la 
Federació d'Arts marcials de Ca-
talunya (FAMC) amb la col·labo-
ració de l'Escola Ganesh de Mollet 
al Pavelló Riera Seca. El campió va 
ser el Deportivo Jordan 

famc

EN COMBAT Un dels moments del campionat al Pavelló Riera Seca

BILLAR | Primera Catalana

El Club Billar acaba 
segon i jugarà la 
fase final pel títol
MOLLET. El Club Billar Mollet ha 
acabat al segon lloc, del grup A 
de la Primera Catalana, amb 11 
punts i s'ha classificat per a la fase 
final pel títol. Els molletans van 
perdre a l'última jornada contra el 
Vic, que ha acabat al primer lloc. 
Els molletans ara es preparen per 
disputar a l'abril les semifinals. 

AMOBA

La Lliga Molletana 
de Billar Americà 
es disputa la final
MOLLET. La Lliga Molletena de Bi-
llar Americà (AMOBA) disputarà 
la jornada final de la primera i la 
Segona Divisió el cap de setmana 
a L'Endroit. Dissabte tindrà lloc la 
final de la Segona Divisió, a partir 
de les 16 h, i diumenge serà letorn 
de la gran final de la Primera Divi-
sió, també a les 16 h. 
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CULTURA
Concurs en anglès per a infants
La biblioteca Montserrat Roig de Martorelles organitza 
dimarts (17.30 h) un concurs dinàmic adreçat a infants 
d'entre 8 a 12 anys per practicar l'anglès en un entorn 
lúdic. L'activitat anirà a càrrec de Cambridge School i 
per participar-hi cal inscriure's gratuïtament.

ARTI  EL PROJECTE HA ESTAT REALITZAT PEL COL·LECTIU A HOME IN PROGRESS FILM I PELS ESTUDIANTS DEL BATXILLERAT ARTÍSTIC DE L'INSTITUT MOLLET

Alumnes molletans fan un mapa de cinemes 
espontanis de la ciutat per al Museu Abelló

plicar Meneses.
Castañer, també artista d'A Home 

In Progress �ilm, va assenyalar que 
Cinemes-Lloc s'ha proposat amb 
"la idea d'aturar-se i gaudir". 
"No hi ha pel·lícules amagades 
per la ciutat, sinó que hem in-
tentat oferir als alumnes l'excu-
sa del cinema per convidar-los a 
parar un moment i mirar com la 
llum incideix en la realitat i com 
connectes amb aquest moment 
de mirar, gaudir i d'estar amb 
tu mateix i amb la realitat", va 
continuar Castañer, qui va resumir 
l'obra amb la següent frase: "L'ex-
cusa del cinema com una forma 
de mirar el món".

Tot plegat, es tracta del quart 
capítol del cicle Ficcions Urbanes, 
comissionat per Mixité. Sergi Sel-
vas, un dels coordinadors del ci-
cle, va apuntar que tenien "molt 
clar" que hi havia de participar 
algun centre educatiu de Mollet 
en almenys un projecte. És per 
això que A Home In Progress Film 
ha treballat aquesta proposta 
juntament amb els estudiants del 
batxillerat artístic de l'IES Mollet. 
"Ens interessava vincular un al-
tre tipus de públic, que sigui el 
públic jove qui s'apropi també 
al Museu i a L'Aparador, i que a 
més en fossin partícips", afegeix 
Selvas.  sergio carrillo

10a Fira del joguet i el còmic antic
El Mercat Vell acollirà dissabte durant tot el dia la 10a
edició de la Fira del joguet i còmic antic, i de col·lecció. Serà 
de 10 h a 20 h, organitzat per l'Associació de Col·leccionistes 
de Mollet i Comarca, i amb la col·laboració de Mollet a mà, 
GenneraVenta, Giro Max i de l'Ajuntament de Mollet.

'DIAGONAL'  'PALMERA'  

MOLLET. El Museu Abelló va pre-
sentar dijous de la setmana pas-
sada la nova exposició de L'Apa-
rador, Cinemes-Lloc, realitzada pel 
col·lectiu pedagògic A Home In 
Progress Film –integrat per Rafa 
Castañer, Laura Ginés i Pepon Me-
neses– i pels estudiants de batxi-
llerat artístic de l’IES Mollet.

A L'Aparador han creat �ísica-
ment l'entrada d'un cinema. Tan-
mateix, l'obra ha anat molt més 
enllà del que es pot percebre a 
simple vista al lateral del Museu, al 
carrer d'Àngel Guimerà. El projec-
te ha consistit a trobar "cinemes 
espontanis per la ciutat". "El 
cinema entès com a projeccions 
de llum en abstracte", va puntua-
litzar Ginés, qui també va destacar 
que "al carrer no és mai abstrac-
te, perquè sabem d'on ve la llum 
i sabem quina ombra retalla 
perquè si ens girem sabem què 
està projectant aquella ombra". 
Ginés de�ineix aquesta proposta 
artística de ready-make, "quelcom 
que pots trobar i li pots penjar 
l'etiqueta de cinema".

La tasca principal ha estat ma-
pejar tots aquests punts arreu de 
la ciutat i situar-los al web ma-
phub.net/ahipf/cinemes-lloc amb 
data i hora perquè tothom els 
pugui cercar i gaudir "d'aquest 
cinema que està succeint de 
manera espontània", com va ex-

s.c.

PRESENTACIÓ  Diversos participants i col·laboradors del projecte

EL MAPA DE 'CINEMES-LLOC' COMPTA 
AMB MÉS D'UNA VINTENA D'EXEMPLES
■  Palmera i Diagonal son només dos dels vint exemples que hi apareixen al web 
de l'exposició. Totes dues són projeccions naturals de Mollet: la primera es va 
fotografiar a la plaça de Catalunya 6 de novembre a les 14.57 h, i la segona es 
va captar al número 4 del carrer de l'Església el 29 de novembre a les 13.27 h. 
Laura Ginés va relatar que ells van oferir als alumnes "aquesta mirada i aquesta 
estratègia" i que els estudiants de l'IES Mollet han estat els encarregats de 
"localitzar totes les pel·lícules". També els han volgut incitar "a aprendre a 
veure les projeccions que fa la llum del sol en una determinada superfície i 
que passen en un moment molt concret, com si fossin alguna cosa que ens 
podem aturar a mirar i a gaudir, i fins i tot a sonoritzar si portem un telèfon 
mòbil i uns cascos". Per últim, Pepon Meneses va afegir que la finalitat d'aquesta 
feina col·lectiva "era tenir un mapa amb el màxim de punts".

“Perquè una pell bonica 
no és casualitat...”

Cristina Rodríguez
Avda. Catalunya, 243 
Parets del Vallès
T. 672 69 39 00

@cristinarodriguezestetica

VIDENTE ALMAMY 
MUY RECONOCIDO
Resuelve problemas de pareja, 

negocios, amor, impotencia sexual, 
quita mal de ojo, desesperación.

692 32 20 52
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El Sevilla reflexionarà
sobre les estrelles del rock

MONTMELÓ.  La Sala Polivalent acollirà dis-
sabte (20 h) el monòleg La vida es rocanrol, 
a càrrec de Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla, 
líder del grup molletà Mojinos Escozíos.

En acabar un concert dels Mojinos, El 
Sevilla entra al camerino fent pudor de 
rock'n'roll. Mentre es treu la seva roba de 
lleopard i els seus collars oxidats, no només 
es despulla per fora, sinó que també ho fa en 
cos i ànima, i confessa al públic com de dur 

és viure sent un rocker. I no és dur pel fet de 
ser un rocker, sinó que és dur pel fet de viu-
re. "Anar-se a dormir a les 7 del matí no 
és rock'n'roll, llevar-se a les 7 del matí sí 
que ho és", assegura el cantant dels Mojinos.
El Sevilla explicarà i reflexionarà sobre què 
pensa la seva mare dels seus cabells, de la 
seva roba o dels seus tatuatges. També parla-
rà sobre com educa als seus fills un tipus que 
té un grup anomenat Mojinos Escozíos. O què 
fa una estrella del rock quan li toca ser presi-
dent de la seva comunitat de veïns.

Les entrades es poden comprar anticipa-
des per 15 euros a tomaticket.es i a wegow.
com, o en taquilla per 18 euros.

El seu tercer monòleg
El Sevilla va decidir el 2015 pujar als escena-
ris en solitari per donar ales a la seva faceta 
de còmic des d'un vessant diferent del musi-
cal. Ho va fer amb l'espectacle Reflexiones del 
hombre lengua, en el qual pujava a l'escenari 
vestit de Sòcrates, presumint i demostrant 
que sabia de filosofia. I dos anys després va 
presentar el monòleg Frótamela, la historia 
de un genio en Torrevieja, amb el qual se cen-
trava en la soledat que pateix el geni, espe-
rant 200 anys dins de la llàntia d'Aladí. 

MONÒLEG  EL LÍDER DELS MOJINOS ESCOZÍOS ACTUARÀ A MONTMELÓ

EL SEVILLA

 Gruposmedia
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L'ASSAIG DE LA
FURA DELS BAUS A LA
POLIVALENT FA PLE

La Fura dels Baus va omplir dissabte la Sala Polivalent de Montmeló amb l'assaig amb 
públic que van realitzar del seu darrer espectacle, Pastoral for the Planet. Es tracta 
d'un xou sorgit de la Sisena Simfonia de Beethoven i que pretén remoure consciència 
climàtica. L'actuació, que s'estrenarà aquest mes a França, inclou projeccions de 
videomapatge i la participació del públic amb una aplicació per a mòbils.

david rico

ESPECTACLES  VAN FER UN ASSAIG AMB PÚBLIC DEL SEU NOU XOU, 'PASTORAL FOR THE PLANET'

The Chanclettes porta
el seu xou més esbojarrat
PARRETS.  The Chanclettes estan 
celebrant les seves dues dècades 
de trajectòria sobre els escena-
ris, amb el xou més esbojarrat i 
compromès del grup. Es tracta de 
#DPutuCool, que representaran 
dissabte (22.30 h) a la Sala Basart 
de la Cooperativa.

Els assistents podran gaudir 
d'un retrat hilarant de la societat 
i de temes socials i polítics d’ac-
tualitat, on no faltaran els seus 
famosos TúrmixPlayback’s –una 
barreja de cançons, films, anuncis 
i programes de televisió servides 
amb perruques i talons–, però 
també hi haurà balls, paròdies i 
molt humor irreverent.

La companyia defineix #DPu-
tuCool com un "cabaret  con-
temporani  cosmopolita  amb  
denominació  d’origen:  made  
in  Catalonia, & multilingual, of 
course!".

Josep Maria Portavella aportarà 

la direcció i els pets; Josep Coll és 
l'encarregat de l'estilisme i de la vi-
rilitat; i les coreografies i la joventut 
són tasca d'en Xavier Palomino. 

TEATRE  SERÀ DISSABTE A LES 22.30 A LA SALA BASART DE PARETS

Infantil

La Xarxa i Rialles organitzaran dues 
obres de teatre al Baix Vallès aquest 
diumenge. A les 12 h a Can Gomà (Mo-
llet) serà el torn d'El vestit pop de l'Em-
perador, de la companyia La Roda Pro-
duccions i a càrrec de La Xarxa. D'altra 
banda, la companyia Dreams Teatre 
representarà a les 18 h a Can Rajoler 
(Parets) l'obra de teatre infantil Les 
sabatilles vermelles, organitzada per 
Rialles.

CAP DE SETMANA
D'ACTUACIONS AMB
RIALLES I LA XARXA

7deKàmping representarà 
l'obra 'Si el senyor em 
permet...' a la Fiveller
MOLLET.  La companyia osonenca 
7deKàmping tornarà diumenge 
(18 h) a la Sala Fiveller per repre-
sentar l'obra de teatre Si el senyor 
em permet.... Les entrades (7 €) es 
poden reservar al 661 92 86 53.

L’Ofèlia, una noia poc agraciada, 
manipuladora i amb un caràcter 
un pèl estrany, és filla de Giancar-
lo Falsone, un gàngster italià fugit 
de la justícia. Ella regenta un dels 
negocis del seu pare, una gestoria, 
i aquí coneix al que serà el seu ma-

rit. El problema és que no tothom 
sembla estar d’acord amb aquest  
casament. Principalment la mi-
nyona, qui després de molts anys 
treballant per a la família s’ha pres 
unes llibertats que no li pertoquen. 
Aquesta comèdia de creació pròpia 
ha estat escrita per Núria Castel.

El grup de teatre de Taradell 
també ha representat altres obres 
a la sala molletà, com Gigoló ex-
prés, el 2018, o El papa no hi toca, 
el 2016. 

TEATRE  DIUMENGE A LES 18 H ES PODRÀ GAUDIR DE LA COMÈDIACINEMA

El molletà Dani 
Seguí preestrena
el seu curt 'ROCky'
MOLLET. El director molletà Dani 
Seguí va presentar divendres el seu 
nou curtmetratge, ROCky. Concre-
tament va ser al cinema Capri del 
Prat de Llobregat, davant l'assis-
tència de mig miler de persones. El 
protagonista del film és en Roc, un 
nen amb Síndrome de Down que ha 
decidit que la seva actuació de final 
de curs sigui el playback d’un nú-
mero musical de la pel·lícula Rocky 
Horror Picture Show. Tanmateix, la 
directora del centre no ho perme-
trà. ROCky pretén ser un projecte 
inclusiu on les capacitats del prota-
gonista no tindran límits. 

FOTOGRAFIA

Inauguració 
d'una exposició 
d'imatges anàglif
PARETS. El Centre Cultural Can 
Rajoler acollirà divendres (19 h) 
la inauguració de l'exposició Fo-
tografia 3D, a càrrec del col·lectiu 
Churrasqueros –membres de l'As-
sociació Fotogràfica Parets–, així 
com del paretà Cristobal Ayala i 
de Lluís Dubreuil. Els assistents 
podran gaudir d'imatges anàglif, 
que són imatges de dues dimensi-
ons que provoquen un efecte tridi-
mensional al cervell quan es miren 
amb unes ulleres especials.  

BIBLIOTECA

El Voluntariat per 
la Llengua es fa
un racó a Can Mulà
MOLLET. Durant tot el mes de fe-
brer es durà a terme el Racó del 
Voluntariat per la Llengua (Vxl) a 
la Biblioteca de Can Mulà, un espai 
de trobada per a parelles lingüísti-
ques i un lloc de difusió del progra-
ma. El Voluntariat per la Llengua és 
un programa que posa en contacte 
persones que tenen coneixements 
bàsics de català i estan aprenent la 
llengua amb altres que la parlen de 
manera habitual i que actuen com 
a voluntaris per ajudar-los.  
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MÚSICA

MOLLET. L'Associació de Música 
i Art de Mollet ha organitzat, per 
aquest divendres, la primera edi-
ció d'aquest 2020 de l'anomenat 
Directe al Cívic amb un concert 
dedicat al Pop Rock, que comp-
tarà amb la participació de tres 
bandes. L'esdeveniment tindrà 
lloc al Centre Cívic Can Pantiquet 
a les 21.30 h. Aitorpenak -finalis-
ta del Certamen de Cantautors de 
Viladecans-, Zanahorions –banda 
vallesana que va publicar el seu 
primer EP l'any passat– i Isaac 
Giménez –cantautor català–, se-
ran els encarregats de donar so a 
aquesta edició. L'entrada és gra-
tuïta amb taquilla inversa i, a més, 
es pot gaudir d'un nou espai amb 
begudes a preus populars.   

El Pop Rock, 
protagonista del 
Directe al Cívic

MOLLET. El bar L'Endroit acollirà 
aquest divendres la presentació 
del segon treball d'Acustiquem En 
tots els sentits, un projecte musical 
de Miquel Fernández que utilitza 
un nou llenguatge, molt més nar-
ratiu, més quotidià i directe, amb 
el que tracta realitats, personat-
ges i múltiples gèneres. 
 Nascut a Canovelles, Miquel 
Fernández va ser guanyador d'un 
dels programes de l'Oh Happy 
Day, de TV3, amb In Crescendo, un 
grup vocal format per joves amb 
un repertori molt variat. 
  La presentació es podrà gaudir 
a partir de les 22 h i serà gratuït 
amb taquilla inversa.  

Acustiquem 
posa sentit a 
L'Endroit

Cel·la de bresca és el nom que rep el relat de Marc Ricart, guanyador de 
l'11è Premi de Narrativa Curta en Català L'Illa-Vadelletra que organitzen 
conjuntament la Llibreria L'Illa i Ràdio Mollet. La temàtica d'aquest any 
era polígons i l'originalitat a l'hora de fer servir aquest terme, en forma 
de figura geomètrica, va ser el que més va agradar al jurat. Aquesta és la 
tercera ocasió que Ricart opta a aquest premi, sent guanyador en dues 
ocasions. Ara està dedicat en l'escriptura de la seva primera novel·la. 

Geometria i originalitat a L'Illa-Vadelletra

LITERATURA  MARC RICART HA ESTAT EL GUANYADOR DE L'EDICIÓ 
llibreria l'illa

Diumenge 9 de febrer a les 18 h. 
Preu 7 €
TEATRE AMB L’OBRA: 
“¿SI EL SENYOR EM PERMET…”
de Núria Castel.
A càrrec del Grup de Teatre 7deKàmping.

Dissabte 15 de febrer a les 20 h. 
Entrada lliure
HIVERN JAZZ A LA FIVELLER
Concert amb la Jazz Band.
Escola Municipal de música i dansa 
de Mollet del Vallès.

CINEMA

Dissabte 29 de febrer a les 18 h. 
Preu 3 €
“STAR WARS 
– EL ASCENSO DE SKYWALKER”.

Diumenge 1 de març, matinal a les 12 h. 
Preu 3 €
“FROZEN II”.

El Mercat dóna a conèixer 
l'ofici dels paradistes 
MOLLET. Amb l'arribada del nou 
any, el Mercat Municipal de Mollet 
portarà a terme un projecte ano-
menat Coneix el mercat amb què 
es vol donar a conèixer l'ofici dels 
paradistes entre els infants. 
   Cada tercer dissabte de mes, els 
infants que visitin l'espai de la ludo-
teca de l'equipament podran gaudir 
d'una activitats didàctica i pràctica 
juntament amb els paradistes, així 
com un espai de difusió d'aquests 
oficis, dels productes i l'alimentació 
saludable que s'hi pot trobar. 
   Ivette Prat, membre de la nova 
junta de l'Associació de paradis-
tes del Mercat Municipal, afirma 
que "aquesta iniciativa fa molts 
anys que s'està pensant per do-

nar reconeixement a l'ofici dels 
paradistes del poble". 
   Les activitats que es desenvolupa-
ran estan relacionades amb l'ofici 
del paradistes i hi prendran prota-
gonisme els aliments de temporada 
i de proximitat que difonen la cul-
tura de l'alimentacio saludable. Els 
tallers els impartiran responsables 
dels punts de venda del mercat, que 
explicaran com produeixen i s'ela-
boren els productes que després 
es comercialitzen, com és el cas de 
pagesos o cultivadors locals. A tra-
vés de la seva experiència i treball 
prsentaran el seu ofici als més pe-
tits, que, fins i tot, podran elaborar 
alguns dels productes que es poden 
trobar al mercat. 

LÚDIC  TAMBÉ VOL PROMOURE ELS PRODUCTES SALUDABLES

MOLLET.  El Centre Cultural La Ma-
rineta acollirà aquest dissabte la 
inauguració de dues exposicions 
temporals. La primera serà a les 
18 h, i es tracta de la mostra Vi-
sions d'Edmond Busquets, que es 
podrà visitar fins al 29 de febrer. I 
a les 19 h s'inaugurarà l'exposició 
col·lectiva Relats íntims - Relats 
únics?, que posa en qüestió el gran 
nombre de visions relatives a les 
històries familiars, destacant les 
infinites posibilitats artístiques 
d'aquells fils narratius heretats i 
aparentment únics dins d'un ima-
ginari familiar. En aquest cas, l'ex-
posició es podrà visitar fins al 14 
de març.  

El relats 
familiars presents 
a La Marineta

MARTORELLES. Al Celler de Car-
rencà de Martorelles se celebrarà 
aquest diumenge, a partir de les 
10.30 h del matí, una calçotada 
a càrrec de l'Escola Orfeònica. A 
més d'aquesta activitat, es durà 
a terme el 34è concurs d'all i oli, 
que començarà a partir de les 12 
h, i on es repartiran premis pel 
primer, segon i tercer classificat, 
a més d'un rècord de participació 
per a tothom. A més dels calçots, 
hi haurà altres plats com monge-
tes o botifarra. La col·laboració a 
la calçotada són 20 euros i l'afo-
rament és limitat (120 persones). 
Els assistents han de portar plat, 
got i coberts.  

Calçotada a 
càrrec de l'Escola 
Orfeònica 

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

Cel enteranyinat de 
núvols alts i prims, amb 
temperatures semblants 
a les d'ahir, les màximes 
i més altes les mínimes.

Cel seré fins a darrera 
hora del matí, en que 
augmentaran els núvols 
alts. Les temperatures 
seran lleugerament més 
baixes.
Sense gaires canvis, els 
núvols alts a primera i dar-
rera hora del dia, seran els 
predominants, amb tempe-
ratures que pujaran un xic.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 30 19ºC 7ºC 15ºC - 29 km/h W

DIVENDRES, 31 20ºC 8ºC 16ºC - 15 km/h WSW

DISSABTE, 1 21ºC 8ºC 16ºC 0,2 16 km/h SSW 

DIUMENGE, 2 22ºC 7ºC 19ºC - 26 km/h W

DILLUNS, 3 23ºC 11ºC 18ºC - 19 km/h SSW

DIMARTS, 4 20ºC 10ºC 15ºC - 34 km/h ESE

DIMECRES, 5 18ºC 5ºC 13ºC - 16 km/h W

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

dissabte 8

diumenge 9

divendres 7
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Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

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

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

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

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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Av. Llibertat, 8 · Mollet (Davant de la parada dels taxis i al costat del Mercat Municipal) · Tel. 93 570 10 60
www.matalasseriamolletdescans.com
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