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EN PORTADA

ROTONDA DE CAN PUIG  Es preveu millorar la mobilitat dels vianants ACCÉS AL PONT  S'està redactant el projecte de camí per a vianants a Montornès

L'ens estudia actuacions entre Martorelles 
i Vilanova, el segon tram de carretera amb 
més risc d'accident de Catalunya, per
poder executar les obres a partir del 2020

MARTORELLES / MONTORNÈS. La Di-
putació de Barcelona està treba-
llant en la redacció d'un projecte 
per millorar la seguretat de la BV-
5001 –carretera de la Roca– en 
el tram de Martorelles a Vilanova 
dels Vallès, que enguany s'ha si-
tuat com el segon tram amb més 
risc d'accident de Catalunya, se-
gons l'informe EuroRap del RACC. 
Així ho han confirmat fonts de la 
Diputació, que preveuen que la 
redacció del projecte s'acabi de 
fer aquest 2019 per poder treure 
a concurs les obres el 2020.

El tram afectat és el comprès en-
tre els punts quilomètrics 13,450 i 
19,870, poc més de sis quilòme-
tres per on, segons dades de la 

Diputació, hi circulen diàriament 
uns 10.360 vehicles de mitjana els 
dies feiners, dels quals un 9% són 
vehicles pesants –camions i auto-
cars– un volum que es redueix a 
una mitjana de 7.500 vehicles els 
caps de setmana, quan el que s'in-
crementa és la presència de ciclis-
tes. "La majoria d'accidents es 
produeixen en cap de setmana. 
És una carretera amb poc mar-
ge lateral i sense vorals, i això la 
fa més perillosa", indica l'alcalde 
de Martorelles, Marc Candela. 

Accions previstes
A banda del projecte que la Dipu-
tació redactarà, per aquest 2019, 
l'ens supramunicipal ja ha pressu-

La Diputació redacta un projecte
per millorar la seguretat a la BV-5001

Carreteres

Un altre punt viari complicat a la zona 
és el carrer de la Carrerada –la via 
que connecta la BV-5001 amb el pont 
de l'Aiguabarreig i que passa per la 
coneguda com rotonda de l'Esteve. 
El trànsit de persones –que travessen 
la carretera a banda i banda– i els 
estacionaments en doble fila i en 
espais prohibits són alguns dels 
elements preocupants. En aquest cas, 
però, la via que distribueix el trànsit 
de vehicles provinents de la C-17 cap 
a la zona industrial és competència 
de la Direcció General de Carreteres 
de la Generalitat, qui, segons Candela, 
està estudiant millores. Les actuacions
es farien en paral·lel a la millora del 
trànsit a l'entorn de la rotonda del 
Decathlon a Mollet, que afectaria
els accessos al polígon industrial
de Martorelles i les vies C-17 i AP-7.

PUNT CONFLICTIU AL 
CARRER CARRERADA 
DEL POLÍGON ROCA

gOOgle MAps gOOgle MAps

postat 80.000 euros per millorar 
la seguretat a l'entorn de la ro-
tonda de Can Puig, a Martorelles. 
Segons Candela, en aquest cas, es 
preveu senyalitzar passos de via-
nants i allargar i construir voreres 
al voltant de la rotonda per "fa-
cilitar l'accés dels vianants des 
de Can Puig al polígon industri-
al", explica. 

Un altre punt complicat segons 
Candela és l'entroncament de la 
carretera per sota de la masia de 
Carrencà, on les incorporacions 
des del carrer Mogent i del Molí 
del polígon disposen de poca vi-
sibilitat. "Hem reclamat un es-
tudi per buscar una solució per 
a aquest entramat, que podria 
ser una rotonda", explica l'alcal-
de, que fa unes setmanes mante-
nia una trobada amb el diputat 
d’Infraestructures Viàries i Mobi-
litat, Jordi Fàbrega, a qui li exposa-
va la problemàtica d'aquest punt 
d'accés entre la carretera i el nucli 
urbà de Martorelles.

Pel que fa a les millores al ter-
me municipal de Montornès, la 
Diputació ha confirmat que està 
redactant un projecte, que preveu 
enllestir durant aquest primer 
trimestre de 2019, per fer realitat 
un pas de vianants segur paral- 
lel a la BV-5001 i que connecti 
el nucli de Montornès per Can 
Bosquerons amb el pont sobre el 
Besòs a Montmeló, una antiga rei-
vindicació municipal per millorar 
l'accés de moltes persones que ac-
cedeixen a peu a Montmeló i que 
actualment caminen pels estrets 
vorals de la carretera, amb el pe-
rill que això comporta.

Actuacions ja executades
Aquest pas per a vianants cap a 
Montmeló seria similar a l'itine-
rari que es va obrir el 2018 entre 
Vilanova del Vallès i el barri de Ca 
l'Ametller de Montornès i que va 
suposar una inversió de 814.000 
euros. Una altra de les actuacions 
executades els darrers anys per 

la Diputació en aquest tram és la 
rotonda a la cruïlla de la BV-5001 
amb la carretera del Masnou (BP-
5002).

Pel que fa a la carretera de la 
Roca en el tram anterior –entre la 
cruïlla amb la B-500 a Sant Fost, el 
pas per Montcada i Reixac i l'accés 
a Santa Coloma de Gramenet–, du-
rant el 2017 la Diputació va exe-
cutar obres per valor d'un milió 
d'euros que van suposar l'ampli-
ació de calçades i vorals i una mi-
llora de l'asfaltatge. i laura ortiz
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BAIX VALLÈS. Per tercer any conse-
cutiu, els primers nadons de l'any 
de l'Hospital de Mollet no han 
nascut fins al dia 2 de gener. En-
guany han estat l'Hugo i la Clàudia 
–bessons–, fills de la Mireia Camp-
many i l’Alejandro Rivas, pares 
primerencs de 28 anys que viuen 
a Caldes de Montbui.

L'Hugo, que ha pesat 2,8 quilos, 
va ser el primer en néixer, a les 
14.15 h, i la Clàudia, que ha pesat 
200 grams menys –2,6 quilos–, va 
néixer només un minut després, a 
les 14.16 h. La mare havia ingres-
sat el mateix dia 2 de gener a les 
8 h i sis hores després va donar 
a llum. "Com que era una cesà-
ria programada, tot va ser més 
tranquil·let", explica.

Pel que fa als nadons, la mare 
assegura que "l'Hugo és més 
tranquil·let que la seva germa-
na, i la Clàudia està més revol-
tosa". El pare, a més, apunta que 
"l'Hugo encara ni ha plorat, i 
la Clàudia sí". I sobre la relació 
entre tots dos, els pares confir-
men el fort lligam entre els seus 
fills, característic dels bessons, i 
expliquen que sempre estan en 
constant contacte. De fet, la Mi-
reia afirma que "la Clàudia va 
més per lliure, però si ella plo-

ra, l'Hugo està més protector i 
sembla com si la protegís".

"El millor regal de l'any"
L'Alejandro ha rebut la notícia que 
són els primers pares del 2019 a 
l'Hospital de Mollet amb "nervis", 
que se sumen a les ganes "de co-
mençar aquesta nova etapa".

La Mireia explica que podrien 
haver estat tant del 2018 com 
del 2019, però que "han nascut 

abans d'hora". Tot i això, "tam-
poc esperàvem que arribarien a 
la setmana 38, en ser bessons". I 
també assegura que tot plegat l'ha 
fet sentir "molt orgullosa i molt 
alegre. Aquest ha sigut el millor 
regal d'aquest any. Comencem 
molt bé el 2019 i amb moltes 
ganes de seguir així".

Ser pares ho canvia tot, "i en-
cara més per partida doble", 
assenyala la Mireia. Els pares han 

recordat també les sensacions del 
dia en què van saber que tindrien 
bessons. "El dia de l'ecografia en 
què ens van dir que eren dos 
va ser un xoc, perquè no ens ho 
esperàvem. Però, també va ser 
molt maco a la vegada", afirma la 
mare. El pare també recorda que 
el dia en què van saber que tin-
drien dos fills va estar ple d'emo-
cions: "Vam plorar, vam cantar i 
vam fer de tot".  s.carrillo

MOLLET. La brigada de jardineria 
de l'Ajuntament de Mollet ha dut 
a terme una actuació per eradi-
car la presència de rates a la pla-
ça d'Andalusia, un problema que 
s'arrossega fa anys. La presència 
de caus de rates sota la vegetació 
d'aquesta plaça ha estat un pro-
blema present des del principi de 
la urbanització de la zona. "Tot i 
les intervencions de jardineria 
i fins i tot actuacions amb verí 
que no afectava les persones, 
es va veure que no s'acabava 
de solucionar el problema", 
explicava l'alcalde, Josep Monràs, 
dimecres en una nova sessió de 
Facebooklive.

Salubritat pública
En aquest sentit, l'alcalde indicava 
que ha demanat al departament 
de jardineria una actuació "de 
contundència" per solucionar 
aquest tema de "salubritat pú-
blica". Fonts municipals apunten 
que "s'han netejat les bardis-
ses que hi ha a la plaça per tal 
d'eliminar els caus que hi havia 
amagats". Monràs, però, alertava 
que el problema també respon 
a una part d'"incivisme", ja que 
"els nens llencen el tros d'en-
trepà o les llaminadures entre 
la vegetació i això fa de reclam 
dels rosegadors", assegurava. 

El peatge de la C-33 puja un 1,5%Jordi Domènech, premi Marta Mata de Pedagogia
Els peatges a les autopistes de la Generalitat 
pujaran entre un 1,5% i un 2,9%, segons dades 
de la Conselleria de Territori. En concret, la 
barrera de Mollet-la Llagosta a l'autopista C-33 
(Montmeló-Barcelona) s'encarirà un 1,5%.

El montmeloní Jordi Domènech va rebre el passat novembre el premi  
Marta Mata de Pedagogia, que atorga l'Associació de Mestres Rosa Sensat. 
En la seva 38a edició, es va guardonar el treball Indagación, ABP y 
controversias. Apuntes para la competencia científica, que dóna una visió 
de l'ensenyament en l'àmbit de la ciència. 

SOCIETAT

s.C.

BESSONADA  La Mireia i l'Alejandro al costat dels seus fills a l'Hospital aquest dijous

NATALITAT  SÓN FILLS DE LA MIREIA CAMPMANY I L’ALEJANDRO RIVAS, PARES PRIMERENCS DE CALDES DE MONTBUI VIA PÚBLICA

L'Hugo i la Clàudia són els primers
nadons de l'any 2019 a l'Hospital

Actuació contra 
la presència de 
rates a la plaça 
d'Andalusia

L'Hugo va néixer a les 14.15 h amb 2,8 kg, i la Clàudia ho va fer a les 14.16 h amb 2,6 kg
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LLIÇÀ

MARTORELLES. El Pla de Millora 
Urbana (PMU) del carrer Barcelo-
na –via d'accés a Martorelles des 
de Mollet– "està completament 
estancat". Així ho reconeix l'al-
calde de Martorelles, Marc Can-
dela, qui assegura que "és de les 
unitats d'actuació de creixe-
ment urbanístic de Martorelles 
que està més paralitzada". Tot 
plegat, quan aviat farà 10 anys 
de l'aprovació del projecte, amb 
la qual es pretén construir nous 
blocs de pisos.

Candela afirma que "és un 
problema important, perquè 
l'Ajuntament no pot fer gaire 
cosa més que tenir-ho net i as-
sentat" i lamenta que "allà hi ha 
moltes cases que s'han buidat 
amb l'expectativa que allò crei-
xeria, i a dia d'avui no hi ha nin-
gú amb una capacitat econòmi-
ca per tirar-ho endavant".

Per tal que el pla es pugui exe-
cutar, hi ha d'haver un acord entre 
almenys el 50% dels propietaris. 
"Estem parlant d'una vintena, 
per tant, és difícil que es posin 
d'acord", diu Candela. Es tracta 
d'una immobiliària, petits pro-
pietaris –alguns dels quals viuen 
a dia d'avui allà– i Divarian –una 
immobiliària que recentment ha 
adquirit els immobles del BBVA, 
antic propietari de diversos habi-
tatges del carrer.

Entre totes les cases, les que 
"generen més problemes són 
les finques ocupades" –il·legal-
ment–, segons l'alcalde. Candela 
apunta que a Martorelles hi ha 
hagut "un gran problema" amb 
el BBVA, "tot el que tenim ocu-
pat era seu i no han fet res, per 
començar, perquè no els hi ocu-

pin". Tres de les cases de Divarian 
estan en perill d'esfondrament.

Contra l'actitud de l'entitat fi-
nancera, Candela també critica 
que "el BBVA fa molta pressió 
als propietaris dels pisos quan 
tenen deutes per desallot-
jar-los, però un cop l'habitacle 
està buit, no pren cap mesura 
perquè no els hi ocupin". Per 
tant, "l'Ajuntament acaba tenint 
un problema major, perquè 
quan hi ha una família que no 
pot pagar, l'Ajuntament els aju-
da a pagar els rebuts. Però la 
gent que s'hi fica ens acaba por-
tant encara més problemes", 
assenyala.

Sobre la nova propietària, Di-
varian, l'alcalde celebra que "han 
reaccionat bastant ràpida-
ment" concertant una reunió per 
parlar de la situació. Tanmateix, 
assegura que "no partirem de 
zero amb aquesta empresa", a 
qui exigirà el mateix que al BBVA: 
enderrocar les cases. I si res avan-

s.C.

URBANISME  LA FALTA D'ACORD ENTRE ELS PROPIETARIS I LES OCUPACIONS EN SÓN LES CAUSES

El Pla del carrer Barcelona, 
"estancat" 10 anys després

CARRER BARCELONA Es pretén reformar aquesta illeta amb pisos nous

ça, l'Ajuntament es plantejarà 
"prendre mesures" contra la 
immobiliària, com ja pensava fer 
contra el BBVA.

Tot i que la nova propietària no 
especifica quin és el pla d'actuació 
previst per a aquestes cases, des 
de Divarian asseguren que "si hi 
ha una ocupació il·legal, ja hau-
rem obert una ordre judicial 
per desallotjar-los".  s.carrillo

n L’Ajuntament de Martorelles està 
treballant per prevenir possibles 
ocupacions d’habitatges. Per fer-ho, 
demana als presidents de les comuni-
tats de veïns que es posin en contacte 
amb la Policia Local o amb alcaldia de 
l’Ajuntament en cas de detectar un ha-
bitatge buit al seu bloc.

ES DEMANA AJUDA
ALS VEÏNS PER EVITAR
NOVES OCUPACIONS

LA LLAGOSTA. A les 21.05 h de di-
jous de la setmana passada es va 
produir un accident de trànsit al 
quilòmetre 45 de la C-35, a l'altura 
de Llinars, que va causar la mort 
d’un veí de la Llagosta després 
d’un xoc frontal entre vehicles. Se-
gons va informar Trànsit, es van 
veure implicats quatre vehicles i 
sis persones més van resultar feri-
des. El seu estat era menys greu, i 
mentre dues van ser traslladades a 
l’Hospital de Granollers, les quatre 
restants ho van ser a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron.

Cinc patrulles dels Mossos, tres 
dotacions dels Bombers i cinc am-
bulàncies del Servei d’Emergènci-
es Mèdiques es van traslladar fins 
al lloc del sinistre. Actualment el 
succés es troba en fase d’investiga-
ció per determinar-ne les causes.

Tretzena víctima mortal
Aquesta ha estat la tretzena vícti-
ma mortal a les carreteres al Va-
llès Oriental en el 2018. I en tot 

l'any han estat tres els accidents 
mortals que ha registrat la carre-
tera C-35, en el seu traçat per la 
comarca. El primer va ser al juliol, 
també a Llinars i ben a prop –al 
quilòmetre 47–, en un xoc amb 
quatre turismes implicats i en què 
va morir la passatgera davantera 
d’un dels cotxes. I el segon va ser 
a l'octubre, quan un turisme va 
atropellar un vianant –veí de 60 
anys de Mollet– quan creuava la 
via, al punt quilomètric 51 (Santa 
Maria de Palautordera).

Les altres carreteres del Vallès 
Oriental on hi ha hagut accidents 
mortals el 2018 han estat la C-60 a 
la Roca del Vallès (un vianant), la 
C-155 a Lliçà de Vall (un vianant), 
la BV-5105 a la Roca del Vallès 
(els dos ocupants d’una motoci-
cleta), la C-17 a Lliçà d'Amunt (un 
motorista), la C-61 a Vallgorguina 
(els dos ocupants d'un tot ter-
reny), l’AP-7 a Vallgorguina (dos 
ocupants d'un turisme), la C-59 a 
Caldes de Montbui (un vianant). i

SUCCESSOS  SIS PERSONES MÉS VAN RESULTAR FERIDES

Un veí de la Llagosta de 36 
anys mor en un accident a 
la C-35, a Llinars del Vallès
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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



dv, 4 gener 20198

PARETS. L'Administrador d'Infra-
estructures Ferroviàries (Adif) 
–organisme del Ministeri de Fo-
ment– va publicar dilluns al But-
lletí Oficial de l'Estat (BOE) la li-
citació de la redacció del projecte 
constructiu i execució d’obres per 
remodelar les estacions de Parets 
del Vallès, Granollers-Canovelles, 
les Franqueses i la Garriga de la 
línia R3 de Rodalies, així com les 
instal·lacions de seguretat i co-
municacions d’aquest tram de la 
línia. El pressupost de la licitació 
és de 13.244.438,55 euros i la du-
rada del contracte es fixa en 89 
mesos. Les empreses interessades 
poden presentar ofertes fins al 5 
de febrer, i l'obertura de pliques 
està prevista per al 19 de març.

El concurs permetrà millorar 
instal·lacions de seguretat i co-
municacions de les estacions amb, 
entre altres, canvis de senyalitza-
ció amb nous enclavaments elec-
trònics per a les quatre estacions, 
els sistemes de protecció del tren, 

ARxIu

A L'ESTACIÓ El contracte reformarà elements de seguretat i comunicació

INFRAESTRUCTURES  EL CONTRACTE TRET A CONCURS MILLORARÀ LA SEGURETAT I LES COMUNICACIONS A ESTACIONS DEL TRAM

Adif licita obres per al desdoblament
de la R3 entre Parets i la Garriga 

el sistema de Control de Trànsit 
Centralitzat (CTC) i els equips au-
xiliars de detecció. També s’han 
de fer canvis als enclavaments 
de les estacions de Mollet-Santa 
Rosa i Figaró. També es preveu 
la instal·lació de nous circuits de 
via i d’instal·lacions de seguretat 
o elements tècnics com cablejat i 
pantalles fixes d’informació.

L'esperat desdoblament
La remodelació de les estacions 
és una actuació prèvia al desdo-
blament del tram entre Parets i 
la Garriga d'aquest vial ferroviari, 
que permetrà un increment del 
pas dels combois d'aproximada-
ment un 3%, segons l'estudi d'im-
pacte ambiental publicat al juliol, 
que rebaixava molt notablement 
les espectatives inicials d'aug-
ment de freqüències.

Adif ja va publicar al setembre 
l’anunci del projecte constructiu 
per remodelar aquestes quatre 
estacions, així com la relació dels 

Lavinia renova 
el contracte de 
Vallès Visió per 
quatre anys més

SANTA MARIA. Un informe tècnic 
ha determinat recentment que no 
es podrà fer la passera provisio-
nal al carrer Font del Ca, "perquè 
el terreny és molt inestable". El 
regidor David Escartín havia asse-
gurat que, després de l'esvoranc 
registrat el 15 de novembre, la 

passera estaria enllestida abans 
de Nadal "si no hi ha problemes 
tècnics". També ho recollia així el 
projecte de l'empresa Gesa, lliurat 
el 12 de desembre.

Tanmateix, els tècnics han 
detectat que "hi ha un risc de 
despreniment" i "un risc im-

COMUNICACIÓ

béns i drets afectats per aquest 
projecte: l’expropiació de més de 
18.000 metres quadrats de ter-
reny –10.434 a Granollers; 1.481 
a Canovelles; 595 a les Franque-
ses, i 5.783 a la Garriga–. 

Les obres de duplicació de la 
via, però, no preveuen executar 
la construcció d'un pas superior a 
l'estació de Parets, així com l'am-

pliació de  l'aparcament que havia 
reclamat l'Ajuntament paretà a 
Adif. En el seu moment, l'admi-
nistrador ferroviari va desestimar 
incloure la proposta en el projecte 
de desdoblament perquè "forma 
part d'un altre projecte de cons-
trucció la redacció del qual es 
coordinarà amb l'Ajuntament", 
indicaven l'estiu passat. i

URBANISME  DIMECRES COMENÇAVEN LES OBRES DE RECONSTRUCCIÓ DEL MUR ESFONDRAT I DEL VIAL A SANTA MARIA

Els tècnics descarten una 
passera al carrer Font del Ca 
per la "inestabilitat" del sòl 

minent que l'esvoranc es faci 
més gran". Per tant, la companyia 
Serxar, encarregada de l'execució 
de l'obra, arrencava dimecres la 
reconstrucció del mur esfondrat 
(78.570 euros) i del vial (22.958 
euros), que haurien d'estar fina-
litzades en un parell de mesos.

Pel que fa a la mobilitat dels veïns 
afectats, el regidor també afirma 
que es duran a terme unes actua-
cions de millora al camí de mun-
tanya provisional que passa per 
la pedrera. El camí seguirà regulat 
amb semàfors que permeten l'en-

trada durant 15 minuts cada hora, 
i la sortida uns altres 15 minuts a 
l'hora. A més, Escartín insisteix que 
el camí del costat de la riera –una 
reivindicació de part dels veïns de 
la zona– no és una bona solució. 
Perquè és una zona "inundable" 
i perquè "tindria un cost d'entre 
70.000 i 80.000 euros i l'Agència 
Catalana de l'Aigua ens obligaria 
–un cop acabada la reconstrucció 
del mur– a deixar la riera tal com 
estava abans". Això faria augmen-
tar encara més el pressupost de 
l'actuació. i s.carrillo

BAIX VALLÈS. L'empresa Spurna Vi-
sual, del grup Lavinia, ha renovat 
el contracte de producció d'infor-
matius, programes i espais audio-
visuals de producció pròpia del ca-
nal televisiu Vallès Visió, que dóna 
servei als municipis de Mollet, Pa-
rets, Montornès, Montmeló i Mar-
torelles. El Consorci Teledigital 
Mollet ha adjudicat a Spurna Visual 
–única empresa que s'ha presentat 
al concurs públic– la producció de 
continguts per als propers quatre 
anys per un valor d'1.795.372,44 
euros (amb IVA), un import infe-
rior al pressupost de licitació que 
s'havia situat en 1.908.961 euros. 
Amb tot, el contracte s'incrementa 
respecte l'últim adjudicat el 2016. 
En concret, les anualitats de l'ante-
rior adjudicació se situaven en els 
393.250 euros (IVA inclòs) i la pri-
mera anualitat del nou contracte 
serà d'uns 435.600 euros. Segons 
Manel Carvajal, gerent i director de 
Vallès Visió, l'increment respon a 
una major despesa en els treballa-
dors, els quals, "per primer cop tin-
dran un increment salarial d'acord 
amb la pujada dels sous del sector 
públic en els propers quatre anys". 
A més, la majoria dels empleats re-
cuperaran la jornada laboral com-
pleta després de les reduccions 
provocades per la crisi econòmica. 
A banda, el contracte també pre-
veu més programació d'esdeveni-
ments en directe i hores de forma-
ció del personal.

Finalment, el pressupost per a 
2019 és d'uns 778.000 euros, uns 
comptes "de continuïtat" i que su-
posaran un increment de l'1% en 
les contribucions que fan els ajun-
taments consorciats. i l.o.
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MOLLLET. Si al setembre l’Ajunta-
ment anunciava que la ronda dels 
Pinetons disposaria finalment 
d’enllumenat entre l’Hospital de 
Mollet i el parc de Bombers, el 
passat divendres es treia a con-
curs la primera fase d’aquest pro-
jecte que tindrà un cost total de 
112.618,51 euros. 

Aquesta primera fase del pro-
jecte consisteix en la instal·lació 
d’enllumenat a la ronda entre els 
carrers de Santiago Tiffon i Santa 
Perpètua, la part més propera a 
l'Hospital. En la segona, les obres 
es realitzaran entre els carrers 
Rafael Casanova i Santiago Tiffon.

Així mateix, mentre la primera 
part tindrà un cost de 53.520,55 
euros i la despesa en la segona 
serà de 59.097 euros.

Segons explica la proposta pu-
blicada, s’han realitzat dues ofer-
tes d’obra pública per agilitzar 
la instal·lació de l’enllumenat en 
tota la ronda. Això significa que 

ARxIu

RONDA PINETONS Tram de la carretera a la sortida de la rotonda propera a l'Hospital de Mollet del Vallès

INVERSIONS  LA INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT A LA RONDA PINETONS EN DUES FASES TÉ UN COST TOTAL DE 112.618 EUROS  

La il·luminació de la ronda d'accés a 
l'Hospital, cada cop més a prop 

aviat podria sortir a concurs la se-
gona fase i els treballs de les dues 
fases coincidirien en el temps.

En els pròxims mesos, els veïns 
de Mollet podran veure nou co-
lumnes de 9 metres, amb dues llu-

ERC posa en 
entredit la 
gestió de residus 
de Sant Fost 
SANT FOST. ERC s'ha mostrat molt 
disconforme amb els tres últims 
concursos públics impulsats pel 
govern municipal de Sant Fost in-
tegrat per IUSF. El passat 17 de de-
sembre es donava a conèixer que 
Sant Fost comptaria amb un nou 
camió de recollida lateral d'es-
combraries valorat en 209.000 
euros. El mateix dia es publicava 
un altre concurs públic per la ges-
tió "transitòria" durant sis me-
sos dels residus del municipi per 
valor de 220.880 euros. Segons es 
confirmava des de l'Ajuntament 
aquesta segona licitació s'havia 
realitzat com a conseqüència de 
la compra de 244 nous conteni-
dors de recollida lateral. És a dir, 
Sant Fost havia adquirit uns nous 
contenidors, però com que no dis-
posava del camió per posar-los en 
funcionament havia de contractar 
un servei de recollida temporal.

Carles Miquel d'ERC explica que 
"tot i que és un símil exagerat, 
és com si em comprés un aleró   
sense tenir cotxe, i per poder-lo 
lluir llogués un vehicle". Per al 
regidor de l'oposició el concurs 
per la gestió dels residus tempo-
ral respon a "fins electoralistes", 
ja que el govern podria "haver 
guardat els contenidors fins a 
tenir el nou camió, però no ho 
ha fet per poder-los ensenyar 
abans de les eleccions". A més, 
Miquel critica que durant quasi 40 
anys l'empresa de gestió de resi-
dus a Sant Fost "ha estat la ma-
teixa". Conclou que "cal abans 
que res plantejar-se un nou 
model de residus, ja que som el 
poble del Baix Vallès amb pitjor 
recollida selectiva". i a.a

SERVEIS

meneres LED cada una, disposa-
des a la mitjanera de la ronda que 
milloraran la seguretat viària del 
tram. En la segona fase es disposa-
ran 11 columnes amb un total de 
22 llumeneres LED.

LA LLAGOSTA. El govern municipal 
de la Llagosta va aprovar el pas-
sat 20 de desembre un nou pro-
jecte urbanístic. Es tracta d’una 
inversió de millora per valor de 
135.723 euros a la nau industrial 
propietat del mateix consistori al 
carrer Sant Llorenç número 17. 
Segons expliquen des del mateix 
Ajuntament, aquesta immoble 

s’utilitza com a magatzem de la 
Brigada Municipal i la reforma té 
com a objectiu “reforçar l’estruc-
tura de la nau”. “Les columnes 
de ferro de l’espai s’han d’adap-
tar a la normativa vigent”, afe-
geixen des del consistori.

L'Ajuntament afegeix que 
aquesta nau no és la que la Bri-
gada Municipal utilitza diària-

 gOOgle MAps

REFORMES  REFORÇAR L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI TINDRÀ UN COST DE 135.723 EUROS PER A L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

NAU INDUSTRIAL Edifici al carrer Sant Llorenç número 17

L’Ajuntament llagostenc fa 
obres a la nau de la Brigada

ment. “No és on tenen el vestua-
ri o el taller”, afirmen. Es tracta 
d’un emplaçament on hi ha “ma-

quinària i material variat com 
la paella que s’utilitza per a la 
festa major”, conclouen. i a.a

Una vegada adjudicades, l’em-
presa guanyadora tindrà dos me-
sos per fer les obres. i a.a

C. Santiago Tiffon C. Santa
Perpètua

NOUS
FANALS
LEDS

9 m

Ronda dels Pinetons

Nous fanals
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El 18 de desembre es publicava en el 
BOE el Reial decret llei 21/2018, de 14 
de desembre, de mesures urgents en 
matèria d'habitatge i lloguer, que ja ha 
entrat en vigor i que contempla, entre 
altres, les següents mesures:
1. S'amplia el termini de pròrroga obli-
gatòria dels contractes d'arrendament 
d'habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si 
l'arrendador és persona jurídica). És a 
dir, augmenta el termini legal mínim 
en el qual l'inquilí pot romandre en 
l'habitatge arrendat.
2. S'amplia el termini de pròrroga 
tàcita d'1 a 3 anys. Es tracta del ter-
mini temporal pel qual s'amplia el 
contracte una vegada transcorregut 
el període de pròrroga obligatòria, en 
el cas que l'arrendador o l'arrendatari 
no manifestin la seva voluntat de no 
renovar-lo.
3. Es limiten les garanties addicionals 
a la fiança, fins a un màxim de dues 
mensualitats, tret que es tracti de con-
tractes de llarga durada. 
4. Es facilita l'adopció d'acords entre el 
propietari i l'inquilí per a la renovació 
o millora de l'habitatge en el transcurs 
d'un mateix contracte d'arrendament.
5. S'estableix que les despeses de 
gestió immobiliària i formalització del 
contracte seran a càrrec de l'arrenda-
dor, quan aquest sigui persona jurídi-
ca, excepte aquelles despeses en els 
quals s'hagi incorregut per iniciativa 
directa de l'arrendatari.
6. S'habilita la possibilitat que, per 
majoria qualificada de tres cinquenes 
parts dels propietaris, en les comuni-
tats de veïns puguin adoptar-se acords 
que limitin o condicionin l'exercici de 
l'activitat del lloguer turístic d'habi-
tatge.

José Ignacio Carnero
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Entra en vigor 
la nova regulació 
sobre els 
arrendaments

CONSULTORI

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

MONTORNÈS. El Marc Fuentes té 19 
anys i esquia, fa submarinisme, és 
entrenador de futbol, juga de por-
ter a l'AE Badalonès i sap muntar a 
cavall. Podrien semblar coses nor-
mals per a un noi de la seva edat, 
per a un noi inquiet i amant dels 
esports, però no ho són en el seu 
cas. El Marc va patir asfíxia neona-
tal. La falta d'oxigen en el part va 
causar-li una paràlisi cerebral amb 
afectació del 75% de la mobilitat.

Tot i que ell ho veu com normal, 
és tota una proesa que actualment 
estigui realitzant el curs pont per 
accedir al grau superior de futbol 
després de fer el primer curs i el 
segon al Centre d'Alt Rendiment a 
Salardú d'entrenador del mateix 
esport. "Vull dedicar-me a ser 
entrenador", afirma amb una na-
turalitat que sorprèn en inici, però 
que després de parlar quasi una 
hora amb ell esdevé d'allò més 
normal. Va pel bon camí, ja que és 
el tercer entrenador del Vilanova 
del Vallès, i tot i que "a vegades 
els nens se't pugen a la xepa", 
estima aquesta professió i hi dedi-
ca grans esforços. No només això: 
el 2018 va ser nomenat el millor 
entrenador de l'any per la Federa-
ció Catalana de Futbol.

Un camí difícil
"Els sis primers mesos de vida 
que no vam enviar-lo enlloc, 
vam perdre un temps molt va-
luós", afirma la mare del Marc 
que afegeix que per a un nen amb 
discapacitat física els primers tres 
anys són crucials. Tot i això ja des 
de ben petit, el Marc va començar 
a treballar per millorar la seva mo-
bilitat. Va ser quan tenia dos anys 

A.A.

ESPORTS  TOT I COMPTAR AMB TOTES LES CAPACITATS PSÍQUIQUES, AQUEST JOVE HA TINGUT PROBLEMES PER SER ENTRENADOR

Marc Fuentes: de néixer amb una 
paràlisi, a ser entrenador de futbol

Aquest tipus de teràpia consisteix a 
enfortir la mobilitat de les extremitats 
i del tronc muntant a cavall. "S’ha de-
mostrat científicament que el cavall 
reprodueix el patró de marxa humà", 
diu la Maite. "El cavall complementa 
els moviments humans i educa als 
músculs", afegeix. A més, explica, es 
crea un vincle amb l'animal perquè 
t’està ajudant i això dóna confiança als 
infants.

Una teràpia a lloms d'un cavall

que va entrar al centre Fundació 
Teràpia a Cavall, a l'Atmella del Va-
llès, i allà va conèixer la Maite, la 
primera professional a Europa en 
rebre la certificació com a fisiote-
rapeuta especialista en hipoterà-
pia per l’American Hippotherapy 
Certification Board. A dalt del ca-
vall va enfortir la seva musculatu-
ra. "Quan el diumenge acabava 

les sessions estava molt cansat", 
diu el Marc i afegeix que amb la 
teràpia va millorar exponencial-
ment. "Fins als 9 anys el Marc no 
controlava la saliva i gràcies al 
seu treball constant, perquè és 
una bèstia parda, ha aconseguit 
el que s'ha proposat", diu el seu 
pare. Amb 12 anys el Marc va con-
sensuar amb la Maite abandonar la 

teràpia i va començar el seu camí 
per dedicar-se a l'esport.

Quan va acabar l'ESO va viure 
moments difícils. Al CAR de Sant 
Cugat van denegar-li l'accés al 
curs d'entrenador perquè va sus-
pendre les proves físiques. "No té 
sentit que algú amb totes les fa-
cultats psíquiques no pugui de-
dicar-se a ser entrenador", diu 
el Marc. "Et fan fer tocs de pilota 
o córrer 2 kilòmetres en 10 mi-
nuts", explica. Afortunadament sí 
que el van acceptar al CAR de Sa-
lardú, on van adaptar les proves a 
un noi amb les seves capacitats.

Després d'aquest entrebanc du-
rant el qual mai va perdre l'opti-
misme, té més a prop el seu objec-
tiu. "Vull arribar al més alt que 
pugui, fer-me més bon porter, 
dedicar la meva vida a entre-
nar", afirma el Marc després de re-
conèixer que no hauria arribat on 
ho ha fet sense l'ajuda de profes-
sionals i sobretot de la seva mare i 
el seu pare.   albert alexandre

FOTO DE FAMÍLIA D'esquerra a dreta pare i mare del Marc, Marc Fuentes i Maite de Fundació Teràpia a Cavall

MARC I MAITE

TeRàpIA A CAvAll
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MOLLET
22/12 Miguel Puerto Arjona 93 anys
23/12 Jacinta García Mena 84 anys
26/12 Francisca Santoyo Robles  52 anys 
26/12 Joaquín Cuni Tugas  83 anys
27/12 José Jiménez Chillerón  73 anys
28/12 Manuel Pérez García  75 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 
27/12 Joaquín Toro Rangel 76 anys
PARETS
21/12 Petra Gordillo Seguro  81 anys
21/12 Jaime Domenech Sayós  84 anys
28/12 Lorenzo Borrego Alarcón 87 anys
29/12 Florencio Ortiz De Luna Pinedo  69 anys
LA LLAGOSTA
27/12 José M. de las Pozas Llorens  36 anys
29/12 Benito Sánchez Álvarez 70 anys
MONTMELÓ
27/12 José I. Onésimo Fernández  73 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

21/12 Muhammed Lamine (La Llagosta) 
21/12 Claudia Valcarcel Ferret (Parets) 
22/12 Jan Amador Bas (Mollet)
24/12 Alexandra Sangrador Mballow  
(Santa Eulàlia de Ronçana)
24/12 Noah Navarrete Alvez (Cerdanyola) 
25/12 Minerva Pérez de korte (Mollet) 
26/12 Aladdin el Bouhassani (Mollet) 
26/12 Sheily Amahyt Viteri Espin (Mollet) 
29/12 Oti Giménez Casado (Mollet)
29/12 Alba Vilardell Pérez (Montornès)
29/12 Rai Palou Gómez (Parets)
31/12 Aituna urcullu Mejiu (Caldes de Mont.) 
2/1 Hugo i Clàudia Rivas Campmany (Caldes) 

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements
Els no inscrits 
podran votar 
el programa de 
Mollet en Comú
MOLLET. Un mes després que Ma-
rina Escribano quedés ratificada 
com a cap de llista de Mollet en 
Comú, la formació –encara amb la 
incertesa de si farà un front uni-
tari d’esquerres amb Podem– ha 
anunciat que posa en marxa una 
campanya participativa per ela-
borar un programa de cara a les 
eleccions municipals del maig.

La campanya, que rep el nom de 
Participa – elaborem el programa 
en comú, estarà oberta tant a per-
sones inscrites a la formació com 
a les que no ho estan, “amb la 
voluntat d’escoltar tothom que 
tingui alguna cosa a dir”, expli-
quen des del partit. D'aquesta ma-
nera, els molletans podran fer "les 
seves aportacions al programa".

Una campanya en línia
Actualment la comissió de progra-
ma de la formació està treballant 
en l’elaboració d’un document 
basat en àmbits com l’educació, 
la sanitat, el medi ambient, la via 
pública, l’urbanisme, l’habitatge, 
el treball, la gent gran, els serveis 
socials i l’economia entre altres 
camps. Les propostes també es 
poden fer pels diferents barris de 
la ciutat.

Així, doncs, segons expliquen 
des de Mollet en Comú, s’ha ha-
bilitat “un espai a la pàgina web 
–www.molletencomu.cat/parti-
cipa– per tal que tothom qui ho 
desitgi pugui aportar les seves 
propostes d’una manera senzi-
lla i directa, i d’aquesta manera 
assolir un programa que repre-
senti les veritables inquietuds 
de la ciutadania de Mollet”. 

26-M

PARETS. L’oposició de Parets s’ha 
unit de nou pràcticament en bloc 
per reclamar que es convoqui un 
ple extraordinari per tractar el 
cas de Jordi Turull. Tots els grups 
menys PSC i Ciutadans demanen 
que l’Ajuntament sol·liciti la lliber-
tat provisional del polític paretà i 
en demani l'absolució. Al text con-
sensuat s’argumenta la petició per-
què “no es pot considerar justifi-
cada la presó preventiva”, fet pel 
qual el govern municipal en mans 
del PSC “no pot estar al marge de 
tot el que està passant, ni com 
a polítics locals ni com a veïns i 
veïnes del poble”. Per la qual cosa 
considera que “la situació política 
actual mereix que tots els grups 
polítics amb representació mu-
nicipal puguin parlar-ne en un 
ple”. En el redactat es proposaran 
tres punts: el primer, que a partir 
d’ara a l’inici de cada ple es faci 
una “menció especial a la situa-
ció dels presos i exiliats polítics 
i en especial a la de Jordi Turull”. 
Segon, que l’Ajuntament sol·liciti 
formalment “al poder judicial i 
al poder legislatiu que adoptin 
les mesures necessàries perquè 
als presos polítics els sigui con-
cedida la llibertat provisional, la 
llibertat definitiva i l’absolució 
dels seus càrrecs”. I tercer, que es 
doni “tot el suport necessari a la 

seva família pel que sigui”.
Donat que són vuit els regidors 

i regidores que han demanat la 
celebració del ple (Sumem Parets, 
Ara Parets ERC, NOPP i PDeCAT), 
aquest s’haurà de celebrar obliga-
tòriament, tot i que encara no s’ha 
fixat data. I en cas que l’Ajuntament 
no ho faci, quedarà fixada automàti-
cament per reglament al gener.

Cap d'any a Lledoners
D'altra banda, segons l'entitat Om-
plim Lledoners, que va convocar 
l'acte, més de 2.000 persones van 
passar la nit de Cap d'Any al costat 
del centre penitenciari de Lledo-

ners per donar suport als presos. 
Després d'un sopar de carmanyo-
la es van fer les tradicionals cam-
panades tot recordant els polítics 
empresonats. Per cada quart i cada 
campanada es va citar una de les 
persones que no van poder passar 
les festes a casa seva. 

Turull els va donar les gràcies a 
través de la seu compte de Twitter: 
"Sou admirables! Que el 2019 
l'omplim de salut, de feina, de 
pau, d'amor, de llibertat i de dig-
nitat per a tothom i per a Catalu-
nya". També hi va haver actes a les 
presons de Puig de les Basses i Mas 
d'Enric.  jaume ribell

AngIe lleIdA

POLÍTICA  ELS PARTITS RECLAMEN QUE S'ABSOLGUI AL POLÍTIC INDEPENDENTISTA A LA PRESÓ

L’oposició de Parets força un 
ple extraordinari sobre Turull

A LLEDONERS  Pancarta de Jordi Turull el dia de Cap d'Any
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TERRITORI  ELS PLENS D'AMBDÓS AJUNTAMENTS ES POSICIONEN DAVANT LA PROPOSTA D'UNIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Mollet i Martorelles donen suport 
a la creació del Vallès metropolità
BAIX VALLÈS. Els plens dels ajunta-
ments de Mollet i Martorelles han 
estat els primers del Baix Vallès a 
donar suport a la proposta resor-
gida fa unes setmanes des de Sa-
badell de crear l'Àrea Vallès, que 
planteja la unificació administra-
tiva del Vallès Oriental i Occiden-
tal en un ens metropolità.

El Manifest Àrea Vallès és una 
aposta conjunta dels municipis 
i els consells comarcals dels dos 
vallesos per avançar cap a una or-
ganització administrativa per a la 
vertebració i la cohesió territori-
al amb l’objectiu d’esdevenir una 
centralitat reconeguda i amb com-
petències pròpies a Catalunya.

El manifest reconeix la qualitat 
paisatgística i el gran potencial 
productiu dels dos vallesos que  
representen al voltant del 36% 
del PIB català i més del 25,6% del 
valor afegit industrial a Catalunya 
i que compten amb 1,3 milins de 
persones. Amb tot, "se segueix 

FOnT: àReA vAllès

ECONOMIA
Unitat mòbil de consum a Martorelles i Santa Maria
Les unitats mòbils d’informació al consumidor (UMIC) de la Diputació 
de Barcelona continuen visitant les poblacions on no hi ha un servei 
municipal de consum. Al Baix Vallès és el cas de Martorelles i  
Santa Maria de Martorelles, on el servei itinerant hi farà parada el 
proper 22 de gener de 10.30 a 11.30 h i de 12 a 13 h, respectivament.

decidint tot el planejament que 
afecta a aquest territori i la seva 
ciutadania des d’una visió radi-
al i en interès de Barcelona”, 
apunta l'alcalde de Martorelles, 

Marc Candela.  
Tot i el seu potencial, els defensors 

de la proposta reconeixen les man-
cances en infraestructures de mo-
bilitat i recorden que "encara avui 
les tres capitals administratives 
–Sabadell, Terrassa i Granollers– no 
es troben connectades per ferro-
carril de forma directa".

Reconeixement del Baix Vallès
En la moció presentada al ple de 
Mollet per part d'Ara Mollet ERC 
MES, a més de reclamar un pas en-
davant en el reconeixement de la 

realitat metropolitana del Vallès, 
també es feia evident la necessitat 
de reconeixement d'altres subco-
marques vallesanes, com és el cas 
del Baix Vallès. "Mollet com a ca-
pital del Baix Vallès no pot que-
dar enrere davant aquesta pro-
posta per crear sinergies entre 
els vallesos", deia el regidor po-
nent de la moció, Oriol López (Ara 
Mollet). El ple de l’Ajuntament de 
Martorelles va aprovar l’adhesió 
del consistori al Manifest Àrea Va-
llès amb els 9 vots a favor d’ERC, 
UxM, PDeCAT, PSC, MAPM i l’abs-
tenció del regidor d’ICV-EUiA. 

En canvi, la votació a Mollet no 
va ser tan unànime. En el torn 
d'intervencions, el portaveu del 
PDeCAT, Joan Daví, qüestionava la 
relació exitent entre els dos valle-
sos que "separats per la riera de 
Caldes, ara per ara, no confor-
men una realitat ni política, ni 
social, ni geogràfica", deia. 

Per la seva banda, Gabriel Espi-
nosa, de Canviem, reconeixia que 
"fins ara la proposta a Catalunya 
ha estat centralista i radial res-
pecte a Barcelona" però posava 
en dubte que "la creació de nous 
ens pugui canviar aquesta visió". 

Finalment, van votar a favor de 
la proposta Ara Mollet ERC MES, 
Cs i PP i el PSC, Canviem i PDeCAT. 
van abstenir-se  l.o.

Cinc zones als 
polígons de 
Mollet tindran 
fibra òptica
MOLLET. La fibra òptica arribarà a 
algunes zones dels polígons d’ac-
tivitat econòmica de Mollet els 
pròxims mesos. Això és el que es 
desprèn del projecte d’obres que 
divendres passat el consistori mo-
lletà va treure a concurs i que ja 
havia anunciat al març.

La inversió, que significarà la 
renovació del cablejat de coure i 
les instal·lacions aèries d’algunes 
zones de polígons de la ciutat, su-
posarà una despesa de 120.812,58 
euros. L’empresa guanyadora tin-
drà 28 dies per fer les obres.

D’aquesta manera, l’Ajuntament 
de Mollet serà el responsable de 
finançar l’obra civil mentre que 
les empreses operadores de fibra 
tenen el compromís de disposar el 
nou cablejat de fibra òptica.

Zones afectades
Les zones en què s’han detectat 
mancances són l’entorn dels car-
rers Molí de Can Basses, del Cou-
re i Bilbao, i de les avingudes Can 
Magarola i Can Prat.

Segons afirma el consistori, l’ob-
jectiu del projecte és dotar aques-
tes zones dels polígons “d'una 
xarxa de veu i dades que millori 
la connectivitat i, consegüent-
ment, les empreses puguin 
prestar els seus serveis amb la 
qualitat necessària”.   a.a.

INVERSIONS

ELS VALLESOS EN XIFRES

Nova borsa de treball a la Llagosta
L’Ajuntament ha obert la convocatòria per crear 
una borsa de treball d’auxiliars administratius. 
Les sol·licituds per prendre part en aquest 
procés es poden presentar fins al 9 de gener 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 
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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

La consultora Inés Ariza felicita
el nou any 2019 als seus clients

INÉS ARIZA
Plaça Joan Abelló, 3, local 4. Mollet. 93 570 00 00 

iarizam670250220@gmail.com

L’APARADOR
DE LA SETMANA

La consultora Inés Ariza vol aprofitar 
aquestes dates –en el primer diari del 
2019– per felicitar el nou any als seus 
clients. Després de gairebé 30 anys tre-
ballant en l'ofici, i amb una bona cartera 
de clients consolidats, recorda als clients 
que ha ampliat el despatx amb servei jurí-
dic, per tal d'oferir un servei integral i així 
solucionar els problemes dels clients. És 
aquest l'objectiu de la seva feina, "resol-
dre qualsevol problema que em porta la 
gent", assegura. Per fer-ho, a més, compta 
amb el suport d'altres professionals i con-
sultories amb qui té convenis, si escau.

Tot i que Ariza, amb despatx al número 
3 de la plaça Joan Abelló de Mollet (local 
4), és consultora general, està especialit-
zada en tota mena d'assegurances: d'au-
tomòbils, llar, vida, accidents, salut, plans 
d'estalvi, pensions, inversions, subsidis 
o responsabilitat civil. També destaca en 
consultories patrimonials tant per a parti-
culars, com per a autònoms i pimes.

Fa gairebé 30 anys que treballa en aquesta professió

Què fer amb les crisis d'ansietat?
La pregunta: què he de fer si em sento ansiós 
o pateixo alguna crisi d'ansietat? La respos-
ta: primer acudeixi a un metge de confiança, 
pot estar patint alguna malaltia que provo-
qui aquests nervis que ja intuïm són exces-
sius. Certes malalties endocrines (tiroides, 
glucèmia, ...), certs trastorns cardiovasculars 
(arítmies, insuficiència cardíaca...), malalties 
pulmonars (MPOC, asma...), trastorns meta-
bòlics (dèficit vit B 12, la porfíria...) i malalti-
es neurològiques (encefalitis, neoplàsies...), 
en són alguns exemples. 

Per tant, abans de plantejar-se tracta-
ments alternatius, relaxació o altres estratè-
gies psicològiques o no, primer acudeixi al 
seu metge generalista. Quan s'hagi fet el que 
es necessiti per descartar qualsevol origen 
físic del seu estat d'ansietat, acudeixi pri-
mer a un metge especialista. La millor porta 
d'entrada per a un tractament d'ansietat in-
tensa i persistent.

I què proposarà l'especialista? Primer 
aclarirà si l'ansietat que pateix és justificada 
en la situació en la qual es troba: si sempre 

ha respost amb nervis davant de qualsevol 
estímul fora de la seva rutina, si ha patit o 
pateix algun altre problema d'origen psíquic 
que pugui estar provocant aquesta ansietat 
(una depressió, un trastorn obsessiu-com-
pulsiu, etc.). Si no hi ha malaltia psiquiàtrica 
que l'acompanyi, hi ha una sèrie de trastorns 
en els quals l'ansietat és protagonista, com 
per exemple fòbies simples o socials, tras-
torn de pànic, agorafòbia, trastorn d'ansietat 
generalitzada, etc.

En definitiva, l'ansietat no té perquè pre-
valer en la nostra vida. Segurament al llarg 
de la nostra vida passarem per moments 
d'ansietat, raonable, lògica i proporcional al 
que ens passa, però si s'observa, pateix una 
ansietat que el fa patir, li causa malestar fí-
sic, li limita la seva vida, no ho dissimuli, no 
aguanti, no cregui que marxarà o serà pas-
satgera. Pot ocórrer, però la millor estratè-
gia és afrontar l'ansietat, les crisis d'ansie-
tat amb ajuda professional, intervindrà un 
equip, sempre amb metge general, especia-
lista i si cal un psicòleg recomanat. 

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
Av. Catalunya, 155 - Parets del Vallès · Tel. 93 562 25 53 - www.cmdparets.com

DR. JOSEP REBORDOSA 
Psiquiatra Centre Mèdic i Dental Parets

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

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

PISO DE 96 M2 
REFORMADO CON 
PARQUING EN MO-
LLET. COL·LEGIS 
NOUS. Consta de 
1 habitación, baño 
completo, amplio 
salón, cocina inde-
pendiente. Ventanas 
de aluminio, suelos 
de gres, calefac-
cion, aire acondi-
cionado. Certifi-
cación energética: 
G. Precio: 149.500 
euros. Referencia: 
JV13670. Teléfono: 
93 579 33 33.

PISO DE OCASIÓN 
EN MOLLET. ESTA-
CIÓN DEL NORTE. 
82 m2, 3 habitacio-
nes, baño completo 
y un aseo. Cocina, 
lavadero, comedor 
y balcón. Suelos de 
gres, carpintería 

exterior pvc. CEE: E. 
Precio: 155.000 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

OPORTUNITAT! PA-
RETS. PLAÇA DELS 
GEGANTS. Al costat 
de tots els serveis, 
guarderia, escoles 
primaria i secunda-
ria... Casa cantonera 
a 3 vents, amb jardí 
de 60 m2. 4 hab. (2 
dobles), 2 banys, 
terrassa de 16 m2, 
garatge per 2 co-
txes. Banys i cuina 
reformats. CEE: E. 
Preu: 309.000 €. Tel. 
667 312 216.

PISO EN MOLLET 
CON PARQUING. 
ZONA CAN BOR-
RELL. 3 hab., baño 
y aseo, cocina office 
reformada, lavade-
ro, salón-comedor 
de 24 m2 con salida 
a balcón. Calefac-
ción. Certificación 

energética: E. Pre-
cio: 249.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Ac-
tivo bancario. Piso 
reformado con 
ascensor. 3 hab., 
baño, cocina, la-
vadero, comedor 
con salida a balcón. 
Suelo gres. CEE: E. 
Ref. JV13561. PVP: 
133.800 euros. Telé-
fono de contacto: 93 
579 33 33.

SE VENDE PLANTA 
BAJA EN PARETS. 
ZONA EIXAMPLE. 73 

m2. Ideal inversores. 
3 hab., comedor, 
terraza de 17 m2, 
baño, cocina office, 
lavadero. Calefac-
ción y aire acondi-
cionado. Certifica-
ción energética: G. 
Ref. JV13745. Precio: 
135.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. Con par-
quing en el edificio. 
Ascensor. 4 hab., 2 
baños, salón con 
salida a amplio bal-
cón. Calefac. CEE: E. 
Precio: 190.000 eu-
ros. Ref. JV13722. Tel. 

93 579 33 33.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 2 
plantas + garaje. 4 
hab., 2 baños, coci-
na office, salón con 
chimenea, cocina 
verano, solarium, 
jardín. Certificación 
energética: E. Ref: 
JV13682. Precio: 
289.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANCIA. 72 
m2, 1º sin ascensor, 
2 hab., baño, coci-
na, lavadero, salón, 
terraza. Ventanas de 

aluminio, puertas 
de haya, suelo gres. 
Calefacción. CEE: G. 
Ref. JV13738. PVP: 
120.000 euros. Tel. 
93 572 30 73.

PISO EN SANT FOST 
PUEBLO. Con ter-
raza de 40 m2, 129 
m2, todo exterior, 
con trastero. 4 hab., 
baño, comedor con 
chimenea, cocina 
con lavadero. Cer-
tificado energético: 
G. Ref. JV13657. Pre-
cio: 169.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33. 

PISO EN MOLLET. 

ZONA CENTRO. 4 
hab., baño comple-
to, cocina, amplio 
salón con salida a 
balcón, carpintería 
de aluminio y ca-
lefacción. Primero 
sin ascensor. CEE: 
E. Precio: 159.000 
euros. Ref. JV13646. 
Teléfono de contac-
to: 93 579 33 33.

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, 
Parets...) Precio 
asequible. Tel. 632 
04 50 66.

OPEL ZAFIRA 2.0 
ELEGANCE. 110 CV. 
Año 2000. 237.827 
km. Precio: 2.200. 
Tel. 630 06 59 90.

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 
CV, del año 2010, 
102.877 km. Precio: 
8.300 euros. Tel. 630 
06 59 90.

SE VENDE FIAT 500 
1.3, 70 CV, any 2013. 
67.413 km. Preu: 
7.800 euros. Teléfo-
no de contacto: 630 
06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 90 

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

VENDO SEAT TO-
LEDO MAGNUS 1.9 
TDI. 5 puertas con 
bola de remolque. 
En Mollet del Vallès. 
Tel. 685 269 870.

FORD FIESTA 1.4 
TDI. 70 CV Trend. 
54.370 km. PVP: 
4.500. Tel. 93 593 
26 44.

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

Tel. 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUN-
GE 1.2, 70 cavalls. 
56.432 km. Preu: 
8.100 euros. Tel. 93 
593 26 44.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Susi. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
698 233 361.

IMMOBILIÀRIA

MOTOR

COMPRA

RELAX
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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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La Diputació treballa en un projecte per millorar la seguretat a la BV-5001, la 
carretera de la Roca, entre Martorelles i Vilanova del Vallès, que enguany s'ha 
situat com el segon tram més perillós de Catalunya pel que fa al risc de patir un 
accident. La Diputació, titular de la via, ha executat actuacions per millorar la  
seguretat de la carretera per on transiten més de 9.000 vehicles diaris de  
mitjana. La inversió és necessària tenint en compte el volum de trànsit, però de 
la mateixa manera que s'inverteix per millorar el transport privat cal fer-ho en el 
públic. En aquest sentit, la setmana deixa una bona notícia: la licitació de part de 
les obres prèvies al desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, una futura 
millora per als usuaris baixvallesans de la xarxa de Rodalies, que, amb tot, aquest 
2019 continuaran pagant dues zones segons el mapa tarifari del transport públic 
a l'àrea metropolitana, un greuge respecte a altres poblacions que continua  
maltractant les butxaques dels resignats passatgers al Baix Vallès.

TRANSPORT DIARI   
Editorial

i ha un home a la presó dels que 
avançaven. Així comença un po-
ema de Joan Salvat-Papasseit. 
Avui podem dir que a la presó hi 
ha dues dones i set homes dels 

que avançaven, i ho feien cap a horitzons de 
llibertat i de justícia social al costat de més 
de dos milions de persones. Amb la seva pre-
só es pretén silenciar la veu de qui qüestiona 
un sistema polític que no va trencar del tot 
amb la dictadura i que ara, amb aparença de 
justícia, es disposa a celebrar una tanda de 
judicis amb sentències preestablertes. 

Durant vint i divuit dies quatre dels 
presos van fer vaga de fam per denunciar 
el bloqueig dels seus recursos al Tribunal 
Constitucional. Aquells dies i durant les fes-
tes nadalenques les mostres de suport  als 
presos han estat constants, però no n’hi ha 
prou. A la nostra societat hi ha un ampli re-
buig a la via repressiva de l’Estat i a la judi-
cialització del conflicte polític català, però 

H
JUNTEU-VOS

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

costa molt aplegar persones i col·lectius 
d’ideologia diversa que uneixin les veus de 
manera continuada per denunciar aquesta 
situació, els càlculs electorals a curt termini 
pesen massa.

El poema de Salvat continua amb una crida: 
Junteu-vos, traieu-li l’embaràs, que li oprimeix 
les mans, perquè faci camí. L’Ovidi Montllor, 
amb la seva música posava èmfasi en el jun-
teu-vos. Cal una estratègia comuna de les for-
ces, sobiranistes o no, per defensar els drets 
i les llibertats democràtiques i fonamentals; 
anar junts no vol dir concórrer plegats a unes 
eleccions, vol dir enfortir i fer créixer les coin-
cidències sense amagar les diferències, fer 
permanentment evident que almenys el vui-
tanta per cent de la població catalana vol deci-
dir democràticament el seu futur polític. 

Cal augmentar les aliances fent, de les 
diferències ideològiques, una de les forta-
leses del moviment social; la persistència i 
la no-violència són altres de les fortaleses. 
Que el tenim pressa no ens faci sortir de la 
via. Juntem-nos, fem camí.

Bústia
Resposta a la carta del 
sr. García Costa de Santa Maria
En relació amb la desafortunada carta que 
signa el senyor Francisco García Costa pu-
blicada a bústia d'aquest periòdic el dia 21 
de desembre sobre la caiguda d'un mur a 
Santa Maria de Martorelles, em veig obli-
gat a donar la corresponent resposta.

El Sr. García comença la seva carta pre-
sentant-se com el propietari de la parcel·la 
privada on es va enfonsar el mur i part del 
carrer, quan la realitat és que aquesta par-
cel·la és propietat dels quatre veïns que vi-
uen en els pisos ja construïts en part d'ella, 
sense que consti ell com a propietari. En 
tot cas, el seu escrit seria l'opinió d'un fill 
d'un dels quatre propietaris.

L’Ajuntament de Santa Maria va declarar 
la situació d'emergència a causa del perill 
per a les persones, la complexitat de les 
obres i per poder reduir els terminis dels 
procediments de contractació del projecte 
i de l'empresa a la qual ja s'ha adjudicat les 
obres. Tot això s'està realitzant al marge de 
les causes, encara per determinar, que van 
poder ocasionar la caiguda del mur el dia 
15 de novembre passat coincidint amb els 
dies de pluges torrencials, i a qui corres-
pongui finalment pagar el cost d'aquestes, 
que inicialment assumirà l'Ajuntament.

En canvi, el Sr. García, exalcalde de CiU 
de Santa Maria, afirma en la seva carta que 
la caiguda del mur es deu a la falta de man-
teniment del carrer per part l’Ajuntament i 
també que no actuem sobre els enderrocs. 
En relació amb el primer punt, seran els 
tècnics els que determinaran les causes de 
l'esfondrament del mur i no el Sr. García, i 
sobre les runes, aquest senyor sabia per-
fectament que tal operació era perillosa i 
havia de ser avalada per un tècnic especi-
alista, que finalment va recomanar retirar 
només un metre de runa de la paret con-
frontant, i treure els dos cotxes soterrats 
per la part de baix i no amb una grua des 
del carrer com se'ns proposava. Pel que fa 
al rescat dels gossos, caldria explicar tam-
bé que la despesa d'aquesta operació ha 
anat a càrrec de l'Ajuntament.

Acaba la carta demanant “que pleguin 
del càrrec”, “que no som dignes governants 
per la falta d'humanitat davant del que ha 
passat”. Caldria recordar un cas similar al 
carrer Llevant quan el Sr. García era alcal-
de, com l'Ajuntament es va desentendre 
del cas i va deixar als propietaris abando-
nats a la seva sort.

Sonen campanes que anuncien eleccions 
municipals. 

 david escartín / 2n tinent d'alcalde de 
l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

ermeteu-me que comparteixi pú-
blicament amb totes i tots vosal-
tres la meva carta als Reis com a 
alcalde de Parets del Vallès. Si hi 

ha una cosa que em fa feliç i que també de-
manaria per a l'any vinent és que em conti-
nueu aturant pel carrer per explicar-me els 
vostres neguits. També les vostres queixes. 
I qui vulgui, els seus progressos, les seves 
millores o les seves batalletes. Si hi ha una 
cosa que m'agrada és parlar amb tothom i, 
des que sóc alcalde, escoltar. Cada dia escol-
to més perquè tinc molt clar que Parets el 
fem tots. Sense el paper que juga cada veí, 
cada entitat, cada persona, el nostre poble 
no seria el que és avui dia. El nostre és un 
poble que ha crescut molt i que necessita 
seguir millorant cada dia. Hem de millorar 
algunes voreres i carrers. El pas dels anys 
ho reclama. I així ho estem fent i ho farem.

Sóc el primer interessat en tenir un 
Parets cada dia més net, més cívic i més 
solidari. Intento donar respostes efectives 
i immediates. Bé, intentem, òbviament jo 
sol ni puc ni vull, estic acompanyat d’un 
equip de regidores i regidors molt impli-
cats i amb vocació de servei.

A la meva carta us demano també con-
fiança. Confiança en què tot allò que em 
demaneu quan m'atureu pel carrer, o de-
maneu una trobada, una reunió o feu una 
instància, i sigui competència de l'Ajun-

Fent carrer, fem Parets!
tament, ho fem o ho farem en el mínim 
temps possible. Els que em coneixen una 
mica més ja saben que jo no em compro-
meto ni prometo allò que no pugui fer.

Sóc alcalde i això vol dir que us demano 
que m'heu de demanar i exigir allò que es-
tigui a les meves mans. Em comprometo i 
us prometo a escoltar-vos si m'atureu, a in-
formar-vos de tot el que fem i podem fer i, 
especialment, a ajudar-vos si ho necessiteu i 
està al meu abast. És la meva responsabilitat 
i em considero una persona responsable. 

El meu temps és tot vostre. Bé, gairebé 
tot perquè, com totes i tots vosaltres a mi 
també m'agrada tenir temps per gaudir 
de la família i els amics, especialment en 
aquestes dates tan assenyalades.

Finalment, demanaria que a Parets po-
deu dir que teniu un veí, un amic, un alcal-
de, que el veieu sovint pel carrer i amb el 
què podeu parlar de tot, qualsevol dia i a 
qualsevol hora.

Tinc moltes coses a millorar, com tot-
hom, però també m'he proposat per l'any 
vinent continuar sent l'alcalde de tothom, 
un alcalde de barri, passejar encara més 
per tots els carrers i places i, sobretot, 
seguir escoltant-vos i continuar millorant 
els nostres carrers i el nostre Parets. 

Han estat set mesos de detectar coses 
millorables i avançar en projectes dels 
què totes i tots en gaudirem en breu. Vull 
tenir més temps per fer de Parets un po-
ble encara millor. Per això m'heu de seguir 
aturant i demanant. I jo, i nosaltres, us do-
narem respostes i solucions. 

Si està a les nostres mans... fent carrer, 
farem Parets! Feliç any 2019!

P

FRANCESC   
JUZGADO

 Alcalde de Parets del Vallès
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OPINIÓ

Gastronomia catalana i de 
proximitat al Cafè del Centre

- Per què vau apostar per una coope-
rativa?
- Juli: Vam triar el model de coopera-
tiva, perquè volíem ampliar la cuina, i 
una font d’ingrés i de subvenció va ser 
Coop57, amb uns avals mancomunats. I 
vam recollir les 70 firmes per poder co-
mençar a fer la cuina.
- De quina manera fomenteu o pro-
moveu l'economia social i solidària?
- Juli: Fomentem l’economia social i so-
lidària participant en esdeveniments i 
associacions que estan vinculades aquí, 
i amb el nostre producte de proximitat, 
del pagès i del menjar ecològic.
- Per què col·laboreu amb l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental?
- Juli: Sobretot és pel règim intern, per-
què ens ajuden a formar-nos, a tenir clar 
quina és la visió de les cooperatives, que 
són mètodes que sempre ens costa molt 
trobar.
- Com van ser els inicis?
- David: Al principi érem tres socis fun-
dadors. Vam arrencar el 27 de maig del 
2011. Un era més de cuina, un altre era 
més d’administració i un altre era més 
de servei, tot i que tots fèiem de tot. I 
això va anar creixent en nombre de so-
cis, i també en nombre de treballadors. 
Gent que col·labora més de passada, i 
gent que s’ha quedat en el projecte, per-
què el projecte també ho necessita.
- I en quina situació us trobeu ara?
- David: Estem renovant els estatuts per-
què d’una manera o altra tothom acabi 
sent soci involucrant-se en aquest pro-

jecte com si fos seu. Cadascú amb el seu 
tarannà.
- Quins són els objectius principals 
del Cafè del Centre?
- David: La nostra guerra sempre ha si-
gut oferir un bon producte molt elaborat 
a un preu just. Per tant, com a organitza-
ció optem per intentar sempre el km 0, 
el pagès de proximitat, intentar fer unes 
compres adequades i justes amb el pla-
neta i la societat.
- Què podem trobar per menjar?
- Juli: A la cuina ho elaborem tot. Ens 
trenquem les banyes per poder fer tota 
la producció de menjar exclusiu treba-
llat i pensat sobretot amb cuina catalana
- I al Cafè del Centre, en general?
- David: Al Cafè del Centre, per davant de 
tot, us podeu trobar una entitat que ens 
acull i en la qual hi ha molta gent parti-
cipativa que ajuda a fer créixer això dia 
a dia, mes a mes i any a any. I a dintre, 
on estem nosaltres, podeu trobar un 
bon ambient, una bona cuina i una bona 
barra, on podeu trobar-hi des de cerve-
ses catalanes artesanes –un bon recull–; 
amb una carta, que com la de cuina, 
l’anem canviant cada sis mesos; una 
bona carta de vins ben escollits, també 
vins i caves de la terra. Intentem tenir 
els productes que s’han de tenir, però 
ens agrada molt anar 
i buscar coses noves: 
tenir una bona ratafia, 
tenir un bon licor del 
poble, perquè la gent se 
senti a gust.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar 
Caldes de Montbui per conèixer el Cafè del Centre. 
El David Rivera i el Juli Reig, dos dels tres socis 
fundadors del Cafè del Centre, ens van donar a 
conèixer aquesta cooperativa vallesana, on po-
dem passar tant a fer una cervesa artesana, com a 
gaudir d'una gastronomia de proximitat exquisida.

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

a plaça de la Salut de Parets del 
Vallès és una plaça molt maca, que 
té un arbrat preciós i un lleuger 
pendent abastable. Els anys 80 

s'hi va fer una intervenció encertada que ha 
donat molt joc. Els criteris van ser: fer una 
actuació poc intervencionista, respectar tot 
l’arbrat, fer un pas en diagonal que situa la 
font al mig, respectar un espai d’ombra i un 
altre de sol, col·locar-hi una pèrgola per defi-
nir l’eix de la font, uns bancs molt bonics dels 
dissenyadors Josep Lluscà i Ramon Benedito 
de la casa Escofet, inspirats en els bancs del 
Parc Güell d'Antoni Gaudí i Josep M. Jujol, i 
una tanca de seguretat perquè els nens que 
hi juguin i en especial els de l’escola Pompeu 
Fabra no surtin d’aquest perímetre.

Considerem que la plaça de la Salut con-
serva elements de vegetació que necessiten 
la seva preservació. Gran part de l’arbrat de 
la plaça són restes de l’antic bosc de la Torre 
de Malla que arribava fins aquí com ho testi-
monia arbrat similar a l’entorn.

Arribem al 2019, i l’equip de govern socia-
lista vol fer coses perquè s’acosten eleccions, 
tot són presses acompanyades de poques 
idees. Es contracten tècnics que no tenen cap 
respecte pels espais sobre els quals ha pro-
jectat abans un altre professional i reorganit-
zen un entorn concret, posant-hi una mica de 
tot com si fos un parc temàtic. És el cas de la 
plaça de la Salut. 

Del projecte nou no tot és inadequat. Incor-
porar el carrer Independència a la plaça de la 
Salut perquè tingui continuïtat amb l’escola 

La plaça de la Salut a Parets
Pompeu Fabra és una bona aportació.

El projecte contempla tallar uns quants 
arbres, en el projecte inicial fins a 21. Esti-
mades en part les al·legacions dels grups de 
l’oposició el nombre s’ha reduït. Un projecte 
amb molt poc respecte pel medi ambient i 
per l’entorn. Considerem inadequat l’ender-
roc del pòrtic que hi ha a la confluència entre 
els carrers Sant Jaume i Butjosa per inneces-
sari. Quina nosa fa aquest pòrtic? És un ele-
ment ben col·locat en una de les parts de la 
plaça que no té arbrat i que no n’ha de tenir a 
fi de potenciar l’arbrat existent. 

No es pot fer un projecte sense haver va-
lorat els elements existents. A més, hem de 
ser més respectuosos amb el medi ambient i 

generar el mínim de residus, i l'enderroc del 
pòrtic generarà molts residus que caldrà re-
ciclar, sense que hi hagi cap motiu que ho jus-
tifiqui. El mateix diem de la tanca perimetral. 
Per què es vol enderrocar el pòrtic i el mur 
perimetral de la plaça si són correctes, estan 
bé i fan servei? Els principis mediambientals 
de reciclar i reutilitzar en l’espai públic han 
de ser prioritaris; si no, quin exemple dóna 
l’administració?.

Tots els raonaments anteriors ens haurien 
de fer reflexionar sobre l’ús dels diners pú-
blics. Haurem d’esperar que hi hagi una mas-
sa crítica que posi en qüestió determinades 
actuacions de l'administració. Tot arribarà.

L

ROSA   
MARTÍ I CONILL 

Regidora de Nova Opció 
per Parets (NOPP) 

aig recuperar les següents in-
fames declaracions de l'Eduard 
Pujol (portaveu adjunt de JxCat): 
“La solució per a la crisi sanitària 
a Catalunya és votar sobre el dret 

a l'autodeterminació, discutir sobre les llis-
tes d’espera no és essencial”. Feia d’aques-
ta manera referència a les mobilitzacions 
que hi va haver a Catalunya al desembre, 
en contra de les llistes d’espera i a favor de 
la sanitat pública. Doncs li faré uns apunts 
breus al respecte:

Primer: més de 40 càrrecs sanitaris es 
van apujar el sou durant les retallades. 
Almenys 42 gestors de la xarxa sanitària 
pública es van apujar el sou entre 2014 i 
2016. Aquests anys van coincidir, precisa-
ment, amb l’última època de les retallades 
que va executar el govern de l’Artur Mas i 
que va deixar el Departament de Salut amb 

Declaracions immorals
1.500 milions d’euros menys de pressu-
post, les llistes d’espera disparades i fins a 
2.400 professionals menys.

Segon: som la comunitat amb més paci-
ents en llistes d’espera. El temps mitjà per 
ser operat és 132 dies, 39 per sobre de la 
mitjana estatal.

Tercer: el pressupost en l'àmbit bàsic as-
sistencial ha disminuït del 18,4% el 2010 al 
16,9% actual. Mentrestant, el personal sani-
tari ha perdut poder adquisitiu des de 2010.

Per últim: recordar al Sr. Eduard Pujol 
que el passat 10 de desembre a Mollet hi va 
haver una mobilització nombrosa i trans-
versal, ja que van participar-hi 25 entitats 
entre associacions, sindicats i partits polí-
tics. Perquè la defensa de la sanitat pública 
de qualitat és una causa justa, en la qual el 
conjunt de la ciutadania està unida per da-
munt de sensibilitats i ideologies. Així que 
mentre aquest senyor considera que no és 
essencial discutir sobre les llistes d’espera 
i sacseja la bandera, a Catalunya la ciuta-
dania pateix unes llistes d’espera que són 
simplement immorals, com les declaraci-
ons d'Eduard Pujol.

V

JOSÉ   
SÁNCHEZ 

Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública del Baix Vallès

L'equip de govern socialista vol
fer coses perquè s'acosten les

eleccions i tot són presses 
acompanyades de poques idees
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1r Torneig de Nadal d'escoles del Mollet HC
D'acord amb la seva aposta per l'hoquei base, el Mollet HC, que 
presideix Leopoldo Conde des de l'octubre, va organitzar dissabte al 
pavelló Riera Seca la primera edició del Torneig de Nadal d'escoles. Hi 
van participar el Club Patí Torrelles, l'Hoquei Club Sentmenat, l'Hoquei 
Club Palau i el CHP Bigues i Riells, a banda de l'equip del club local. 

Ariadna Muñoz, amb la catalana
La llagostenca Ariadna Muñoz està participant 
amb la selecció catalana cadet d'handbol en el 
campionat d'Espanya de seleccions 
autonòmiques. Dimecres va jugar el primer 
partit davant d'Andalusia, amb empat a 28. 

ESPORTS

MOLLET. En començar el derbi ca-
talà entre l'Espanyol i el Girona 
alguns aficionats locals es devien 
fregar els ulls. De cop, la seva vis-
ta els mostrava un paisatge nítid, 
el paradís dels fotògrafs, i no una 
carrinclona penombra que for-
çava els nervis òptics. No havia 
tingut lloc cap miracle, sinó que 
l'empresa molletana Mastercold 
havia instal·lat un nou sistema 
d'il·luminació –per valor d'1,2 mi-
lions d'euros– que es va estrenar 
en aquell partit. 

L'oasi de llum enmig de la foscor 
és possible gràcies a 388 projec-

MAsTeRCOld

NOU ASPECTE  L'estadi del RCD Espanyol s'ha posicionat com un dels més moderns del panorama europeu

INSTAL·LACIONS  L'EMPRESA MOLLETANA HA ESTAT L'ENCARREGADA D'INSTAL·LAR 388 LEDS

Mastercold il·lumina
l'estadi del RCD Espanyol

tors led repartits en una passarel-
la metàl·lica ubicada a 35 metres 
d'altura respecte al terreny de 
joc. Això, permet la gravació en 
qualitat 4K amb un total superior 
als 3.000 en la càmera principal 
durant les retransmissions tele-
visives. "Nosaltres col·laborem 
amb l'Espanyol des del 2009, 
quan va inaugurar el nou esta-
di. Des d'aleshores, portem a 
terme tasques de manteniment 
de la instal·lació, però sobretot 
de gestió", expliquen fonts de 
l'empresa al diari Som. "Som els 
responsables que tots els esde-

veniments celebrats en aquest 
estadi funcionin bé i que es pu-
guin fer les retransmissions te-
levisives pertinents", afegeixen. 

Consolidat a la tercera plaça
La inauguració de la nova il·lu-
minació va anar acompanyada 
d'un espectacle de llums previ al 
començament del partit, que aca-
baria amb victòria visitant. De fet, 
des que Mastercold va tenir en-
llestida l'obra, l'Espanyol encara 
no ha aconseguit puntuar al seu 
estadi. El Barça i el Betis també 
van endur-se el triomf.   s.e.

s. esCudeRO 

JOSEP MARIA MARSÀ

MOLLET. No li agrada haver d'estar 
un mes sense competir. El tècnic 
del Recanvis Gaudí, Josep Maria 
Marsà, considera que s'hagués po-
gut celebrar una jornada de lliga 
el cap de setmana abans de Nadal.  
En canvi, l'últim partit a la Lliga 
EBA dels molletans va ser el 15 de 
desembre, quan van guanyar per 
85 a 78 a l'Alfindén. I no tornaran 
a jugar fins al 12 de gener, el dia 
que visitaran la pista del CB Sant 
Josep, el cinquè classificat. Per 
aquest motiu, dimecres van dis-
putar un partit amistós davant el 
Mataró Boet, amb victòria per 83 
a 89. Avui divendres (21 h), en ju-
garan un altre a domicili enfront 
el CB Cornellà.

"Estic molt content de la situ-
ació en què estem –tercers amb 
nou triomfs i tres derrotes–. 
Al principi de temporada vam 
guanyar partits que no tocaven 
i quan millor estàvem en vam 
perdre dos de consecutius", 
explica Marsà, qui ja porta vuit 
temporades entrenant equips de 
Lliga EBA. "La derrota davant el 
JAC Sants va ser perquè incons-
cientment vam menysprear 
el rival. Amb la meitat de bon 
partit que vam fer en la derrota 
de la setmana següent a Lleida 

BÀSQUET | Lliga EBA  EL RECANVIS GAUDÍ ÉS TERCER A LA TAULA

Marsà: "Calen 
més jugadors 
com Ponsà
i Rabassó"

davant el Pardinyes, el líder, 
haguéssim guanyat el JAC", afe-
geix. La plantilla molletana és cur-
ta i el tècnic és partidari d'apostar 
fort pel planter. Ara mateix en el 
primer equip hi ha dos jugadors 
procedents del filial, que juga a la 
Copa Catalunya. Són David Ponsà 
(1997) i Marc Rabassó (1994). "Al 
Recanvis hi ha d'haver més ju-
gadors com Ponsà i Rabassó. Si 
d'aquí un parell d'anys no en te-
nim dos més voldrà dir que no 
hem fet bé les coses", sentencia.

El cost de les fases d'ascens
La situació de l'equip fa que no si-
gui estrany pensar en entrar a les 
fases d'ascens. "Des del club no 
m'han posat cap pressió. Anar 
a fases suposa al voltant de 
9.000 euros. I pujar a LEB Plata 
pot costar-ne 60.000 més per-
què t'obliguen a tenir parquet 
i que les cistelles no pengin", 
conclou el tècnic.   sergi escudero
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MONTMELÓ. Èrica Lain va començar a ju-
gar a bàsquet amb 10 anys al Montmeló 
Club Bàsquet i 21 anys després ho conti-
nua fent de manera exemplar. Per aquest 
motiu, la Fundació del Bàsquet Català 
li ha atorgat el premi Sènior 20 anys. “A 
l'equip femení del Montmeló hi ha una 
desena de jugadores que vaig comen-

çar a entrenar quan eren petites i que 
ara són companyes meves d’equip. És 
un fet molt especial", explica. I avisa que 
la seva trajectòria està lluny de finalitzar: 
“no m’he lesionat pràcticament mai. 
Espero continuar així perquè el meu 
objectiu és gaudir del bàsquet fins que 
el cos m’ho permeti”. 

Aj. MOnTMeló

PREMIS  LA MONTMELONINA FA 21 ANYS QUE JUGA AL CLUB DEL SEU POBLE

ACOMPANYADA  Laín, al centre de la imatge, amb quatre companyes d'equip 

El món del bàsquet reconeix 
la trajectòria d'Èrica Lain
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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

CARLOS CARRETERO, 
EL VENCEDOR DE 
L'OPEN MOLLETÀ

Dissabte, l'escola El Bosc de Mollet del Vallès va acollir l'Open de Tennis Taula per 
a Tothom –destinat a jugadors no federats–, organitzat pel Club Mollet 2002. El 
guanyador en categoria sènior va ser Carlos Carretero, qui va ser el millor dels sis 
participants del torneig. En promeses, va guanyar Isaac Castillo. El Tennis Taula 
per a Tothom és una iniciativa de la federació catalana que té l'objectiu d'acostar 
aquest esport als aficionats que no el practiquen de forma regular.

TENNIS TAULA  UNA DESENA DE PARTICIPANTS VAN DISPUTAR DISSABTE EL TORNEIG

El martorellenc Martín Parejo 
retorna al Club Atlètic Mollet
L'atleta paralímpic Martín Parejo, 
de Martorelles, ha decidit tornar a 
fitxar pel Club Atlètic Mollet des-
prés d'una desena d'anys formant 
part de l'ISS l'Hospitalet Atletis-
me. Malgrat això, continuava en-
trenant-se a les pistes d'atletisme 
de Mollet amb el seu guia Albert 
Selva. "No tenia massa sentit 
córrer amb l'Hospitalet mentre 
els entrenaments els feia aquí. 
A més, tenia ganes de tornar al 

club que em va veure comen-
çar", ha explicat als micròfons de 
Ràdio Mollet.  El seu objectiu del 
2019 és el Mundial que es dispu-
tarà a Dubai, on pretén lluitar amb 
els millors en el salt de llargada, la 
seva especialitat. Però no descar-
ta també fer un bon registre en 
els 100 metres, distància en què 
va aconseguir la medalla de plata 
en l'Europeu de Berlín del passat 
estiu. 

ATLETISME  L'OBJECTIU DE L'ANY ÉS EL MUNDIAL DE DUBAI

INSTAL·LACIONS  REPRESENTANTS DELS DOS ORGANISMES VAN VISITAR EL CIRCUIT

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
va rebre fa dues setmanes l'apro-
vació de la Federació Internacio-
nal d'Automobilisme (FIA) i de la 
Federació Internacional de Moto-
ciclisme (FIM) per dur a terme les 
obres i modificacions del traçat 

que tindran lloc durant el gener. 
D'aquesta manera, les instal·laci-
ons reben l'homologació corres-
ponent per acollir novament els 
grans premis de les dues disci-
plines. Charlie Whiting, director 
de seguretat, delegat de cursa i 

El Circuit ja té el permís per 
acollir la F1 i Moto Gp el 2019

starter de la Formula 1, i Franco 
Uncini, delegat de seguretat dels 
Grans Premis de MotoGP, van ser 
els encarregats de desplaçar-se 
fins al Circuit per realitzar l'habi-
tual inspecció de pista anual. Els 
representants d'ambdues fede-
racions van donar el vistiplau a 
les modificacions i millores per a 
la següent temporada esportiva, 
que s'iniciarà amb un plat fort: 
els Formula One Test Days. Du-
rant el gener no hi haurà activitat 
a la pista del Circuit. 

El campionat del món de For-
mula 1 tornarà al maig amb motiu 
de la celebració del Gran Premi 
d'Espanya, mentre que MotoGP 
ho farà al juny, quan es disputarà 
el Gran Premi Monster Energy de 
Catalunya. Les entrades ja estan a 
la venda en els dos casos.  

PATINATGE ARTÍSTIC  ELS DINERS ANIRAN A L'HOSPITAL TAULÍ

Espectacle solidari del CP Parets
Una setantena de patinadores es van exhibir dissabte al pavelló Joaquim 
Rodríguez de Parets del Vallès per recaptar diners per a la investigació 
de la fibrosi quística. El Club Patinatge Parets donarà tots els diners a 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, un dels tres de referència a Catalunya en 
el tractament d’aquesta malaltia. En l'acte hi va participar en Jerome, el 
nen paretà que la pateix i el propiciador de diverses activitats solidàries.

MARC BARRIOMARC BARRIO
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Segueix-nos a:
/Gimnàs Pantiquet

50%
Durant el gener

en la matrícula
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MONTORNÈS. La història de la llui-
ta remença a Montornès ja escalfa 
motors de cara a la sisena edició 
de La Remençada, que es podrà 
veure a la primavera. A mitjans de 
desembre, la sala parroquial de 
l'església de Sant Sadurní acollia 
un càsting per a aquells actors i 
actrius que vulguin formar part 
de l'espectacle. "Busquem gent 
que vulgui participar. No hi ha 
un criteri estríctament teatral 
perquè no busquem l'excel·lèn-
cia en els actors sinó que és un 
enfocament molt més inclusiu", 
explica el director de La Remença-
da, Toni Figuera. Per aquest motiu 
no és necessari saber cantar ni 
tenir experiència en el món de la 
interpretació i hi ha elements que 
faciliten la participació dels veïns 
en l'espectacle com el fet que les 
veus siguin pregravades. 

Segons Figuera, la majoria de 
papers principals de l'obra ja es-
tan assignats tot i que el reparti-
ment no es tanca amb el càsting. 
"Són entre 50 i 70 actors i hi ha 
flexibilitat. Però sobretot ens 

l.O.

AL CÀSTING  El director, Toni Figuera, i Xavier Bertran, autor del text

M.BARRIO

EXPERIMENTAL  El concert vol ser un espai musical inclusiu

ARTS ESCÈNIQUES LA SISENA EDICIÓ DEL MUSICAL ES PODRÀ VEURE AQUESTA PRIMAVERA

'La Remençada' engega motors

PARETS. El Centre d’Estudis Mu-
sicals Maria Grever de Parets va 
oferir dissabte una nova edició dels 
seus concerts circulars, a la qual 
van acudir 300 persones. Un for-
mat inclusiu que, en aquesta ocasió 
nadalenca, va tenir com a protago-
nista l’eye harp, o arpa d’ull. Es trac-
ta d’un nou instrument digital que 
permet tocar i interpretar música 
a través dels moviments oculars i, 
així, persones que no poden utilit-
zar les seves extremitats per tocar 
instruments, ho poden fer a través 
d’aquest enginy. El primer en utilit-
zar aquest peculiar instrument va 
ser Joel Bueno, un dels intèrprets 
presents al concert de Parets. I ho 
va fer, entre d’altres coses, inter-
pretant amb els seus moviments 
d’ulls l’himne del Barça.

Per això el director del centre, 

Ernesto Briceño, recalca que no 
volen fer servir paraules com dis-
capacitat o malaltia, “perquè tots 
hem pogut compartir l’escenari 
sense cap distinció. Cada per-
sona amb la seva capacitat ha 
pogut transmetre el missatge 
que perseguim tots plegats: la 
música com eina de salut soci-
al i el concert circular com un 
projecte definitiu d’integració 
i cohesió”. Amb aquest concert, 
afegeix, “hem volgut transmetre 
les capacitats, la identitat i el 
potencial que cada persona té 
per comunicar i per crear art i 
felicitat”.

Junt amb Joel Bueno i d’altres 
persones amb síndrome de Willi-
ams, també van participar músics 
professionals com Dídac Ruiz o 
Clàudia Segarra. i j.ribell

MÚSICA LA CITA VA APLEGAR UNS 300 ESPECTADORS

Nou premi per 'A mitges'S'inaugura l'exposició de l'artista paretà Luis Navarro
El curtmetratge A mitges, dirigit pel 
molletà Dani Seguí, va ser al
desembre novament guardonat, 
amb el premi al millor curt del 4t 
Certamen Fármacos y Conducción.

El Centre Cultural Can Rajoler inaugurarà dimecres (16 h) una exposició de 
pintura de l'artista paretà Luis Navarro, artísticament conegut com a Sito. 
El paretà va rebre al novembre el Premio Internazionale d'Arte Fondazione 
Costanza. La mostra es podrà visitar de dilluns a divendres de 16 h a 20 h, i 
els dijous i dissabtes de 10 h a 13 h. Hi serà fins al dilluns 28 de gener.

CULTURA

L’arpa d’ull, protagonista 
del Concert CircularEls assajos de la sisena edició de l'obra començaran al febrer

fan falta homes", diu el director.
La representació de La Remen-

çada no només necessita d'actors 
i actrius sinó que mobilitza més 

d'un centenar de persones que 
també es dediquen a la logística, 
el muntatge de decorats, el ves-
tuari, entre moltes altres tasques. 

Tot i la consolidació del projecte, 
els responsables reconeixen que 
hi ha mobilitat de gent i que sem-
pre és necessari un cop de mà. "A 
la gent li agrada participar en 
actes de cultura popular però, 
en aquest cas, són moltes hores 
de dedicació i hi ha baixes que 
s'han d'anar renovant", indica 
l'autor del text, Xavier Bertran.
 En unes setmanes començaran 
els assajos que es faran els di-
marts i dijous i tots aquells que ho 
vulguin encara poden apropar-se 
a la sala parroquial de l'església 
de Sant Sadurní per col·laborar 
amb La Remençada.  i laura ortiz

Per participar-hi no cal 
tenir experiència teatral ni 

saber cantar, cal "tenir 
ganes de participar"
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TEATRE  ELS SALTATS VAN ORGANITZAR EL MUSICAL SOBRE EL GRINCH AL CENTRE CULTURAL

El Grinch no va robar el Nadal

LA LLAGOSTA. L’espectacle organit-
zat per la Colla dels Saltats basat 
en la pel·lícula del Grinch va ser 
tot un èxit. El musical representat 
al Centre Cultural de la Llagosta va 
reunir 300 persones entre pares, 
mares i infants. "Va anar molt 
bé", expliquen des de la colla.

Es tracta de la segona obra 
d’aquest tipus que els Saltats por-

ten a la Llagosta en dates nadalen-
ques. Si l’any passat es va posar 
sobre l’escenari el musical Mary 
Poppins, enguany la història ver-
sava sobre el fullet que odia i vol 
robar el Nadal.

Un cop acabat l’espectacle, com 
havien promès des de la colla a 
través de Facebook, es va revelar la 
sorpresa per als més menuts que el 

col·lectiu havia preparat: un ball de 
l’escuma. Afortunadament era es-
cuma que no mulla. Així mateix els 
infants van poder fer-se fotos amb 
el mateix Grinch i la resta d’actors 
i actrius del musical, i amb alguns 
dels seus personatges d’animació 
preferits, com Buhito i Gatuno. Una 
petita festa en la qual també es van 
repartir caramels.  a.alexandre

MARC BARRIO

EN ESCENA  Una de les actrius que van interpretar el musical sobre la història del follet que odiava el Nadal

L'Home dels Nassos més mediàtic
Avui té 362 nassos, però dilluns, quan només li'n quedava un, l'Home dels 
Nassos va sortir als carrers de Mollet per jugar amb la canalla de la ciutat i
repartir-los caramels, i per lluir davant les càmeres. El Casal Cultural
–primer– i el parc de les Pruneres –després– van poder gaudir de la visita 
d'aquest personatge que té tants nassos com dies li manquen a l'any. La 
companyia molletana Faustí el Rondallaire també va amenitzar la jornada.

COllA de TORRATs

TRADICIONAL  VA ASSISTIR AL CASAL I AL PARC DE LES PRUNERES
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ARxIu

L'INICI A LA RUA MOLLETANA  Els Reis Mags arribaran en el tren de les 18.38 h a l’estació de Mollet-Sant Fost

TRADICIÓ  MELCIOR, GASPAR I BALTASAR RECORRERAN DISSABTE A LA TARDA TOTES LES POBLACIONS DEL BAIX VALLÈS PER RECOLLIR LES CARTES DELS MÉS PETITS

Tot a punt per a la visita 
dels Reis Mags d’Orient

dissabte 1

diumenge 2

divendres 30

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

Molt fred a primera hora, 
amb cel seré i flux de 
Nord-est, que farà baixar 
un xic més les temperatu-
res. Núvols alts a la tarda.

L’anticicló es refermarà, i 
provocarà una matinada 
gèlida, amb cel serè. A 
migdia la temperatura es 
recuperarà.

Un altre dia d’anticicló i 
temperatures mínimes 
molt fredes. Com ahir, les 
màximes aniran pujant 
gradualment.

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

DIJOUS, 27 14ºC 4ºC  9ºC              -  16 km/h SW

DIVENDRES, 28 13ºC 3ºC  8ºC              -   13 km/h SW

DISSABTE, 29 13ºC 1ºC  8ºC              -   13 km/h SW

DIUMENGE, 30 15ºC     -0,3ºC  9ºC              -  16 km/h SW

DILLUNS, 31 17ºC 1ºC  11ºC              -                    8 km/h NE 

DIMARTS, 1 15ºC 1ºC  11ºC              -  13 km/h SSE

DIMECRES, 2 13ºC 1ºC  7ºC              -  21 km/h SW

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

BAIX VALLÈS. Un any més, els Reis 
d’Orient recorreran els carrers del 
Baix Vallès en la visita més espe-
rada de l'any. A Mollet, Ses Majes-
tats arribaran en tren a l’estació de 
Mollet-Sant Fost a les 18.38 h i allà 
pujaran a les carrosses per comen-
çar el recorregut pels carrers de la 
ciutat, que arribarà a la plaça Major 
a les 19.30 h, i que després pujarà 
fins a l'avinguda d’Antoni Gaudí.

A més, els infants que assisteixin 
a la cavalcada podran veure les car-
rosses de l’Estrella, del patge Xu-
met –amb efectes de llum, so i fum–, 
del Carter Reial, dels tres Reis i el 
camió Carboner, els camions dels 
Bombers i les ambulàncies. Totes 
elles estaran acompanyades pels 
tambors del Centre Aragonès, del 
Centre Cultural Andalús i l’Associ-
ació Musical Pau Casals. En total es 
formarà una comitiva amb més de 
300 persones que portaran 90 qui-

los de carbó i 1.656 de caramels. El 
lliurament de les claus de la ciutat 
es farà a la plaça Major, davant de la 
Casa de la Vila, amb la presència de 
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i 
amb una coral formada per alum-
nes de tercer i quart de primària de 
l’Escola Sant Gervasi.

A més, aquest divendres el pat-
ge Xumet serà al Mercat Municipal 
(de 17.30 h a 18.30 h) i a la rambla 
Balmes (de 18.30 h a 19.30 h).

Recepció oficial a Parets
A Parets, les carrosses reials es po-
saran en marxa des de Can Vila a 
partir de les 17.30 h. A les 18 h, està 
previst que Ses Majestats arribin 
a la plaça Marcer i després facin el 
recorregut habitual per l’avinguda 
Catalunya. A les 19 h, els Reis arri-
baran a la plaça de la Vila, on tindrà 
lloc la recepció oficial i el lliurament 
de la clau màgica per part de l’alcal-

de de Parets, Francesc Juzgado, i la 
posterior recollida de cartes.

Paral·lelament, a partir de les 
18.15 h, a la plaça de la Vila es farà 
una cantada de nadales a càrrec 
de Nerea Roblas i Nerea González, 
participants en la Voz Kids 2014 i 
2018 respectivament.

A Montornès, en companyia
A Montornès, la cavalcada comen-
çarà a les 17.30 h al Centre Infantil 
La Peixera i els Reis arribaran fins a 
la carpa polivalent El Sorralet. Les 
carrosses dels Reis aniran acompa-
nyades per les AMPA de les escoles 
Sant Sadurní, Palau d'Ametlla, Can 
Parera, Marinada i Mogent; la Llar 
d'Infants Pública El Lledoner, la co-
lla Ball de Diables i Drac de Mon-
tornès i la colla de Gegants que 
aquest any celebra el seu 30è ani-
versari. Les portes de la carpa po-
livalent El Sorralet s'obriran a les 

18.30 h. Els nens i nenes podran 
lliurar les cartes als Reis durant la 
cavalcada i al final del recorregut a 
la carpa polivalent.

Rebuda a la Llagosta
A la Llagosta, els Reis Mags d'Ori-
ent recorreran els carrers a partir 
de les 18 h –des del carrer Esta-
ció– fins a arribar a la plaça d’An-
toni Baqué, on seran rebuts per 
l'alcalde. A partir de les 19.30 h, 
els Reis rebran a tots els nens i ne-
nes que vulguin saludar-los per-
sonalment i lliurar-los les seves 
cartes. A més, el patge Xumet, con-
vidat per la Murga, recollirà els 
xumets dels infants que vulguin 
lliurar-los als Reis d’Orient.

D'altra banda, els Patges Reials i 
les Elfes de Volats seran aquest di-
vendres a la plaça d'Antoni Baqué 
en una tarda plena d'activitats (de 
17 h a 20 h) organitzada per l'As-
sociació de Comerciants i Serveis 
i pels Volats. Hi haurà un taller 
infantil (17 h), una masterclass 
d'arts marcials (17.30 h), una xo-
colatada solidària i vi calent (18 
h), un espectacle d'animació in-
fantil amb La Carpa, Espai Cultural 
(18.15 h), els sorteigs d'un val de 
100 € i de la visita dels Reis Mags 
a casa (19 h) i la fi de festa a les 
19.30 h ritme de zumba. Els patges 
també seran a la seu de l'Asocia-
ción Rociera Andaluza de 18 h a 20 
h. Pel que fa al dia de Reis, diumen-
ge, hi haurà llits elàstics i cavallets 
al solar de l'Església d'11 h a 14 h i 
de 16 h a 19 h, als quals els infants 
podran pujar gratuïtament.

En tren a Montmeló
A Montmeló els Reis arribaran en 
tren, i des de l'estació arrencaran 
el seu itinerari pels carrers i places 
del municipi fins a la plaça de la 
Vila, on rebran les claus de les ca-
ses del poble perquè puguin entrar 
a totes les llars a deixar els regals. 
Abans de la seva arribada es farà el 
sorteig nadalenc de la Unió de Bo-

tiguers i Comerciants de Montmeló 
(UBCM), que consisteix en 10 vals 
de compres per valor de 200 euros 
cada val, per gastar als diferents 
establiments de la UBCM.

Espectacle a Sant Fost
A Sant Fost, els Reis engegaran 
el seu recorregut pel municipi a 
les 17.30 h des de la plaça Esbert, 
que acabarà a la plaça de la Vila. 
Allà rebran les cartes dels infants, 
i també a la plaça de la Vila tindrà 
lloc durant la tarda un espectacle a 
càrrec d'Assaig espai de dansa i arts 
escèniques. A més, el Restaurant 
Masia Mas Llombart acollirà aquest 
divendres la visita del Patge Reial i 
un taller de fanalets de 17 h a 19 h.

Clau màgica a Martorelles
A Martorelles, els Reis arribaran a 
les 18 h al consistori, per a la rebu-
da institucional, i a les 18.15 h sor-
tirà la cavalcada fins a Carrencà, on 
es farà el lliurament de cartes i de la 
clau màgica. A les 19.35 h hi haurà 
una xocolatada per als assistents. 
Per últim, els Reis Mags repartiran 
al Celler de Carrencà les joguines 
de la campanya Cap infant sense 
joguina. D'altra banda, l’Agrupació 
Ball de Gitanes portarà  divendres 
el Patge Reial al Celler de Carrencà 
(18.30 h), i abans hi haurà un es-
pectacle infantil (17.30 h) i un be-
renar per als assistents (18 h). Cal 
destacar que l'Ajuntament enguany 
s'ha sumat a la campanya #Balta-
sarDeVeritat que demana que a les 
cavalcades hi participin persones 
negres de veritat, com ha estat a 
Martorelles des de fa quatre anys.

Xocolatada a Santa Maria
I a Santa Maria de Martorelles, 
Ses Majestats arribaran les 18.30 
h i arrencaran la rua des del carrer 
de l'Escola fins a la plaça de l'Ajun-
tament, on l'Escola de Dansa Pas a 
Pas protagonitzarà la Nit màgica. A 
més, a les 17.30 h hi haurà una xo-
colatada a la plaça Joan Matons. 
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Hi col·laboren:

CAMPANYES I ADHESIONS
• LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS I 
RETORN DELS EXILIATS. Des del 
Casal demanem l’alliberament dels 
presos polítics i el retorn dels exiliats 
perquè votar en un referèndum mai 
ha de ser considerat delicte. Votar és 
Democràcia!

• MARATÓ DE TV3. Us informem que 
hem recaptat amb la guardiola solidària 
de la Marató la quantitat de 127,47 
euros, gràcies a les aportacions de tots 
els socis en aquest projecte de recerca 
científica per a combatre el càncer.

QUOTA ANUAL DE SOCI 
DEL CASAL PER A TOT 

L’ANY
D’acord amb l’Assemblea General de 
socis la quota anual per aquest 2019 
serà de 18 euros. La matrícula queda 
establerta en 5 euros pels nous asso-
ciats. Properament es passaran els 
rebuts a tots els socis pel cobrament 
bancari. Si se’ns retorna el rebut per 
causes alienes al Casal (canvi de banc, 
etc,) les despeses bancàries aniran a 
càrrec del soci.

ACTIVITATS 
GASTRONÒMIQUES

• DINAR DE FESTA MAJOR del Servei 
de Menjador dilluns 21 de gener 13 h.
• TALLER DE SUSHI. Interessats 
demaneu informació a Secretaria (Inma 
o Glòria).

BALL DE FESTA MAJOR 
D’HIVERN

• DISSABTE 19 DE GENER farem un 
Ball de Festa Major a la sala 17.30 h.

LA CUCA MOLLA SURT 
DE NOU PER LA FESTA 

MAJOR D’HIVERN
• DISSABTE 19 DE GENER. Cercavila 
des del Casal i Ballada de la Cuca Molla 
amb el Moll Fer i la Santa Teca 
• DIUMENGE 20 DE GENER Cercavila 
des del Casal i ballada de la Cuca 
Molla amb els Geganters i les Colles 
convidades.

CELEBRACIÓ DELS 25 
ANYS DE LES COLLES  

DE TORRATS I MORATS

• A partir de la Festa Major d’Hivern de 

Sant Vicenç es dona el tret de sortida 
d’inici dels actes de celebració dels 25 
anys de les Colles de Torrats i Morats, 
que col·laboren amb el Casal i que cada 
any competeixen i fan més participativa 
la Festa Major d’Estiu. Felicitats Colles!

CONFERÈNCIES  
I PRESENTACIONS  

DE LLIBRES
• DILLUNS 14 DE GENER a les 19 h a 
la Sala d’Actes, presentació del llibre 
Ernest Lluch, biografia d’un intel·lectual 
agitador de Joan Esculies. La presenta-
ció anirà a càrrec de la Sra. Montserrat 
Tura, ex-alcaldessa de Mollet i ex-con-
sellera de la Generalitat. Es tracta d'una 
biografia del conegut polític del PSC, 
assassinat per ETA l'any 2000. Activitat 
en col·laboració de la Llibreria L’Illa.

SORTIDES I EXCURSIONS 
• CALÇOTADA COMERCIAL A 
TARRAGONA. Diumenge 27 de gener 
sortirem a les 8 h direcció Tarragona. 
Seguidament xerrada comercial amb 
visita per la Rambla de Tarragona. A 
continuació gaudirem d’una gran calço-
tada amb ball a la sobretaula. Preu tot 
inclòs: 22 euros. Inscripcions a partir 
del dia 7 de gener a les 16 h a la segona 
planta del Casal.
• GRAN FESTA DE CARNAVAL A 
MALGRAT DE MAR. Del 24 al 26 de 
febrer, ens allotjarem en un hotel de 
4* acabat de reformar per gaudir de 
la gresca de tres dies de Carnaval amb 
Concurs de Disfresses, moltes sorpre-
ses i Ball cada nit. Preu tot inclòs: 139 
euros. Inscripcions a partir del dia 4 de 
febrer a les 16 h a la 2a planta del Casal.
• VISITA A LA CASA MUSEU DE PAU 
CASALS AMB CALÇOTADA. Dissabte 
23 de febrer visitarem la Casa Museu 
de Pau Casals a El Vendrell. Acabada la 
visita anirem a l’antiga masia catalana 
de Valls de Fontscaldes per fer una de 
les millors calçotades de Catalunya. 
Sortida a les 9 h del Parc de Can Mulà. 
Preu tot inclòs: 62 euros. Inscripcions 
dies 23-24-25-28-29-30 de gener 17 h 
al Casal (despatx de viatges, 2a planta).
• VIATGE DE 5 DIES A PRAGA I 
REPÚBLICA TXECA. Del 25 al 
29 d’abril anirem a visitar aquesta 
República centreeuropea amb allotja-
ment al cèntric Hotel Eurostars Thalia 
de 5* amb excursions a Karlovy Varai, 
Pilsen, Brno, Telc, Parc Nacional, 
Teatre Negre de Praga, etc. Preu: 945 
euros tot inclòs. Presentació del viatge 

dimecres 6 de febrer a les 19 h a la 
Sala d’Actes. Inscripcions del 7 al 14 de 
febrer de 17 h a 19 h al Casal (despatx 
de viatges, 2a planta) 
• VIATGE DE 7 DIES PER IRLANDA + 
IRLANDA DEL NORD. Del 26 de juny 
al 2 de juliol, visitant Belfast, Castell 
de Dunluce, Penya-segats de Moher, 
Dublín, St. Patrick Cathedral, etc. Preu 
tot inclòs: 1.985 euros. Presentació del 
viatge dimecres 6 de març a les 19 h a la 
Sala d’Actes. Inscripcions del 7 al 15 de 
març de 17 h a 19 h al despatx de viatges 
de la 2a. planta.
• VIATGE DE 6 DIES A CROÀCIA. 
Del 28 de març al 2 d’abril, visitant 
Dubrovnik, Cavtat, l’illa de Korcula, les 
illes Elaphiti, opcional a Montenegro, 
etc. Preu: 690 euros. Presentació del 
viatge el 17 de gener a les 19 h a la Sala 
d’Actes. Inscripcions del 28 al 30 de 
gener a la 2a. planta del Casal.

BALLS CADA DISSABTE 
AL CASAL

Cada dissabte i diades especials, a par-
tir de les 17:30h continua la ballaruga a 
la Sala d’Actes del Casal amb música 
en directe:
• Dissabte 5: Albert (OSTRES)
• Dissabte 12: Raül.
• Dissabte 19: Pep i Mª José. (Ball 
especial de Festa Major)
• Dissabte 26: Joan Serra.

CURSOS I TALLERS  
DEL CASAL

Per inscriure-us a un Taller adreceu-vos 
directament al Monitor corresponent o 
bé a la Sra. Inma (matins) o Sra. Glòria 
(tardes). Per fer un Taller del Casal 
Cultural cal ser soci de l’entitat.
• ANGLÈS. Dilluns de 18 a 19.30 h i 
dimecres de 18 a 20 h.
• CANT CORAL. Dimarts de 17.45 a 
19.15 h.
• HIPOPRESSIUS. Dilluns i dimecres 
de 15.30 a 16.30 h, dimarts de 9 a 10 h, 
dijous de 10 a 11 h.
• INFORMÀTICA. De dilluns a dijous de 
9 a 10.30 h, dimecres i dijous de 10.30 
a 12 h.
• IOGA. Dilluns i dijous de 9.30 a 10.30 
h i dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.
• LABORS. Dilluns de 15 a 17.30 h i 
dimarts de 15 a 18 h.
• MEMÒRIA. Dilluns de 16.30 a 18 h.
• ÚS DEL TELÈFON MÒBIL.
Dilluns i dimarts de 10.30 a 11.30   
i de 11.30 a 12.30 h.
• PILATES. Dijous de 9 a 10 h.

PER A MÉS INFORMACIÓ:  www.elcasal.cat  | mail: secretariat.elcasal@gmail.com   
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ GENER 2019

• PINTURA OLI I ACRÍLIC: Dimecres 
de 16 a 18 h.
• PINTURA ROBA: Dimarts i dijous de 
16 a 18 h.
• SARDANES: Dimarts de 19 a 20 h.
• SWING: Dijous de 19.15 a 20.15 h.
• TAI-XÍ XIKUNG: Dilluns 
de 17.30 a 19 h i de 19.30  
a 20.45 h. Divendres de 10 a 11 h.
• TEATRE INFANTIL: Dimarts de 17.30 
a 21 h.
• TONO PILATES: Dimecres de 19 a 
20.30 h.
• ZUMBA GOLD: Dilluns de 9 a 10 h.

ESCAPADES AL TEATRE

• DIJOUS 7 DE FEBRER anirem al 
Teatre Poliorama a veure l’obra La 
Tendresa de Dagoll DagomSortida 
en autocar de l’Avgda. Llibertat a les 
19.30 h. Preu: 28 euros. Inscripcions 
Secretaria (Sra. Inma o Glòria)

CINE CLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

• DIVENDRES 11 DE GENER a les 21 
h visionarem la pel·lícula Caballero sin 
espada de Frank Capra, amb James 
Stewart, premiada a l’any 1939 amb 
l’Oscar a la millor història i al millor actor.

TEATRE INFANTIL  
I JUVENIL LA XARXA  

• DIUMENGE 13 DE GENER 18 h al tea-
tre de Can Gomà podrem veure l’obra 
La gallina dels ous d’or a càrrec de la 
Cia Zum Zum Teatre. 

SÍNDIC DELS SOCIS

Us recordem que el Sr. Àlvar Yañez és 
el Síndic dels Socis, per vehicular els 
suggeriments, queixes i/o felicitacions 
dels socis envers la Junta o el funciona-
ment del Casal en general. Mitjançant 
la sol·licitud d’una entrevista o bé amb 
un escrit que es pot dipositar a la bústia 
corresponent, el Síndic us atendrà gus-
tosament. No s’acceptaran anònims.

ACTIVITATS  
DEL CASAL ACTIU

• Cada dimarts i dimecres preparació i 
Taller de Manualitats a les 16.30 h.
• Cada dijous. Taller de psicomotricitat 
a les 17.30 h.
• Cada divendres. Bingo a la Sala d’Ac-
tes a les 17 h.

INFORMACIONS DE 
SECRETARIA.

• PROTECCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
DADES. Demanem a tots els socis que 
passin per Secretaria per actualitzar 
les dades i poder rebre correctament 
la Revista del Casal a casa, així com fer 
els tràmits de la LOPD.
• HORARIS DEL CASAL: De dilluns a 
divendres de 9 a 13 h i de 15 a 21 h. De 
13 a 15 h estarà obert només pel Servei 
de menjador.
• APARCAMENT PEL CASAL. Pels 
usuaris del Casal gratuït de 15 minuts al 
carrer Berenguer davant del pas zebra.
• ÚS DEL JARDINET PELS SOCIS. 
Feu-ne la petició a Secretaria, seguint 
el protocolcorresponent. En cap cas es 
permet l’ús per a una finalitat comercial 
o de negoci.
• ESTIGUES AL DIA A LES XARXES. 

CADA DIA DINAR AL CASAL!

De dilluns a divendres podeu venir a 
dinar al Casal al preu de 5,80 euros 
el menú. Les persones interessades 
han de fer la reserva abans de les 10h, 
telefonant al 93 593 11 74. Amb la col-
laboració de l’Obra Social de La Caixa,  
Cuinats Cecoc i persones voluntàries.

LA DISBAUXA  
DEL CARNAVAL

Enguany el Carnaval arriba molt aviat a 
la ciutat de Mollet:
• DIUMENGE 24 DE FEBRER a les 13 h 
arribada del Carnestoltes a la plaça Prat 
de la Riba, Ball del Barraló i Benvinguda 
del Senyor Manyó.
• DIJOUS 28 DE FEBRER. 
Dijous Gras. Concurs de Truites i 
de Disfresses al Casal. Tastet de 
Botifarres pels socis. Rebuda del 
Carnestoltes a la Sala d’actes del 
Casal. Gresca, Parlaments i Regal del 
Casal al Rei dels Poca-soltes.
• DIVENDRES 1 DE MARÇ a les 21 h 
plaça Prat de la Riba. Ball del Barraló.
•DISSABTE 2 DE MARÇ: 22ena 
ESCUDELLA de Carnaval a la Rambla 
amb 500 racions gratuïtes a partir de 
les 12 h.
• DISSABTE 2 DE MARÇ Gresca del 
Carnaval Jove amb les Colles de Torrats 
i Morats: Corre-mam-teca!
• DIUMENGE 3 DE MARÇ RUA de 
Carnaval per la ciutat.
• DIMECRES 6 DE MARÇ Dimecres de 
Cendra. Enterrem la Sardina i pengem 
la Vella Quaresma al Casal.
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
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Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

C. Quarter Nord, 2. Mollet del Vallès
C-17. Sortida 1. Parets del Vallès

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

Per a totes aquelles persones que 
s’atreveixen amb pizzes amb per-
sonalitat i fusió de gustos, aquí 
teniu la PIZZA DELICATESSEN!

Sobre una base de tomàquet s’hi 
troba una gustosa i cuita vedella 
picada que va acompanyada del 
gust explosiu del formatge blau 
i la crema de llet. I tot això, amb 
una capa de formatge emmental 

que aconseguirà que gaudeixis 
d’aquesta combinació de gustos 
tan equilibrada. Per fer que el 
sopar sigui encara més rodó, tria 
un bon vi a la mateixa pizzeria. 

La Tomate Magique també ofe-
reix pizzes sense gluten per a per-
sones celíaques. Ningú té excusa 
per no tastar les pizzes artesanes 
d'aquesta pizzeria molletana!

Pizza Delicatessen
Amb vedella picada, formatge blau 
i crema de llet

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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casaGerardo
cuina de mercat

TODOS LOS JUEVES A PARTIR DE LAS 20 H

Gran surtido de pinchos a 1€

TODOS LOS DÍAS

DESAYUNOS
DE TENEDOR O 
CONVENCIONALES

TODOS LOS DÍAS

MENÚ DIARIO
Y CARTA ADAPTADA
PARA CELÍACOS

30€p/p
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