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ACTE PÚBLIC  Presentació de la propera campanya del Gran Recapte, al magatzem d'El Xiprer a Granollers

Uns 2.500 
baixvallesans 
rebran aliments 
del Gran Recapte
El Banc dels Aliments necessitarà uns
2.190 voluntaris per poder dur a terme al 
Vallès Oriental la iniciativa solidària que
es farà el 30 de novembre i l'1 de desembre
BAIX VALLÈS. Amb el lema Ajudar 
és un instint natural, el Banc dels 
Aliments ha iniciat la campanya 
de captació de voluntariat per a la 
10a edició del Gran Recapte d’Ali-
ments, que se celebrarà el 30 de 
novembre i 1 de desembre amb 
146 punts de recollida a botigues 
i supermercats del Vallès Oriental.

El delegat comarcal del Banc 
dels Aliments, Francesc Llonch, 
i el coordinador de delegats co-
marcals, Víctor Pedragosa, pre-
sentaven la iniciativa dilluns al 
magatzem que l’entitat El Xiprer 
té al polígon Ramassar de Grano-
llers. Els responsables territorials 
consideren que per desenvolupar 
correctament el Gran Recapte al 
Vallès Oriental caldran uns 2.190 
voluntaris, amb l’objectiu de “re-
collir aliments nutritius de 
llarga durada i sensibilitzar la 
població per pal·liar la precari-
etat”, deia Pedragosa, qui assegu-
rava que el Gran Recapte permet 
abastir els beneficiaris durant 3 
mesos, amb entre 24 i 28 quilo-
grams per persona al trimestre.

Tots dos destacaven la impor-
tància dels coordinadors i volun-
taris, que gestionen les donacions 

dels clients que van a comprar. Els 
voluntaris fan torns de quatre ho-
res i per ser-ne cal inscriure’s al 
web granrecapte.com. Enguany hi 
participen 29 entitats, dues més 
que l’any passat, que són les en-
carregades del repartiment dels 
aliments entre els usuaris.

A tota la comarca enguany 
s’atendran a través del Gran Re-
capte 10.523 persones, una xifra 
similar a l’any passat (10.662), en 
què es van recollir 225.476 quilos, 
que es van repartir en 21,5 per 

beneficiari –mentre que el 2016 
van ser-ne 22–. “Hi va haver una 
davallada del 9,5% en la recolli-
da i això depèn bastant del vo-
luntariat. Si hi ha més persones 
explicant el projecte el recapte 
és més important”, destacava 
Llonch.

La previsió per a aquest any 
és que, al Baix Vallès, s'atenguin 
unes 2.500 persones a través de 
les entitats que gestionen aquests 
aliments a cada municipi. En con-
cret, a Mollet s'atendran 711 per-
sones, a través de la parròquia 
Sant Vicenç; a Parets seran 346 
beneficiaries a través de la parrò-
quia de Sant Esteve; a Montornès, 
465 a través de Càritas; a la Lla-
gosta, 482 a través de l'Associació 
de Voluntariat Social Rems i El Far, 
servei social evangèlic; a Montme-
ló, 298, per mitjà de la parròquia 
de Santa Maria; a Sant Fost, 110, 
també a través de la parròquia; i 
a Martorelles se'n beneficiaran 90 
persones, per mitjà de l'entitat Pa 
de Vida, que s'ha afegit com a enti-
tat col·laboradora aquest any. 

L’objectiu d’aquesta edició és in-

LA INICIATIVA VA RECOLLIR MÉS DE 81.700 
QUILOS D'ALIMENTS AL BAIX VALLÈS EL 2017  
n L’any passat el Gran Recapte va recollir al Baix Vallès 81.700 quilos  
d’aliments. Per municips, Mollet va aconseguir recaptar 37.800 quilos,  
Parets 16.200; Montornès 9.600; la Llagosta 1.600; Montmeló 6.000; Sant 
Fost 9.150 i Martorelles 1.380, unes quantitats molt semblants a les de l’any 
anterior. Els aliments es van repartir entre més de 2.700 famílies del Baix 
Vallès. Enguany, els supermercats participants en el Gran Recapte són 
Alcampo, Aldi, Ametller Orígen Alimentació Masgrau, Mar Blau, Bonpreu
Esclat, Caprabo, Carrefour, Carrefour Market, Condis, Consum-Charter, Dia%, 
El Corte Inglés, Fragadis, GrosMercat, Hipercor, Lidl, Makro, Mercadona, 
Mercats de Barcelona, Novavenda, Plus Fresc, Roges Supermercats, Simply 
Market, Spar, Sorli Discau, Suma, Supercor, Superestalvi, Supermas, 
Supermercats Llobet, Supermercats Montserrat, Supermercats Pahissa, 
Supermercat Petit Preu, Superservis, Valvi i Veritas.

tentar superar els quilos de 2017 i 
poder arribar a repartir 24 quilos 
per beneficiari. Els aliments més 
necessaris són l’oli, la llet, els lle-
gums cuits –per evitar la despesa 
energètica de la cocció–, llaunes de 
sardines i tonyina i bolquers per a 
nadons, entre altres productes. 

La responsable de campanyes 

solidàries del Banc dels Aliments, 
Sabine Hindersin, també posa-
va l’accent en els voluntaris, que 
“també cuidem i estan assegu-
rats perquè sentin el suport del 
Banc dels Aliments”, així com 
destacava que els aliments reco-
llits al Vallès Oriental es queden al 
territori.  i MONTSE ERAS

La recollida permet 
abastir d'aliments els 
beneficiaris durant 
tres mesos amb uns 
24 quilos per persona 
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SOCIETAT
Campanya de vacunació contra la grip
Dilluns començava la campanya de vacunació contra la grip a 
Catalunya. Salut ha adquirit més d’1,2 milions de dosis de vacunes 
que estaran disponibles a tots els CAP i centres vacunals. 
El Departament assenyala que el període òptim de vacunació és 
fins al 15 de desembre.

La Loteria deixa 192.000 € a Mollet
El número 60.482 de la Loteria Nacional, venut a 
l'administració El Moll de la Sort de Mollet del Vallès 
(av. Jaume I, 114), va repartir dissabte un total de 
192.000 euros del segon premi. L'administració va 
vendre 16 dècims del número agraciat.

LA LLAGOSTA. El ple de l’Ajunta-
ment de la Llagosta va aprovar 
dimarts amb els vots favorables 
de PSC, PDeCAT, PP –l’equip de 
govern municipal– i ERC, i les abs-
tencions de Ciutadans i ICV-EUiA, 
la congelació d'impostos, taxes i 
preus públics per a l’any 2019.

Segons la regidora d'Economia 
i Hisenda del PSC, Conchi Jimé-
nez, en algunes ordenances “fins 
i tot es baixen preus”. D’aquesta 
manera, es rebaixa el gravamen 
de l’impost de béns immobles 
(IBI) del 0,841% actual al 0,82% 
quan es tracti de béns immobles i 
al 0,83% quan es refereixi a béns 
rústics. Amb aquesta disminució 
l’equip de govern pretén adaptar 
la fiscalitat a la revisió del cadas-
tre d’enguany, que ha fet que el 
valor dels immobles al municipi 
hagi augmentat un 3%. “Si no bai-
xàvem el gravamen, les veïnes 
i veïns de la Llagosta haurien 
sofert un increment en l’IBI”, va 
afirmar la regidora.

El segon dels impostos que es 
modifica substancialment és el 
de vehicles de tracció mecànica. 
Els registrats com a zero emissi-
ons o eco –una qualificació que 
s'haurà d'acreditar a l'Organisme 

aj. la llagosta

ORDENANCES  L'AJUNTAMENT ABAIXA EL GRAVAMEN DE L'IBI PER COMPENSAR L'INCREMENT DEL VALOR CADASTRAL I APLICA LA TARIFACIÓ SOCIAL EN L'AIGUA

El govern de la Llagosta congela 
impostos i taxes per a l'any 2019   

PLENARI  El ple va aprovar la modificació de les ordenances en una sessió extraordinària celebrada dimarts

ICV-EUiA, Cs i ERC qualifiquen la mesura d'"oportunista" per la proximitat de les municipals

de Gestió Tributària de la Diputa-
ció– podran tenir una bonificació 
del 75% en el pagament d’aquest 
impost. En paraules de Jiménez, 
el que pretén aquesta reforma es 
premiar “les veïnes i veïns que 
cuiden el medi ambient”.

També s'estableix una tari-
fa social per a aquelles unitats 
familiars amb ingressos anuals 
iguals o inferiors a 12.000 euros, 
en les taxes de tractament, re-
collida i eliminació de residus i 
per al subministrament d'aigua. 
Es gaudirà d'una bonificació del 
90%, si el nivell de renda és de 0 
a 9.000 euros; del 60%, de 9.001 a 
10.999 euros; i del 30%, d'11.000 
a 12.000 euros.

Fins ara aquest tipus de rebai-
xes depenien d’un certificat que 
entregaven els serveis socials 
municipals, però ara, i segons va 
explicar Jiménez, “si una família 
compleix els límits per gaudir 
d’aquesta bonificació, no haurà 
de tenir el certificat”.

A més, per potenciar el traspàs 
de parades del mercat, l’equip de 
govern ha unificat les taxes deri-
vades del canvi de nom d’una 
parada a un 2%. “Com que el 
traspàs era elevat hi havia per-
sones que esperaven a que una 
parada fos de l’Ajuntament per 
estalviar-se aquest impost”. 
Aquesta mesura, més la rebaixa 
de la taxa per traspàs de parada 

per causa de mort que queda en 
l’1%, pretenen “donar visibilitat 
i dinamitzar el mercat”.

Finalment, Jiménez va assenya-
lar que “s'han aplicat rebaixes 
considerables en els preus per 
serveis d'atenció domiciliària".

Crítiques al PSC
En el torn de rèpliques, l'oposició 
en bloc va considerar la congela-
ció d’impostos un acte “oportu-
nista en l’últim any de mandat”.
Xavier Cols (ERC) va celebrar els 
canvis, però va preguntar “què ha 
passat a nivell d'ingressos per-
què l’equip de govern congeli 
els principals impostos”. Cols va 
recordar que el govern local es va 

comprometre fa dos anys a imple-
mentar estacionaments de càrre-
ga per a vehicles elèctrics que "no 
s’han dut a terme". En aquest 
sentit, Jiménez va informar que 
l’Ajuntament està a l’espera d’una 
subvenció europea per poder ins-
tal·lar aquest servei.

Bel·ligerància d'ICV-EUiA
Eva Miguel, d'ICV-EUiA, va ser 
la més bel·ligerant dels grups de 
l'oposició. Sarcàsticament va afir-
mar que estava “molt contenta 
de viure a la Llagosta, sobretot 
perquè ens congelen els im-
postos. No sé si s’haurà de de-
manar a l’òrgan competent que 
canviï la llei electoral i hi hagi 
eleccions cada un o dos anys". 

Així mateix, la portaveu d'ICV-
EUiA va queixar-se de la falta de 
participació ciutadana i del poc 
temps que l’equip de govern ha-
via donat a la resta de grups per 
poder estudiar la congelació i mo-
dificació d’impostos.

La regidora d’Economia i Hi-
senda va defensar-se de les acu-
sacions de fer “electoralisme” i 
afirmava que per poder congelar 
els impostos el PSC primer va ha-
ver de sanejar els comptes here-
tats de l’anterior administració de 
ICV-EUiA.

L’alcalde Óscar Sierra va tan-
car el punt sobre ordenances i 
va recordar que a la Llagosta “la 
pressió fiscal està en un 40%, 
per sota de la mitjana de pobla-
cions d’entre 10.000 i 15.000 
habitants”. “Som l'Ajuntament 
menys endeutat del Baix Vallès”, 
va sentenciar.  AlbERT AlExANdRE
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MOLLET.  Les obres impulsades per l'Ajun-
tament per instal·lar l'escultura d'una dona 
d’aigua de quatre metres a l’espai entre 
rambla Fiveller i el carrer Berenguer III ja 
han començat. 

Al març passat es va aprovar el projecte 
que consisteix a arranjar la zona, un par-
terre de sorra, i el passat 15 d’octubre l’em-
presa constructora Coynsa va iniciar els 

treballs d’urbanització i remodelació, que 
tenen un cost total de 83.191,64 euros.

Les dones d'aigua són un projecte artístic i 
d'inserció laboral que promou l'Institut Mu-
nicipal de Serveis als Discapacitats de Mo-
llet, on s'elaboren aquestes nines inspirades 
en els éssers mitològics del mateix nom, que 
estan a la venda i que l'Ajuntament utilitza 
com a obsequi representatiu de la ciutat. 

albert alexandre

Comença l'obra per instal·lar una 
dona d’aigua de quatre metres

OBRES  LA FIGURA ES COL·LOCARÀ A L'ESPAI DARRERE ELS QUIOSCOS DE LA RAMBLA

DARRERE ELS QUIOSCOS  Espai entre rambla Fiveller i carrer Berenguer III

aj. de mollet

PRIMERA PLANTA Així quedarà 
l'antiga comissaria de la Policia 

Municipal on hi haurà els tres
espais del Mollet Hub

MOLLET. Un any i mig any després 
que l’Ajuntament de Mollet fes pú-
blics els seus plans per a l’antiga 
comissaria de la Policia Munici-
pal a l’avinguda Jaume I, l’alcalde, 
Josep Monràs, juntament amb el 
vicepresident d’EMFO i responsa-
ble d’Ocupació, Raúl Broto, i la pri-
mera tinent d'alcalde i regidora de 
Promoció Econòmica, Mireia Dio-
nisio, han presentat el projecte de-
finitiu de remodelació de l’edifici.

El projecte, que ha estat batejat 
com Mollet Hub, estarà destinat 
a fomentar l'emprenedoria i a di-
namitzar l'ocupació del jovent, i 
se situarà a la primera planta de 
l’edifici amb entrada per l’avin-
guda Jaume I. Sobre la resta de 
plantes de l’edifici, l’alcalde no 
ha revelat què se’n farà. “No hi 
ha previst cap creixement a les 
plantes superiors, de moment”, 
deia Monràs, qui afegia que es 
preveu que les obres comencin al 
desembre i acabin al febrer.

La remodelació tindrà, segons 

Mollet Hub, el futur espai 
per a joves i emprenedors 

EQUIPAMENTS  AMB UN COST DE 200.000 EUROS, LA NOVA INSTAL·LACIÓ PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ ESTARÀ A PUNT AL FEBRER

l’alcalde, un preu aproximat de 
200.000 euros i comptarà amb 
tres espais. El primer serà l’ano-
menat Atenció inicial i Punt Con-
nect i disposarà 20 ordinadors al 
servei de la ciutadania.

El segon rebrà el nom de Con-
nect Area i serà una sala versàtil 
amb parets de vidre dotada de 

taules i cadires i una pantalla de 
projecció.

El tercer, ‘Mollet Lab’, serà un 
equipament en què serà possible 
“experimentar, practicar, in-
vestigar, formar-se... orientat 
a la creació de nous negocis i a 
l’autoocupació”.

En paraules del regidor Raúl  

Broto, Mollet Hub és “la cirereta 
del pastís, la culminació del nou 
projecte d’espais d’Emfo” que 
se suma a Mollet Forma i a Mollet 
Orienta.

Per la seva banda, Monràs des-
tacava que Mollet Hub projecta 
una “imatge de ciutat moderna, 
actual, dinàmica".  "El Hub és un 
espai de trobada bàsicament, 
de joves i emprenedors amb ga-
nes de crear empreses", afegia 
l’alcalde.

Monràs vinculava aquest pro-
jecte a la promoció econòmica 
de Mollet. “A través dels nos-
tres serveis municipals, només 
l’any passat, 800 persones van 
utilitzar el servei d’emprene-
doria, creant 73 noves empre-
ses i donant feina a gairebé 90 
persones. Ara, amb aquest nou 
espai, oferim la possibilitat 
d’augmentar aquestes dades, 
facilitar dinàmiques i crear co-
neixement”, considerava. 

A més, també assenyalava que 
l’espai tindrà relació amb els fu-
turs plans de Joventut i de Comerç. 

Monràs concloïa que el Mollet 
Hub té com a finalitat convertir la 
ciutat en una de les ciutats de la 
comarca “amb més dinamisme 
en la creació d’ocupació”.  A.A.

MOLLET. Els immobles de Mollet 
del Vallès es van vendre un 7,31% 
per sota del valor d'oferta durant 
el segon trimestre de l’any. Això 
és el que assenyala un estudi de 
Preciovivenda, que afegeix que els 
molletans van exigir una rebaixa 
mitjana de 13.096 euros en rela-
ció amb el preu inicial de venda de 
l’habitatge. L'exigència de rebaixa 
no es produeix de la mateixa ma-
nera a totes les zones de la ciutat. 
Als barris de Riera Seca, Estació de 
França, Barri del centre i Can Pan-
tiquet les rebaixes són més grans i 
els immobles es venen per 14.286 
euros menys. En canvi, als bar-
ris de Col·legis Nous, Santa Rosa, 
Plana Lledó i Can Borrell és on 
menys es rebaixa: 12.440 euros. 
L'habitatge mitjà de compraven-
da a Mollet té 93 metres quadrats, 
35 anys antiguitat i un preu mitjà 
de 166.001 euros. Segons l'estudi, 
l'habitatge mitjà ha viscut un in-
crement del preu del 0,94%. 

HABITATGE

Els molletans 
regategen 
13.096 euros 
l'habitatge

AUTOSERVEI MOLLET LAB CONNECT AREA EQUIP TÈCNIC

ATENCIÓ INICIAL 
I PUNT CONNECT
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- Quin repte et va suposar la reforma del restau-
rant del Club Tennis Mollet, l’actual Socarrat?
–A Mollet faltava un espai fresc i modern, on el 
client fos capaç de traslladar-se a un ambient to-
talment mediterrani, on se sentís còmode i on po-
gués gaudir de bones estones amb família i amics.
-Quines van ser les directrius que vas seguir per 
dissenyar aquest nou restaurant del grup PiTapes?
–Tenia clar que havia de ser un espai que connec-
tés l’interior amb l’exterior, aprofitant així les grans 
possibilitats que donava la seva ubicació. Mollet 
trobava a faltar un lloc on poder gaudir de les nits 
de primavera i estiu, i per tant la terrassa va ser 
el punt clau del disseny. Tot això, acompanyat d’un 
gran menjador, funcional i perfecte per la resta de 
l’any.
-Es pot dir que el teu disseny va ajudar a revifar un 
negoci que no estava funcionant?
–Els darrers anys he fet projectes en establiments 
que estaven apagats i després de la renovació de 
l’espai, i del concepte de negoci per part dels nous 
propietaris, han esdevingut locals d’èxit amb molt 
de moviment. El restaurant Socarrat és un exem-
ple clar d’aquest fenomen. 
-A part d’espais adreçats al públic, com restau-
rants, hotels o comerços, també treballes molt en 
habitatges particulars, és cert? 
–Efectivament, el meu volum de feina se centra 
majoritàriament en cases i pisos de particulars. El 
que passa és que un projecte en un local adreçat al 
públic és molt més vistós que una residència. 
–Quin és el teu fort? 
–El resultat final en els meus projectes és molt vis-
tós per la reforma integral que s’hagi fet o pel gran 
canvi en el disseny i la decoració. Però un projecte 
és un conjunt de molt factors que han d’anar lligats, 
com per exemple l’estudi de l’espai i la seva circu-
lació, així com treure partit a la llum natural i jugar 
amb la llum artificial.  A més, sempre compto amb 
un magnífic equip d’industrials de plena confiança, 
que m’acompanyen des de fa 15 anys, i que és clau 
per poder donar un bon servei al client.
–Què és el que valora més el teu client? 
–Sens dubte, la comoditat que els hi proporciona 
les claus en mà, és a dir, que una persona s’en-
carregui de tot, des del més mínim detall. Que hi 
hagi un únic interlocutor, que és l’interiorista, que 

s’ocupa de la coordinació dels treballs i del perso-
nal que participa en la reforma. Al client se li facilita 
tot, des d’anar a botigues a triar materials, mobilia-
ri i elements de decoració, fins a pensar en tots els 
detalls que faran del projecte un èxit.
–És car contractar els serveis d’un decorador? 
–És un error pensar que contractar un interiorista 
surt car. A nivell econòmic, et pot fer estalviar di-
ners amb moltes coses, perquè sempre t’orientarà 
en el que realment és necessari i en on trobar tot 
allò que es necessita. Però, a més, un bon profes-
sional et fa estalviar temps en l’execució de l’obra 
i ajuda a optimitzar els recursos. Per tant, el client 
sempre acaba guanyant en comoditat, temps i di-
ners. 
–La millor propaganda és el boca a orella, imagino... 
–En el meu cas, és el que mes feina em propor-
ciona. Tinc una web que recull els meus projectes 
més destacats, l’empresa de comunicació treballa 
les xarxes socials i anem a fires del sector, però el 
boca a orella és el que em porta sempre la major 
part dels clients nous. Fer la feina ben feta, complir 
amb les dates establertes i la bona qualitat dels 
acabats, fa que el propi client et faci la millor pro-
paganda i sigui el teu millor representant.

entrevista a l’interiorista del Restaurant Socarrat

L’empremta de l’interiorista 
Jordi Batlle es basa en dotar 

els espais d’identitat pròpia 
(sigui habitatges, botigues, 

restaurants o hotels), sempre 
anteposant la singularitat i el confort. 

Ha col·laborat amb estudis 
d’arquitectura i interiorisme arreu de 
Catalunya, amb especial intensitat a 

Barcelona, el Vallès i el Maresme.

Un bon interiorista et fa estalviar 
temps en l’execució de l’obra 

i ajuda a optimitzar els recursos
“
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Dissabte 27 d'octubre

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge 29 d'octubre

A les 22 h: La Jornada de diumenge

Dilluns 30 d'octubre

A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

A les 21 h: Àmbit B30

Dimarts 31 d'octubre

A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera 

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

MARTORELLES
20/10 Cristobal Salmeron Rodríguez85 anys
MOLLET
16/10 Pere Escura Bonvehí 80 anys
19/10 María Paredes Paredes 93 anys
20/10 Cristobal Salmeron Rodríguez85 anys
PARETS
16/10 Andrés Chinchilla Reolid 64 anys
SANTA MARIA
22/10 M. Dolores Cambero Barreal 101 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

BAIX VALLÈS. El passat 19 d'oc-
tubre va ser el Dia Mundial del 
Càncer de Mama, i a la comarca 
s'estan portant a terme diver-
ses activitats per commemorar 

aquesta data. A Martorelles, di-
vendres passat va tenir lloc la ter-
cera caminada nocturna contra 
el càncer de mama. S'hi van ins-
criure unes 600 persones i, tot i la 

pluja, la caminada es va poder 
tirar endavant.

A la Llagosta, per la seva 
banda, aquest dissabte la Colla 
Gegantera converteix enguany 
la Cursa de Gegants en la Cursa 
de Gegantes, sota el lema Cor-
rem en rosa per la lluita contra 
el càncer de mama. L'entitat 
se suma a la campanya contra 
aquesta malaltia amb diver-
ses activitats. A les 16 h serà 
la plantada de gegantes i dels 
acompanyants a l’avinguda de 
l'Onze de Setembre. A les 17 
h començarà la passejada ge-
gantera i a les 17.30 h arrenca-
ran els escalfaments i les cur-
ses de gegantes, gegantones i 

capgrossos al carrer de l'Estació.  
Tot plegat amb Animació musical 
a càrrec de dj SLeiva. A les 20 h, a 
més, Folkats de l’Ala faran un con-
cert a la plaça Antoni Baqué. 

ona cervera

SALUT  MARTORELLES I LA LLAGOSTA ACULLEN DIVERSES ACTIVITATS PER LLUITAR CONTRA AQUESTA MALALTIA

El Baix Vallès treballa per
combatre el càncer de mama

MARTORELLES  Divendres es va fer la caminada, tot i la pluja

PARETS.  Un equip d’investigadors 
del CAP de Parets, encapçalat 
per la doctora Núria Martínez, 
ha posat en marxa un estudi de 
recerca a la població sobre nous 
mètodes de mesura de la pressió 
arterial, que ha estat premiat amb 
una beca i aprovat pel Comitè 
d’Ètica de l’Institut d’Investigació 
en Atenció Primària. El propòsit 
és trobar eines que millorin el 
control del risc cardiovascular 
dels pacients i ajudin a prevenir 

l’aparició de situacions greus com 
són l’ictus o l’infart. És per això 
que des del CAP es convidarà als 
usuaris del centre a participar vo-
luntàriament i fer-ne la recollida 
de dades, imprescindible per a 
l'estudi. La selecció de candidats 
es farà aleatòriament a partir del 
registre d’usuaris adscrits al CAP 
de Parets –d'entre 35 i 74 anys–.

Aquest estudi no pretén fer un 
seguiment dels participants, sinó 
que únicament se’ls citarà tele-

mercè alcayna

L'OBJECTIU ÉS MILLORAR EL CONTROL DEL RISC CARDIOVASCULAR I AJUDAR A PREVENIR L’APARICIÓ D’ICTUS O INFARTS

PRESENTACIÓ L'alcalde i la regidora de serveis socials amb membres del CAP

El CAP de Parets lidera un 
estudi pioner contra l'ictus

fònicament per fer dues visites 
al centre, on se’ls faran proves de 
pràctica diària entre els professio-
nals d’infermeria.

El projecte es desenvoluparà 
íntegrament a Parets durant dos 
anys i actualment està entrant en 
la fase de treball de camp. 

L’Hospital de Mollet va diagnosticar 92 
dones amb càncer de mama l'any passat, 
de les quals 33 van ser diagnosticades 
des del Programa de Detecció Precoç del 
Càncer de Mama. La Unitat de Patologia 
Mamària (UPM) de l’Hospital dóna res-
posta a un problema sanitari important 
com aquest. De fet, el 80% de les afec-
tades es curen al cap de cinc anys. L’ob-
jectiu de la UPM és augmentar l’eficàcia 
assistencial, afavorir el diagnòstic ràpid, 
el tractament efectiu i la sistematitza-
ció del seguiment de la malaltia sota un 
enfocament global. La unitat atén les 
persones diagnosticades d’un càncer de 
mama, que requereixen un suport tant 
psicològic i educatiu com davant la situ-
ació personal que viuen amb una atenció 
integral i individual. Pel que fa al Pro-
grama de Detecció Precoç del Càncer de 
Mama, l’Hospital hi treballa des del 2002 
i té l’objectiu de reduir la mortalitat per 
càncer de mama i millorar la qualitat de 
vida de les dones de la comarca.

92 CÀNCERS DE 
MAMA DETECTATS
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Accionistes de Banco Popular, 
què puc reclamar?

Més de 300.000 accionistes de Banco Popular han perdut 
la totalitat de la seva inversió amb la declaració  d’invia-
bilitat de l’entitat i la seva posterior adquisició per part de 
Banc Santander. Es tracta de clients minoristes que van di-
positar tots els seus estalvis en aquest producte guiant-se 
per la relació de confi ança que tenien amb el seu banc de 
tota la vida.

Del conjunt dels accionistes afectats, podem distingir dos 
grups: els que van adquirir les seves accions l’any 2016, 
en el marc de la darrera ampliació de capital que Banco 
Popular va fer abans de la seva resolució defi nitiva, i els 
accionistes d’emissions anteriors.

A tots dos tipus d’accionistes correspon convidar-los a exercir els seus drets judi-
cialment per recuperar el valor de la seva inversió, donat que ja són nombroses 
les sentències que condemnen a Banco Popular per irregularitats i falta d’infor-
mació. Més encara, després de que es conegués el passat mes de juny un informe 
emès per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en el que considera-
ba que la cúpula directiva de Banc Popular va falsejar els comptes corresponents 
a l’exercici 2016 per oferir una falsa imatge de solidesa fi nancera de l’entitat. 
Aquest falsejament, segons l’informe, comportaria la comissió d’un delicte de 
frau contra els inversors, el que segons la legislació vigent empara el nostre dret 
a recuperar els diners de les accions, tal com va succeïr, per exemple, amb els ac-
cionistes de Bankia que es van trobar en una situació anàloga a la dels afectats 
per Banco Popular.

Què puc reclamar?
Els accionistes de Banc Popular podran sol·licitar judicialment la nul·litat de les 
ordres de subscripció de les accions de l’entitat i, subsidiàriament, la reclamació 
de danys i perjudicis, amb la consegüent devolució del capital invertit més els in-
teressos legals i les custòdies (comissions de manteniment).
 
A aquestes dues accions que poden exercir judicialment els accionistes, cal afegir 
l’acció per falsedat en el fullet d’emissió. Una acció reservada als afectats que 
van adquirir les seves accions a la darrera ampliació de capital (2016) i contempla 
la reclamació dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’ informa-
cions falses o omissions de dades rellevants en el fullet que se’ls va lliurar abans 
d’adquirir les accions.

Cal afegir que per exercir aquestes accions, els afectats no han d’haver acceptat 
els bons de fi delització oferts per Banco Santander.

Arribats en aquest punt, correspon convidar a les persones afectades per l’adqui-
sició d’accions a exercir els seus drets com a consumidors de productes fi nancers 
i recuperar el valor de la seva inversió. Perquè, si bé la compra de participacions 
i accions d’una empresa comporta el risc de patir pèrdues, aquest fet no justifi ca 
que si hem estat víctimes d’un engany, com sembla que ho han estat els accionis-
tes de Banco Popular, no tinguem dret a reclamar els nostres diners, més encara 
quan ha quedat demostrat que l’entitat va oferir de manera fraudulenta una fal-
sa imatge de solvència i seguretat.

L’expert respon

Mercè Freiria
Advocada del 
Col·lectiu Ronda

MOLLET. Divendres passat, el Síndic Perso-
ner, Lluís Martínez Camps,  va visitar la pri-
mera de les cinc escoles de Mollet que han 
sol·licitat formar part del programa sobre 
drets i deures dels infants i adolescents. 
L'activitat s’emmarca dins d’un programa 
mitjançant el qual es vol donar a conèixer 
la figura del Síndic entre la comunitat es-
colar del municipi. El primer contacte del 
Síndic va ser amb l’alumnat de sisè de pri-
mària de l’escola Can Besora de Mollet, que 
va poder gaudir d’una sessió destinada a 
fer entendre als infants quins són els seus 
drets i deures, i a mostrar-los quan aquests 
són vulnerats a través de casos pràctics.

Lluís Martínez també visitarà l’escola 
Montseny el 30 d’octubre, l’Escola del Bosc 
el 16 de novembre, l’escola Sant Gervasi 
a principis d’any i el col·legi Lestonnac el 
7 de febrer. Una de les parts de la sessió 
és que els nens intentin identificar quins 
drets es vulneren en un vídeo en el qual es 
representa un cas de bullying.

Després de la primera sessió, el Síndic 
valora molt positivament l'experiència i vol 

EDUCACIÓ  EN TOTAL HI ASSISTIRÀ A CINC ESCOLES DE LA CIUTAT

El Síndic explica els seus drets 
i deures a alumnes molletans

 @sindicdemollet

A CLASSE El Síndic va ser a l'escola Can Besora

“felicitar els nens i nenes” perquè “van 
participar des del respecte”. Lluís Mar-
tínez afegeix que els infants tenen “molt 
ben assolits els principis de la participa-
ció, ja que entre un 80 i un 85% van par-
ticipar en la dinàmica”. A més, el Síndic 
considera que la resposta de Can Besora va 
ser l'adequada: “els docents van ajudar i 
es van implicar en tot moment”.

L’objectiu d’aquest programa, en el qual 
ha col·laborat el Consell Municipal dels In-
fants de Mollet, és que totes les escoles de 
localitat se sumin a la iniciativa. 

MOLLET / MARTORELLES. Aquest divendres 
(19 h) es farà a la biblioteca de Can Mulà 
l’acte inaugural de la Festa de la Solidaritat 
de Mollet, organitzada per l’Ajuntament i 
la Comissió d’Entitats Solidàries de Mollet, 
amb l’objectiu de donar a conèixer la tas-
ca d'aquestes entitats. Per tercer any con-
secutiu les activitats prenen les persones 
refugiades com a tema central. A l’acte hi 
haurà l'exposició Refugiats. Construïm una 
societat més humana i més justa, una xerra-
da a càrrec de Gerard Català, assessor jurí-
dic del programa Refugiats de Creu Roja, 
i un col·loqui al voltant de la immigració i 
l’asil. Les activitats de la Festa de la Solida-
ritat seguiran el diumenge a partir de les 

11 h al parc de les Pruneres amb diferents 
tallers i parades informatives, així com ac-
tuacions a càrrec de la Tramolla i l’Escola 
Municipal de Música i Dansa de Mollet.

Solidaritat amb Teba i Campillos
Les entitats esportives de Martorelles, per 
la seva banda, també han mostrat la seva 
solidaritat aquesta setmana, en enviar 50 
quilos de roba als pobles malaguenys de 
Teba i Campillos, després dels forts aiguats 
de diumenge. Protección Civil de Humilla-
dero, poble agermanat amb Martorelles i 
veí dels dos afectats, havia demanat ajuda 
per xarxes socials. L'agència MRW-Polinyà 
va fer-se càrrec del cost de l'enviament. 

COOPERACIÓ  ES REPETEIX EL MATEIX TEMA PER TERCER ANY CONSECUTIU

Els refugiats tornen a ser l'eix
de la Festa de la Solidaritat

BAIX VALLÈS. Dissabte va celebrar-se la 
passejada contra el canvi climàtic pel camí 
fluvial del riu Congost, organitzada per la 
Unió Intercomarcal de CCOO al Vallès Ori-
ental, Maresme i Osona. Una cinquantena 
de persones van participar en aquesta ac-
tivitat, emmarcada en el projecte europeu 
d’adaptació al canvi climàtic Life Clinomics, 
i també va servir per descobrir emplaça-
ments històrics de l'entorn. 

Una cinquantena de 
persones recorren el 
camí fluvial del Congost

MOLLET. L'Eli Llanos i el Guillem Izquierdo, 
alumnes de l'Escola Sant Gervasi, han es-
tat dos dels 44 guardonats amb el Premi 
Extraordinari de Batxillerat, que atorga el 
Departament d'Ensenyament de la Gene-
ralitat als alumnes de 2n de batxillerat que 
superen el curs amb les millors qualifica-
cions de Catalunya. Per accedir a les pro-
ves els alumnes havien de superar els dos 
cursos de batxillerat amb més d'un 8,75.  

Premi Extraordinari 
de Batxillerat per a dos 
alumnes del Sant Gervasi
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LA LLAGOSTA. L’Ajuntament ha 
dut a terme aquesta setmana el 
desbrossament i la neteja dels 
terrenys de Can Xiquet, concreta-
ment en una superfície de 15.800 
metres quadrats. El desbrossa-
ment de la zona té un pressu-
post de 1.392,27 euros i la neteja 
544,79 euros. Els treballs els ha 
dut a terme l’empresa Parcs i Jar-
dins de Catalunya. L’Ajuntament 
abonarà en primera instància 
aquestes factures, que posterior-

aj. la llagosta

LA LLAGOSTA.  El ple de la Llagosta 
va aprovar dimarts la modificació 
de la plantilla i de la relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament. En el 
plenari, la regidora de Recursos Hu-
mans, Conchi Jiménez, va avançar 
que es reforçarà el cos de la Policia 
Local amb la creació de dues noves 
places d’agent, una de les quals de 
sotsinspector, que s'afegiran a les 
que ja es van crear a la primavera.

En el ple també es va aprovar 
una modificació pressupostària de 
101.440 euros: partides relatives a 

despeses que no han arribat al seu 
màxim i que es destinen a altres 
intervencions. Els 101.440 euros 
seran utilitzats, entre d’altres, per 
renovar el vestuari de la policia, 
per encarregar un estudi reatiu 
a la gestió de l’aigua, pagar factu-
res que han pujat del consorci de 
residus, activitats per a gent gran, 
recollida d’animals abandonats, 
despeses jurídiques, treballs de 
recursos humans o en corregir un 
error de 5.000 euros en la progra-
mació del teatre de la ciutat. 

La Llagosta crea dues
noves places de Policia Local

la responsable de mantenir nets 
aquests terrenys urbanitzables.  

Desbrossament i 
neteja als terrenys 
de Can Xiquet

NETEJA  La junta de compensació és l'encarregada de mantenir l'espai 

ment reclamarà a la junta de com-
pensació de Can Xiquet, que és 

PARETS. L’Associació Protectora 
d’Animals de Parets ja ha acon-
seguit trobar una nova llar a més 
de 500 gossos i gats abandonats. 
Una tasca que necessita un finan-
çament que s’aconsegueix, entre 
altres vies, amb actes com la pas-
sejada solidària que va tenir lloc 
diumenge a l’entorn de Gallecs. 
Més de 150 persones amb prop 
d’un centenar de gossos van parti-
cipar-hi. Per 5 euros, es donava un 
entrepà, una beguda i un obsequi 
per a les mascotes. “Tot el que es 
recapta va íntegrament dedicat 
a elles”, afirma la secretària de 
l’entitat, Lídia Camps, “des de ve-
terinaris a vacunes passant per 
la mateixa manutenció”.

La protectora va néixer fa qua-
tre anys com una simple idea entre 
tres amics: David Nocelo, Olga Rius 
i la mateixa Lídia. “Hi havia molts 
animals abandonats i calia fer 

CONVIVÈNCIA  L’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE PARETS JA HA ACONSEGUIT GESTIONAR L’ADOPCIÓ DE MÉS DE 500 GOSSOS I GATS

alguna cosa per trobar-los casa”, 
recorda. I així va començar una tas-
ca que, al principi, es basava en el 
boca-orella: “Quant trobàvem un 
gat o un gos, buscàvem algú que 
el pogués acollir, ni que fos tem-
poralment”, i així, i gràcies també 

marc barrio

PASSEJADA  La trobada animalista va aplegar unes 150 persones

a la difusió que permet Internet i 
les  xarxes socials, mica a mica han 
anat sumant col·laboradors.

Fa un parell d’anys, l’Ajunta-
ment va decidir cedir un solar a 
l’associació, al costat de la masia 
de La Marineta. “Allà tenim espai 

i instal·lacions per poder tenir 
els animals mentre no els tro-
bem casa o mentre necessiten 
recuperar-se”.

Casos esfereïdors
En el cas dels animals que necessi-
ten tractament abans de posar-los 
en adopció, la Lídia recorda algun 
cas esfereïdor com el d’una gata 
que acabava de parir sis gatets i la 
van trobar tancada dins una capsa 
de cartró abandonada a dins d’un 
contenidor d’escombraries. "Hi ha 
gent que encara no ha entès que 
els animals de companyia tam-
bé són éssers vius”.

Per sort, corrobora que, d’uns 
anys ençà, la mentalitat de la gent 
ha anat canviant: “La conscien-
ciació animalista és cada cop 
més gran. Cada cop més s’entén 
que un animal de companyia no 
és una joguina i que comporta 
responsabilitats", diu. Per això 
són molt curosos a l’hora de triar 
les cases d’acollida: “En el primer 
contacte saps si aquella persona 
realment estima els animals o 
no. Ens ha passat que, quan te-
nim a un gos de raça, molta gent 

s’interessa per ell, però quan 
els diem que s'ha d'esterilitzar 
es fan enrere perquè només el 
volen per fer-lo criar i fer diners 
venent els cadells”.

300 gats de carrer
La protectora també té cura dels 
animals que viuen al carrer. Actual-
ment gestionen 15 colònies de gats 
de carrer només a Parets: un total 
de 300. “Són colònies controla-
des: els donem menjar, aigua, 
els portem al veterinari, els cui-
dem...”. Fins i tot els hi han donat 
un sostre: “L’Ajuntament ens dóna 
els contenidors d’escombraries 
selectives que ja no s’utilitzen i 
els reconvertim en casetes”. 

Tota una tasca que es fa gràcies 
al voluntariat que col·labora bé 
anant a alimentar aquestes colò-
nies, bé acollint temporalment al-
gun animal, o bé avisant-los quant 
troben algun animal sol pel carrer. 
“El treball en xarxa és bàsic, per-
què a més, és totalment desinte-
ressat: ningú rep un sol euro, tot 
el que es recapta va íntegrament 
per al tractament dels animals”, 
conclou.   jAuME RibEll

Una nova vida per
als animals abandonats
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El PSC de la Llagosta tria en 
assemblea el seu candidat
LA LLAGOSTA. El PSC tria aquest di-
vendres el seu candidat a l'Alcal-
dia per a les properes eleccions 
municipals. L'agrupació local ha 
convocat assemblea extraordinà-
ria aquest divendres a les 20 h a la 
Casa del Pueblo. L'assemblea està 
oberta a militants i simpatitzants 
de l’agrupació local del PSC de la 
Llagosta, tot i que, en compliment 
dels estatuts del partit, només 

es comptabilitzaran els vots dels 
militants. En l'assemblea, els mi-
litants podran votar entre els can-
didats que siguin proposats per la 
comissió executiva de federació; 
l’agrupació, o que reuneixin l'aval 
d'un terç dels membres assistents 
a l’assemblea. En principi, l'únic 
socialista que està previst que 
presenti candidatura és l'actual 
alcalde, Óscar Sierra, que ja va 

ELS SOCIALISTES ESCOLLIRAN EL SEU CAP DE LLISTA AQUEST DIVENDRES A LA CASA DEL PUEBLO

MOLLET. La secció local d’ERC de 
Mollet presentava dilluns a la 
Marineta el procés participatiu 
mitjançant el qual elaborarà el 
programa electoral de cara a les 
eleccions municipals del pròxim 
26 de maig de 2019. Segons ex-
plicaven els regidors Oriol López 
i Marta Vilaret, el programa sorgi-
rà de les seccions de barri creades 
fa uns mesos. Aquest procés va 
començar al febrer de 2018 amb 
la cerca de persones i actualment 
compta amb 150 participants, 
dels quals 120 estan treballant en 
l'elaboració d’un programa divi-
dit en 12 àmbits.

La dotzena d’àmbits són: terri-
tori, economia urbana, polítiques 
d’igualtat, educació i cultura, ac-

ció social, implicació ciutadana i 
govern obert, jovent, gent gran, 
polítiques pel respecte animal, es-
ports, habitatge i seguretat.

Aquest procés participatiu 
serà presentat de forma pública 
aquest diumenge al parc de Can 
Borrell en un acte que ha estat ti-
tulat Ciutats republicanes, ciutats 
de progrés i en què participaran 
el conseller de Treball, Afers Soci-
als i famílies, Chakir El Homrani; 
el diputat del Parlament de Cata-
lunya Sergi Sabrià; la diputada al 
Congrés dels Diputats Ana Surra, i 
Oriol López i Marta Vilaret.

Entre el mes de setembre i el de 
desembre es vol, en paraules del 
mateix López, crear el “progra-
ma més gran i participatiu de 

MUNICIPALS 2019  EL PARTIT PRESENTARÀ EL PROCÉS PARTICIPATIU EN UN ACTE DIUMENGE AL PARC DE CAN BORRELL AMB LA PRESÈNCIA DEL CONSELLER EL HOMRANI

ERC vol elaborar el programa "més gran 
i participatiu" de la història de Mollet

MOLLET. Margarita Vergés és la 
nova presidenta de Moviment 
d'Esquerres MES a Mollet. L'as-
semblea ordinària de la permanent 
local de MES celebrada al setembre 
va nomenar Vergés en substitució 
de Manel Sostres, actual regidor 
d'Ara Mollet ERC MES, que ha pas-
sat a ser tresorer. La permanent es 
completa amb Joanma Gómez com 
a responsable de comunicació. 

SUBSTITUEIX MANEL SOSTRES, QUE PASSA A SER TRESORER

Margarita Vergés, 
nova presidenta 
de MES Mollet

a.a.

PRESENTACIÓ  Els regidors Oriol López i Marta Vilaret parlaven del procés

la història de Mollet”. D’aquesta 
manera l’1 de desembre es farà 
públic el document finalitzat en 
un gran acte que tindrà lloc al tea-
tre de Can Gomà.

“És un programa molt ambici-
ós perquè el volem portar a la 
pràctica l’endemà de les elecci-
ons del 2019”, assenyalava Marta 
Vilaret. La regidora d'Ara Mollet 

ERC MES ha afirmat que cada un 
dels 12 àmbits tindrà dos res-
ponsables que “no tenen perquè 
ser militants” d’ERC i afegia que 
el procés de formació dels grups 
de treball per àmbits està encara 
obert.

De la mateixa manera, Vilaret 
explicava que “més enllà de l'ela-
boració del programa en un sol 
document” es vol dissenyar un 
repte per a cada un dels àmbits. Es 
tracte de 12 prioritats a mode de 
resum que es donaran a conèixer 
en l'acte de Can Gomà.

López i Vilaret han assenyala-
ven que, a diferència de l’elabora-
ció del programa de les eleccions 
municipals del 2015 –on es va dur 
a terme una jornada municipalista 
d’un cap de setmana en la qual van 
participar 30 persones–enguany, 
cada un dels 12 grups de treball es 
reuniran entre tres i quatre cops 
d’ara fins al desembre. “El 2015 
vam estar molt contents amb 
el programa electoral que vam 
fer, però ara ens proposem un 
programa molt més potent on 
hi càpiguen moltes més coses”, 
concloïa el regidor.   A.AlExANdRE

Les propostes programàtiques sorgiran de  
les seccions de barri que el partit té a la ciutat 

anunciar la seva voluntat de con-
tinuar fa unes setmanes. Amb tot, 
fins al mateix dia es pot presentar 
alguna altra candidatura. 

mes

MARGARITA VERGÉS

arxiu

ÓSCAR SIERRA
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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MOLLET. L'Associació de Música i 
Art de Mollet (AMAM) i l'AMPA de 
l'INS Vicenç Plantada han estat les 
entitats guanyadores de la primera 
edició del Concurs de Projectes per 
l'Impuls de Mollet organitzat per 
Canviem Mollet, que vol ser un su-
port a les iniciatives d'associacions 
molletanes en diferents àmbits.

AMAM rebrà 1.000 euros per al 
seu projecte de foment de la mú-
sica i les arts a Mollet. En concret, 
els diners es destinaran a la reno-
vació del material musical de l'en-
titat, que està activa ja fa vuit anys. 
"Fem concerts gairebé cada 
mes i els altaveus, la microfonia 
i els cables són material molt 
car i que es va deteriorant i cal 
renovar", explica el soci d'AMAM 
Ramon Castillo.

El segon projecte guanyador, i 
que, en aquest cas, s'endurà 500 eu-
ros, ha estat el presentat per l'AM-
PA de l'INS Vicenç Plantada, que 
destinarà els diners a engegar un 
projecte de socialització de llibres 

COOPERACIÓ  EL GRUP MUNICIPAL LLIURA ELS PREMIS DEL PRIMER CONCURS DE PROJECTES PER L'IMPULS DE MOLLET

Canviem reparteix 1.500 euros entre 
AMAM i l'AMPA de l'INS Vicenç Plantada

l.o.

GUANYADORS  Al centre, membres d'AMAM i l'AMPA de l'institut molletà amb els xecs del premi

per a alumnes de batxillerat i cicles 
formatius que tinguin dificultats 
econòmiques per accedir-hi. "Els 
llibres de batxillerat són molt 
cars i no hi ha beques per aju-

dar aquestes famílies", explica la 
presidenta de l'AMPA, Lluïsa Gon-
zález. Per aquest motiu, el projecte 
permetrà que per una quota de 40 
euros, aquests alumnes disposin 
en préstec de quatre llibres (que 
tenen un cost de 120 euros), que 
hauran de retornar un cop acabi 
el curs. "Implica un estalvi im-
portant per a les famílies", diu la 
tresorera de l'AMPA, Conchi Cozar, 
qui apunta que amb aquesta apor-
tació es podran adquirir llibres de 
les matèries troncals i donar res-
posta a les tres sol·licituds que es-
tan pendents de resposta.

En aquest cas, Canviem ha de-
cidit repartir els 1.500 euros de 
premi entre les dues propostes 
guanyadores de les vuit que es 
van presentar al concurs. "Tots 
els projectes eren molt inte-
ressants i no ha estat fàcil triar, 
però hem decidit repartir-ho 

entre dos perquè si fragmentà-
vem més el premi l'aportació 
hagués estat insuficient per ti-
rar-los endavant", explica la regi-
dora Marina Escribano. 

El codi ètic aprovat per Canvi-
em Mollet fixa un topall de salari 
a percebre per part dels regidors 
amb dedicació exclusiva al grup 
municipal. Fins ara, els diners so-
brants s’han destinat a fins socials, 
a donacions a organitzacions que 
treballen per al més desfavorits, a 
causes humanitàries que van més 
enllà de Mollet. Amb el premi del 
Concurs de Projectes per l'Impuls 
de Mollet, Canviem Mollet vol "fer 
un retorn d'aquests diners a la 
ciutat i als projectes del seu tei-
xit associatiu", indica el regidor 
de Canviem Xavier Buzón.

Canviem ha anunciat que cele-
brarà una segona edició del con-
curs, sobre les mateixes bases. i l.O.

El Tribunal Suprem ha establert la nul·litat 
parcial de les hipoteques multidivisa per la 
seva falta de transparència, adaptant així 
la doctrina establerta el passat 20 de se-
tembre pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea.
Les hipoteques multidivisa es tramiten 
principalment en iens japonesos i francs 
suïssos amb l’objectiu d’aprofitar la di-
ferència del tipus de canvi amb la divisa 
triada respecte de l’euro, encara que si la 
moneda única es devalua les quotes s’in-
crementen. 
La Sala descarta que aquestes clàusules 
hagin estat objecte de negociació individu-
al i quedessin per això excloses de l’àmbit 
d’aplicació de la directiva europea sobre 
clàusules abusives; per contra, explica que 
es tracta de clàusules que defineixen l’ob-
jecte principal del contracte, sobre “les quals 
existeix un especial deure transparència”.
La seva falta de transparència ha generat 
en els clients un greu desequilibri, “en con-
tra de les exigències de la bona fe”, ja que, 
en ignorar els greus riscos que comportava 
la contractació del préstec, “no van poder 
comparar l’oferta del préstec hipotecari 
multidivisa amb les d’altres préstecs”, la 
qual cosa va agreujar la seva situació eco-
nòmica i jurídica.
Les entitats financeres, prossegueix el 
Suprem, han de facilitar als prestataris la 
informació suficient perquè aquests com-
prenguin “no només el seu contingut for-
mal i gramatical, sinó també el seu abast 
concret”.
Per tot això, la Sala considera que les clàu-
sules qüestionades no superen el control 
de transparència, per la qual cosa declara 
la nul·litat parcial del préstec i l’eliminació 
de les referències a la denominació en divi-
ses, de manera que la hipoteca queda com 
un préstec concedit i amortitzat en euros.

Iker Cabezuelo Adame
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

El Tribunal 
Suprem estableix 
la nul·litat de 
les hipoteques 
multidivisa

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  
Tel. 935 703 991 
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ECONOMIA
Finestra oberta al comerç molletàEls botiguers de Montornès munten la fira medieval
L'Agrupació d'Autònoms Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya s. XXI (ADHEC) 
presentarà el 5 de novembre el projecte  
Finestra oberta al comerç de Mollet. L'acte 
serà a les 15.30 h a La Marineta.

Montornès acollirà, un any més, la Fira Medieval organitzada per la Unió 
de Botiguers amb la col·laboració de l’Ajuntament i entitats municipals.
L’esdeveniment, que es farà dissabte i diumenge, comptarà amb més 
de 60 paradetes ubicades a les zones de vianants del carrer Major, que 
oferiran productes artesans d’arreu de Catalunya.

MOLLET. El Mercat Vell acollia di-
mecres la segona edició de la Gala 
de comerços i nous emprenedors 
de Mollet, que organitza l'Associ-
ació d'Autònoms Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya s.XXI 
(ADHEC) i que té com a objectiu 
"reconèixer l'esforç i la feina 
dels autònoms i botiguers que, 
tot i les dificultats, cada dia axe-
quen la persiana", explicava Llu-
ís Farré, president de l'ADHEC. 

En aquesta ocasió, la gala reco-
neixia l'antiguitat comercial de la 
Joieria Venus, Calçats Angulo, Sas-
treria Tarrés, Esport Escuin i Mer-
ceria Montserrat. Enguany també 

es volia premiar la continuïtat del 
comerç familiar i en aquest cas 
les firmes reconegudes van ser 
Ferreteria La Muñoza, Molletauto, 
Recambios Mollet, Forn Llargués i 
Construcciones Benítez. Per aca-
bar també es va premiar l'antigui-
tat d'algunes de les empreses com 
a sòcies de l'ADHEC. En aquest cas 
van ser Estética Alsu, Som Serveis, 
Perruqueria Imma Amills, Stir 
180 i Cambridge School.

La gala, a la qual van assistir 
unes 300 persones, també va vo-
ler fer un reconeixement a les 
quatre dones que van propiciar la 
creació, ara fa 10 anys, de l'ADHEC: 

Maria Milagros, Dolors Pérez, Ja-
queline Bravo i Carmen Rodero.  
"Vam néixer com una associació 
de dones emprenedores", recor-
da Bravo, qui afegia que, durant 
aquests anys "hem tirat enda-
vant amb l'objectiu d'ajudar els 
petits autònoms". Actualment, 
l'ADHEC que va néixer com una 
petita associació ja compta amb 
uns 600 socis. "Estem satisfetes 
de veure qu la gent s'ha adonat 
que és important la feina con-
junta", concloïa.

El creixement de l'associació es 
deu, també en gran part, a la tas-
ca de difusió i assessorament que 

promou l'actual president, Lluís 
Farré, a qui l'alcalde, Josep Mon-
ràs, li va reconèixer la perseveran-
ça i la seva proximitat.

Per la seva banda, l'alcalde lloava 
la feina de botiguers i autònoms de 
la ciutat i apostava pel treball con-
junt per enfortir el teixit comercial 
local. "Amb la unió del comerç i 
l'administració som més forts", 
deia. Monràs també recordava que 
des del consistori i amb la col·labo-
ració del comerç s'està treballant 
una diagnosi de la situació del 
sector, que "afronta reptes nous 
que haurem de superar conjun-
tament", indicava. i

TEIXIT COMERCIAL  L'ASSOCIACIÓ D'AUTÒNOMS DE LA CIUTAT COMPTA JA AMB UNES 600 EMPRESES ASSOCIADES

La Cambra de 
Comerç reconeix 
tres empreses 
del Baix Vallès
BAIX VALLÈS. La Cambra de Comerç 
de Barcelona va celebrar dijous 
de la setmana passada la 22a edi-
ció del Dia de la Cambra, durant la 
qual es van homenatjar les empre-
ses que aquest any fan un aniver-
sari emblemàtic de 50 anys o més. 
En total es van lliurar els guardons 
commemoratius a 106 empreses 
de la demarcació de Barcelona en 
reconeixement al seu esforç i con-
solidació en el temps.

Entre les empreses guardona-
des n'hi va haver tres del Baix Va-
llès. Una de les premiades va ser 
BeA Hispania, de la Llagosta, que 
enguany celebra el seu 50è ani-
versari. BeA Hispania, situada al 
carrer Indústria, està especialitza-
da en la producció d'elements de 
fixació per a equips pneumàtics, i 
actualment fabrica més de 2.500 
referències.

Firmes de Parets
També es van reconèixer dues de 
Parets pel seu 50è aniversari. En 
aquest cas van ser Freudenberg 
Ibérica, amb quatre fàbriques al 
municipi –lubricants, teles sense 
teixir, components de l'automo-
ció i productes de neteja Vileda–, i 
Mateo Grau e Hijos, especialitzada 
en la fabricació i comercialització 
de grapes industrials, grapadores 
i malles elàstiques. i

EMPRESES

L'ADHEC premia els comerços 
i els emprenedors molletans

aj. mollet

FOTO DE FAMÍLIA  Tots els premiats durant la gala de l'ADHEC celebrada dimecres al vespre al Mercat Vell
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MOLLET. En el marc del seu pla 
d’expansió, la cadena de super-
mercats Condis va inaugurar di-
jous un nou establiment a Mollet 
sota l’ensenya Condislife, amb 
una superfície de vendes de 640 
m2. El nou punt de venda està 
situat al carrer Can Pantiquet 
número 38, on fins fa uns mesos 
hi havia el supermercat dels ger-
mans Tantiñà, que al juliol tras-
passaven el negoci per jubilació.

El nou establiment disposa de 
seccions com drogueria i perfu-
meria, fruiteria, forn de pa i expo-
sitors de carnisseria i xarcuteria. 
El seu horari comercial és ininter-
romput de dilluns a dissabte de 
9 a 21 h. Amb aquesta obertura, 

Grup Condis suma un nou punt 
de venda al Vallès Oriental, on ja 
compta amb 28 centres i 11.708 
m2. En total, el grup té 503 esta-
bliments a Catalunya, amb una 
superfície de vendes de 200.118 
m2. Condis, amb més de 50 anys 
d'història, és una de les empre-
ses capdavanteres del sector de 
l'alimentació a Catalunya, amb un 
àmbit d'actuació que també s'es-
tén, entre d'altres, a la Comunitat 
de Madrid i Andorra.

La seva xarxa compta amb més 
de 500 establiments tan propis 
com franquiciats, sector en el qual 
Condis és una de les companyies 
que lidera el rànquing espanyol 
per volum de facturació. 

Condis reobre 
l'antic supermercat
dels germans Tantiñà 

COMERÇ  L'ESTABLIMENT TÉ UNA SALA DE VENDES DE 640 METRES

MOLLET. Les cinc treballadores de 
l'empresa de telemàrqueting Das 
Vida –Wizweavers SL– que van 
tancar-se a les oficines de l'em-
presa per reclamar el pagament 
dels seus salaris i protestar pels 
drets dels treballadors i perquè 
no es repeteixi més la seva situ-
ació, van posar fi a la tancada el 

OCUPACIÓ  INICIEN ACCIONS LEGALS I CONTINUEN LA LLUITA

Les treballadores tancades a 
l'oficina posen fi a la protesta

La cadena de supermercats ha adquirit
i renovat l'espai de vendes de Can Pantiquet

MOLLET / PARETS.  El cultiu d’es-
pelta a Gallecs s’ha multiplicat 
per 10 en només 15 anys. La pro-
ducció d’aquest cereal va recupe-
rar-se el 2005 a l’espai rural amb 
3 hectàrees, i aquest 2018 ja se 
n’han conreat 30 hectàrees, que 
han produït fins a 3.000 kg d’es-
pelta per hectàrea.

Les tres espècies originàries del 
blat o espeltes van estar a punt de 
deixar-se de cultivar a Catalunya, 
tot i que fa uns 15 anys, a causa 
de les seves qualitats gustatives, 
nutritives i medicinals, el cultiu va 
tornar a ser introduït en el conreu 
català i també a Gallecs.

L’interès d’aquesta espècie de 
blat rau en el fet que pràcticament 
no ha patit manipulació humana 
ni hibridacions i és més resistent a 
les plagues i a les malalties. 

Actualment se’n conreen sobre-
tot tres espècies: l’espelta, l’espel-
ta petita –pròpia del Paleolític– i 
l’espelta bessona o pisana –que va 
deixar de conrear-se el 1950–.

Fira't a Gallecs
Un any més, en el marc de les ini-
ciatives del Consorci de Gallecs per 
promocionar aquest cultiu i donar 

a conèixer els usos i les qualitats 
de l’espelta, se celebrarà a la plaça 
de l’Església de Gallecs una nova 
edició del Fira’t de l’espelta, una 
jornada amb xerrades, jocs, tallers 
i activitats obertes a tothom. Serà 
diumenge al matí, a partir de les 
10.30 h. En el marc del Fira’t es 
podran conèixer projectes com 
el de la Cervesa TOC d’Espelta, 
amb què, mitjançant la producció 
de cervesa, es mira de recuperar 
aquest blat antic. A partir de les 
11 h es podrà fer un tast d’aques-
tes cerveses, de la qual enguany se 
n’han produït 5.500 litres. També 
hi haurà un tast de pans fets amb 
farines de Gallecs a càrrec d’Ivette 
Prat, del Forn Prat de Mollet, i a les 
12 h començarà l’activitat Gallecs 
al plat, en què es degustaran sopes 
salades i dolces fetes amb espelta.

Finalment, per només 4 euros es 
podrà menjar pa de pita fet amb 
espelta petita i verdures de tempo-
rada amb un got de TOC d’espelta. 
La fira també comptarà amb la rifa 
del farcell del Fira’t, un espai amb 
productes de temporada, ecològics 
i de proximitat i una exposició de 
diferents varietats de blats antics 
conreats a l'espai rural. 

FIRA  NOVA EDICIÓ DEL FIRA'T DIUMENGE AL MATÍ

Fort creixement del  
cultiu d'espelta a Gallecs

19 d'octubre després de vuit dies. 
Les treballadores apunten que "la 
lluita continua", però asseguren 
que "arribats a aquest punt, en 
què hem aconseguit donar veu 
a aquesta situació, donem per 
acabada aquesta etapa". "A par-
tir d'ara les accions legals ja es-
tan en curs", afegeixen.  

Dimarts, de 9.30 a 11 h, l'Agrupa-
ció d'Industrials del Baix Vallès 
(AIBV) organitza a la seva seu 
de Sant Fost una sessió sobre el 
projecte ridesharing de Seat, que 
posa en contacte els conductors i 
passatgers que fan desplaçaments 
similars. La xerrada anirà a càrrec 
de Joan Casas Cervero.

Xerrada de
l'AIBV sobre
el 'ridesharing'

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Tristesa o depressió?
Estar trist, abatut, sense humor i amb po-
ques ganes de fer coses o ser incapaç de 
distreure’s és també una de les experiències 
que ofereix la vida. Decepcions, frustracions, 
desenganys emocionals o la pèrdua d'algú 
estimat són exemples del que anomenem 
tristesa reactiva, resultat d'aquestes experi-
ències negatives. Molts banalitzen la situació 
convencent-se que és una mala ratxa i que 
amb el temps superaran la tristesa. Però de 
vegades la persistència o la intensitat de la 
tristesa pertorba la vida, envaeix els pensa-
ments i desdibuixa la realitat amb un pes-
simisme persistent. Poc a poc ens acostem 
a la depressió: estem cansats, pessimistes, 
sense motivació ni il·lusió per la quotidia-
nitat, tot és un problema i perdem les ganes 
de lluitar per allò que abans era simplement 
el dia a dia. La depressió és una malaltia, i 
pot manifestar-se i evolucionar de mane-
ra diferent segons la seva gravetat. Altera 
els pensaments, els omple de pessimisme i 
desesperació i submergeix en un cercle del 
qual no trobem sortida. És en aquest punt 

que hem de reconsiderar què fer. Potser 
hem rebut molts consells però no han estat 
efectius, ja que el baix estat d'ànim impedeix 
una reflexió objectiva, trobar una solució 
raonable i una perspectiva de les coses més 
real. Per això cal acudir al metge general, 
descartar problemes físics afegits o que pu-
guin haver desencadenat la depressió, com 
abús de substàncies, malalties tiroïdals o 
cerebrals. Si no és així caldrà contactar amb 
un especialista, que escoltarà i atendrà les 
prioritats més urgents per normalitzar la 
vida del pacient i donar-li una certa estabili-
tat. Possiblement recorrerà a un tractament 
mèdic que permetrà millorar l’estat d'ànim 
i començar a allunyar-se una mica del dolor 
depressiu. No és un procés fàcil, i el més pro-
bable és que calgui el suport de la família i 
la intervenció de la psicologia per ajudar a 
recompondre’s. A més, la depressió pot re-
petir-se al llarg dels anys o ser resistent a la 
medicació. Per això és una malaltia comple-
xa, no s'ha de menysprear i ha de ser com-
presa tant pel pacient com per la família.

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS  
av. Catalunya, 155. PARETS DEL VALLÈS. Tel. 93 562 25 53 

cmdparets.com - cmdparets@cmdparets.com

JOSEP REBORDOSA
Metge psiquiatra del 

Centre Mèdic i Dental Parets

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

The Best Hair Salon són a Mollet des 
del passat 25 de maig, quan van inau-
gurar aquesta nova perruqueria a la 
ciutat. La Xesca i la Patricia són dues 
professionals que porten 32 i 20 anys 
respectivament treballant en el sector 
i que durant els darrers anys ja han 
treballat conjuntament. Fa uns me-
sos van decidir unir-se totes dues per 
oferir el millor servei i assessorament 
als clients en el seu propi negoci, i en-
tre els serveis més destacats hi ha els 
allisats o les extensions, però l'esta-
bliment també ofereix massatges, ba-
layage, coloració o maquillatge, entre 
d'altres. Tot plegat, amb productes de 
primera marca, com Kérastase. Actual-
ment, a més, tenen una promoció per 
evitar la caiguda dels cabells: amb la 
compra de 20 monodosis del tracta-
ment anticaiguda Aminexil, The Best 
Hair Salon regala un xampú anticaigu-
da. La Xesca i la Patricia es mantenen 
en continua formació per estar al dia 
de les novetats en perruqueria.

THE BEST HAIR SALON
C. Enric Morera 32-38, 08110, Mollet

Tel. 935 70 83 69

Mollet gaudeix de la perruqueria 
The Best Hair Salon des del maig

L'APARADOR



dv, 26 octubre 2018 19

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

PISO EN MOLLET. 
ZONA COL·LEGIS 
NOUS. Con par-
quing. 1 hab., baño 
completo, amplio 
salón, cocina inde-
pendiente. Ventanas 
de aluminio, suelos 
de gres, calefac-
ción, aire acond. 
CEE: G. Ref. JV13670. 
Precio: 149.000 eu-
ros. T. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. 4 hab., 
baño completo, co-
cina, amplio salón 
con salida a bal-
cón, carp. de alum. 
y calefac. Primero 
sin ascensor CEE: 
E. Precio: 169.000 
euros. Ref. JV 13646. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN SANT FOST. 
PUEBLO. Con ter-
raza de 40 m2 y 

trastero, todo ex-
terior. 4 hab., baño, 
comedor con chim., 
cocina con lavadero. 
Piso de origen. CEE: 
G. Precio: 169.000 
euros. Ref. JV13657. 
Tel. 93 579 33 33.

PLANTA BAJA EN 
SANTA PERPÈTUA. 
Parquing, 2 hab. 
(antes 3), coc. office 
con lavad., amplio 
salón con salida a 
terraza, baño con 
plato de ducha y 
bañera. CEE: G. 
Precio: 191.000 eu-
ros. Ref. JV13704. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 

CENTRO. Con par-
quing, excelente 
ubicación. Finca con 
asc. 4 hab., 2 baños, 
salón con salida a 
amplio balcón. Ca-
lefacción. CEE: E. 
Precio: 190.000 eu-
ros. Ref. JV13722. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Ac-

tivo bancario. Piso 
reformado con as-
censor. 3 hab., baño, 
cocina, lavadero, 
comedor con salida 
a balcón. Suelo gres. 
CEE: E. Ref. JV13561. 
PVP: 133.800 euros. 
T. 93 579 33 33.

O P O R T U N I T A T ! 
PARETS. SOT D'EN 
BARRIQUES. Casa 

adossada amb gran 
cuina (16 m2), ampli 
menjador (30 m2), 3 
hab. dobles (1 sui-
te amb vestidor), 
3 banys, estudi + 
solarium, garatge, 
2 terrasses i jardí 
Preu: 320.000 euros. 
Tel. 667 312 216.

CASA-CHALET EN 
CASA EN SANT FOST 

RESIDENCIAL. A 4 
vientos, 3 baños, 
cocina office con 
chim., salón con 
terraza, buhardilla, 
solárium, garaje 
con sala poliva-
lente. CEE: D. Ref: 
JV 13530. Precio: 
365.000 euros. Tel. 
93 568 35 45.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 2 
plantas + garaje. 4 
hab., 2 baños, coci-
na office, salón con 
chimenea, cocina 
verano, solarium, 
jardín. CEE: E. Ref: 
JV13682. Precio: 
289.000 euros. T. 93 

579 33 33.

ÁTICO EN MOLLET. 
EST. NORD. Ref. 
JV13645. Ascensor. 
2 hab., baño, salón 
con salida a terraza 
de 20 m2. Carpin-
tería de aluminio. 
CEE: E. PVP: 145.000 
euros. 93 579 33 33.

CHICA URUGUAYA 
DE CALDETAS. Seria 
y responsable. Con 
experiencia. Se 
ofrece para limpieza 
en general (planc-
ha, cocina y todas 
las tareas del ho-

gar). Alejandra. 684 
01 33 09.

SEÑORA SE OFRECE 
PARA CUIDADO DE 
PERSONAS MAYO-
RES, fija, interina o 
noches, disponibi-
lidad tambien para 
fines de semana. 
Con buenas refe-
rencias. Carta de 
r e c o m e n d a c i ó n . 
Interesados llamar 
al 698 548 548 (Sra. 
Ilda)

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. PVP: 3.400 eu-

ros. T. 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. Preu: 11.500 eu-
ros. T. 630 06 59 90.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 CV, any 2014. 
56.432 km. Preu: 
8.100 euros. Tel. 93 
593 26 44.

FORD FIESTA 1.4 
TDI. 70 CV Trend. 
Año 2005. 54.370 
km. PVP: 4.500 eu-
ros. T. 93 593 26 44.

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 
CV, del año 2010, 

102.877 km. Precio: 
8.300 euros. Tel. 630 
06 59 90.

FIAT 500 1.3, 70 CV, 
any 2013. 67.413 km. 
Preu: 7.800 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me 
llamo Susi. Maduri-
ta, 50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés natural 
y hago todo tipo de 
servicios. Llámame 
698 233 361.

IMMOBILIÀRIA

FEINA

MOTOR

COMPRA

DEMANDES

SE PRECISA 

OFICIAL/A 
PELUQUERIA

Para media jornada en Can Borrell. 
Mollet. Interesados/das llamar al:

638 621 084
RELAX

A VILANOVA DEL VALLÈS. 400 m2

PER JUBILACIÓ

RESTAURANT EN PLE 
FUNCIONAMENT

EN VENDA O TRASPÀS

I ES VEN CASA AMB TERRENY
AGRÍCOLA A VILANOVA DEL VALLÈS

687 92 04 17
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Aquests dies, diverses entitats vinculades al comerç baixvallesà organitzen 
activitats per promoure i enfortir el teixit comercial de proximitat. A Mollet, 
l'ADHEC celebrava dimecres una gala per premiar botigues i autònoms de la 
ciutat; a Parets, una vintena d'establiments de restauració s'apleguen en una 
nova edició de la ruta gastronòmica Parets D Tapes, i a Montornès, la Unió 
de Botiguers organitza la fira medieval, que concentrarà més de 60 parades 
al carrer Major. La situació del sector del petit comerç, segons els mateixos 
botiguers, no és fàcil. L'esforç, econòmic i humà, que comporta mantenir el 
negoci obert sumat a les tendències que obliguen a renovar i actualitzar oferta i 
maneres de fer d'establiments, en molts casos amb dècades d'història, fan que 
la feina d'aquestes empreses –la majoria d'autònoms– sigui lloable. Si, a més, 
dediquen part del seu preuat temps a organitzar esdeveniments que els arrelin 
més als seus municipis, llavors l'esforç no només és lloable, sinó d'agrair. 

COMERÇ ACTIU 
Editorial

Avui dia, la presència d'Internet 
ha possibilitat un desenvolupament

lingüístic que va més enllà del que
mai s'hagués pogut imaginar

l’estat espanyol hi ha sis comu-
nitats autònomes amb població 
bilingüe. A França hi ha més 
d’un milió de persones amb 
dues o més llengües natives i a 

molts altres països hi ha nombroses parts 
de la població i comunitats que són polí-
glotes i que parlen altres llengües a banda 
de la nacional. El multilingüisme ha estat 
un factor present des de sempre en la gran 
majoria de societats i, en l’adveniment del 
món globalitzat, es considera avantatjós 
parlar més d’una llengua, tan socialment 
com professional. 

Des de les classes de francès als anys setan-
ta fins a la introducció del català, anglès i fins 
i tot llengües alternatives a partir dels noran-
ta, s’ha ofert una amplitud de possibilitats a 
les noves generacions mitjançant l’adquisició 
d’una eina tan valuosa com és la comunicació. 

Avui en dia, però, la presència d’Internet 
ha fet possible un desenvolupament lingüís-
tic que va més enllà del que mai s’hagués po-
gut imaginar. Dins els fòrums de les xarxes 
socials i d’altres aplicacions, les noves ge-
neracions es veuen exposades a comunitats 
amb les quals amb prou feines haguessin 
tingut l’oportunitat de trobar-se en altres 
circumstàncies. Tot i que la llengua més co-
muna a Internet sol ser l’anglès, la gent no 
sol tenir vergonya d’expressar-se en la seva 
llengua materna o en d’altres idiomes quan 

A
INTERNET I LLENGÜES

Antropòloga
TRINA MILANPlatxèria

troben l’ocasió. A causa d'aquest i d’altres 
factors, la comunicació a Internet provoca 
una absorció que va més enllà de la lingüís-
tica i s’endinsa en el territori cultural.

La comunicació instantània global té com 
a resultat l’intercanvi constant d’idees i con-
ceptes geogràficament allunyats entre si, i 
això, en conseqüència, genera noves comu-
nitats en el núvol que no es veuen definides 
per les barreres i restriccions del territori 
o la nacionalitat. Aquestes noves comuni-

tats no només adquireixen un poliglotis-
me creixent, sinó que també esdevenen 
multiculturals. L’absorció de noves ideolo-
gies i maneres de pensar que potser no es 
troben necessàriament lligades al consens 
general de la població més físicament pro-
pera a l’individu, resulta en un enteniment 
i capacitat de comunicació més rica envers 
tot allò que és diferent a nosaltres mateixos, 
i és aquesta capacitat la que permetrà que 
les persones progressem a bon ritme tant 
professionalment com social i cultural, en 
un món en constant canvi on les barreres 
d’ahir són les autopistes del demà.

Bústia
La televisió pública catalana

El director de TV3 ha estat a Mollet per fer 
una conferència-col·loqui. La pregunta que 
tenia preparada era política, però no era el 
cas, i en anar repetint que la televisió catala-
na havia de competir per l'audiència, li vaig 
qüestionar si això havia de ser la prioritat 
d'una televisió pública. Suposo que no li va 
fer molta gràcia. Se'n va sortir com va poder. 
Amb tota la bona fe li vaig preguntar si era 
cert que hi ha un excés de plantilla. Va con-
testar que sí però no. Li vaig fer referència 
que tot i l'excés de plantilla, els programes 
més cars els fan empreses externes, ara cer-
tament amb retallades. La  federació de pro-
ductores ja ha demanat que es redueixi la 
plantilla sobrera de l'ens. Amb molt d'enfàsi 
va dir que el 90% programat per les cadenes 
públiques catalanes era producció pròpia. 
Xifra tan exagerada que penso que no cal-
dria ni rebatre. En no tenir les dades al cap 
no vaig insistir, i és per això que, aprofitant, 
dono aquesta i altres dades, sobretot al pú-
blic present, que va donar més credibilitat 
al senyor director que a un servidor. Públic 
sospito informat bàsicament per TV3. Pú-
blic que ignorava que l'espai de la molletana 
Ruth Jiménez estava fet per gent fora de casa, 

com el Cases d'algú i El Foraster i tants. O que 
el també aliè Toni Soler els –ens– ha facturat 
en tres anys 6.000 milions de pessetes (sic), 
ni que TV3 té un 85% més de personal que 
Tele5. He trobat dades dels sous del 2008. El 
director de l'entitat –ectoplasmàtica diria, ja 
que a vegades ni contesta– audiovisual cata-
lana, anomenada CCMA cobrava 250.000 i el 
president 129.000 euros anuals. El director 
de la televisió catalana guanya més que el 
president de la Generalitat. La ràdio catalana 
no queda enrera en quant a pressupostos i 
sous gegantins, que els paguem tots. 

Sanchís, com tots els directors, és esclau 
de l'audiència –o dels superiors? Tenint en 
compte el nivell d'exigència de l'audiència, 
obviem entrar en la qualitat de la seva pro-
gramació i retreure-li  l'absència de progra-
mes culturals... La contínua repetició d'es-
pais, fins i tot sovint amb poques hores de 
diferència, també mereixeria una reflexió. 
Hom podrà debatre si els audiovisuals pú-
blics són o no una sagnia econòmica, però 
difícilment podrà sostenir que no és evident 
la davallada de la qualitat d'aquesta TV3 amb 
la dels inicis. 

 esteve maspons
MOllET dEl vAllèS

a 8 anys ens va deixar el nostre 
company Simón Rosado. En Si-
món era sindicalista, militant del 
PSUC i després d’ICV. Estem con-
vençuts que ara ho seria de Cata-

lunya en Comú. En Simón va ser membre de 
la direcció de Comissions Obreres (CCOO) de 
Catalunya. Era un sindicalista a peu de carrer, 
o més ben dit, a peu de fàbrica. Coneixia de 
primera mà els problemes de la classe treba-
lladora dins i fora dels centres de treball. Per 
això, la seva acció i lluita sindical no només va 
estar centrada en les millores laborals, sinó 
també en garantir uns serveis públics dignes 
i de qualitat, com ara la sanitat, l’educació i 
les pensions, per ajudar a millorar les condi-
cions de vida de la gent treballadora .

La mobilització, el diàleg i la negociació 
sempre van ser les seves armes per treure 
millores salarials i socials en favor dels tre-
balladors i treballadores. Com a coneixe-

Vuit anys sense Simón Rosado
dor de la negociació, sabia que en una taula 
de diàleg no sempre s’aconsegueix el 100% 
de les teves propostes. Per això era capaç 
de fer una bona negociació i deixar les por-
tes obertes a seguir dialogant sobre aquells 
aspectes que havien quedat sobre la taula.

Gent com ell fa falta avui dia, en un moment 
polític complex i en l’atzucac sense sortida en 
què vivim. Ell sabia que en el conflicte perma-
nent no guanyava el sindicalisme i allò que 
calia era mobilització i diàleg, així com moltes 
hores de negociació. Sobretot si la correlació 
de forces no t’era favorable.

Abans de ser membre de la direcció naci-
onal de CCOO de Catalunya, va ser delegat 
sindical a Derbi i, posteriorment, secretari 
general de CCOO al Vallès Oriental, on va 
deixar escola d’aquest estil d’entendre el 
sindicalisme de classe. Un estil que va dei-
xar pòsit, un sindicalisme que va deixar es-
cola, un sindicalisme que estem convençuts 
que perdurarà en l’activitat quotidiana de la 
immensa majoria de sindicalistes de CCOO.     

Avui en Simón Rosado ja forma part de 
la història del sindicalisme de classe que és 
CCOO, com homes i dones de la talla i la và-
lua d’en Cipriano Garcia, l’Ángel Rozas, en 
Tito Màrquez i l’Aurora Gómez.

F

JOSEP 
TORRECILLAS

I EMILIA MACÍAS 
Membres de Mollet en Comú
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Proposem que, 
en el marc del 
nou Planeja-
ment Urbanís-
tic, s’estableixi 

l’obligació de destinar el 30% 
dels edificis de nova construc-
ció o sotmesos a rehabilitació 
integral a habitatges de protec-
ció oficial en règim de lloguer, i 
en cas de venda poder exercir 
el dret de tanteig i retracte per 
passar-los a propietat i gestió 
pública municipal. Així mateix, 
cercar edificis i solars privats 
que estiguin en desús i valorar 
la seva compra,  o expropiació 
en funció de les disponibilitats 
pressupostàries , per destinar-los a ús residencial, per tal d’ampliar el 
parc públic d’habitatge.

Instem al Departament d’Ensenyament a 
aturar els treballs d’elaboració i aprova-
ció del Decret de menjadors en els termes 
que recull l’actual esborrany, per obrir un 
debat amb la comunitat educativa, per 
crear amb consens el nou marc regulatiu 
integral de l’espai del migdia. 

* Moció sobre Celebració del 80è aniversari del comiat de les 
  BRIGADES INTERNACIONALS
* Moció de suport TREBALLADORES de l’empresa DAS VIDA
* Moció per la RETIRADA de la prova pilot de reducció horària 
  dels CAPs

MOCIONS AL PLE D’OCTUBRE

EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

L’OFICINA DEL CANVI
Fes-nos arribar les teves denúncies. 
A CANVIEMMOLLET

 ...t’escoltem!

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès
93 571 95 00 Ext. 9627
canviem@molletvalles.cat
www.canviemmollet.com
699 006 601
@ CanviemMollet       /Canviem Mollet

Moció d’HABITATGE Moció sobre decret 
de MENJADORS 
ESCOLARS

I a més a més:

El barri de l’estació del Nord ja fa massa 
temps que pateix els problemes de l’incivisme, 
ocupació d’immobles conflictiva, deixadesa, 
voreres en mal estat i sensació d’inseguretat. 
Calen solucions profundes i a llarg termini.

SOLUCIONS A l’ESTACIÓ DEL NORD

La denúncia...

OCTUBRE 2018

Tres noves propostes de Canviem Mollet, 
que en breu passen a fer-se realitat: 

Compliment propostes pressupost: 

PROPOSTA 19.  
Millora de l’accessibilitat 

als carrers Vicenç Plantada 
i Antònia Canet.

PROPOSTA 35.  
Implementar ajuts/bonificacions als establiments 

que posin els seus WC a disposició de gent, 
que no siguin necessàriament clients.

PROPOSTA 44.  
Agenda compartida i pública 
per veure disponibilitat dels

 equipaments 
municipals.
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El Montmeló és tercer al grup 9 de Tercera
Dissabte la UE Montmeló va vèncer per 2 a 0 el Santa Eulàlia de 
Ronçana, el cuer, i és tercer del grup 9 de Tercera Catalana amb 19 
punts, a només dos del líder, La Torreta. Onzè és el Montornès Norte, 
el qual va guanyar per 3 a 0 al Centelles. Pitjor li van les coses a la 
UD Lourdes, penúltima, que va perdre per 2 a 0 davant el Santa Maria.

Matxs internacionals a Martorelles 
Dimarts el Club Futbol Martorelles va viure 
una tarda interessant al seu estadi perquè els  
dos equips infantils es van enfrontar en partits 
amistosos al Bexley Grammar School, un 
institut situat al sud-est de Londres.

ESPORTS

MARTORELLES. Joel Lozano, el di-
rector del circuit de motocròs de 
Martorelles situat al polígon Roca, 
i el seu equip directiu porten vuit 
anys lluitant perquè el traçat 
baixvallesà passi de ser el millor 
de la comarca a estar al nivell dels 
millors circuits catalans de l'es-
pecialitat. El propòsit és ampliar 
la instal·lació per construir-hi  un 
edifici per allotjar els pilots inter-
nacionals que vinguin a aprendre a 
l'escola de formació que hi haurà i 
fer més gran el traçat i adequar-lo 
perquè s'hi puguin disputar com-
peticions del més alt nivell.

"L'Ajuntament de Martorelles 
ara és el propietari dels terrenys, 
fet que no era així –pertanyia a un 
particular– quan vam començar a 
tirar endavant el projecte. L'ens 
municipal ens dóna suport, però 
tots els tràmits burocràtics tam-
bé han de passar per la Genera-
litat de Catalunya. Cada un d'ells 

Hi haurà allotjament per als joves pilots de fora i s'hi disputaran proves del més alt nivell
arxiu

REMODELACIÓ  Al circuit martorellenc s'hi podran disputar competicions punteres

INSTAL·LACIONS  EL PROJECTE PER AL CIRCUIT SITUAT AL POLÍGON ROCA VA NÉIXER FA VUIT ANYS I ARA ENTRA A LA RECTA FINAL

El traçat de motocròs martorellenc 
serà escola de formació internacional

triga entre sis i vuit mesos en ser 
aprovat", explica Lozano. Però di-
marts de la setmana passada es va 
fer un gran pas endavant perquè 
l'Ajuntament i els responsables del 
circuit van posar-se d'acord en la 
ubicació de l'edifici que allotjarà 
els pilots –en el passat, l'Ajunta-
ment no havia estat d'acord amb la 

primera proposta que havia fet la 
direcció del circuit.

"Vaig sortir molt content de la 
reunió perquè era un entrebanc 
que tenia el perill de demorar-se 
en el temps. Si la Generalitat li 
dona el vistiplau a la nostra pro-
posta, el començament de les 
obres estarà molt a prop", afegeix 

el director del traçat.
Lluny queda la frustració de fa 

uns mesos dels impulsors del pro-
jecte, quan van dir que, si havien 
de ser realistes, no creien que el 
projecte veiés la llum abans de dos 
anys. Ara són optimistes i espe-
ren que els terminis s'escurcin 
força.  SERgi EScudERO

El Circuit de Barcelona-Catalu-
nya podrà tornar a gaudir de la 
celebració dels Formula One Test 
Days 2019. Tindran lloc del 18 al 
21 de febrer i del 26 de febrer a 
l'1 de març. Així ho han decidit 
els equips, convertint el traçat 
català en seu exclusiva de la pre-
temporada. Les formacions que 
participen en el mundial de fòr-
mula 1 provaran en aquests tests 
els nous monoplaces i les noves 
alineacions. És el cinquè any con-
secutiu que el circuit pot gaudir 
dels assaigs previs a la temporada 
d'aquesta disciplina. Al llarg de les 
dues setmanes, els hotels propers 
al traçat solen registrar pràctica-
ment un 100% d'ocupació, la qual 
cosa els hi suposa un 12% de la 
facturació anual. 

MOTOR  

El Circuit 
tornarà a tenir
els Formula 
One Test Days

MONTORNÈS. El cap de setmana, el 
montornesenc Yago Domínguez 
(Husqvarna) va ser novè a la pri-
mera mànega i setè a la segona en 
el circuit d'Olván. Aquests resul-
tats no li van servir per ser quart 
a la general final i es va haver de 
conformar amb la cinquena plaça 
del campionat de Catalunya juve-
nil de motocròs.

Yago Domínguez, 
cinquè català

L'Ajuntament i els 
responsables del circuit
han arribat a un acord per
la ubicació del nou edifici
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La 20a Cursa de Sant Vicenç
pretén arribar al miler d'atletes
Dimarts es va presentar la 20a 
edició de la cursa popular de Sant 
Vicenç-Memorial Jordi Solé Tura a 
les pistes d'atletisme del Club At-
lètic Mollet. "Aquest any tenim 
l'ambició d'arribar al miler de 
participants", va explicar Miquel 
Àngel Catalán, atleta i soci del 
club. La prova es disputarà el 27 
de gener i, com ja és habitual, tin-
drà dues modalitats: la de 5 quilò-
metres i la de 10.

La primera recorrerà el nucli 
urbà de Mollet del Vallès i serà 
accessible, fins i tot, per a parti-
cipants que no surtin a córrer de 
forma assídua. En canvi, la de 10 
quilòmetres –els quatre primers 
seran pel nucli urbà i els sis últims 
per Gallecs– tindrà un grau més 
alt de dificultat i hi participaran al-
guns atletes d'elit, tot i que el club 
encara no ha volgut avançar-ne 
els noms. Durant el desembre es 
farà públic qui seran les seves lle-
bres. "Aquest esdeveniment ja 

s'ha fet un imprescindible de la 
festa major d'hivern de la ciu-
tat", ha dit Josep Monràs, l'alcalde.
Per celebrar la 20a edició, el CA 
Mollet ha obert un espai al seu 
web per tal que els corredors de 
les 19 edicions anteriors enviïn 
fotografies seves mentre partici-

paven en alguna de les edicions 
amb l'objectiu de fer una galeria 
amb totes elles. Com a recompen-
sa, el club farà un sorteig entre 
tots els participants en aquest 
projecte i el guanyador s'empor-
tarà un dorsal gratuït per partici-
par enguany.  SERgi EScudERO

sergi escudero

CURSA POPULAR  SE CELEBRARÀ EL 27 DE GENER I HI PARTICIPARAN CORREDORS PROFESSIONALS

L'ALCALDE I ELS ATLETES  El Club Atlètic és l'organitzador de la cursa

marc barrio

XTREME GAME Aquesta va ser una de les activitats per celebrar l'aniversari

MOLLET. De dijous a dissabte el 
centre esportiu municipal de Ca 
n'Arimon va celebrar els seus 18 
anys amb activitats com el zumba 
family, el pintacares, el màster es-
pecial d'aquagym, l'Xtreme Game 
o la masterclass d'spinning, totes 
elles activitats dirigides als abo-
nats. Però també van obrir les 
portes de dijous a diumenge per 
a tothom que volgués provar les 
instal·lacions.

"Arribem a aquest aniversa-
ri amb una mica més de 8.000 
abonats i 10.000 usuaris únics 
mensuals", explica Feliu Ruiz, 

mànager de Ca n'Arimon. A ban-
da dels usuaris, hi ha escoles 
que fan servir les instal·lacions 
durant la setmana, com també el 
Futbol Sala Mollet. "Tenim apro-
ximadament uns 1.200 usos di-
aris. L'hora punta és de les 18 
a les 19.30 h, però la resta de 
franges horàries tenim marge 
per crèixer en ocupació i pro-
perament farem campanyes 
per a que així sigui", afegeix.

El nombre d'usuaris de Ca 
n'Arimon ha crescut durant els 
últims anys, però s'ha estabilitzat 
respecte a l'any passat.  S.E.

POLIESPORTIU  L'EQUIPAMENT TÉ 10.000 USUARIS ÚNICS AL MES

Ca n'Arimon fa 18 anys
amb més de 8.000 abonats

TENNIS  ÉS EL DIRECTOR DEL GRUP CMC COMPETITION I ENTRENA A SVETLANA KUZNETSOVA

El tècnic molletà Carles Martínez, 
director del grup de competició 
de tennis CMC Competition, ubi-
cat al CT Mollet, ha estat guar-
donat com a millor etrenador 
femení RPT del 2018. El jurat del 
premi ha destacat la “magnífica 
trajectòria com entrenador del 
circuit WTA, així com el treball 
realitzat a les darreres tempo-
rades amb la jugadora Svetlana 

Kuznetsova", guanyadora de dos 
tornejos de Grand Slam –US Open 
2004 i Roland Garros 2009–. 

Els premis organitzats pel Re-
gistre Professional de Tennis 
seran entregats el dissabte 3 de 
novembre a Madrid. Altres entre-
nadors que han rebut aquest pre-
mi en el passat han estat Manolo 
Orantes, Emilio Sánchez Vicario o 
Toni Nadal. 

Carles Martínez, millor
entrenador femení de l'any

CARLES MARTÍNEZ

ct mollet
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Ens movem per tu
PROMOCIÓ DE LA SALUT

L’Hospital de Mollet ha acollit recentment la VII edició de la 
Jornada de Lactància Materna i el lliurament de premis del VII 
Concurs Fotogràfi c. Professionals de l’FSM van compartir amb 
mares i pares tot un seguit de consells, coneixements i van 
resoldre dubtes sobre l’alletament matern, a més de presen-
tar iniciatives com la de ser donant de llet. Durant la jornada 

es va presentar també un vídeo elaborat per professionals de 
la unitat maternoinfantil sobre l’opinió de la societat envers 
la lactància. 
L’acte es va tancar amb el lliurament de premis del Concurs 
Fotogràfi c i del concurs infantil de dibuixos en el qual van 
participar alumnes dels col·legis Montseny i Sant Gervasi.

D’esquerra a dreta, imatge del 
Primer Premi, de l’acte i dels di-
buixos.

Comerços col·laboradors: Far-
macia Lafargue, Puericultura 
Patim-Patam, Joyería Venus, 
Basoli Puericultura, Roca Factory 
Modas, Mas Estetica, Corpore 
Stetic, Floristeria Orquidia, Krous 
Cosmetica Natural, Candini Arte, 
El Niu de l’Art, Papelería Mollet, 
El Fax, Jessica Asesora Belleza, 

Esther de la Sando, Toscana Telas, Entre Sabons, ISS Com-
plementos, Buxina Complementos, Mama Lloca, Petits Grans 
Herois, Pastelería Prat, ADN Stetic. 
Laboratoris col·laboradors: Leti, Avene, La Roche Posay, Eu-
cerin, Suavinex, Dodot, Merck, Dr. Brawns, Angellini, Sanofi  
(MSD), Ortopedia Prim, Madaus.

Ronda dels Pinetons, 8 | MOLLET DEL VALLÈS | T. 93 563 61 00 www.fsm.cat

L’Hospital de Mollet celebra la Jornada de Lactància Materna 
i lliura els premis del VII Concurs Fotogràfi c 
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marc barrio

MOLLET. La Molletense no va aconseguir la 
victòria dissabte davant el Parc malgrat ju-
gar amb un més des del minut 6 de la prime-
ra part per l'expulsió amb vermella directa 
d'Ángel García. En el minut 89, la Molletense 
també es va quedar amb un jugador menys 
per l'expulsió amb doble groga de David 
Sánchez. El marcador no es va moure i, 
d'aquesta manera, els baixvallesans només 
van poder sumar un punt –el primer empat 
de la temporada– que els manté a la part 

mitja de la taula amb 10 punts. La Molleten-
se és l'equip menys golejador del grup 2 de 
Segona Catalana amb 6 gols.

Visita al Premià
A banda de la falta de gol, els molletans 
estan pagant car la poca regularitat que 
estan tenint. Diumenge (12 h) visitaran el 
Premià, el vuitè classificat amb 12 punts. 
Si guanya la Molletense, que té el cinquè a 
només tres punts, l'avançaria a la taula. 

FUTBOL | Segona Catalana  CAP DELS EQUIPS BAIXVALLESANS VA ACONSEGUIR SUMAR UN TRIOMF EL CAP DE SETMANA I PERDEN POSICIONS A LA CLASSIFICACIÓ

La Molletense desaprofita
la superioritat numèrica

Després de tres jornades sense 
perdre –2 victòries i 1 empat–, 
diumenge el Mollet ho va tornar 
a fer al camp del Turó de la Peira, 
el segon classificat i l'equip menys 
golejat del grup 2 de Segona Ca-
talana. I això que els de Jordi Ga-
llardo es van avançar en el mar-
cador en el minut 14 mitjançant 
Ramón. Però Jordi López en el 26, 
Mouhammad Diarra en el 65 i Jor-
di López en el 85 van capgirar el 
marcador. Amb aquesta derrota, 
el Mollet baixa fins a la quinzena 
posició de la taula classificatòria.

Diumenge (12 h), rebrà al Ger-
mans Gonzalvo el Valldoreix, un 
recent ascendit que ara ocupa 
la catorzena posició empatat a 8 
punts amb el Mollet.  

Assemblea general ordinària
Dimarts (19 h), el club celebrarà 
l'assemblea general ordinària al 
Centre Cultural La Marineta. Hi 
estan convidats tots els socis i sò-
cies del club. 

cf mollet ue

El CF Mollet UE es retroba amb
la derrota al camp del segon

Presentació dels equips del club
Divendres, malgrat que el cel amenaçava pluja, es va fer la presentació 
dels equips del CF Mollet UE, tant els base com els amateurs. L'acte va
ser una festa que, com cada any, va reunir centenars de persones entre 
jugadors, entrenadors, directius i familiars dels jugadors. El club té
39 equips –5 d'ells femenins– que, en total, agrupen uns 500 jugadors.

PARETS. Bon punt l'aconseguit pel 
Parets a Cardedeu el cap de set-
mana. Els de David Parra es van 
avançar en el marcador gràcies 
a un gol d'Alkaba Diallo en el mi-
nut 27, però els locals van empa-
tar només vuit minuts més tard 
mitjançant Arnau Fortuny. En el 
57, Gerard Galindo va veure la se-
gona targeta groga i els del Josep 
Seguer van haver de jugar la resta 

del partit amb un home menys. 
Aquest marcador serveix als 

baixvallesans per continuar a la 
part alta de la taula. Ara són ter-
cers amb 18 punts, a tan sols dos 
punts del líder, el Berga. I després 
de vuit jornades encara no conei-
xen la derrota -cinc victòries i tres 
empats–. Diumenge (12 h), el Pa-
rets jugarà un partit clau davant 
el Joanenc, el segon. 

El CF Parets segueix invicte
abans de rebre el segon

La UE Sant Fost
perd l'esperança
de canviar de grup

Primer triomf del 
Can Calet i derrota 
a casa del Parets

Ni les reclamacions a la Federació 
Catalana de Futbol ni la protesta 
davant el Moià, ni la possibilitat 
que es retirés un equip del grup 
3, el barceloní, no han servit de 
res. La UE Sant Fost, si no hi ha 
una gran sorpresa, haurà de jugar 
al grup 4 de la Segona Divisió fe-
menina, que té 77 quilòmetres de 
mitjana en cada desplaçament.

El FS Can Calet va aconseguir la 
primera victòria a la Divisió d'Ho-
nor Catalana de Futbol Sala en 
vèncer per 4 a 2 a l'AE Xarxa des-
prés dels dos empats previs. Els 
gols van ser d'Aitor Millán (2), Ge-
rard Martínez i Miguel León. D'al-
tra banda, el FS Parets va perdre 
per 2 a 3 davant el FS Prosperitat i 
suma la seva segona derrota.

EMPAT A ZER0  Cap dels dos equips va aconseguir marcar un gol
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

marc barrio

QUARTA VICTÒRIA Els molletans només han perdut un partit

MOLLET. Ni un mal tercer quart  
–parcial de 8 a 22– va impedir al 
Recanvis Gaudí aconseguir diu-
menge el triomf, per 69 a 66, da-
vant el Morabanc Andorra B al 
pavelló de Plana Lledó. D'aquesta 
manera, va sumar la quarta victò-
ria a la lliga EBA i es va posar en 

el segon lloc de la taula classifica-
tòria. El màxim anotador molletà 
del partit va ser Ángel Soto amb 
14 punts. Diumenge (12.30 h), el 
CB Mollet de Josep Maria Marsà 
jugarà a Mallorca davant el Palma 
Air Europa, que és onzè amb un 
triomf i quatre derrotes. 

BÀSQUET | Lliga EBA  VA VÈNCER 69 A 66 AL MORABANC B

Triomf patit del Recanvis
per situar-se en segon lloc

MOTOR  L'EMBLEMÀTIC MUSEU MOLLETÀ CELEBRA ELS 10 ANYS

El Museu Isern mostra les novetats
Dissabte va ser un gran dia per als amants del motociclisme del Vallès. 
El Museu Isern va obrir les seves portes per celebrar el 10è aniversari i 
els visitants van poder gaudir de la col·lecció de motocicletes de totes les 
èpoques i d'algunes novetats. A més, Josep Isern i la seva filla, Glòria Isern, 
van oferir visites guiades per explicar les històries de les motocicletes. 

marc barrio

Cap de setmana perfecte dels
equips sèniors del Mollet HC
Als equips sèniors del Mollet HC els ha anat molt bé l'arribada del nou 
president, Leo Conde. Els tres conjunts van guanyar el cap de setmana 
els seus respectius partits de lliga. El primer equip masculí va golejar 
per 9 a 2 al Cerdanyola HC B i ja suma cinc triomfs consecutius a la 
Segona Divisió Catalana. L'equip B, que juga a la mateixa categoria, va 
guanyar per 1 a 5 a la pista del Sabadell. Finalment, el sènior femení 
va aconseguir la seva tercera victòria en vèncer per 1 a 7 al CP Roda. 

HOQUEI  EL PRIMER EQUIP MASCULÍ GOLEJA EL CERDANYOLA B

FUTBOL SALA  LA CONCÒRDIA JA ÉS TERCERA A LA LLIGA

Domi signa el triomf amb quatre gols
Després de dues setmanes sense lliga, La Concòrdia va tornar amb bon 
peu i va vèncer per 6 a 2 al Cervera-Segarra, amb quatre gols de Domi i 
dos de Villa. Les llagostenques tenen 9 punts -3 victòries i 1 derrota- i són 
terceres a la taula classificatòria de la Segona Divisió Nacional. El pròxim 
partit serà dissabte (19.30 h) a la pista de l'AECS l'Hospitalet.

marc barrio

El Club Patí Parets va aconseguir 
dos subcampionats d'Espanya 
de patinatge el cap de setmana a 
Santander. La patinadora Maria 
Escalante va quedar segona en la 
categoría aleví i Sira Bella va obte-
nir el mateix resultat en la catego-
ria infantil. Les altres patinadores 
del club baixvallesà que van par-
ticipar en aquest campionat van 
ser Ona Torres, cinquena aleví, i 
Johanna Solves, setena en la ma-
teixa categoria.

D'altra banda, el cap de setmana 
passat el Club Patí Parets també 
va participar en l'Open infantil de 
Sant Vicenç de Torelló. Abril Gon-
zález va quedar primera, Júlia Ra-
mírez va ser catorzena i Irene Al-
calde, quinzena. Finalment, Aina 
Paituví va ser tercera classificada 
en la final d'interclubs disputada a 
Cerdanyola del Vallès. 

PATINATGE

El CP Parets
aconsegueix dues
plates estatals 
a Santander

Tomás Sosa 
fitxa pel CE Mollet
El Club d’Escacs Mollet ha in-
corporarat Tomás Sosa, jugador 
argentí pertanyent al top 100 
mundial de menors de 20 anys; 
número 2 de menors de 20 anys 
de l’Argentina i  top 10 absolut 
del seu país. El 2015, quan només 
tenia 16 anys, es va proclamar 
campió nacional sub-20 i el seu 
últim títol és el Rápido Continen-
tal 2018. Actualment té un ELO 
FIDE de 2493. Sosa serà un dels 
puntals del club baixvallesà quan 
comenci la lliga el gener. El Mollet 
juga a Divisió d'Honor. 

ESCACS
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Ekids, l'escola de motos per 
a infants de Green School
El Green Indoor Park, 
el parc temàtic d'ac-
tivitats esportives del 
Vallès, ha inaugurat 
una nova escola de 
motos elèctriques off 
road (motocròs, trial i 
enduro) dedicada als 
infants d'entre cinc i 
deu anys que vulguin 
aprendre l'esport del 
motociclisme.

Per donar a conèi-
xer l'escola, durant el 
cap de setmana a les 
24 Hores de la Vall de Tenes, els visi-
tants més menuts que vulguin llogar 
motocicletes elèctriques podran apro-
par-se al circuit per descobrir aquesta 
activitat esportiva.

L'escola que porta el nom de Gre-
en School – Ekids (Electric Kids) està 
fundada conjuntament  pels entrena-
dors i tècnics de Rider Coach i va obrir 
les seves portes el 3 d'octubre a les 
mateixes instal·lacions del Green In-
door Park.

Green School – Ekids està dirigida 
a ser una activitat extraescolar entre 
setmana per aprendre la pràctica del 
motociclisme, l'endur i el motocròs 
i transmetre els valors esportius als 
infants.

El primer que els nens i nenes apre-

nen a la Green School – Ekids (Electric 
Kids) és a controlar el gas en diferents 
contextos i situacions, saber frenar 
en el moment adequat, saber fer girs 
curts i llargs tenint el control de la 
moto i sense posar el peu a terra, en-
tendre el funcionament del vehicle i 
saber prendre decisions per canviar 
de direcció i traçada. Tot això tenint 
sempre en compta els valors espor-
tius.

Les classes són colectives i en grups 
d'entre 10 i 12 nens i nenes.

Un matrimoni de motards està darre-
rae d'Stop & Go 74, l'empresa dedica-
da a la venda d'articles i accessoris de 
moto i reparació de totes les marques 
ubicada al carrer Baix de Sant Pere nú-
mero 74 de Montcada i Reixac.

Stop & Go 74 es dedica a la impor-
tació majorista i a la distribució en 
l'àmbit nacional de subministraments, 
accessoris, peces i recanvis per a la 
moto, i a més, s'encarrega d'assessorar 
els motoristes per viatjar amb la millor 
protecció.

La clau de l'èxit d'aquesta empresa és 
la gran varietat de productes, marques 
i alternatives que ofereixen. D'aquesta 
manera tenen a l'abast dels motoristes 
carenats, cascs, botes, pantalons, jaque-
tes, estreps, filtres, lubricants, retrovi-
sors i molts altres productes del món 
de la moto. Però si no tens temps per 
desplaçar-te fins a la botiga ubicada a 
Montcada i Reixac, Stop & Go 74 dispo-
sa d'una completa pàgina web (www.
stopandgo74.es) on a més dels produc-
tes que ofereix físicament, hi trobaràs 
una tenda en línia en què podràs com-
prar tota mena d'accessoris per a la 
teva moto als millors preus.  

GREEN INDOOR PARK
Camí de Can Carreró s/n 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Tel.  931 033 084 

www.greenindoorpark.es

Veritable passió 
per les motos

STOP & GO 74
Carrer Baix de Sant Pere, 74  

MONTCADA I REIXAC
Tel.  935 75 14 50 

www.stopandgo74.es
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CULTURA
Microrelats contra el masclismeEntrades disponibles per celebrar l'any Fabra

El Casal Cultural de Mollet, amb el Servei de Català, organitzarà el 
pròxim 7 de novembre una conferència al Museu Abelló i un sopar  
al Casal per celebrar l'any Fabra (amb motiu del 150è aniversari  
del naixement de Pompeu Fabra). Els tiquets per al sopar –10 €–  
es poden comprar al Casal fins al 31, de 9 h a 13 h i de 15 h a 21 h.

horroryzeme

La castanyada més terrorífica
Les activitats engeguen aquest divendres i s'allargaran fins al cap de setmana que ve

L'Ajuntament de Sant Fost organitza un concurs 
de microrelats pel Dia Internacionals contra  
la Violència Masclista (25 de novembre).  
Els textos es poden presentar fins al 16
de novembre al correu ateneu@santfost.cat.

BAIX VALLÈS. La castanyada i Ha-
lloween. Totes dues celebracions 
–una de catalana i l'altra d'impor-
tada– ompliran d'actes el Baix Va-
llès. Tanmateix, els passatges del 
terror i les activitats que juguen 
amb la por guanyen any rere un 
pes més important. 

A Mollet, les activitats co-
mencen aquest divendres (18 h) 
amb la projecció de la pel·lícula 
Frankenwwenie i diversos tallers 
de Halloween al Centre Cívic de 
Can Borrell. Dimecres 31 (18 h) 
serà el torn del 3r passatge del ter-
ror del Punt Jove a L'Era. I el Club 
de Ball Esportiu Dandi organitzarà 
el mateix dia una desfilada de zom-
bis i monstres pels carrers de la 
ciutat (18.30 h) i tot seguit (19 h) 
faran unes exhibicions de flashmob 
a la plaça Catalunya. Terror a ban-
da, el parc Lluís Companys acollirà 
dissabte (de 16 h a 20 h) la festa de 
la castanyada, amb música d'am-
bient i repartiment de castanyes i 
vi dolç, a càrrec de l'Associació de 
Veïns de Can Pantiquet. I per Tots 
Sants hi haurà una nova festa de la 
castanyada a l'Espai Sant Jordi.

A Parets, el casal de joves Cal 
Jardiner prepararà dissabte la Cas-
tanyada terrorífica, amb diverses 
activitats. De 17 h a 18 h seran els 
tallers infantils i juvenils de Ha-
lloween, amb la col·laboració de 
l'Associació Rodola; a les 18 h hi 
haurà una xocolatada; i de 20 h a 

passatge del terror, a càrrec de l'As-
sociació d'Esdeveniments Cultu-
rals de la Llagosta, continuació del 
que es va muntar durant la passa-
da festa major i que també tornarà 
a comptar amb els actors i les ac-
trius d'Horroryzeme. El passatge, 
que es farà els dies 27, 28 i 31 de 
novembre i de l'1 al 3 de novembre 
(de 19 h a 23.30 h) tindrà cada dia 
una sessió pensada per al públic 
familiar i una altra més terrorífica. 
Aquest cap de setmana i de l'1 al 3 
de novembre també hi haurà la Sal-
tanyada, uns tallers infantils a càr-
rec de la colla dels Saltats, i el Mu-
seu de cera amb els grans assassins 
de la història, que Volats muntarà 
el dissabte i el 3 de novembre. A 
més, el Nou Casal farà dimecres 
(16.30 h) tallers de maquillatge i 
un photocall, i l'Associació de djs de 
la Llagosta VIPS organitzarà aque-
lla nit (de 22 h a 3 h) una festa amb 
música i un concurs de disfresses 
terrorífiques. 

Halloween Black Nights Experi-
ence a banda, dimarts (21 h) es 
farà un taller de relats de por tea-
trals a la Biblioteca, amb la col·la-
boració de l'Escola Municipal de 
Música. A la plaça Antoni Baqué, 
dimecres (de 17 h a 21 h) tornarà 
la Halloweenyada, el concurs de 
moniatos disfressats i tallers in-
fantils de Halloween amb l'Esplai 
Dijoc, i també hi haurà paradetes 
amb castanyes, moniatos i crispe-

FESTA  MOLLET, PARETS, MONTORNÈS, LA LLAGOSTA, SANT FOST I SANTA MARIA DE MARTORELLES COMPTARAN AMB UN PASSATGE DEL TERROR PER HALLOWEEN

tes amb Les Llagostes de l'Avern, 
que projectaran una pel·lícula a 
partir de les 20 h. Finalment, la 
Casa de Andalucía també vendrà 
castanyes dimecres al vespre (de 
20 h a 1 h) al Centre Cultural.

Montmeló també celebrarà la 
castanyada dimecres. Serà a la pla-
ça de la Quintana. El CIJ Esplaia't 
vendrà castanyes i farà tallers i jocs 
a partir de les 17 h. A les 17.30 h 
tindrà lloc el taller Decorem la tar-
dor. A les 18.30 h, la companyia Pot 
Petit portarà l'espectacle d'anima-
ció infantil, amb els temes del seu 
tercer disc A l'Aventura. La Colla 
Infantil i la Colla Jove de Diables de 
Montmeló també faran un especta-
cle pirotècnic de petit format, amb 
música, imatges i foc –La nit de les 
petites bruixes– a les 20 h, i a partir 
de les 20.45 es farà la botifarrada 
popular organitzada per l'Esplaia't.

A Sant Fost, el grup de Teatre Se-
gle XX tornarà a fer un passatge del 
terror. Serà dimecres i divendres 2, 
de 21 h a 1 h, a la Masia Restaurant 
El Mas (avinguda Prat de la Riba). 
S'estrena una nova ubicació des-
prés que les darreres edicions el 
túnel tingués lloc a l'Ateneu.

A Martorelles, per la seva ban-
da, el Casal d'Avis La Masia i Can 
Sunyer repartiran castanyes gra-
tuïtament a l'esplanada de Car-
rencà, durant el mercat setmanal, 
dissabte de 10 h a 12 h.

I finalment, Santa Maria de 
Martorelles podrà gaudir dime-
cres a la tarda del Populus Male-
dictus: l'escola de dansa Pas a Pas 
farà una actuació al poliesportiu 
(19.30 h) i a partir de les 22 h en-
gegarà el passatge del terror a la 
plaça Joan Matons. 

23 h es farà el túnel del terror Ter-
ror al cinema, a càrrec d'Ara Sarau. 
A més, els Casals Municipals de 
Gent Gran organitzen diversos be-
renars i balls per a la castanyada. 
Dijous va ser el primer, al Casal 
Sant Jordi, aquest divendres (17 
h) és el segon, al Casal Ca n'Oms, 
amb l'actuació musical de Duo 
Monseny, i dissabte (16.30 h) serà 
l'últim, al Casal Asoveen, amb l'ac-
tuació de Choffers.

Montornès serà un altre dels 
municipis que comptarà amb un 

passatge del terror. Serà dimecres 
de 19 h a 23.45 h a Can Xerracan. 
Després de les dues edicions pas-
sades, amb Saint Edith's Orphana-
ge, canvia el format i enguany hi 
haurà El circo de las sombras. Es 
tracta d'una activitat organitzada 
pel Departament de Joventut de 
l'Ajuntament i amb la col·laboració 
d'Horroryzeme.

A la Llagosta, per la seva ban-
da, el Halloween Black Nights Ex-
perience omplirà el parc Popular 
d'activitats. L'acte central serà el 

POR  Horroryzeme atemorirà als túnels de Montornès i la Llagosta
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MOLLET DEL VALLÈS. Aquest cap de 
setmana se celebra la 26a Diada 
dels Castellers de Mollet, i el cap 
de colla, Damià Madrid, assegura 
que la intenció dels verd claret és 
"repetir la millor actuació de la 
nostra història". És a dir, tornar 
a carregar i descarregar un 3 de 7, 
un 4 de 7 i un 3 de 7 amb agulla, 
com ja van fer el passat mes de 
setembre a la Fira d'Artesans. A 
més, Madrid explica que estan tre-
ballant en dos castells nous –un 5 
de 7 i un 4 de 7 amb agulla– que 
podrien fer diumenge a la plaça 
Prat de la Riba. "Si als assajos 
surten perfectes, els farem; si 
no, no tenim cap pressa per fer-
los", afirma.

Els actes de la diada castellera 
ja van arrencar dimarts i dijous, 
amb dos assajos al Mercat Vell, i 
continuen aquest divendres amb 
un nou assaig (20 h) i una festa al 
ritme de la música de dj Mini-Kus 
(23 h), també al Mercat Vell. Dis-
sabte serà la vigília de la diada, i 
se celebrarà una gimcana infantil 
(12 h) a Prat de la Riba i una cer-
cavila i actuacions castelleres per 
diferents places del centre amb 
Castellers de Montcada, i Gegan-
ters, Diables i Castellers de Mo-
llet (18 h). I la festa es desplaçarà 
fins al Mercat Vell amb el concert 
de La BellugaBoys i una sessió de 
música amb dj Ixentes.

Castellers de Cerdanyola, així com 
també dels Castellers de Mollet.

Homenatge als Castellers
L'Ajuntament, en nom de la ciutat, 
instal·larà dissabte (18.15 h) una 
placa commemorativa al millor 
castell que mai ha fet la colla mo-
lletana: el 3 de 7 amb agulla. Serà 
a la Plaça Artesania, on va tenir 
lloc l'actuació, amb l'objectiu de 
"reconèixer la trajectòria d’una 
de les entitats més representa-
tives de la ciutat" i de "mantenir 
viu el record d’aquella diada 
història".  S.c.

arxiu

TRADICIONAL LA COLLA MOLLETANA REPETIRÀ 3 CASTELLS DE 7 I POTSER N'AFEGEIX ALGUN MÉS

Els Castellers podrien portar
castells inèdits a la 26a Diada

DIADA  Els Castellers van fer dos castells de 7 l'any passat

MARTORELLES. L'Associació de Mú-
sics Carrancà Rock de Martorelles 
organitzarà aquest dissabte (de 21 
h a 4 h) la quarta edició del Fiorkon-
Fest. Es farà a la masia de Carrencà 
amb les actuacions de grups que 
formen part de l'entitat, com Psyc-
hotropic Swamp –una barreja de 
rock psicodèlic, progressiu, sureny 
i blues–, Tayo –rock metal amb in-
fluències del heavy metal dels anys 
80–, i dos grups de versions, Verti-
dos Borne –punk-hardcore-festiu– 
i Conchas del asco –punk-rock-tu-
no-folklòric.

El festival tornarà a homenat-
jar Óscar Fiorkón Gómez, que 
"va ser durant molts anys el 
president de l'associació i amic 
de molts de nosaltres", explica 
Laura Campos, l'actual presiden-
ta. "Malauradament no és amb 

nosaltres des de desembre de 
2014, i des d'aleshores organit-
zem aquest festival per recor-
dar-lo", afegeix Campos.

Les actuacions de cinc grups 
de l'entitat faran possible aquest 
festival, que és "l'esdeveniment 
en què més components de l'as-
sociació participem alhora", 
apunta la presidenta. La novetat 
d'enguany és que hi ha inclosa 
una jam session al final de tot 
perquè tots els assistents que ho 
vulguin puguin participar-hi fent 
la seva pròpia creació. El festival 
està pensat "per gaudir de la 
música, la creativitat i la ima-
ginació que uns quants –princi-
palment martorellencs i dels en-
torns– intenten compartir amb 
la resta, i per passar una bona 
estona", clou Campos.  S.c.

Carrancà Rock munta 
el quart FiorkonFest

MÚSICA  SERÀ DISSABTE A LA MASIA DE CARRENCÀ

Arrenca el
24è concurs de 
fotos Sant Vicenç
MOLLET. L’Ajuntament ha convocat 
la 24a edició del Concurs de Foto-
grafia Sant Vicenç. La inscripció al 
concurs és gratuïta i hi poden par-
ticipar totes les persones aficiona-
des a la fotografia que ho desitgin. 
Cada participant pot enviar fins a 
un màxim de tres obres per tema, 
en color o blanc i negre, que no ha-
gin estat premiades en altres con-
cursos i que no s’hagin presentat 
anteriorment en aquest concurs, i 
poden ser tant digitals com analò-
giques. Les categories d'enguany 
són Mollet, Lliure i Mirada Jove. 
Les fotos s'han de presentar dins 
d'un sobre abans del 7 de gener a 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana.  

Imperiales MC 
celebra el
seu 25è aniversari
MOLLET. Imperiales MC Mollet ce-
lebrarà dissabte la gran festa del 
seu 25è aniversari. Serà al Kefem 
–ronda de Can Fàbregas– amb ac-
tuacions de tres grups de música 
–Crazy Rockets, Stray Pigs i Soul 
& Sunrise– i espectacles de pole 
dance dins la discoteca. A més, a 
la porta hi haurà dos foodtrucks 
fins a la 1 h i el carrer estarà re-
servat per aparcar exclusivament 
motos, que principalment seran 
Custom o Harley Davidson. També 
es comptarà amb l'assistència de 
diversos motoclubs de Catalunya 
i França. Imperiales va néixer el 
1993 i des del 1995 tenen seu al 
carrer Alsina, 22. 

Diumenge serà el gran dia. A 
les 8 h es faran la foto família i 
es lliurarà la camisa de Casteller 
d'honor i a les 12 h arrencarà 
l'actuació castellera amb els Cas-
tellers de Caldes de Montbui i els 
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Hi col·laboren:

CAMPANYES I ADHESIONS
• EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS. El 
divendres 30 de novembre i el dissabte 
1 de desembre tornarem a fer una de les 
mobilitzacions solidàries més remarca-
bles que es fan a Catalunya: serà la 10a. 
edició del Gran Recapte d’Aliments, que 
mobilitzarà 27.500 persones voluntà-
ries per fer possible aconseguir 4.500 
tones d’aliments que s’han proposat 
aconseguir des del Banc dels Aliments 
per fer front a la pobresa i precarietat de 
moltes famílies catalanes: Us demanem 
que porteu al Casal aliments nutritius de 
llarga durada, oli, conserves, llet, pasta, 
sucre, etc. i el Casal farà arribar les vos-
tres donacions al Banc dels Aliments.

• EL MANDAT DE L’1 D’OCTUBRE NO 
ÉS SIMBÒLIC. Tenint en compte que 
el 27 d’octubre de 2017 el Parlament de 
Catalunya va aprovar per majoria abso-
luta la proposta de Resolució (entrada 
a Registre el 27/10/2017 amb el nº 
72.032) que regula la Constitució de 
la República catalana, com Estat inde-
pendent i sobirà, de dret, democràtic i 
social, i que aquesta Resolució va ser 
votada i aprovada pel Parlament de 
Catalunya amb 70 vots a favor, 10 en 
contra i 2 vots en blanc dels Diputats 
presents a l’hemicicle, ens adherim a la 
Campanya de l’ANC per tal que aquesta 
Resolució es publiqui al Diari Oficial de 
la Generalitat DOGC i es faci efectiva.

ESCAPADES AL  TEATRE
• DIJOUS 8 DE NOVEMBRE A LES 
19 H anirem al Teatre Tívoli a veure la 
comèdia musical  “La jaula de las locas” 
amb l’Àngel Llàcer i Manu Guix. Preu 54 
euros a platea.

• DIJOUS 22 DE NOVEMBRE A LES 
19 H anirem al Teatre Poliorama a 
veure el musical “Maremar” amb lletra 
i música de Lluís Llach, a càrrec de la 
Cia. Dagoll Dagom. Preu 36 euros.€

CELEBRACIÓ DE 
L'ANY FABRA

• El Servei de català de Mollet (CPNL) 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Mollet i el Museu Abelló organitzen una 
Conferència de professor de la UAB 
David Paloma titulada “Els dos pro-
jectes de Pompeu Fabra” per recordar 
la seva figura i la seva obra, tenint en 
compte tant la seva dimensió lingüística 
com la cívica i la humana. Dimecres 7 
de novembre a les 19.30 hores al Museu 
Abelló. 

• I a continuació de la Conferència a les 
21.30 h el Servei de Català (CPNL) i el 
Casal Cultural organitzen a la Sala d’Ac-
tes del Casal un sopar fabrià amb sopa 
de lletres, llibrets fabrians i postres 
de xocolata, ja que el mestre era molt 
llaminer. Amb la presèn Marina Duñac i 
Pep Salsetes, entre d'altres i ho amani-
rem amb alguna sorpresa més. Preu: 10 
euros i els tiquets s’han de reservar a la 
secretaria del Casal fins el 31 d’octubre.

SORTIDES I EXCURSIONS
• DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE farem 
una sortida comercial a Tarragona. 
Sortirem de Mollet a les 8 h, després 
de la presentació de productes, visi-
tarem la Cooperativa de Vila-Rodona 
amb degustació de vins. Abans de dinar 
farem un Vermut de Reus i seguidament 
tindrem un bon dinar i ball. Arribarem a 
Mollet a una hora prudencial. Preu tot 
inclòs 17 euros. Inscripcions a partir del 
dilluns 29 d’octubre.

• AVANÇAMENT DE PRIMAVERA: 
CREUER FIORDS NORUEGS DEL 18 
AL 25 MAIG. Sortirem de Mollet en 
direcció a l’aeroport de Barcelona per 
aterrar a Malmö (Suècia) on ens espe-
ra el vaixell per visitar les poblacions 
de Stavanger, Bergen, Nordfjordeid, 
Fiord de Geiranger, Hellesylt, Alesund, 
Trondheim. Farem la presentació del 
viatge a la Sala d’Actes el dimarts 6 
de novembre. Preu tot inclòs cabina 
exterior 1.320 euros. Paga i senyal de 
50 euros. Al moment de la inscripció cal 
portar el passaport. Inscripcions a partir 
del 7 de novembre.

CONFERÈNCIES 
I PRESENTACIONS 

DE LLIBRES
• DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE A 
LES 17.30 H A LA SALA D’ACTES 
hem convidat a la periodista i advocada 
Bea Talegón. Viu a Madrid i actual-
ment és directora d’opinió de Diario 
16 i publica articles a El Plural i OK 
Diario. S’ha fet últimament molt popular 
entre nosaltres per la seva participació 
com a tertuliana en el programa de 
TV3 Preguntes Freqüents FAQS. Va 
militar al PSOE (2004-2015) liderant 
les Joventuts socialistes europees. Es 
defineix com a no independentista però 
també com una gran defensora dels 
drets civils i de la Democràcia. El Casal 
Cultural, conjuntament amb les Àvies 
i Avis per la Llibertat de Mollet l’hem 
convidada a venir per tal que ens exposi 

el seu punt de vista sobre la situació que 
estem vivint des de la perspectiva d’una 
persona que viu a la capital del Reino. 
(la data i hora de la Conferència estan 
pendents de confirmar en funció del vol 
d’avió i de la situació política). 

• DIJOUS 8 DE NOVEMBRE A LA 
SALA D’ACTES presentació del llibre 
“Culpable” de l’escriptora molletana 
Llum Ibarz que serà presentada per la 
politòloga Marta Vilaret. El llibre refle-
xiona sobre el bé i el mal així com 
sobre els principis morals de cadascú 
de nosaltres. 

PESSEBRE MONUMENTAL 
AL JARDINET

FINS EL 7 DE GENER podreu admi-
rar el Pessebre Monumental que farem 
sota la Porxada del Jardinet, gràcies a 
l’art pessebrista dels socis membres de 
la Junta del Casal Sr. Isidre  Ribas i Sra. 
Lídia Falcon que reprodueixen diferents 
masies de Mollet, amb salts d’aigua i 
diferents escenes bíbliques. Consulteu 
a la Sra. Inma (matins) o a la Sra. Glòria 
(tardes) les dates i horaris de visita 
disponibles pels socis i ciutadania de 
Mollet en general.  

PENYA D'ESCACS 
DE MOLLET   

La Penya d’Escacs Mollet reprèn la 
temporada amb la celebració de l’As-
semblea anual per tal de fixar els objec-
tius socials i esportius per al 2019. 
Inicialment tenim el primer equip a la 
màxima categoria provincial,  Preferent, 
i el segon equip a la següent, primera 
provincial. En funció de les incorporaci-
ons de nous socis inscriuríem un tercer 
equip, format per nens i socis novells, 
a la categoria inferior, tercera provin-
cial, o bé, si disposem de prou nens, 
valorarem inscriure un quart equip a 
la categoria sub12. Ens trobareu cada 
divendres de 17 a 20:45 hores a la Sala 
Cesc Bas, a la segona planta del Casal 
Cultural. Més informació a www.penya-
escacsmollet.com

LA GROSSA DE CAP 
D'ANY/LOTERIA ESTATAL

El Casal juga participacions de la 
Grossa de Cap d'Any de la Generalitat 
de Catalunya. amb els números 22016 
– 01964 – 25825 – 06738 de la Grossa 
de Cap d’Any, i cada butlleta del Casal 
juga als quatre números, de manera que 
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tenim més probabilitats que ens toqui.   
Tanmateix disposem de Loteria estatal 
de Navidad amb el número 80.212 que 
juga el Casal, el sorteig del qual es fa 
a Madrid. Recordeu que els benefi-
cis d’aquestes rifes ajuden a pagar el 
lot de Nadal i a més a més el bene-
ficis de la Grossa també reverteixen 
en programes socials a Catalunya. Per 
comprar-ne adreceu-vos a Sra. Imma 
(matins) Sra. Glòria (tardes). 

LOT DE NADAL 
PELS SOCIS

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE A 
PARTIR DE LES 16 H lliurarem el 
tradicional Lot de Nadal del Casal a 
tots els socis que s’hagin inscrit prèvia-
ment, i presentin el tiquet per recollir-lo. 
Enguany us hem preparat un lot que 
constarà de:
• 1 ampolla de cava Sumarroca Brut 
Reserva, 1 ampolla de vi negre amb 
D.O., 1 barra de torró tou Xixona, 1 barra 
de torró de xocolata amb Cointreau, 1 
caixa de neules artesanes, 1 paquet de 
galets de Pastes Sanmartí de Caldes, 
1 paquet de cafè Marcilla, 1 bossa + 1 
Caga Tió mini.
Les inscripcions es faran fins dimarts 
13 de desembre al preu de 20 euros. 
Inscripcions pel lot a Secretaria. Per 
tenir dret al lot i al sorteig de regals 
cal estar al corrent de pagament de la 
quota de soci de 2018.

CLASSES DE TEATRE 
AL CASAL   

Organitzades per l’escola de Teatre La 
Tramolla, les instal·lacions del Casal 
acullen aquestes classes cada dimarts 
de 17.30 h fins les 21 h. Més informació 
a consergeria o La Tramolla.

BALL DELS DISSABTES

Cada dissabte i diades especials, a par-
tir de les 17.30 h continua la ballaruga 
a la Sala d’Actes del Casal amb música 
en directe.
Dia 3: Duo Dava   
Dia 10: Manuel i Maria  
Dia 17: Javi   
Dia 24: Altarriba  
 

CINE CLUB EL CASAL

• DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE A 
LES 21 H a la Sala d’Actes visionarem 
Advise & Consent d’Otto Preminger que 
explica la història d’un candidat a la 

secretaria d’estat dels EEUU que és 
investigat pel seu passat comunista.

NOU TALLER DE VESTITS 
DE PAPER

Iniciem aquest nou Taller del Casal cada 
dilluns de 10 h a 12 h. Cal tenir coneixe-
ments de costura i tenim l’objectiu de 
fer una Desfilada al setembre al costat 
dels companys de Blanes que la fan 
cada any. Preu: 20 euros/trimestre. 

MARXA NÒRDICA: 
PUNT I SEGUIT

Un cop finalitzada la formació, estem 
treballant per consolidar un club de 
Marxa Nòrdica dins del Casal, amb un 
instructor/monitor titulat que ens ajudi 
a perfeccionar la tècnica, poder fer 
sortides regularment o nous cursos de 
formació, si s'escau. Demaneu infor-
mació a Secretaria (Sra. Glòria, tardes)

NOVETAT AL BINGO 
DELS DIVENDRES

Atenent les sol·licituds d’alguns socis, 
ampliem la quantitat de línies i bingos 
a 5 vegades.

CONVENI 
CASAL-LESTONNAC

En la línia d’esdevenir un Casal inter-
generacional, hem signat un conveni 
amb l’Escola Lestonnac mitjançant el 
qual alumnes de 4t d’ESO vindran al 
Casal a fer diferents tasques de Servei 
Comunitari, ajuda als avis i àvies del 
Casal i participació organitzativa en les 
pròpies activitats del Casal (Festa de 
l’Arbre 2019, fer catifes de flors, etc).

BRINDIS D'HONOR AMB 
EL CLUB DE BÀSQUET 

I CLUB CICLISTA MOLLET
DILLUNS 5 DE NOVEMBRE A LES 
19 H farem un Brindis d’Honor amb les 
respectives Juntes del Club de Bàsquet 
Mollet que celebra els seus 75 anys i 
del Club Ciclista Mollet que en celebra 
90. Aquesta activitat s’emmarca en 
la voluntat d’agermanament del Casal 
amb les entitats de la ciutat que celebrin 
aniversaris rodons (i que en siguem 
coneixedors) com ja ho hem fet amb la 
Biblioteca de Can Mulà, els Castellers, 
Tradicions i Costums, Colla de Diables, 
Associació de Col·leccionistes i Club 
Muntanyenc. 



dv, 26 octubre 201834

TEATRE  CAN GOMÀ ACOLLIRÀ DISSABTE A LES 18 H LA REPRESENTACIÓ DE L'OBRA 'HABANERA'

Havaneres i emigrants, units 
en la sarsuela del Fòrum Abelló

MOLLET. La companyia de sarsu-
ela de mollet Fòrum Abelló pre-
sentarà dissabte (18 h) al teatre 
Can Gomà la seva nova producció, 
Habanera, dins de la programa-
ció cultural Arts i Escena. Aques-
ta antologia d’havaneres líriques 
de sarsuela, amb dinou cançons 
interpretades de forma coral o 
solista, tracta diferents aspectes 
del recorregut que els emigrants 
fan quan viatgen al país d’acolli-
da i deixen el propi. Tant amb un 
to dramàtic com amb un registre 

més còmic, es desgranen les penes 
i alegries dels qui emprenen el vi-
atge d'ultramar per cercar opor-
tunitats lluny de la seva terra. 

Aquesta visió polièdrica del vi-
atge s’expressa en el trencaclos-
ques escènic que es va construint 
al llarg de l’antologia. L'espectacle 
clou amb un final de festa d’ha-
vaneres populars, cantades entre 
tots i acompanyades amb rom 
cremat. Daniel Pérez és el direc-
tor musical, Marta Busquets és la 
directora escènica i Anna Coma-

drana és l'encarregada de la de-
coració i la pintura escènica. Les 
entrades es poden comprar anti-
cipades –17 €– a La Marineta fins 
aquest divendres a les 20 h o a les 
taquilles de Can Gomà el mateix 
dia de l'espectacle –19 €–.  

fòrum abelló

ESCENOGRAFIA  Un trencaclosques anirà canviant les escenes de l'obra

MOLLET. Diumenge (18 h) clourà 
el cicle de teatre de tardor de la 
sala Fiveller amb la representa-
ció de Romeo y Julieta, una mirada 
distinta, que interpretarà Antzoki 
Teatteri –una companyia que ja 
va portar al maig a la sala molleta-
na La Casa de Bernarda Alba–. Es 
tracta d'una versió escrita i dirigi-
da per Tony Casla d'aquest clàssic 
de William Shakespeare.

El director presenta un amor 
impossible entre dos joves amb 
discapacitat intel·lectual. Tanma-
teix, no és impossible per part 
d'ells, sinó que –així com passa en 
l'obra original– és només impos-
sible per a la resta de gent. "Què 
passa quan Romeu i Julieta són 
dos joves amb discapacitat in-
tel·lectual? S'estimen menys? 
És diferent? És comprensible?", 

es qüestiona l'autor. "El repte 
per a la societat és enorme. En 
la memòria històrica de cada 
habitant del planeta, Romeu i 
Julieta són d'una determina-
da manera. Però, segurament, 
Shakespeare simplement volia 
parlar d'amor", assegura.

La senzillesa caracteritza l'esce-
nografia, amb pocs elements i no-
més música, llum i uns actors que 
faran sentir a l'espectador que un 
altre amor és possible.

Les entrades –a un preu de 7 €– 
es poden reservar al telèfon 661 
92 86 53 i també es poden com-
prar el mateix dia de l'actuació a 
la taquilla de la sala Fiveller. i

 ANTZOKI TEATTERI REPRESENTARÀ L'OBRA DIUMENGE

Una versió "distinta" de 
Romeu i Julieta, a la Fiveller

Un conte de Roald 
Dahl en titelles, al 
teatre Can Rajoler
PARETS. El teatre Can Rajoler aco-
llirà diumenge (18 h) l'obra de te-
atre El viatge d'en James, a càrrec 
de la companyia Sim Salabaim, 
dins de la programació de Rialles. 
Es tracta d'una adaptació de James 
i el préssec gegant, escrit per Roald 
Dahl, en la qual hi ha tant actors 
com titelles. El conte vol potenciar 
el sentiment d’autoconfiança, ani-
mar a no quedar-se passiu davant 
les adversitats i posar consciència 
i valor a l’amistat. Tot plegat suc-
ceeix en una paradeta de fruita 
amb una narradora molt especial 
i alhora familiar, una fruitera que 
fomentarà la importància de men-
jar verdures i fruita.  

Diumenge acaba 
la 39a Mostra de 
Teatre de Sant Fost
SANT FOST. La 39a Mostra de Te-
atre organitzada pel Segle XX ar-
ribarà diumenge (18 h) a la seva 
fi amb la representació de Taula 
Rodona, a càrrec de la companyia 
El Tramvia, de Mataró.

El dia abans, dissabte (18 h), 
també hi haurà una altra repre-
sentació. Serà Sandra Miller, inter-
pretada per un dels grups juvenils 
de la companyia santfostenca. La 
Sandra, una noia de 18 anys, des-
apareix a Amsterdam quan esta-
va fent un interraïl amb un grup 
d'amigues. Les cinc companyes de 
viatge seran investigades i inter-
rogades per intentar saber què va 
passar amb la Sandra.  

MONTMELÓ. La companyia Laz-
zigags portarà diumenge (12 h) 
l'obra infantil La Berta i el seu 
robot a la sala Polivalent, dins de 
la programació de La Xarxa. La 
Berta, després de muntar un robot, 
haurà d’ensenyar-li a parlar, ca-
minar, menjar o ballar. A més, ella 
haurà d’aprendre a fer-se respon-
sable d’algú, del seu nou amic.

'La Berta i el seu 
robot' aterraran 
a la sala Polivalent 

Dg 28 d'octubre, 18 h
Sala Fiveller. Preu: 7 €

Ds 27 d'octubre, 18 h
Teatre Can Gomà. Preu: 19 €

Arts i Escena

Entre la vintena d'activitats d'Arts i Es-
cena hi haurà un homenatge al pintor 
Joan Abelló amb motiu del desè ani-
versari de la seva mort, amb una expo-
sició de retrats del pintor a L'Aparador. 
També destaquen l’adaptació de La 
Celestina de la premiada companyia 
teatral Atalaya i l’actuació del grup 
musical Lluís Coloma Trio.

DEU ANYS DE LA 
MORT D'ABELLÓ
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Av. Caldes de Montbui, 27. Local 28. Mollet del Vallès
info@molletrecanvis.com � Tel. 672 104 938

www.molletrecanvis.com

ESPECIALISTES EN RECANVIS PER A CALDERES

dissabte 27

diumenge 28

divendres 26

EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Cel tapat amb núvols alts 
i prims tot el dia, entera-
nyinant el cel i tempera-
tures lleugerament més 
baixes.

Un front del nord obrirà 
les portes a una entrada 
d’aire fred, amb una forta 
baixada de temperatures 
i pluges intenses.

Un fort vent del nord, 
prolongarà l’entrada d’ai-
re fred, amb un dia vari-
able, ventós i de rigorós 
hivern.

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

DIJOUS, 18 21ºC 15ºC  20ºC            0,8 47 km/h ENE

DIVENDRES, 19 23ºC 20ºC  21ºC             0,6 42 km/h ENE

DISSABTE, 20 25ºC 16ºC  21ºC              5   24 km/h ENE

DIUMENGE, 21 26ºC 13ºC  23ºC              - 21 km/h SW

DILLUNS, 22 23ºC 14ºC  19ºC               - 19 km/h SSE 

DIMARTS, 23 23ºC 12ºC  21ºC                  -                   19 km/h WSW

DIMECRES, 24 26ºC 11ºC  22ºC              - 21 km/h SW

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

TEATRE  L'ENTITAT LLAGOSTENCA VA FER DIUMENGE LA SEVA DARRERA REPRESENTACIÓ

Amics de la Cultura Hema Fama
s'acomiada dels escenaris

LA LLAGOSTA. L'entitat local Amics 
de la Cultura Hema Fama es va 
acomiadar diumenge a la tarda 
dels escenaris, amb la represen-
tació de tres obres de teatre al 
Centre Cultural. L'entrada gairebé 
omple el ple. Es tracta de Cómo 
han cambiado las cosas i Me caso 
conmigo misma, escrites per la 
llagostenca Emilia Murillo, i El 
consultorio, escrit per la també 

llagostenca Maite Salcedo. Unes 
obres que van interpretar amb la 
participació d'un antic company 
de l'entitat i de dos membres de 
Pícaro Teatro, que es van sumar 
als actors d'Hema Fama.

Des de l'entitat expliquen que 
"per motius personals s'ha de-
cidit per junta que no podem 
fer més obres de teatre". La de-
cisió la van fer oficial en acabar 

els espectacles de diumenge, amb 
la presència de l'alcalde, Óscar 
Sierra, el regidor de Cultura, Ma-
riano García, i la regidora de Gent 
Gran, Antonia Illescas. És una de-
cisió que asseguren que "no volí-
em prendre". D'aquesta manera, 
Amics de la Cultura Hema Fama 
atura la seva activitat de manera 
indefinida, deu anys després de la 
seva creació.  S.c.

marc barrio

AL CENTRE CULTURAL  Representant una de les tres obres de teatre en el dia del seu adéu

LITERATURA ÉS DIVENDRES A LA BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG

Ramon Mas porta el seu
llibre 'Afores' a Martorelles
MARTORELLES. La Biblioteca Mont-
serrat Roig organitza aquest di-
vendres (18.30 h) un club de lec-
tura que girarà entorn del llibre 
Afores, escrita per Ramon Mas 
–l'autor hi assistirà–. Afores és 
una novel·la estructurada en vuit 
capítols que podrien ser llegits 
com a independents, però que fan 
referència a un mateix univers. Els 

textos fan una aproximació al món 
rural d'avui, però també a les pro-
funditats de l'ànima humana. Un 
element distorsionador de la ru-
tina sacseja l’aparent placidesa de 
l’entorn: un suïcidi. Els habitants 
del poble i un foraster coincidiran 
a l’enterrament. El llibre està ple 
de misteris que s'expliquen a mit-
ges o que tan sols s’insinuen. i

L'Associació de Veïns de l'Estació del Nord va celebrar dissabte una nova
edició de la Festa del barri, amb l'organització conjunta amb la colla dels Morats. 
L'escenari del pati de l'escola Sant Jordi va acollir tota mena d'espectacles 
durant tota la tarda també a càrrec de l'escola Dandi i la Tramolla. mollet

Reunits per celebrar la festa del barri
marc barrio

BICICLETADA ARRENCARÀ A LES 10.45 H DE LA PLAÇA DE LA VILA

Diumenge se celebra el
Dia de la roda a Sant Fost
SANT FOST. Diumenge tornarà una 
nova edició del Dia de la roda. La 
bicicletada arrencarà a les 10.45 h 
de la plaça de la Vila i passarà per 
diversos carrers del municipi.

Tots els participants han de 
portar casc obligatòriament i els 
infants hauran d'anar acompa-

nyats d'un adult. A més hi haurà 
esmorzar, obsequis i sorpreses 
per a tots els ciclistes.

L'activitat l'organitza l'Ajunta-
ment de Sant Fost, amb la col·la-
boració de Protecció Civil, Ràdio 
Sant Fost i la Penya Barcelonista 
Alba del Vallès. i

El barceloní Daniel Justribó s’ha en-
dut el principal premi del 31è Festi-
val de Poesia de Parets: el de millor 
poema inèdit, amb l’obra La ment 
captiva. Pel que fa al millor rapsode, 
el guanyador va ser Baltasar Fonts, 
de Moià, pel recitat de Diguem que 
me n’anava de Miquel Martí i Pol. 
I en poesia visual, el guardó va ser 
per L’ànima sosté el cos de Dolors 
Vinyoles i Enric Badal. i

Daniel Justribó 
guanya el Festival 
de Poesia de Parets
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Grupo Expert Habitat, experts en 
jardineria, jacuzzi i l'entorn de la casa
Ara que s'acosta l'hivern, potser et 
planteges instal·lar un jacuzzi a la 
teva llar. Si és així, la millor opció és 
contactar amb Grupo Expert Habitat, 
l'empresa líder en vendes de gespa ar-
tificial, venda i instal·lació de jacuzzi i 
especialitzada en reformes que fan de 
la llar i el seu entorn un espai encara 
més confortable.

Des de l'any 2000 Grupo Expert 
Habitat es dedica a la construcció i a 
la jardineria. A més de comptar amb 
operaris propis per la direcció de pro-
jectes de gran envergadura i maquinà-
ria homologada, la seva experiència es 
corrobora en els més de 6.000 projec-
tes que fins avui dia ha dut a terme.

GRUPO EXPERT HABITAT
Carrer Monistrol, 1 - PARETS

Tel. 93 499 60 01 / 683 409 930

www.grupoexperthabitat.com

Una casa té molts espais per decorar i, 
quan comencem a arranjar-la, ens crea 
infinitat de complicacions per deixar-la 
com volem. Un dels punts més compli-
cats és l’espai de sota les escales. Una de 
les opcions és que aprofiteu aquest es-
pai per utilitzar-lo com a lloc d’emma-
gatzematge. Un armari extra sempre és 

benvingut a les nostres llars, on sempre 
anem escassos d’espai. El problema és 
que no podeu recórrer a un armari nor-
mal, perquè deixaríeu racons sense uti-
litzar. Per això és recomanable que acu-
diu a una botiga especialitzada perquè 
us facin un que s’adapti perfectament.

Existeixen altres opcions per deco-

L'espai sota les escales rar l’espai de sota l’escala i aconseguir 
que sigui un espai útil. Una d’aquestes 
és col·locar una porta feta a mida amb 
prestatges interiors i calaixos per po-
der rendibilitzar-lo al màxim per guar-
dar les vostres coses. 

Una altra opció és que utilitzeu 
aquest forat per dividir espais fent 
servir un sofà o una taula i cadires que 
formin un ambient completament dife-
rent. AMic - TOT SANcugAT

Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 
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Si us agraden les pizzes picants a LA 
TOMATE MAGIQUE n’hi trobareu una 
bona selecció. Una de les més saboroses 
i tradicionals és la Mexicana, una com-
binació extraordinària dels ingredients 
que sempre tenen més bona acceptació: 
tomàquet, olives, vedella picada, blat de 
moro, pebrot i formatge emmental. Tot 

el sabor de Mèxic concentrat en una sola 
pizza, i ben amanida, si voleu, d’un oli 
picant de primeríssima qualitat. A més, 
per acompanyar la Mexicana, res mi- 
llor que fer-ho amb un bon vi d’entre l’ex-
tensa selecció que hi ha a la casa. Veniu 
a gaudir de les millors pizzes picants; la 
Mexicana no us deixarà indiferents!

Pizza Mexicana
Tomàquet, vedella picada, blat de moro, olives, pebrot
i formatge emmental

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

Segundo plato
� Entrecot a la brasa con guarnición
� Dorada a la espalda con gambas
� Confi t de pato a la naranja
� Solomillo a la pimienta verde con fl an de arroz
� Paella marinera con bogavante (supl. 3 euros)

Postre
� Piña natural concrema catalana quemada
� Profi teroles con chocolate caliente
� Flan casero de huevo
� Mel i mató
� Panellets con moscatell

Agua, vino y gaseosa, refresco 
o cerveza barra

Bebida

Primer plato
� Ensalada tibia de crujiente de pollo, 
manzana y queso con salsa de monstaza y miel
� Surtido de ibéricos con pan de coca
� Parrillada de cerduras con salsa romesco
� Coca de escalibada con anchoas
� Pulpo a la brasa con all i oli
� Canalones de brandada de bacalao

16 €

Menú 1 de noviembre
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