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PAS RESTRINGIT A Mollet els agents van tallar el pas en el tram del carrer Sol amb Bartomeu Robert on es feien els registres

AUDIÈNCIA NACIONAL  EL MINISTERI PÚBLIC INVESTIGA ELS SET CDR PER DELICTES DE PERTINÈNCIA A ORGANITZACIÓ TERRORISTA, FABRICACIÓ I TINENÇA D'EXPLOSIUS I CONSPIRACIÓ PER CAUSAR ESTRALLS 

La fiscalia veu indicis de formar part "d'una organització amb una 
estructura jerarquitzada" anomenada Equips de Resposta Tàctica

Presó comunicada i 
sense fiança per als dos 
CDR del Baix Vallès 

MOLLET.  La fiscalia de l'Audiència 
Nacional demana presó comuni-
cada sense fiança per als set mem-
bres dels Comitès de Defensa de la 
República (CDR) detinguts des de 
dilluns i que han estat interrogats 
aquest dijous, entre ells els dos ho-
mes veïns de Mollet i de Sant Fost. 

El ministeri públic els acusa de 
delictes de terrorisme i estralls.  
Veu indicis que formen part "d'una 
organització amb una estructura 
jerarquitzada" anomenada Equips 
de Resposta Tàctica (ERT) que 
"pretén instaurar la república 
catalana per qualsevol via". 

L'interrogatori dels set arrestats 
començava a les 11 h amb la decla-
ració dels dos amb advocats d'ofici. 
Les declaracions es van fer per se-
parat i, a banda del magistrat del 
jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència 
Nacional, Manuel García Castellón, 
només van estar presents cadascun 
dels acusats amb el seu advocat i el 
fiscal Miguel Ángel Carballo, ja que 
el cas està sota secret de sumari. Els 
cinc detinguts amb lletrats d'Alerta 
Solidària només van respondre les 
preguntes de la defensa. 

L'inici dels fets
L'operació de la Guàrdia Civil de 
dilluns començava a Mollet a les 
cinc de la matinada, concretament 
en un habitatge situat als baixos 

del número 16 del carrer Barto-
meu Robert. Una desena de vehi-
cles de la policia, cinc d'ells sense 
logotip, es van desplaçar fins al lloc 
de l'escorcoll. L'operació al muni-
cipi finalitzava passades les 11 del 
matí, després de sis hores de re-
gistres, quan s'enduien detingut el 
veí, anomenat Germinal. La policia 
també es va endur del lloc dels fets 
caixes i altres materials.

A Sant Fost la Guàrdia Civil tam-
bé hi arribava a les cinc de la mati-
nada. Des d'aleshores i fins a les 19 
h, desenes d'agents van registrar 
una masia santfostenca, Can Giralt, 
situada al carrer Sant Jaume i res-
tringien l'accés a la via –el carrer 
des del semàfor del forn de pa i 

l'estanc– només als veïns. 
Al voltant d'aquests dos establi-

ments entre 5 i 10 agents impedien 
l'accés al carrer. I per l'accés direc-
te a la masia, des de la residència 
Cal Garret, hi van passar desenes 
de guàrdies, alguns caminant, d'al-
tres en cotxes i furgons. També 
alguns acompanyats amb gossos 
ensinistrats i d'altres amb caixes.

A Sant Fost, on el nombre 
d'agents va superar amb escreix  la 
xifra dels desplaçats a Mollet, una 
quinzena de vehicles de la Guàrdia 
Civil abandonava la masia  amb 
un detingut després de 14 hores. 
Segons fonts veïnals, el detingut, 
l'Alexis, viu en aquesta masia des 
de fa menys de dos anys amb la 
seva parella i els seus fills. 

En total, nou van ser els detin-

s.Carrillo

DE GUÀRDIA  Un dels 50 civils desplaçats a la masia de Sant Fost 

EL VINCLE ENTRE ELS 
DOS DETINGUTS
n Les dues persones detingudes al 
Baix Vallès en l'operació Judes duta 
a terme per la Guàrdia Civil aquest 
dilluns són veïns de Mollet i Sant Fost 
i formen part del CDR de Mollet. Es 
tracta de dos homes d'uns 40 anys, 
l'Alexis i el Germi, tal i com l'anomenen 
els seus coneguts, ambdós vinculats 
al CDR des de fa un temps, segons 
apunten fonts de l'organització.

14 hores
D'ESCORCOLLS A SANT FOST 
Aquest és el nombre d'hores que la 
cinquantena d'agents de la Guàrdia 
Civil desplaçats a Sant Fost van 
estar fent els registres a la masia 
on resideix el detingut al municipi. 
Uns registres que es van fer amb la 
presència del detingut, qui sortia 
emmanillat i acompanyat per la 
policia vora les 19 h de la tarda. 

guts en aquesta operació. A banda 
dels baixvallesans, també van que-
dar arrestades quatre persones a 
Sabadell, una a Cerdanyola del Va-
llès, una altra a Sant Pere de Tore-
lló i una a Santa Perpètua de Mogo-
da. Dos d'ells quedaven en llibertat 
amb càrrecs dilluns. 

Els 7 restants, viatjaven a la co-

mandància de la Guàrdia Civil da-
Tres Cantos, a Madrid. En aquelles 
dependències els agents va pren-
dre declaració a dos dels detinguts, 
ja que la resta s'acullia al dret a no 
declarar. Tot i el secret de sumari, 
de les declaracions trascendia que 
els detinguts estarien preparant 
accions de cara a l'1-0.   
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MOLLET/SANT FOST. Més de mig 
miler de persones es van concen-
trar davant de l'Ajuntament de 
Mollet dilluns a la tarda per de-
manar la llibertat dels detinguts. 
Una convocatòria unitària per 
part d'entitats i partits molletans 
que va acabar amb una marxa 
pels carrers del municipi. El CDR 
de Mollet, l'Associació d'Avis i 
Àvies de Mollet, l'ANC, Omnium, 
Súmate, Junts per Mollet, la CUP, 
Poble Lliure, ERC i Moviment 
d'Esquerres van ser els convo-
cants d'aquest acte que també va 
comptar amb representants polí-
tics com els alcaldes de Sant Fost i 
la Roca i la responsable de la nova 
Vicesecretaria de Drets, Llibertats 
i Lluita Antirepressiva d'Esquer-
ra, Marta Vilaret, qui, a l'inici de la 

Mostres de suport a Mollet i 
Sant Fost als veïns detinguts

a.mir

m.díez

PAS RESTRINGIT A Mollet els agents van tallar el pas en el tram del carrer Sol amb Bartomeu Robert on es feien els registres

 'NO TENIM POR' Era un dels clams que es van poder sentir durant la marxa de dilluns a la tarda a Mollet

CONCENTRACIONS DE REBUIG CENTENARS DE PERSONES VAN SORTIR AL CARRER PER DEMANAR-NE L'ALLIBERAMENTAUDIÈNCIA NACIONAL  EL MINISTERI PÚBLIC INVESTIGA ELS SET CDR PER DELICTES DE PERTINÈNCIA A ORGANITZACIÓ TERRORISTA, FABRICACIÓ I TINENÇA D'EXPLOSIUS I CONSPIRACIÓ PER CAUSAR ESTRALLS 

anC sant fost

JUNTS  Els convocats pel CDR i de l'ANC s'unien a la plaça de l'església

Manifest conjunt

L'ANC, Òmnium, ERC, la CUP, JxCAT, 
MES, SÚMATE, Àvies i avis de Mollet, el 
casal popular el Tabaran, Poble Lliure, 
el CDR de Mollet i el Casal són els sig-
nants d'un manifest que porta per títol 
No tenim por. La repressió no ens atura 
en contra de les detencions del 23 de 
setembre i a favor de l'alliberament 
dels detinguts. El text es feia públic 
dimecres, un dia abans de la compa-
reixença dels detinguts davant l'Au-
diència Nacional, i en ell les entitats 
consideren que les detencions "for-
men part de la campanya de la por 
que l'Estat utilitza per desmobilitzar 
el moviment popular davant les dates 
de lluita que s'acosten" i fan una crida 
a la desobediència, a sortir al carrer i a 
exigir l'alliberament dels detinguts.

12 ENTITATS LOCALS 
UNIDES EN CONTRA 
DE LES DETENCIONS

concentració, assegurava: "A tots 
ens uneix que estem conven-
çuts, sabem i defensarem arreu 

que el moviment independen-
tista és un moviment legítim 
que volen criminalitzar", deia 

en el seu discurs Vilaret.
Durant la concentració un dels 

amics del detingut a Mollet feia 
arribar també aquestes paraules 
dels familiars: "Acabo de par-
lar ara mateix amb el pare del 
Germi que està a Madrid, no 
té cap notícia, no li han deixat 
veure el seu fill. Li he comentat 
on estava i s'ha posat a plorar i 
m'ha demanat que us donés les 
gràcies a tothom". Unes paraules 
d'agraïment que finalitzaven amb 
el clam "no esteu sols" de part 
de tots els concentrats davant les 
portes de l'Ajuntament. 

En l'acte, el CDR de Mollet i 
l'ANC van llegir dos manifestos 
ambdós reclamant l'alliberament 
dels detinguts. La concentra-
ció acabava a l'Ajuntament amb 
el cant d'Els Segadors i després 
d'una marxa pels carrers de Mo-
llet encapçalada per la pancarta 
Prou repressió, prou muntatges 
policials. Llibertat detinguts.

A Sant Fost unes 200 persones 
es van reunir dimarts a la tarda 
per assistir a dues concentraci-
ons, una convocada per l'ANC de 
Sant Fost i l'altre pel CDR del Baix 
Vallès. La del CDR que va comen-
çar, primer, a les 19 h a la plaça 
de l'Ajuntament, va finalitzar a la 
plaça de l'església on l'ANC ha-
via convocat el seu acte habitual 
per demanar l'alliberament dels 
presos i el retorn dels exiliats. 
Aquest dimarts també fent una 
menció especial als nou detinguts. 
"Davant aquesta provocació 
intimidatòria a les portes de la 
sentència i els dies previs a les 
grans mobilitzacions denun-
ciem el context de repressió", 
deia el manifest

A les concentracions també hi 
van assistir les diputades de Junts-
xCat, Glòria Freixa i Aurora Madau-
la; els alcaldes de Sant Fost, Santa 
Maria i Martorelles; l'Assemblea 
Republicana de Parets (ARP) i 
membres del CDR encausats ante-
riorment, com Jandi Velasco.  
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Incendi d'un 
quadre elèctric a 
Jacint Verdaguer

Sotmesa al ple 
una moció pels 
talls d'Endesa

LA LLAGOSTA. Els  Bombers rebien 
l'avís dimecres a les 13.22 h d'un 
foc a Jacint Verdaguer. Quatre dota-
cions es van desplaçar fins al l’edifi-
ci situat al número 3 del carrer, on 
cremava el quadre de comptadors 
elèctrics. Segons els Bombers, l’ori-
gen podria haver estat un rosega-
dor que hauria quedat electrocutat. 
No hi van haver ferits.

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de la 
Llagosta tenia previst celebrar ahir 
a les 19.30 h el ple ordinari del 
mes de setembre. Durant la sessió, 
estava previst donar compte de 
diversos tràmits relacionats amb 
les àrees municipals d’Economia i 
Hisenda. També, sotmetre a apro-
vació una moció municipal en res-
posta a les amenaces d’Endesa a les 
administracions locals amb relació 
al deute relatiu a les factures ener-
gètiques de les famílies vulnera-
bles. Al text, es demana, entre d’al-
tres, com a condició indispensable, 
la retirada de l’amenaça d’Endesa 
d’efectuar talls de subministra-
ments a partir de l’1 d’octubre a les 
persones endeutades en situació 
de vulnerabilitat, per tal de poder 
iniciar una negociació amb un cli-
ma de cooperació i diàleg.  

LA LLAGOSTA. Tres famílies van ha-
ver de ser desallotjades diumenge 
després que s’esfondrés una part 
del sostre d’un habitatge situat al 
número 13 del carrer de Sant Jo-
sep de la Llagosta. Tot i l'ensurt, 
no hi va haver cap ferit.

L'esfondrament es va produir 
al sostre del menjador durant la 
matinada de diumenge, mentre 
els quatre ocupants de l'habitatge 
estaven dormint. Dues dotacions 
dels Bombers de la Generalitat, la 
Policia Local, els Mossos d’Esqua-
dra i una ambulància es van apro-
par al lloc dels fets.

Com a mesura preventiva, els 
cossos de seguretat van decidir 
desallotjar els veïns de la casa on 
s'havia produït el sinistre i tam-
bé les del seu costat, els números 
9-11 i 15 del carrer de Sant Josep. 
El recinte, a més a més, va quedar 
precintat. 

Les quatre persones que resi-
dien a l’habitatge més afectat van 
poder ser reallotjades amb uns fa-
miliars i també la dona que vivia 
sola al número 15. Pel que fa al veí 
del número 9-11, la primera nit va 
dormir en un hotel, ja que no va 
localitzar cap conegut. 

de moment, els veïns no podrien 
tornar a casa seva.

Qui sí que ho podria fer és la 
veïna de l'habitatge més allunyat 
del sinistre, el número 15. Però 
els tècnics han aconsellat que fins 
que no s'enderroqui el sostre del 
número 13, per prevenció, no ac-
cedeixi a casa seva.

Segons l'alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra, està previst que l'en-
derroc del sostre caigut es pugui 
fer aquesta mateixa setmana.

Mentrestant, els serveis socials 
s'estarien fent càrrec de l'aten-
ció dels veïns del número 13, els 
quals hauran de buscar un nou 
lloc per viure mentre no quedi re-
parat i reforçat el sostre. Pel que fa 
a la reforma de l'habitatge hauran 
de ser les asseguradores respecti-
ves qui se'n facin càrrec.

Casos semblants
Aquest és el segon desallotjament 
que viu la Llagosta aquest any. El 
primer va tenir lloc la nit de Reis a 
causa de l'incendi que es va decla-
rar en un bloc de pisos de 10 plan-
tes a la plaça de Catalunya, núme-
ro 5 i en el qual moria una dona. 

En aquella ocasió els veïns van 
haver de ser reallotjats en un ho-
tel. L'Ajuntament va fer-se càrrec 
del cost de la primera nit i després  
ho van fer les asseguradores dels 
afectats.  a.mir

aj. llagosta

TRES  Van ser les famílies desallotjades la matinada de diumenge degut a l'esfondrament del sostre del número 13

SUCCESSOS  L'INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS DE L'AJUNTAMENT RECOMANA ENDERROCAR EL SOSTRE QUE VA CAURE

Els veïns afectats per l'esfondrament 
de diumenge continuen desallotjats

Per tal d'avaluar el succés, els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
de la Llagosta van fer diumenge al 
matí una inspecció. Segons fonts del 
consistori, tant l'estructura de l'ha-
bitatge esfondrat com el del costat, 
el número 15, estarien en mal estat. 

Informe tècnic
Segons aquest informe, el mal es-
tat de les bigues (els habitatges 
faria uns 100 anys que estarien 
construïts) i el fort aiguat que va 
caure a la Llagosta dissabte po-
drien haver estat les causes de 
l'esfondrament. Per aquest motiu 

Curs de primers auxilis bàsicsL'Ateneu acull la mostra 'Cuida't les dents'
Creu Roja Mollet-Baix Vallès ofereix el proper 5 
d'octubre de 9 a 15 h a la seu de Mollet una 
formació de primers auxilis bàsics adreçat a la 
població en general i voluntaris de Creu Roja. La 
data límit d'inscripció és el 4 d'octubre. 

La Sala d'exposicions de l’Ateneu de Sant Fost acull fins al 
2 d'octubre la mostra Cuida't les dents, per a infants de 5 a 9 anys 
amb l'objectiu d'impulsar l'adquisició de coneixements i la promoció 
d'hàbits saludables per prevenir les malalties dentals. L'exposició, 
cedida per la Diputació, consta de 12 plafons i un joc de cartes.

POLÍTICA
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SUCCESSOS  L'HOME, VEÍ DE MOLLET, VA SER TRASLLADAT A L'HOSPITAL DE GRANOLLERS

Es precipita un cotxe en un pati de Mas 
Corts des d'una alçada de tres metres

proteCCió Civil

TASQUES DE RESCAT  Dins al cotxe hi havi dues persones

SANT FOST.  Diumenge al migdia va 
caure un turisme des del pati d'un 
habitatge del carrer Sant Llorenç 

de la urbanització de Mas Corts 
(Sant Fost) fins al jardí de la casa 
d'avall, al carrer Santa Fe. 

MOLLET. Un motorista veí de Mo-
llet va resultar ferit greu en un ac-
cident de trànsit dilluns a la tarda 
a l'avinguda Rivoli. Segons han 
explicat fonts de la Policia Muni-
cipal, l'accident s'hauria produït 
després que el motorista perdés  
el control de la moto i xoqués 
contra un turisme que circulava 
en sentit contrari. 

Pèrdua del control
L'accident de trànsit es va pro-
duir poc abans de les 18 h. El mo-
torista, que conduïa en sentit Can 
Pantiquet, va perdre el control de 
la motocicleta i va xocar contra 
un turisme que circulava en sentit 

Can Borrell. 
A conseqüència del xoc, el mo-

torista va quedar ferit greu i va 
haver de ser traslladat a l'Hos-
pital de Granollers. El Sistema 

d'Emergències Mèdiques va des-
plaçar-hi dues ambulàncies al 
lloc dels fets i a més d'atendre el 
motorista també van reconèixer 
els ocupants del turisme, entre 

ells un nadó, que no van patir cap 
ferida.

A conseqüència del xoc, la cal-
çada va quedar tacada amb oli i 
benzina i els Bombers de la Gene-
ralitat hi van treballar per poder 
netejar-la. Al lloc dels fets s'hi 
van traslladar dos camions dels 
Bombers que van encarregar-se 
d'estendre la sepiolita, substàn-
cia que es fa servir per netejar els 
abocaments i residus d'oli i com-
bustible.

La via va restar tallada entre 
els carrers Pau Picasso i avingu-
da del Parc uns 20 minuts. Al lloc 
dels fets també s'hi va traslladar 
la Policia Municipal. i

La via es va haver de tallar
 durant vint minuts per 
retirar les restes d'oli i 

combustible de la calçada

Un motorista resulta ferit greu 
en un accident a avinguda Rivoli 

El vehicle, en el qual hi havia dues 
persones –una de 18 anys i una 
altra, menor d'edat, de 12–, es va 
desfrenar i va caure per un desni-
vell de tres metres. Tots dos joves 
van ser traslladats en ambulància 
a l'Hospital de Mollet i només van 
patir ferides lleus.

A les 13.24 h, els Bombers de 
la Generalitat van rebre l'avís i 
van deixar estabilitzat el vehicle, 
perquè no caigués a l'espera que 
arribés la grua per endur-se'l. Al 
voltant de les 18 h ja hi treballava 
la grua, que va acabar l'actuació al 
voltant de les 21.30 h.

Fins al lloc dels fets s'hi van des-
plaçar sis dotacions de Bombers, 
així com dotacions de la Policia 
Local, Protecció Civil i l'ambulàn-
cia del SEM. i

Un ciclista ferit en un accident 
a la BV-5001 a Martorelles
MARTORELLES.  El Sistema d'Emer-
gències Mèdiques va rebre dilluns 
a les 13.14 h l'avís d'un accident a 
la carretera de la Roca (BV-5001) 
en què van estar implicats un tu-
risme i un ciclista, el qual hauria 
quedat ferit menys greu.

Al lloc dels fets, a l'accés cap al 
nucli urbà de Martorelles a la tra-
vessera de Carrencà, s'hi van des-
plaçar dues ambulàncies del SEM. 
A causa de les seves ferides, el ci-
clista va ser  traslladat a l'Hospital 
de Mollet. i

BAIX VALLÈS. Les intenses pluges 
de dissabte al matí van provocar 
la inundació del túnel de la car-
retera C-17 al seu pas per Mollet. 
Segons informava el Servei Català 
de Trànsit, cap a les 10.15 h, la via 
es va haver de  tallar entre els qui-
lòmetres 10,5 i 11,5, al túnel de 
sota l'estació de Mollet-Sant Fost. 

Les pluges també van generar 
desenes d'avisos des del Vallès 
Oriental, en total 68, a Emergèn-
cies de la Generalitat, la majoria 
dels quals de veïns de Mollet i la 

Garriga. La majoria de les trucades 
es van fer per acumulacions d'ai-
gua a plantes baixes, pàrquings i 
embornals i per caiguda d'arbres. 
Amb tot, segons Bombers no hi va 
havar cap incidència greu.

Pel que fa als registres de pluja, 
segons el Meteocat, el de Parets 
del Vallès va ser el segon observa-
tori de la comarca amb una quan-
titat més elevada de precipitació 
acumulada durant el dissabte, 
amb 33,6 mm, per darrere del de 
Tagamanent (46,7 mm). 

EL TRÀNSIT ES VA HAVER DE TALLAR EN ELS DOS SENTITS

Les pluges inunden 
el túnel de la C-17

samuel ferrando

TÚNEL NEGAT  El trànsit va estar tallat mentre es bombejava l'aigua
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LA LLAGOSTA. Les obres de la pista 
multiesportiva de la plaça d’Anna 
Frank del municipi han començat 
aquesta setmana amb els primers 
treballs dedicats a l'ampliació del 
paviment. L'altra actuació prevista 
durant el mes d'obres consistirà 
en instal·lar la tanca perimetral.

La pista tindrà unes dimensions 
de 10,5 x 21 metres i comptarà 
amb dues cistelles i dues porteries. 

Amb retard
Els treballs ja havien començat 
el mes de maig, però una vegada 
iniciades les obres, es va decidir 
ampliar la zona de joc. Aquesta 
decisió, va suposar que es modi-
fiqués el projecte i també el seu 
pressupost, el que va ocasionar 
que es posés en marxa un nou trà-
mit administratiu.

La inversió final del projecte és 
de 59.034,74 euros i les obres està 
previst que finalitzin en el termini 

EQUIPAMENTS  ESTÀ PREVIST QUE S'ACABIN EN EL TERMINI D'UN MES

Reiniciades les obres de la 
nova pista d'Anna Frank 

aj. llagosta

EN OBRES Estat dels treballs de remodelació de la plaça d'Anna Frank

d'un mes, uns mesos més tard del 
que en un inici estava indicat. 

Des de l'Ajuntament de la Lla-
gosta també expliquen que altres 
causes que haurien influit en el 
retard son les vacances d’estiu, 

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de la 
Llagosta ha senyalitzat aquests 
dies els espais sense fum al voltant 
dels centres educatius. Les tasques 
van començar el mes d'abril, quan 
es van pintar les entrades dels cen-
tres escolars i s'han reprès aques-
ta setmana senyalitzant amb color 
blau tot el perímetre dels recintes. 

El cost d'aquesta acció estava 
contemplat a la partida de pintura 
del mes d'abril.

L'actuació l'ha dut a terme una 
empresa externa en tots els cen-
tres escolars d'infantil i primària, 
de secundària i a l'escola bressol. 

Amb l'impuls d'aquesta inicia-
tiva, el municipi entra a formar 
part de les localitats que com Mo-
llet, treballen amb l'objectiu de 
promocionar models saludables i 
prevenir el tabaquisme des de la 
infància amb espais lliures de fum 
al voltant dels centres.  a.m.

SALUT  ELS TREBALLS VAN ACABAR AQUEST DIMARTS

Els entorns escolars 
ja són lliures de fum

SENYALITZAT Marques per delimitar els espais on no es pot fumar

aj. llagosta

La inversió final d'aquest projecte esportiu és de 59.034,74 €

la festa major i, anteriorment, les 
eleccions municipals celebrades 
el mes de maig. Tot plegat hau-
ria fet que el procés d’execució 
s’allargui més del previst inicial-
ment.  

LA LLAGOSTA. L’Escola Municipal 
de Música ha començat el curs 
amb 102 alumnes matriculats a 
les diferents modalitats d’instru-
ments que s’imparteixen. 

Tot i aquest nombre d'inscrits, 
el centre manté la matrícula ober-
ta fins que s'acabin de cobrir totes 
les places. 

Les classes es fan en horari 
de tarda a Can Pelegrí. El centre 
compta amb un programa forma-
tiu tant per a infants com per a 
adults adaptat a diferents nivells. 
Per als infants, l’Escola Municipal 
de Música ofereix una primera 
fase on es treballa la música i el 
moviment i una segona d’inicia-

EDUCACIÓ  EL CURS COMENÇA AMB 102 ALUMNES MATRICULATS I AMB PLACES VACANTS

Inici de curs a l'Escola 
Municipal de Música

ció instrumental. A partir dels 8 
anys, hi ha un primer curs de fa-
miliarització amb l’instrument i, 
posteriorment, es fan tres cursos 
bàsics. A partir dels 12 anys, s’ofe-
reixen diversos cursos avançats 
per aprofundir en l’aprenentage 
de l’instrument, entre ells la gui-
tarra, el baix, el piano, el saxo, el 
clarinet o el violí.

Per a aquelles persones adul-
tes que s’inicien més tard en la 
música o volen reemprendre les 
classes, també hi ha cursos bàsics 
i avançats.   
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EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

Seguim oferint
Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

ASSESSORS EMPRESARIALS

CONSULTORI

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

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

Riscos inadvertits 
en les hipoteques 
inverses
En els últims temps ha augmentat la comer-
cialització de les anomenades “hipoteques 
inverses”, que van dirigides a persones ma-
jors amb habitatges en propietat. En resum, 
podem dir que es tracta d'un préstec (normal-
ment una renda mensual) que el propietari 
d'un habitatge rep del banc en lliurar com a 
garantia l'immoble de la seva propietat. El 
client manté la propietat i l'ús del seu habi-
tatge fins que mor. Una vegada mor, als he-
reus els correspon la propietat, però també el 
deute contret amb el banc. Els hereus podran 
quedar-se amb l'immoble o vendre'l, però, 
en qualsevol cas, han de liquidar el deute, re-
tornant els diners prestats a l'entitat. Doncs 
bé, al marge dels riscos derivats del producte 
en si, en els últims temps s'ha tingut conei-
xement d'una sèrie de sentències que han 
anul·lat l'anomenat “Segur de Rendes”, 
una assegurança d'elevada quantia que s'ha 
comercialitzat conjuntament amb la hipote-
ca inversa, i que se sol satisfer com a prima 
única a l'inici del préstec sense la informació 
adequada. Així, diversos hereus han sol·licitat 
l'anul·lació d'aquestes assegurances, i han re-
cuperat el pagament de molt quantioses pri-
mes úniques i els seus interessos, doncs el que 
garantien aquestes assegurances era el pa-
gament de la renda vitalícia en un temps en 
el qual la probabilitat de supervivència dels 
propietaris de l'habitatge era nul·la o molt 
escassa. Posarem un exemple: l'Audiència 
Provincial de Madrid, en la seva Sentència de 
30 de maig de 2017, va estudiar un assump-
te en el qual un senyor de 85 anys va pagar 
una prima de 222.769 euros, a la devolució 
dels quals, amb interessos, es va condemnar 
a l'entitat. Aquest senyor greument malalt 
va contractar aquesta assegurança sense la 
informació adequada, perquè aquest segur 
tindria efecte quan complís 93 anys, una cosa 
altament improbable donades les circums-
tàncies i, sobretot, l'edat del contractant.

MOLLET DEL VALLÈS
18/09 Mercedes Batlles Vilaro 95 anys
19/09 Joan Espin Call 72 anys
19/09 Marciana Modenes Amores 89 anys
22/09 Maria Garcia Valverde 74 anys
22/09 Maria Miralles Sabuquillo 100 anys
PARETS DEL VALLÈS
20/09 Manuel Rebollo Jimenez 76 anys
23/09 Bernabe Andujar Fernandez 83 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 28 de setembre de 2019
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 29 de setembre de 2019
A les 16.15h: El Partit- Bàsquet, Copa Catalunya: 
Recanvis Gaudí Mollet “B”- Sant Gervasi 
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 30 de setembre de 2019
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 
Xavier Aymamí
Dimarts, 1 d’octubre de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 2 d’octubre
A les 20.30h: Tu qui ets?

www.vallesvisio.cat

programació

PARETS. L'Ajuntament ha decidit 
rescindir el conveni amb Inkemia, 
pel qual la companyia biotecnolò-
gica molletana havia d'instal·lar 
una acceleradora d'empreses i 
un centre universitari. Els motius 
són els incompliments per part 
d'Inkemia. Sobre la rescissió del 
conveni, cal destacar que, segons 
apunta l'Ajuntament, l’empresa 
no tindrà dret "a cap indemnit-
zació a causa de l’incompliment 
de l’acord, tal com estableix el 
plec de clàusules".

La decisió, sotmesa dijous a vo-
tació al plenari, va ser aprovada 
per unanimitat –Cs no hi va vo-
tar perquè el seu regidor, Manuel 
Losada, no hi va poder assistir en 
estar treballant com a Diputat al 
Parlament de Catalunya–.

Havia d'engegar el 2018
El març del 2018, el govern soci-
alista va formalitzar un contracte 
de concessió amb Inkemia perquè 
aquest grup ubiqués una accelera-
dora d’empreses de ciències de la 

vida a la zona IVECO. El projecte 
preveia que Parets també es con-
vertís en vila universitària, ja que 
l’espai IUCT d’Inkemia oferiria 
màsters i postgraus en biotecno-
logia. D'aquesta manera, l’Ajun-
tament cedia l’espai i la gestió de 
la segona planta de l’edifici muni-
cipal del sector IVECO, d’uns 700 
metres quadrats, a cost zero du-
rant els primers anys. Aleshores 
es va informar que l'octubre del 
2018 s'havia de posar en marxa.

Després de diverses pròrrogues 

EQUIPAMENTS  L'ACCELERADORA D'EMPRESES I EL CENTRE UNIVERSITARI NO ES FARAN A PARETS

L'Ajuntament paretà rescindeix 
per unanimitat el contracte amb 
Inkemia pel centre universitari

arxiu

AL SECTOR IVECO  La nau que havia d'acollir els projectes d'Inkemia

INKEMIA ATRIBUEIX ELS INCOMPLIMENTS A 
LES DIFICULTATS PER TENIR FINANÇAMENT 
n Tot i la rescissió del contracte, el president d'Inkemia, Josep Castells, 
insisteix que el desenvolupament d'una acceleradora d'empreses i d'un centre 
universitari continua sent un "projecte clau" per a la companyia molletana. 
Tot i que lamenta que no hagin pogut "aconseguir els recursos suficients per 
adequar l'espai", diu Castells. Entenent la decisió del govern per la situació 
actual –aquest any, de fet, Inkemia es va declarar en preconcurs de creditors–, 
Castells afirma que continuaran "buscant opcions per tirar-ho endavant", 
sigui a Parets o a un altre municipi.

sol·licitades –la darrera a l'abril– i 
de declarar-se en preconcurs de 
creditors, el govern actual va de-
cidir encarregar un informe jurí-
dic a la secretaria municipal per 
determinar la decisió més encer-
tada sobre la relació del consisto-
ri amb Inkemia. Segons l’informe 
jurídic, "Inkemia no ha complert 
amb el termini de presentació 
del projecte executiu d’obres 
d’adequació de l’espai i, a més, 
es fa constar que l’empresa ha-
via d’iniciar les obres d’execució 
del projecte en el termini de sis 
mesos a comptar des de l’apro-
vació del projecte i que, com que 
no hi havia projecte, tampoc no 
han iniciat les obres".  s.c.

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
Dijous a les 19 h tindrà lloc una 
reunió informativa oberta a la po-
blació a càrrec dels Mossos d'Es-
quadra de l'ABP de Mollet del Va-
llès. L'Ajuntament de Santa Maria 
informarà pròximament del lloc 
on es realitzarà aquesta reunió 
informativa així com del seu con-
tingut concret.  

Trobada dels 
Mossos amb els 
veïns de Santa Maria



dV, 27 setembre 2019 11



dV, 27 setembre 201912

MOCIONS  EL PLE DE DILLUNS, EL PRIMER DESPRÉS DE LES VACANCES D'ESTIU, DEBATRÀ UNA DOTZENA DE PROPOSTES DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

MOLLET.  El passat 16 de juliol va 
fer 80 anys que Josep Fortuny i 
Torrents, alcalde de Mollet del Va-
llès entre 1937 i 1938, va ser afu-
sellat per la dictadura franquista 
després de ser condemnat en un 
consell de guerra sumaríssim. Per 
rememorar aquesta efemèride, el 
grup municipal d'Ara Mollet ERC 
MES ha presentat al ple de dilluns 
una moció que demana recordar 
la figura de l'alcalde republicà as-
sassinat en el marc de la celebra-
ció del 15 d'octubre, dia en què 
es commemora l’assassinat del 

president Lluís Companys
A més d'aquesta, i arran de les 

nou detencions del passat dilluns 
de membres dels CDR, el grup 
també ha presentat una moció 
que demana a l'Ajuntament de 
Mollet que es posi "al costat de 
la ciutadania en la defensa dels 
drets civils i polítics i no pas 
al costat de la repressió" i que 
encoratja la ciutadania de Mollet 
a "protestar sempre contra la 
repressió de manera pacífica i 
democràtica, així com a comba-
tre i desmentir les falses notíci-

es, tenint cura de la certesa de 
la informació que es difon".

A banda d'aquestes dues, el grup 
també presenta mocions referents 
a les ONG que treballen en el rescat 
i salvament al mar Mediterrani; so-
bre els sorolls ocasionats per IQV al 
barri de Santa Rosa; per adherir-se 
a EuroVelo8, perquè aquesta ruta 
cicloturística passi pel Vallès Orien-
tal i per Mollet del Vallès; i una de 
suport a la Llei 24/2015 i contra el 
tall de subministrament elèctric a 
les famílies molletanes en situació 
de vulnerabilitat. i

Mollet en Comú demanarà al go-
vern local l'elaboració d'un pla 
d'actuació municipal per prevenir 
els efectes d’episodis de calor in-
tensa, com els viscuts el passat es-
tiu, amb participació dels diferents 
serveis municipals i entitats socials. 
El grup ho demanarà en una moció 
al ple d'aquest dilluns que ha es-
tat elaborada amb la col·laboració 
del col·lectiu Mollet Opina. A tall 

d'exemple, es proposa posar a dis-
posició de la ciutadania més espais 
públics d’aigua: piscines, fonts; i/o 
ampliar-ne horaris; fer difusió de 
consells i recomanacions a la ciu-
tadania davant la calor; instal·lació 
de tendals a la via pública per crear 
ombres en espais on no n’hi ha, i re-
duir la sensació de calor, i ampliar 
horaris d’equipaments municipals 
amb refrigeració, entre d’altres. i

Ara Mollet presenta una moció 
pels 80 anys de l'afusellament 
de l'alcalde Josep Fortuny 

Cs vol que la 
Policia Municipal 
de Mollet disposi 
de pistoles Taser
MOLLET.  El grup municipal de Ciu-
tadans (Cs) ha presentat una mo-
ció que es debatrà al ple de dilluns 
en què demana que els agents de la 
Policia Municipal de Mollet es do-
tin amb pistoles Taser, una mesura 
que, segons el grup taronja, pretén 
"millorar el funcionament i l'ac-
tivitat de la policia local". Eva 
Guillén, regidora de Cs ha explicat 
que "la principal mesura propo-
sada és la dotació de pistoles Ta-
ser a la policia local, que perme-
trà millorar el funcionament i la 
finalitat garantista de l'activitat 
dels agents, així com incorporar 
les últimes mesures en matèria 
de seguretat aprovades per la 
Generalitat de Catalunya el de-
sembre de 2018". 

El grup també anunciava fa uns 
dies la presentació d'una moció 
per reclamar al govern municipal 
la instal·lació de més fonts d'aigua 
potable als carrers de la ciutat. 

Podem reclama 
que s'acceleri la 
reforma de l'estació 
Mollet-Sant Fost
MOLLET.  Podem presenta una mo-
ció per reclamar que s'accelerin 
els tràmits per poder iniciar les 
obres de millora de l'accessibili-
tat a l'estació de tren Mollet-Sant 
Fost. La proposta pretén renovar 
els compromisos que l’Ajuntament 
de Mollet va acordar amb Renfe i 
Adif i exigir que se superin els im-
pediments tècnics i es doni inici a 
les obres d’adequació de l’estació. 

El grup municipal també pre-
sentarà una proposta per intro-
duir un nou sistema complemen-
tari per a la recollida de mobles 
a la via pública i, en l’àmbit au-
tonòmic, Podem presentarà una 
moció, a proposta de Marea Blan-
ca, per tal de traslladar a l'opinió 
pública el seu rebuig a la Llei de 
Contractes de Serveis a les perso-
nes, coneguda com Llei Aragonès, 
que consideren "un nou greu 
atac privatitzador als serveis 
públics essencials". 

Mollet en Comú demana un 
pla d'actuació contra els 
efectes de les onades de calor

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
L'Ajuntament farà una consulta als 
veïns perquè decideixin si es pen-
ja el llaç groc –símbol de suport als 
presos polítics i exiliats– a la façana 
de la casa de la vila. Així es va decidir 
en el ple que es va celebrar dissabte, 
en el qual es va presentar la moció. 
La proposta va ser aprovada amb els 
vots a favor dels grups d'ERC i Fem 
Santa Maria i l'abstenció de Santa 
Maria en Comú, que va demanar 
una consulta al veïnat sobre la qües-
tió, petició que va ser acceptada.  
Amb tot, l'alcalde, Luisma Pintor, ha 

apuntat que "com entrem en perí-
ode electoral pel 10-N, ens hem 
emplaçat a fer la consulta  passa-
da aquesta data per evitar con-
flictes amb la Junta Electoral", diu.

El ple també va aprovar altres 
mocions. D'una banda, es va donar 
el vistiplau a una de suport a la 3a 
vaga pel clima d'aquest divendres  
i per l’emergència climàtica i que 
proposa, entre d'altres, promoure 
sistemes de recollida eficients a ni-
vell municipal.

També es va donar llum ver-
da a una moció de suport a la llei 

24/2015 i contra el tall de submi-
nistrament a les famílies amb deute 
i a una altra en suport a les ONG que 
treballen en el rescat i salvament al 
mediterrani. Aquestes tres moci-
ons es van aprovar per unanimitat.

Una última moció aprovada, en 
aquest cas amb l'abstenció de Santa 
Maria en Comú, va ser per demanar 
l’anul·lació de l’ordre del president 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de protegir les seus judi-
cials amb els Mossos d’Esquadra.

Visita de Juli Fernández
D'altra banda, el delegat del Govern 
de la Generalitat a Barcelona, Juli 
Fernàndez, va reunir-se la setma-
na passada amb l'alcalde i altres 
membres del consistori per expli-
car la convocatòria d'ajuts als ajun-
taments previstos al Pla Unificat 
d'Obres i Serveis de Catalunya (PU-
OSC) per al període 2020/2024. 

Santa Maria consultarà 
als veïns si es penja el 
llaç groc a l'Ajuntament 

PLE MUNICIPAL   LA SESSIÓ DE DISSABTE VA APROVAR UNA MOCIÓ PER L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
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ECONOMIA

MONTORNÈS. L'Ajuntament i l'Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Oriental 
van presentar dimecres la segona 
edició de la Fira de l'Economia So-
cial i Solidària del municipi, que 
compta amb un programa ben di-
ferent de l'any passat. Mentre que 
el 2018 tot es va concentrar en un 
únic dia, enguany s'ha apostat per 
fer un "octubre cooperatiu", amb 
més d'una desena d'activitats des 
del 2 d'octubre fins a l'11 de no-
vembre. Tanmateix, sí que hi haurà 
una jornada central (dissabte 19 
d'octubre) al Teatre Margarida Xir-
gu amb la Gastro-FESS, una tarda 
de gastronomia, emprenedoria so-
cial i solidària, i música. De fet, uns 

dels protagonistes seran els mem-
bres de la cooperativa de joves que 
pròximament s'encarregarà del bar 
del Centre Juvenil Sputnik.

Un model present al consistori
L'objectiu de la fira és donar a conèi-
xer i visibilitzar aquesta economia 
–social i solidària–, un model amb 
què l'Ajuntament ja hi treballa des 
de fa uns anys, segons va explicar 
l'alcalde, José A. Montero: "Hi es-
tem treballant des del 2016-17. I 
recentment el que més s'està im-
pulsant és l'habitatge cooperatiu, 
l'economia feminista, el projecte 
dels joves del municipi vinculat a 
l'Sputnik o el PuntCoop –assesso-

ESDEVENIMENT  AQUESTA EDICIÓ COMPTARÀ AMB MÉS D'UNA DESENA D'ACTIVITATS DURANT TOT EL MES D'OCTUBRE

Arriba la segona Fira de l'Economia 
Social i Solidària de Montornès

s.C.

A LA SALA DE PLENS  Arnau Galí, José A. Montero i Albert Grifell

FORMACIONS D'ECONOMIA FEMINISTA
O ADREÇADES A LA COMPRA PÚBLICA
n La fira arrencarà dimecres amb una taula de treball sobre les monedes
complementàries, a càrrec de la cooperativa Coodin (a les 19 h a Can Saurina), i 
clourà l'11 de novembre amb el taller formatiu Què podem fer des de les associacions 
per afavorir l'economia social i solidària? Quins recursos tenim al nostre abas?, a 
càrrec de l'Ateneu Cooperatiu (a les 18 h a l'Hotel d'Entitats). Durant tot el mes també 
hi haurà xerrades i tallers sobre economia feminista, compra pública responsable, 
ecosistemes cooperatius o economia solidària i cooperativa al comerç. A més, la 
biblioteca municipal acollirà l'exposició Una economia del 20 d'octubre al 10 de 
novembre, una mostra gràfica sobre una economia centrada en les persones.

rament i formació a càrrec de l'Ate-
neu Cooperatiu–".

Montero també va assegurar que 
el treball del govern va en la línia 
de l'economia social i solidària per 
qüestions com els valors que ema-
nen d'aquest model: "És molt im-
portant la igualtat, la solidaritat 
o l'acompanyament comunitari".

D'altra banda, Albert Grifell, co-
ordinador de l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental, va assegurar 
que a Montornès han trobat "una 
catifa vermella perquè puguem 
venir a desplegar els serveis que 

oferim". I també va dir: "L'Ajunta-
ment de Montornès facilita que 
l'economia social plogui una 
mica sobre la ciutadania".

Per últim, Arnau Galí, repre-
sentant de la Xarxa d'Economia 
Solidària (XES), va reivindicar que 
"aquest tipus d'economia crea 
llocs de treball de qualitat, crea 
teixit, xarxa i economia diferent 
de la que el capitalisme ens té 
acostumades". I va cloure: "És 
una economia realment centra-
da en les necessitats de la gent i 
arrelada al territori".  s.carrillo

MOLLET. Mon Pa i els treballadors 
es van reunir dijous passat per 
quarta vegada després que el dia 
2 de setembre l'empresa presentés 
un Expedient de Regulació d'Ocu-
pació (ERO). Una trobada que fi-
nalitzava tal com havia començat, 
sense acord. Però amb una novetat, 
es donaven per tancades les nego-
ciacions.

 "No hi ha cap possibilitat. Ho 
hem intentat tot. Per què hem de 
seguir negociant si no volen?", 
explicava el representant del sindi-
cat CCOO, Tomàs Díaz.

Segons Díaz, "l'única opció que 
els queda ara als treballadors és 
esperar la resolució administra-
tiva de l'Expedient de Regulació 
d'Ocupació (ERO)", el termini de 
la qual està previst pel 4 d'octubre. 
Amb el tancament d'aquest ERO 
els empleats ja podran inscriure's 
al Servei d'Ocupació de Catalunya 
i tindran dret a cobrar la prestació 
d'atur, segons els pertoqui.

Així i tot, als empleats els queda-
rien per cobrar dues nòmines, la de 
juliol i la d'agost, i les indemnitzaci-
ons corresponents. 

MOLLET.  Un centenar de comerços 
de Mollet participaran del concurs 
organitzat per l'Associació d'Autò-
noms ADHEC Comerç que comença 
el pròxim 4 d'octubre i pretén dina-
mitzar l'activitat del teixit comerci-
al del municipi.

A la recerca de les 12 tradicions 
catalanes molletanes!, és el títol 
d'aquesta activitat dirigida als in-
fants entre 3 i 9 anys. El concurs 
estarà actiu durant un mes i per 
participar-hi els infants hauran de 
cercar en els aparadors els cartells 
de les 12 tradicions. 

a.m.

AMB EL CARTELL  A la recerca de les 12 tradicions catalanes molletanes

LABORAL  ELS EMPLEATS HAURAN D'ESPERAR A LA RESOLUCIÓ

Els treballadors de Mon Pa 
es queden sense acord 

Un centenar de comerços de Mollet 
s'adhereixen al concurs de l'ADHEC

COMERÇ  L'ACTIVITAT FORMA PART D'UNA QUINZENA DE PROPOSTES PREPARADES PER L'ENTITAT

MOLLET. La CGT del Vallès Oriental 
inaugura dissabte (18 h) la nova 
seu del sindicat, que s'ubica al nú-
mero 6 de la Ronda d'Orient, de 
Mollet, al costat de l'estació Mo-
llet-Sant Fost. "Després de me-
sos d'esforç militant, ja podem 
dir que tenim nou local sindi-
cal", esmenta la CGT del Vallès 
en un comunicat on s'explica que 
amb aquesta inauguració preve-
uen aconseguir fer front "al crei-
xement d'afiliades que estem 
tenint els darrers mesos i anys". 

Coincidint amb la jornada inau-
gural està programada també la 
presentació de l'exposició La Re-
volución Libertaria, a càrrec de 
Charo Arroyo, Coordinadora de 
la Comisión Memorial Libertaria 
de la CGT i d'Irene de la Cuerda, 
militant de Mujeres Libertarias i 
Secretària de Formació de la CGT 
de Castella la Manxa. 

"Quina millor forma d'inau-
gurar el nostre local, que amb 
la realització de les quartes Jor-
nades Llibertàries. Amb les ma-
teixes tractarem moltes de les 
problemàtiques i alternatives 
que han existit ( i existeixen! ) 
contra la barbàrie capitalista i 
per un món basat en els prin-
cipis anarcosindicalistes",expli-
quen des del sindicat. 

La CGT del Vallès 
Oriental inaugura 
dissabte a Mollet 
la seva nova seu

L'empresa Ausolan celebra el 50è aniversari
La companyia de restauració Ausolan creada per 17 dones l'any 1969 
celebra enguany el seu 50è aniversari i ho fa mantenint la seva filosofia 
de treball, basada en el cooperativisme i en ser una empresa impulsada i 
dirigida per dones. Amb un equip format per 11.000 treballadors a tot 
Espanya i 2.000 a Catalunya, l'empresa té les cuines centrals a Mollet.

Benvic compra Dugdale Compounds Limited
L'empresa Benvic, dedicada al compostatge i amb planta al 
polígon de Can Bosquerons, ha signat l’adquisició de  
l'empresa Dugdale Compounds Limited, un especialista 
britànic en la fabricació de components de PVC. Aquesta és la 
segona transacció empresarial que Benvic tanca aquest mes.
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El canvi climàtic fa que la tardor no es presenti especialment freda. Aquest 
divendres les mobilitzacions seran presents a tot el món per denunciar la 
indefensió de la ciutadania davant una classe governant que no posa fre a la 
destrucció del planeta. El termòmetre social, però, ja va començar a pujar quan 
dilluns el Vallès es despertava amb la notícia de detencions de persones 
vinculades als CDR a diferents municipis, entre ells Mollet i Sant Fost. Una  
operació judicial i mediàtica que, tot fa pensar, que cerca criminalitzar el  
moviment independentista. No és gratuït que la intervenció de la Guàrdia Civil 
arribi pocs dies abans del segon aniversari de l'1-O i a l'espera d'una sentència 
contra els líders polítics i socials de l'independentisme, ja que molt probablement 
un dels objectius principals sigui desmobilitzar i crear una alarma social  
innecessària, a banda de buscar un determinat rèdit polític a les portes d'unes 
noves eleccions a l'Estat. La resposta ha de seguir sent la mobilització constant 
i la lluita no violenta, un segell que l'independentisme no ha d'abandonar.

TARDOR CALENTA 
Editorial

Al món un 1% de la població té
 més del 50% de la riquesa. I si
 parlàvem de cultura: quin és el
percentatge? Ens ho podran dir 

els 'influencers' d'avui?

rec que escriure o parlar en pú-
blic ha de ser una activitat que 
fomenti la comunicació, no l’ego 
o l’economia de l’emissor. Els 

millors comunicadors i els millors escrip-
tors van per aquest camí. I hi poso entre 
parèntesis: (i els influencers?) Que cadascú 
n’opini.

Em vaig presentar en l’anterior columna 
com a químic hrabalià. Això de químic, pot-
ser ho comenti algun dia, és la carrera que 
en vaig aprovar totes les assignatures cap 
als anys 80. I, de fet, m’ha ajudat a ser hra-
balià o bellowià. Tots els conceptes d’orde-
nació i interacció de la matèria, l’equilibri 
–ai, l’equilibri!- són fàcilment exportables a 
la nostra vida humana. Què us puc explicar 
de la vida si gairebé tot m’ho han mostrat 
els congèneres amb qui he conviscut i m’ho 
han demostrat els meus influencers intem-
porals? Bohumil Hrabal, n’és un dels més 
estimats; i Saul Bellow també pul·lula per 
aquestes dreceres atzaroses de la vida.

Saul Bellow, l’influencer que avui us pre-
sento, ens ensenya amb dècades d’avan-
çament la tragicomèdia de les variants de 

C
LA QUADRATURA 
DELS 'INFLUENCERS'

Químic bellowià
ISIDRE OLLERFinestrals 

i mosquiteres

famílies, parentescos i relacions que la 
normalització del divorci ha derivat. Lle-
giu novel·les delirants com Herzog, El lle-
gat Humboldt, N’hi ha més que moren de 
desamor o la inigualable Henderson, el rei 
de la pluja. Hi diu Bellow: “Jo sóc un lector 
nerviós, exaltat. Quan tinc un llibre al da-
vant, només em cal una frase ben lligada 
perquè el cap se’m converteixi en un volcà; 
començo a rumiar-ho tot plegat i la lava 

del pensament s’escampa i sobreïx a l’acte. 
La Lily diu que tinc massa energia men-
tal. És clar, que segons la Frances, no tinc 
la més mínima capacitat mental...” Aquest 
és un món en què un 1% de la població té 
amb escreix més del 50% de la riquesa. I si 
parlàvem de cultura: quins en són els per-
centatges? Ens ho podran desllorigar els 
influencers d’avui? Ho haurem de pregun-
tar a la Lily? O potser a la Frances?

em volgut esperar els 100 dies 
del nou govern independentista 
local per fer balanç del que han 
fet, o més ben dit, del que han 

deixat de fer.
A dia d'avui continuem esperant la solu-

ció a la problemàtica de les males olors de 
DANONE, que s’han produït de nou aquest 
estiu. Hem viscut un estiu amb més roba-
toris de l'habitual i els carrers estan més 
bruts. Tot això és el que ens traslladen les 
veïnes i veïns del poble.

Puja l'atur mes rere mes i no veiem cap 
notícia del nou govern. En canvi els anuncis 
del nou govern són que volen tancar el Parc 

Cent dies de govern?
del Sot d'en Barriques i intentar que no es 
faci efectiu el trasllat de la policia local al 
Sector IVECO, amb la necessitat que tenen 
de millors instal·lacions. En canvi, sí lloga-
ran un edifici per tenir més despatxos. En-
tenem la necessitat que s’ha generat ja que 
els necessiten per tants regidors/es amb 
dedicació completa que han anomenat. 

Parlen del nou institut sense tenir un 
compromís de la Generalitat de calendari 
concret per a la seva construcció com no-
saltres exigíem.

Hem trobat a faltar l'agermanament amb 
Chilluévar i Santo Tomé durant la passa-
da festa major. I podríem seguir... Propo-
sem crear una Comissió de Transparència, 
presidida pels socialistes i un membre 
de cada força política, per explicar dades 
com les dels incendis, dels robatoris, les 
de l'atur o els moviments organitzatius de 
personal i noves incorporacions.

H

FRANCESC
JUZGADO

Portaveu del Grup 
Municipal Socialista a Parets i 

cap de l'oposició

esprés de molts anys de reivin-
dicacions del gruix de la societat 
civil molletana, Renfe es va com-
prometre fa tres anys i mig a fer 
les pertinents obres de remodela-

ció de l’estació de Mollet Sant Fost per tal 
de fer-la plenament accessible. En aquest 
sentit, es van adjudicar a l’empresa cons-
tructora COMSA S.A., la qual posteriorment 
va renunciar-hi en considerar que el pro-
jecte de reforma no estava ben resolt, a la 
vegada que qüestionava que les partides 
pressupostades fossin correctes.

La conseqüència d’aquest desgavell ha 
estat la paralització indefinida de les obres, 
anunciada oficialment a principis de 2018, 
sense que ara com ara hi hagi cap notícia 
que ens indiqui que s’hagin de reprendre a 
curt termini.

Renfe s’excusava llavors de la seva in-
competència al·legant que es va detectar 
un “problema tècnic” en l’execució de les 
obres i que calia “reconsiderar-les” perquè 
l’afectació als usuaris fos la menor possi-
ble. Això sí, sense concretar un nou calen-
dari, tot i anunciar que iniciaven de nou la 
redacció del projecte executiu i confiaven a 
posar en marxa les obres durant el mateix 

Estació accessible per a tothom!
2018. Però el temps va passant i tot segueix 
igual, en una nova mostra de desídia i de 
manca de respecte cap als ciutadans i ciu-
tadanes de Mollet.

Les obres d’accessibilitat d’aquesta es-
tació són una necessitat immediata que no 
pot esperar més temps i que segueix gene-
rant multitud de problemes i maldecaps a 
les persones amb mobilitat reduïda, així 
com a qualsevol persona usuària de l’es-
tació que hagi de carregar amb pesades 
maletes o amb cotxets de nadó. L’existència 
d’aquestes barreres arquitectòniques por-
ta en alguns casos a què alguna d’aquesta 
gent opti per creuar directament les vies 
pel pas a nivell no autoritzat que es troba al 
final de l’andana en sentit Barcelona, el que 
pot arribar a tenir conseqüències fatals, 
com en el desgraciat cas del jove patinador 
que va ser atropellat mortalment el passat 
mes de juliol.

Precisament, fa unes setmanes es posa-
ven en marxa els llargament reivindicats 
ascensors de l’estació de Santa Rosa, des-
prés d’una intensa campanya ciutadana 
encapçalada per la plataforma en defensa 
de la sanitat publica del Baix Vallès  que ha 
tingut força repercussió. Ara és el torn de 
fer el mateix amb l'altra estació Mollet Sant 
Fost.

Així doncs, demanem que es prenguin 
cartes en aquest assumpte de manera im-
mediata per tal que les obres de remode-
lació de l’estació de Mollet Sant Fost es re-
prenguin en la màxima brevetat possible.

D

TOMÀS    
NARVAEZ   

 Plataforma en defensa de la 
sanitat pública al Baix Vallès

 Discapacitat físic i afectat

FE D'ERRADES. En l'edició 900, a la pàgina 11 es parlava per error de Divertimedia com a 
empresa gestora de la F1, quan el nom correcte és Liberty Media Corporation.

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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Bústia
Places d'aparcament
Sóc de Mollet i estic molt contenta de viure 
en aquest poble però tinc una queixa. A les 
persones que tenim cotxe i no podem pa-
gar un pàrquing ens és imposible aparcar 
per la zona del Centre ja que hi ha moltís-
sims aparcaments de motos que no es fan 
servir. És una vergonya: entre les places 
d'aparcament de minusvàlids on no aparca 
ningú, les places de motos i els guals que 
són il·legals i que els pinta la gent i amb les 
plaques caducades. Espero que es faci una 
inspecció de tots aquests temes. 

 carmen c.h. / mollet del vallès

Hospital de Mollet, tot façana
Sóc un pacient que per desgràcia va haver 
d'anar a Urgències de l'Hospital de Mollet 
el 4 d'abril de 2018 amb mal de cap i un 
fort dolor al braç esquerre. Després de fer-
me un electrocardiograma, comprobar la 
pressió sanguínia i estar sis hores, ve el 
doctor i em diu que tot ha sortit molt bé.la 
meva dona li diu que no pot ser perquè jo 
no sóc dels que es queixa per res. Total, 
que em diu que marxi a casa. Així doncs la 

meva filla em va portar cpa a casa amb el 
seu cotxe. Vam arribar sobre les 10 de la 
nit i quan estava sopant la meva dona se 
n'adona que se'm queia el menjar pel cos-
tat esquerre i que jo no m'enterava. Ràpi-
dament vam trucar una ambulància (el 
millor de la història perquè va arribar de 
seguida) i el metge de l'ambulància va dir 
de portar-me a Urgències a Mollet. Li vam 
dir que ja havíem estat allà i aleshores van 
decidir portar-me al Vall d'Hebron, on em 
van fer un TAC i on em van diagnosticar un 
ictus. M'operen i em deixen allà una nit a la 
UVI, després de treure'm un coàgul d'una 
artèria. Al matí següent se'm va tornar a 
repetir l'ictus i em van tornar a operar. Em 
va quedar un 80% d'invalidesai vaig haver 
de fer molt de temps de rehabilitació ja que 
no puc caminar perquè tinc paral·litzada 
tota la part esquerra.
Em pregunto: i si a Urgències de Mollet 

m'haguessin diagnosticat l'ictus més rà-
pidament? Malament, molt malament. No 
denunciaré ningú, només ho vull fer públic 
com un deure moral perquè això no torni 
a passar.

lucas cortina / mollet del vallès

FOTO DENÚNCIA

Acte incívic i estúpid 
Pregunta al veí lumbreras que la matinada del dissabte al diumenge ha sellat el contenidor 
de fracció orgànica: quina solució aportes per a que fem el reciclatge? Aquesta és la teva 
contribució a un municipi on un dels principals problemes és la recollida selectiva? 

s.n. / sant fost de campsentelles

uan ens proposàrem fer re-
cerca històrica sobre l’ense-
nyament a Mollet, poc ens 
pensàvem que arribaríem a 

comptabilitzar-hi vuitanta centres educa-
tius diferents. En temps allunyats, un mes-
tre i els seus alumnes en un espai d’una 
casa era una escola, després vingueren els 
centres construïts expressament per a fer-
hi activitat educativa: l’escola de les mon-
ges, i les escoles graduades, els Col·legis 
Nous, respectivament. Hem pogut com-
provar que sovint els sistemes educatius 
han anat canviant com ho han fet els sis-
temes polítics, però ha estat el professorat 
qui ha marcat el ritme de la vida escolar. 
És evident també que el nombre d’escoles 
ha anat augmentant a mesura que ho ha 
fet la població. Així va ser amb la primera 
industrialització del municipi a principis 
del segle XX i, sobretot, durant el període 
1965-1975. 

Durant la dècada de 1930 es crearen 
diferents escoles privades, entre altres 
l’Acadèmia Mollet, i durant la II Repúbli-
ca i la Guerra Civil hi hagué una veritable 
transformació educativa, que es va veure 
bruscament truncada amb el triomf del 

franquisme, la depuració de mestres i 
l’adaptació als nous temps.

A partir de 1965 l’explosió demogràfica 
va agreujar la precarització de la vida es-
colar i la sobresaturació de les aules.  La 
posada en marxa de l’EGB i la necessitat 
d’oferir estudis de batxillerat van genera-
litzar la reivindicació social d’escola per 
a tothom, que no arribaria fins a la posa-
da en marxa de l’Ajuntament democràtic 
i amb una intensa fase de construccions 
escolars.

Completen la llista els centres educatius 
que es varen crear per alfabetitzar perso-
nes adultes, per formar professionalment 
la classe treballadora o per escolaritzar in-
fants de les etapes no obligatòries i, en les 
darreres dècades, centres d’ensenyament 
superior o ensenyaments especialitzats.

Avui, el mapa escolar molletà compta, 
a banda d’alguns centres especialitzats,  
amb deu centres públics d’educació in-
fantil i primària, quatre concertats, quatre 
instituts, vuit escoles bressol públiques i 

privades, una escola d’educació especial 
i un centre de formació d’adults: son els 
trenta-quatre centres actuals dels vuitan-
ta que han fet  tasca educativa a Mollet del 
Vallès.

Q

Aquesta setmana encetem la publicació de la sèrie 150 anys d'educació a Mollet, un seguit d’articles a càrrec de Rosa Maria Securún, M. Àngels Suárez i Jaume Noró, membres del Centre d'Estudis 
Molletans, que pretén revisar alguns dels capítols, noms i espais més emblemàtics de la història de l'educació a la ciutat. Les ressenyes es basen en la recerca històrica que aquests autors van fer per 
a l'edició, enguany, del volum 34 de la revista Notes, que va portar per títol L'educació a Mollet: Una visió històrica (1845-2019).

150 ANYS D'EDUCACIÓ A MOLLET

JAUME  
NORÓ

Per saber-ne més: 
BERTRAN, J (2019). Els centres educatius 
de Mollet. Una visió de síntesi (1845-2019). 
Notes, 34: 13-39. Mollet del Vallès.
https://bit.ly/2lpVpvE
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MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Vols perdre els quilos de l'estiu?
Ja han tornat els nens al col·legi i nosal-

tres a la feina. I molts volem perdre els qui-
los de més que fa temps que ens molesten!

Sabem que molts mètodes s’han fet famo-
sos mediàticament, però són una enganyi-
fa. Hi ha productes miraculosos que s’anun-
cien com a naturals però que no tot el que 
porta és bo per a la teva salut.

Ara és un dels bons moments per incor-
porar hàbits més saludables al nostre dia a 
dia, per aconseguir el pes que volem i man-
tenir-lo durant l’any.

El primer que hem de fer és una bona ne-
teja de l’organisme: és molt recomanable 
eliminar toxines i millorar el bon funciona-
ment del fetge com a primer pas per baixar 
pes. Ajudeu-vos amb infusions de plantes 
depuratives o amb alguns productes natu-
rals amb efecte detox; us sentireu més lleu-
gers i plens d’energia.

Ja sabeu que som herbolaris des de fa més 
de 40 anys i us podem preparar una combi-

nació de plantes al vostre gust i necessitats, 
o recomanar-vos algun producte de qualitat 
i efectiu per perdre pes i sentir-vos millor.

Els consells i l’assessorament que us 
oferim des de la nostra botiga no té mai cap 
risc per a la salut, tot al contrari, us ajuda-
ran a aprimar-vos sense cap efecte rebot.

Podeu comptar també amb la Marina, la  
nostra coaching nutricional, que us prepa-
rarà el pla nutricional que us ajuda a perdre 
fàcilment els quilos que tant us molesten.

També podeu demanar hora per un me-
surament gratuït dels percentatges d'aigua, 
greix i massa muscular, sense compromís.

Els que teniu greix localitzat o cel·luli-
tis a la panxa, cuixes, glutis o en una altra 
part del cos, us recomanem les sessions de 
mesoteràpia natural, que al nostre establi-
ment realitza una infermera titulada. És 
molt efectiu per reduir diversos centíme-
tres de volum des de la primera sessió. Ara 
amb un descompte del 20%!

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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Museu Isern torna 
amb molta energia
Durant aquestes vacances vam estar per 
Montornès del Vallès i Martorelles ensenyant 
les motos del Museu, amb la presència de Joan 
Parés, Josep Bermúdez i Toni Palau. Aquest 
diumenge vam estar a Lliçà de Vall, a la Festa 
del Motor Clàssic d’ASR, on vam portar una part 
de la col·lecció de motos i una petita col·lecció 
de bicicletes de motor de l’any 1930. Cap a 
final d’octubre o principis de novembre farem 
portes obertes al Museu i estem preparant un 
homenatge al pilot Santi Herrero, que va morir 
als 27 anys per un accident a la cursa Tourist 
Trophy a l’Illa de Man, l’any 1970.
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Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET  Visites concertades: 665 67 07 07

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

E S P E C TA C U L A R 
PISO DE 105 M2 
EN MOLLET. ZONA 
CAN BORELL. 3 
habitaciones, 2 
baños, cocina de 
14 m2, salón con 
salida a balcón. 
Calefacción. Pis-
cina, parking y 
zona comunita-
ria. Cert. energ.: E. 
Ref. JV14176.   PVP: 
231.900 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO PARA REFOR-
MAR DE 80M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
2º sin ascensor, en 
el centro de mollet. 
Dispone de 3 ha-
bitaciones, 1 baño, 
cocina con lavade-
ro, salón-come-

dor. Piso de origen. 
125.000€ Certifi-
cación energética: 
f. Ref. JV14209 Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN EL CEN-
TRO DE 73 M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
Frente al Parc de 
Les Pruneres. Fin-
ca con ascensor. 
Consta de 2 ha-
bitaciones, baño 
completo, amplio 
salón-comedor, 
balcón, cocina 
i n d e p e n d i e n t e . 
Ventanas aluminio 
y A/A. Sin parking. 
166.000€ Certifi-
cación energética: 
E. Ref. JV14182 Tel. 
93 579 33 33.

PISO CON PAR-
KING Y TRASTERO 
DE 64M2 EN MO-

LLET ZONA CAN 
PANTIQUET. Piso 
con parking y tras-
tero en la misma 
finca. Con 2 habi-
taciones, cocina y 
baño reformados, 
lavadero, salón de 
22 m2. Calefacción 
y A/A. 179.000€ 
C e r t i f i c a c i ó n 
energética: D. Ref. 
JV14192 Tel. 93 579 
33 33.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 
A L'AVINGUDA LLI-
BERTAT DE MO-

LLET, a prop de 
l'Ajuntament. Pri-
mera planta amb 
molta llum. Vestí-
bul + 3 despatxos 
amb modernes 
mampares de se-
paració i climatit-
zació fred-calent. 
Alta vigent de llum 
i aigua. PVP: 450 
euros. Interesados 
llamar al teléfono 
606 30 51 03.

TREBALL

DEMANDA

PIZZERÍA LA SOLE 

BUSCA REPARTI-
DOR. Con licencia 
de moto. De miér-
coles a domingo de 
20 a 24 h. Tel. 654 
082 336. Caldes de 
Montbui 19, local 3.

BUSCO HABITA-
CIÓN, PEQUEÑO 
ESTUDIO, PISO 
ECONÓMICO O 
CASA para cuidar 
en Mollet o alrede-
dores. Melania. Tel. 
606 232 980.

OFERTA

S’OFEREIX AU-

TÒNOMA PER 
PORTAR COMPTA-
BILITATS/FISCAL/
IMPOSTOS, a pi-
mes i autònoms. 
Interessats trucar 
al telèfon 651 04 
00 07.

RELAX

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariño-
sa. 150 de pecho 
natural, soy gua-
pa, me gustan los 
besos con lengua, 

francés natural y 
hago todo tipo de 
servicios. Teléfono 
698 233 361. Susi. 

SENYORA SERIA 
se relacionaría con 
señor jubilado para 
amistad estable. 
Viajes al extranjero. 
Zona Collblanc. Tel. 
678 350 973. 

ELI PARTICULAR 
CACHONDA Y VI-
CIOSA. 20 €. Soy 
una morena gua-
pa con ganas de 
pasarlo bien. Muy 

completa en todos 
los servicios. Ma-
saje, 69, posturas, 
cubana, francés 
natural, besos 
húmedos y más. 
Particular en piso 
discreto. Llámame 
652 268 432.

LUNA EXPERTA 
EN PRINCIPIAN-
TES. SERVICIOS 
EXPRÉS 20 €. Ca-
ribeña cachonda 
con ganas de que 
pasemos un buen 
rato. Realizo toda 
clase de servicios. 

Besos, caricias, 
posturas, francés 
natural, cubana, 
69, griego, lluvia 
dorada y más. Muy 
fiestera. Experta en 
garganta profun-
da. Particular piso 
discreto. 688 449 
922.

OFERTA 50 €. 
FRANCÉS NATU-
RAL A DOS BOCAS. 
LAS PRIMAS DE 
MOLLET. Dos pri-
mas cachondas, 
fiesteras, mor-
bosas, calientes. 

Hacemos todo 
tipo de servicios. 
Besos con lengua, 
francés natural a 
dos bocas, gar-
gantas profundas, 
cubanas, 69, llu-
via dorada mutua, 
griego, masaje a 
4 manos, masaje 
prostático. Arnés y 
vibrador. Las más 
fiesteras de tu 
zona. Estamos en 
piso discreto par-
ticular. Bebidas en 
todos los servicios. 
Llámanos 632 845 
253.
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Montmeló, Martorelles i Vila BEl Mollet busca el primer triomf de la Lliga EBA
Montmeló, Martorelles i Vila Montornès B són 
a la Territorial de Barcelona de bàsquet. A la 
categoria A, el Montmeló visita el Montgat; i a 
la lliga B, el Martorelles va a les Franqueses i el 
Vila Mintornès B jugarà a la pista de Sant Pol. 

El Recanvis Gaudí Mollet va estrenar-se a la primera jornada de la 
Lliga EBA amb derrota a la pista del Sant Adrià (67 a 61). Els molletans 
volen refer-se amb un triomf davant la seva afició contra el Cornellà, 
que ve de guanyar contra el Palma Air Europa (77a 76). El duel tindrà 
lloc demà dissabte al Pavelló Plana Lledó a partir de les 20 h.

MOLLET. El calendari és del tot 
capritxós i el Recanvis Gaudí Mo-
llet B i el Sant Gervasi es veuran 
les cares a la primera jornada de 
la Copa Catalunya, que és la màxi-
ma categoria del bàsquet català. 
Dos equips de la ciutat amb dos 
projectes diferents: el Recanvis B 
està consolidat a la Copa i el San-
ger intentarà mantenir la catego-
ria després de fer l'ascens.

El Mollet B té aquesta tempora-
da un equip "més jove", admet el 
tècnic Pau Garcia, que potser "no 
farà tants punts, però serem més 
ràpids", augura l'entrenador. La 
plantilla del Plana Lledó s'ha refor-
çat amb set jugadors, entre aquests 
destaca Pablo Fontanet, amb ex-
periència a Lliga EBA, o Carlos Llo-
rente, del Sant Josep de Lliga EBA. 

L'Escola Sant Gervasi ha confiat 
en la plantilla que va assolir l'as-
cens i s'ha reforçat amb exjugadors 
del Recanvis, com ara Roger Dam, 

El conjunt del Plana Lledó està consolidat a la categoria, 
mentre que l'equip taronja té com a objectiu la permanència

jlr.b.

BÀSQUET |  Copa Catalunya  PARTIT ENTRE ELS DOS EQUIPS MOLLETANS A LA PRIMERA JORNADA

Derbi de Copa, entre Sant 
Gervasi i Recanvis Gaudí B

David Corella i Pau Ruzafa. "Te-
nim molts exjugadors del Mollet 
i haurem de canalitzar aquesta 
pressió o passió doble", admet el 
tècnic del Sant Gervasi, Jordi Grau. 

Els dos tècnics es van veure di-
marts les cares en una trobada amb 
la premsa local al Plana Lledó, esce-
nari del derbi. "El millor moment 
per un derbi és quan guanyes", 
diu Garcia, mentre que Jordi Grau, 
admet: "serà una gran festa per a 
la ciutat".  Jl.rodríguez b..

CB MOLLET B - SANT GERVASI
Diumenge, 29  16.30 h Plana Lledó

vila montornès

PLANTILLA L'equip mortonesenc a la pista del seu pavelló

MONTORNÈS. El CB Vila de Montor-
nès ha guanyat la 6a edició de la 
Copa Vallès Oriental Bàsquet, que 
va disputar-se durant tres caps 
de setmana entre els pavellons de 
Montornès, Canovelles, Llinars i 
Cardedeu. El conjunt montorne-
senc va ser el millor d'una lligue-
ta de cinc equips, que militen a la 
Tercera Catalana. 

L'última jornada de la copa va 
tenir lloc diumenge a Montornès 
i el Vila va acabar amb un balanç 
de 3 victòries i 1 derrota. "Les 
sensacions ara per ara són prou 
bones. La plantilla està del tot 
renovada", admet un dels res-
ponsables de la direcció esportiva, 
Manel Sánchez. L'equip iniciarà la 
lliga la propera setmana. 

Tercera Catalana  ÉS EL MILLOR EQUIP D'UNA LLIGUETA DE CINC

El Vila de Montornès venç 
la Copa del Vallès Oriental

L'EQUIP FEMENÍ REBRÀ DISSABTE EL CB CABRILS

PARETS. Els dos sèniors del CB Pa-
rets comencen la lliga el cap de 
setmana. El conjunt masculí, de la 
Segona Catalana, visitarà dissab-
te la pista del Caldes de Montbui 

(18.45 h). Pel que fa al sènior fe-
mení, que milita a la Territorial 
de Barcelona, rebrà dissabte el 
Cabrils al Pavelló Joaquim Rodrí-
guez (17.30 h). 

Arrenquen els sèniors del Parets

DERBI Els entrenadors Pau Garcia i Jordi Grau, amb les respectives samarretes

Derbi femení

La primera jornada de la Segona Ca-
talana femenina viurà també un derbi 
molletà entre l'Escola Sant Gervasi i el 
Construccions Perefran Mollet. El duel 
molletà tindrà lloc al pavelló del Sant 
Gervasi diumenge (18.45 h). 

EL SANGER CONTRA 
EL MOLLET A SEGONA
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LA LLAGOSTA. Antonio García Ro-
bledo ha tornat a la lliga francesa 
amb un equip potent que aspira a 
aixecar algun títol aquesta tem-
porada. L'Handbol Nantes vol 
plantar cara al totpoderós PSG 
–exequip del llagostenc del 2012 
al 2014–, que domina la lliga fran-
cesa des de la temporada 2014-
2015. El llagostenc va debutar 
amb victòria el dijous passat con-
tra el Saint Raphaël, 28 a 22.  

"Les sensacions amb el Nan-
tes són molt bones després del 
meu primer partit", admet en 
una entrevista a Ràdio la Llagos-
ta el llagostenc, qui va marxar fa 
dues setmanes del Fraikin Grano-
llers al Nantes en un fitxatge llam-
pec: "Era l’oportunitat de tornar 
a la lliga francesa, que junta-
ment amb la lliga alemanya són 
les millors lligues d’handbol del 
món. A més, la repercussió que 
té l’handbol al país francès és 
de primera plana".

hbC nantes

HANDBOL  ANTONIO GARCÍA ROBLEDO DEBUTA AMB VICTÒRIA AMB L'HBC NANTES DE FRANÇA

"Era l'oportunitat de tornar a 
una de les millors lligues"

MOTOR EL CAP DE SETMANA ACULL EL FESTIVAL DE VELOCITAT

A NANTES  Antonio García en un dels entrenaments amb el seu nou equip

La decisió de deixar el club de la 
seva vida, el BMG, va ser complica-
da alhora que una oportunitat. "El 
fet de venir al Nantes va ser una 
decisió difícil pel moment de la 
temporada que estem i perquè  

estava al club de la meva vida", 
explica l'exjugador del Fraikin 
Granollers. 

L'objectiu del Nantes és lluitar 
per aixecar algún títol aquesta 
temporada.  

ATLETISME  L'ATLETA PARTICIPARÀ EN ELS 50 KM MARXA

MONTORNÈS. Mar Juárez ja és a 
Doha (Qatar) per disputar el seu 
primer Mundial d'atletisme. La 
marxadora de Montornès va vi-
atjar diumenge amb el primer 
contingent de deu atletes de la se-
lecció espanyola per participar en 
la prova internacional, que tindrà 
lloc del 27 de setembre al 6 d'oc-
tubre. 

L'atleta, vinculada amb el Club 
Avinnent Manresa, participarà a 
la prova dels 50 km marxa. La mi-
llor marca de la montornesenca 
en la distància és de 4 hores, 24 
minuts i 35 segons, que va acon-
seguir el maig a Lituània i li va 
servir per assolir la mínima per 
ser seleccionada per disputar el 
Mundial. En total, participen 24 

Mar Juárez és a Doha 
per disputar el Mundial 

atletes a la prova internacional 
i Juárez té el 18è millor registre. 
L'atleta amb millor marca dels 50 
km marxa és la xinesa Mocuo Li 
amb 4 hores, 3 minuts i 51 segons. 

Altes temperatures
Els 50 km marxa es disputarà a 
la nit de dissabte a les 22.30 h. 
L'atleta montornesenca haurà de 
combatre contra les millors atle-
tes del planeta i contra la calor. 
Segons preveu l'organització, la 
temperatura podria assolir els 31 
graus la nit de dissabte amb una 
humitat del 64%. Una situació que 
si empitjora, podria obligar a l'or-
ganització, i a la Federació Inter-
nacional d'Atletisme, a suspendre 
la prova o posposar-la. 

Alexia Putellas, 
convocada amb la 
selecció espanyola
MOLLET. Alèxia Putellas ha estat 
convocada amb la selecció espa-
nyola per disputar els dos partits 
de la fase de classificació per a 
l'Eurocopa 2021. La jugadora mo-
lletana del FC Barcelona partici-
parà en els dos partits que tindran 
lloc el 4 d'octubre a la Corunya 
contra l'Azerbaidjan i quatre dies 
més tard a Praga contra la Repú-
blica Txeca. 

Més de 12.000 persones al Circuit
La penúltima cita de l’International GT Open va acabar diumenge al Circuit 
de Barcelona-Catalunya amb el segon lloc d'Albert Costa, pilot de l’Emil 
Frey Racing. El cap de setmana van tenir lloc un bon grapat de curses de 
gran turisme amb  unes 12.350 persones. Des d'avui i fins diumenge, el 
Circuit acollirà un altre campionat amb el Festival de Velocitat de cotxes.  

CirCuit

FUTBOL
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Més de 40 anys d'experiència 
a Xapisteria Montcada

Xapisteria Montcada, que va obrir les 
seves portes fa més de 35 anys (1983), 
és un taller especialitzat en xapa i pin-
tura des d'aleshores i en mecànica des 
de fa uns deu anys. Tot i això, els encar-
regats fa més de 40 anys que hi treba-
llen en els seus respectius àmbits.

Entre els diferents serveis que des-
taquen de Xapisteria Montcada hi ha el 
servei gratuït d'un vehicle de cortesia. 
Segons explica l'administradora, Aroa 
Díaz, quan es repara un cotxe, depe-
nent del cop que tingui o de l'actuació 
que s'hagi de fer, se'n deixa un al client 
mentre es fa la reparació. També es fa 
una recollida i lliurament dels vehicles 
a domicili, si així es demanda. I en el 
cas dels treballs de xapa i pintura es fa 

una neteja dels vehicles. D'altra banda, 
també treballen amb totes les compa-
nyies d'assegurances i fa alguns des-
comptes en franquícies.

La seva constant evolució des que 
l'actual gerent, Antonio Díaz, va fun-
dar el taller, ha fet que la companyia 
sempre hagi destacat per mantenir-se 
al capdavant del sector, innovant con-
tínuament a nivell tècnic i amb la in-
corporació de les darreres tecnologies 
del sector.

Quan un automòbil arriba al final de la 
seva vida útil, el propietari té diverses 
opcions per desfer-se’n.

Vendre el cotxe a un concessionari 
és l’opció més rendible i recomanable 
si es vol comprar un vehicle nou. A 
més es pot intentar obtenir una rebai-
xa, però dependrà de l’estat del vehicle 
entregat. El valor del vehicle vell aug-
menta si el motor està en bones con-
dicions, si ha superat la ITV, si inclou 
un llibre de manteniment on s’hagin 
apuntat les revisions efectuades i si té 
un bon historial de Trànsit. L’ideal és 
que tingui menys de 10 anys des de la 
seva matriculació.

Els centres de desballestament o els 
anomenats CAVT poden recollir el cot-
xe i fer els tràmits de baixa del vehicle 
a la Direcció General de Trànsit (DGT). 
Juntament amb el vehicle cal entregar 
una sèrie de documents.

Per treure benefici del vehicle vell 
es pot provar de vendre’l sencer o per 
peces a un taller indicant el seu estat i 
característiques. En cas que trobin un 
comprador, els tallers poden solucionar 
les possibles avaries i oferir un percen-
tatge del preu de venda al propietari.

La venda directa entre particulars 
implica redactar i signar un contrac-
te de compravenda i una sèrie de trà-
mits que s’indiquen al web de la DGT 
(Transmissions i Canvi de Titularitat). 

 amic - tot sant cugat

XAPISTERIA MONTCADA
Carrer Tuxans, nau 14
MONTCADA I REIXAC

Tel. 93 572 50 71 
talleres@xapisteriamontcada.es

Què fer amb un 
vehicle vell?
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Ens movem per tu

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

Promovent la Salut

El proper 4 d’octubre, de 10 a 12h, tindrà lloc a l’Auditori de 
l’Hospital de Mollet la jornada sobre lactància materna i l’acte de 
lliurament dels premis del VIII Concurs fotogràfic, organitzats per 
l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de Mollet. La jornada és oberta 
a tothom i el programa inclou presentacions i taules rodones sobre 
temes actuals relacionats amb l’alletament. 

US RECORDEM QUE EL TERMINI PER PRESENTAR FOTOGRAFIES AL 
CONCURS FINALITZA EL 30 DE SETEMBRE. ENCARA SOU A TEMPS DE 
PARTICIPAR-HI!! 

Fotografia guanyadora del Concurs de 2018

JORNADA SOBRE LACTÀNCIA MATERNA 
I LLIURAMENT DELS PREMIS DEL VIII 
CONCURS FOTOGRÀFIC 

Podeu visualitzar les bases del certamen i el programa de la jornada al web de l’FSM: www.fsm.cat

MOLLET / PARETS. El partit del CF 
Mollet UE contra la UE Manlleu 
serà del tot especial per al cos 
tècnic molletà, Jordi López i Marc 
Fortuny. Els dos entrenadors del 
Germans Gonzalvo rebran el seu 
exequip, al qual van ajudar en el 
tram final de la temporada passa-
da a mantenir la categoria a Pri-
mera Catalana. "L’any passat vam 
acabar la temporada allà, ens fa 
molta il·lusió jugar contra ells, 
ja que tenim molt bons records, 
però ara som al capdavant de 
la direcció tècnica del Mollet, i 
farem tot el possible perquè la 
nostra gent s’il·lusioni amb el 
futbol que practiquem", admet 
Jordi López a la pàgina web del 

Cf mollet ue

FUTBOL | Primera Catalana  EL CF PARETS SUMA UN PUNT DE NOU POSSIBLES I VISITA DIUMENGE EL CAMP DEL CUER

Es guanya el Trofeu de les Franqueses
El CF Mollet UE va guanyar la 39a edició del Trofeu Electrocamps, que va 
tenir lloc el dijous passat a les Franqueses en format de triangular. Els 
molletans van imposar-se a la tanda de penals després d'haver empatat 
sense gols el segon partit contra els amfitrions i organitzadors del torneig, 
el CF les Franqueses. Els molletans van guanyar el primer partit del 
triangular contra el Mataró, per 2 a 0. El duel entre el Mataró i les 
Franqueses va acabar amb una clara victòria dels amfirtions, per 0 a 4. 

El cos tècnic del CF Mollet UE es 
retrobarà amb el seu anterior equip

club. El Mollet ve de perdre contra 
el Sabadell Nord i el Manlleu va 
guanyar contra el Tona (3-1).  

Precisament, el proper rival del 
Parets és el Tona, que encadena 
tres derrotes. Els paretans ne-
cessiten guanyar perquè fins ara 
sumen un punt de nou possibles i 
ocupen el quart lloc per la cua del 
grup 1 de la Primera Catalana. 

La Molletense 
vol acomiadar la 
gespa amb victòria

MOLLET. La Molletense rebrà el 
Parc després de guanyar al com-
plicat camp del Canyelles, per 1 a 
2. Els molletans jugaran dissabte 
el seu últim partit com a local fins 
d'aquí un mes perquè, segons in-
forma el club, dilluns començaran 
els treballs per canviar la gespa 
artificial del camp de la Zona Sud. 
En previsió, el club ha canviat els 
partits que havia de jugar com a 
locals amb el Sant Pol i el Santa 
Perpètua. La Molletense és vuite-
na amb sis punts. 

UE TONA  -  CF PARETS
Diumenge, 29  11.45 h Tona

CF PARETS 1
GIRONA B   3

SABADELL NORD 2
CF MOLLET UE 1

CF MOLLET UE -  MANLLEU
Diumenge, 29  12.00 h Mollet

UD MOLLETENSE -  PARC
Dissabte, 28  17.00 h Mollet

Segona Catalana
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LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia ja 
sap que el seu rival en els setzens 
de final de la Copa de la Reina és 
el FS Bilbo, del País Basc. L'entitat 
llagostenca disputarà per primer 
cop la competició copera, la pri-
mera ronda de la qual es preveu 
disputar el 6 de desembre, a partit 
únic, i a la Llagosta.  

La Reial Federació Espanyola 
de Futbol va fer el sorteig dilluns 
a Madrid. Les llagostenques s'en-
frontaran contra les bilbaïnes, 
que militen a la Primera Divisió. 
"L'any passat van pujar de ca-
tegoria amb la promoció d'as-
cens. Elles són favorites", admet 
el tècnic de la Concòrdia, Dani 
Mosteiro, que confia a donar la 

Cd la ConCòrdia

FUTBOL SALA | Segona divisió  LES LLAGOSTENQUES JUGUEN EL PRIMER PARTIT DE LLIGA A CASA

El CD la Concòrdia contra el 
FS Bilbo a la Copa de la Reina

LA CONCÒRDIA - L'HOSPITALET 
Diumenge, 29  12 h la Llagosta

Lliga Nacional  L'EQUIP DE JUAN CARLOS GARCÍA PERD A LA PRIMERA JORNADA PER 5 A 6

EQUIP  L'equip llagostenc a la pista de l'Eixample

sorpresa: "Juguem a la nostra 
pista i farem un únic partit, hi 
ha possibilitats".  

El tècnic llagostenc assegura 
també que "l'eliminatòria queda 
encara lluny" i l'equip ara està 
concentrat a la Segona Divisió, 

que va començar el cap de setma-
na passat. La Concòrdia va sumar 
un punt a la pista de l'Eixample 
(3-3).  A la segona jornada, l'equip 
llagostenc s'estrena a casa aques-
ta temporada i rebrà diumenge 
l'AECS L'Hospitalet a El Turó.  

RIPOLL - LLAGOSTENSE
Dissabte, 28  18.30 h Ripoll

La Unión Llagostense visita Ripoll 
després de perdre contra la Trinitat Nova

LA LLAGOSTA. El FS Unión Llagos-
tense busca refer-se a Ripoll de la 
derrota a la primera jornada da-
vant la seva afició contra la Trini-
tat Nova, per 5 a 6. Els llagostencs 
van gairebé tocar l'empat, però la 

reacció local no va ser suficient tot 
i haver de remar en contra d'un 2 
a 6. Tres gols llagostencs a l'últim 
sospir va ser del tot insuficient. 

Tot i la derrota, el camí de millo-
ra de la Unión Llagostense de Juan 
Carlos García és la segona part de 
la primera jornada. Els llagostencs 
tenen l'oportunitat de refer-se dis-
sabte a Ripoll, que a la primera jor-

nada va imposar-se contra el Teià. 
D'altra banda, el segon equip 

del FS Unión Llagostense debutarà 
aquesta temporada al grup A de la 
Territorial contra l'Esclop, dissab-
te a casa (19 h). Els llagostencs no 
van poder estrenar el curs 19-20 el 
cap de setmana passat a la primera 
jornada perquè el seu rival, el Fè-
nix, va demanar ajornar el duel.   

La nostra estada al camp base va 
ser molt curta, i el dia 22 vam anar 
camp amunt, a instal·lar el camp 1. 
Agustín i el seu xerpa van sortir a 
les 6h, Lluís Mattia i jo a les 8h, i una 
mica més tard, Moeses i Juan Pablo. 
Carlos Soria i el seu equip van deci-
dir sortir un dia més tard. L’ascens 
fins al camp 1 va ser entretingut per 
la primera part escarpada i exposa-
da que intentava salvar la glacera. 
Després, una llarga pala ens porta-
va fins als 5.600 metres del camp 1. 
Van ser més de set hores d’esforç i 
dues més per fer una plataforma 
i muntar la tenda. Tothom al seu 
ritme va anar arribant al camp 1, a 
excepció del Lluís que va baixar per 
fer una millor aclimatació. La ruta 
fins al camp 2 no té cap corda fixa, 
tampoc és necessària, i el proble-
ma important és la neu acumulada. 
Unes llargues pales de neu ens van 
portar fins a l’inici d’una aresta, a 
poc més de 6.500 metres on vam 
instal·lar el camp 2. Agustín amb 
els seus 70 anys està sent la revela-
ció! La muntanya està molt carre-
gada de neu, s’ha d’anar amb molta 
cura, les allaus cauen de forma con-
tinuada. Jo em trobo molt aclima-
tat, súper bé i ara toca esperar… 

CRÒNIQUES DEL 14x1.000 

Mingote camí del 
cim del Dhaulagiri:
"La neu ens atura 
al camp 2 " 

El CH Sant Fost màster celebrarà 
dissabte al llarg del dia el Torneig 
d'Handbol Ángel Costa al Pavelló 
1 contra els veterans del Barça, 
Sevilla i el Puerto Sagunto. 

Torneig màster del 
CH Sant Fost

HANDBOL

MARTORELLES. Jordi Espinar i Bi-
anca Barquet s'han imposat a la 
segona edició de la Cronoescala-
da Territori Donkey, que va tenir 
lloc diumenge a Martorelles i que 
va organitzar el Club Ciclista The 
Donkeys. En total van participar 
prop de 200 ciclistes. 

Amb un recorregut de 10 quilò-
metres i sortida des de l'escola Si-
meó Rabasa, la prova consistia en 
una cursa contrarellotge de BTT 
individual amb arribada a dalt de 
tot de la Serralada Marina. Espi-
nar va guanyar amb un registre de 
34 minuts i 43 segons, mentre que 
Barquet va invertir 50 minuts i 14 
segons. El més ràpid de la classi-
ficació local de Martorelles va ser 
Jonathan Berrocal, amb 42 minuts 
i 11 segons, i el millor de Sant 
Fost, Toni Muñoz, amb 59 minuts 
i 29 segons. 

BTT

Jordi Espinar i 
Bianca Barquet 
s'imposen a la
cronoescalada

n L'alpinista Sergi Mingote relata 
en primera persona al diari Som les 
experiències del repte 14x1.000
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CULTURA
Concurs Estatal de Fotografia
Dissabte (19 h) es reunirà el jurat del 19è
Concurs Estatal de Fotografia de la Llagosta per
analitzar les imatges presentades. Tot seguit, 
es donarà a conèixer el veredicte i es farà el 
lliurament dels premis al Centre Cultural.

L'actor molletà
Aitor Galisteo 
guanya un premi
TeatreBarcelona

MOLLET. L'actor molletà Aitor Ga-
listeo-Rocher ha rebut el premi 
TeatreBarcelona 2019 al millor 
actor de repartiment, pel seu pa-
per en l'obra Els ocells, d'Aristòfa-
nes, adaptada per la companyia La 
Calòrica i que s'ha representat a la 
Sala Beckett. Els ocells també va 
guanyar el premi al millor espec-
tacle de petit format.

Els premis TeatreBarcelona els 
decideixen els usuaris del portal 
web, prèvia selecció dels candi-
dats a càrrec de 50 col·laboradors 
habituals d’aquesta pàgina d’actu-
alitat sobre la cartellera barcelo-
nina. Els premis TeatreBarcelona 
van néixer el 2018 per reconèixer 
els millors espectacles i professi-
onals de l’escena que van passar 
per la cartellera de la capital cata-
lana la temporada passada. 

TEATRE

MOLLET. L'escamot La Penúltima, 
de la Colla dels Torrats, organitza 
aquest dissabte la segona edició de 
la Fira de Cervesa Artesana de Mo-
llet, l'OktoberTorratFest. I ho farà 
amb onze marques de cervesa ar-
tesana d'arreu del país –As (Mon-
tornès), Hobac (Santa Maria de 
Martorelles), L'Oriental Brewing 
Co, Comic Beer, Engorile Beer, Tro 
Ales, Cornèlia, +Malta, Bripau, La 
Calavera i L'escumatent–, així com 
amb dues cerveseries molletanes –
Hops i Brannigans–. També hi hau-
rà cinc food trucks "perquè tot-
hom qui vulgui, a més de beure, 
pugui menjar a qualsevol hora 
del dia, des de pizzes i hambur-
gueses, fins a carn argentina i 
pasta italiana, o refrescar-se 
amb un gelat", expliquen els or-
ganitzadors.

Tot plegat serà a Can Mulà, amb 
una programació plena d'activi-
tats que arrencaran a les 10.30 h 
i finalitzarà a la 1 h.

El tret de sortida a la fira serà 
amb una cercavila de la banda del 
Moll Fer des de la plaça de Cata-

POPULAR  LA SEGONA EDICIÓ DE LA FIRA DE CERVESA ARTESANA DE MOLLET SE CELEBRA AQUEST DISSABTE AL PARC DE CAN MULÀ

Una desena de cervesers artesans, 
en l'OktoberTorratFest de Mollet

Elaboracions Km 0

Les dues marques de cervesa artesana 
del Baix Vallès que participaran a la fira 
són As (Montornès del Vallès) i Hobac 
(Santa Maria de Martorelles). Els mon-
tornesencs serviran Lager Ritual –sen-
se gluten–, Escape –doble IPA–, As de 
trèvols –negra–, Magic Sour –àcida 
amb fruits vermells– i Komodin –sense 
alcohol–. I Hobac tindrà a la venda les 
cerveses Bastard Red Baron –doble 
IPA–, Santamaria –Pale Ale–, Bastarda 
–IPA– i Memento Mori –Dark Ale–.

LES CERVESES
BAIXVALLESANES

arxiu

EL 2018  Els Torrats van estrenar aquest esdeveniment l'any passat

lunya fins al parc de Can Mulà 
(10.30 h). Després hi haurà ani-
mació infantil a càrrec d'Oriol 
Bargalló (11.30 h) i un assaig de 
l'Associació musical Pau Casals 
(13 h). I a partir de les 14 h, un 
dinar popular amb el mag Pau Se-
galés. La tarda arrencarà amb les 
exhibicions de ball de La Tramolla 
(16 h) i de dansa contemporània 

de l'escola municipal de música 
i dansa de Mollet (16.45 h), així 
com les actuacions musicals amb 
Slim Bay Seal (17.30 h), Gran Tori-
no Blues Company (19 h), Proyec-
to Piharo (20.30 h), dj OldReady 
Boys (22 h) i dj Chekeré (23.30 h).

L'accés al recinte serà gratuït i 
es podrà comprar cervesa a qual-
sevol dels estands dels cervesers, 

utilitzant el got de la fira que es 
vendrà al mateix parc de Can Mulà.

L'any passat, en la primera edi-
ció, aquest acte va portar més de 
2.000 persones al parc, amb la in-
tenció de tastar cervesa artesana 
i original, fabricada per diferents 
mestres cerveses arribats de dife-
rents punts de Catalunya. 

La pluja no atura la Nocturna de Gallecs
Tot i que les previsions de pluja per dissabte passat van amenaçar la 19a 
Caminada Nocturna de Gallecs, l'esdeveniment es va poder fer sense  
problemes. Això sí, Arcadi Munròs, codirector de l'esdeveniment organitzat 
pel Club Muntanyenc Mollet, assegura que "va caure la inscripció" per 
la possibilitat que hi plogués. Finalment, van ser 771 inscrits, per sota de 
l'objectiu, que eren uns 1.100. Tanmateix, valoren "força bé" l'execució de 
la prova i asseguren que "Gallecs no estava molt enfangat".

víCtor león

UNES 770 PERSONES VAN PARTICIPAR DISSABTE DE LA CAMINADA

teatre barCelona

AITOR GALISTEO-ROCHER

Un clàssic madrileny i un 
americà, a la Sala Fiveller
MOLLET. L’escola d’arts escèni-
ques La Tramolla tornarà a repre-
sentar aquest divendres (20 h) La 
Estanquera de Vallecas a la Sala 
Fiveller.  L'obra de José Luis Alon-
so de Santos, serà interpretada 
pel grup de teatre d’adults i diri-
gida per Ferran Jiménez. El centre 
ja va estrenar l'obra el passat mes 
de juliol i el preu de l'entrada és 
de 5 euros.

Silvia Sánchez, Jesús Pedro-
sa, Mónica Barroso, Judit López, 
Anna Moron i Ester Sanz seran els 
encarregats de portar a escena 
aquesta obra que es va estrenar el 
1981 i que explica la història d'un 
intent d'atracament frustrat en 
un estanc en el barri madrileny de 

Vallecas entre un paleta a l'atur i 
un amic seu.

Una obra de Tennessee Williams
Per la seva banda, Kadiram Tea-
tre seran els protagonistes del 5è 
Cicle de Teatre a la Tardor de la 
Sala Fiveller, amb la representa-
ció de La gata damunt la teulada 
de zinc calent, una obra escrita 
per Tennessee Williams. Serà 
diumenge a les 18 h i el preu de 
l'entrada és de 7 euros –es poden 
reservar al telèfon 661 92 86 53–.

Sobre l'escenari, els protago-
nistes seran Pachy Camacho, Da-
vid Òbia, Santi Margarit, Maria de 
Rivera, Alícia Muñoz i Marc No-
guera. 

LA TRAMOLLA REPRESENTARÀ 'LA ESTANQUERA DE VALLECAS'

MARTORELLES. L'Agrupament Es-
colta Galzeran busca caps o mo-
nitors d'infants i joves de cara al 
curs 2019-2020. L'entitat amb 
seu a Martorelles convida els in-
teressats a gaudir "d'un munt de 
vivències" i a "adquirir experi-
ència" com a monitor de lleure 
durant aquest curs. Les persones 
interessades es poden posar en 
contacte amb els escoltes a tra-
vés del correu electrònic aegalze-
ran@gmail.com.  

L'Agrupament 
Escolta Galzeran 
busca monitors

A la venda les entrades del quart Sona Mollet
Aquest divendres es posen a la venda les entrades per a la quarta 
edició del Festival Internacional de Música Memorial Anna Villaescusa 
Rebull. Es podran adquirir al Centre Cultural La Marineta i, per primera 
vegada, per internet –molletvalles.koobin.com–. El festival tindrà lloc els 
pròxims 4, 5 i 6 d’octubre al Mercat Vell i al Teatre de Can Gomà.
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EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Cel tapat de núvols bai-
xos, sobretot al matí, i 
amb més clarianes a la 
tarda. La menor presència 
de sol farà que les màxi-
mes siguin més baixes.

Encara presència d'al-
guns núvols baixos, però 
moltes més hores de sol, 
que faran que la tempera-
tura pugi un xic més.

Els núvols seran menys 
presents, i a la tarda s’es-
vairan, fet que permetrà 
que la temperatura s’en-
fili més.

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

DIJOUS, 19 28ºC 19ºC 23ºC - 29 km/h SSE

DIVENDRES, 20 27ºC 17ºC 24ºC - 24 km/h SE

DISSABTE, 21 23ºC 20ºC 22ºC 36,4 34 km/h ENE

DIUMENGE, 22 28ºC 17ºC 26ºC - 23 km/h W

DILLUNS, 23 25ºC 17ºC 23ºC - 31 km/h SW 

DIMARTS, 24 32ºC 16ºC 30ºC - 32 km/h W

DIMECRES, 25 25ºC 19ºC 21ºC - 23 km/h SSE

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

LA LLAGOSTA. Més d'un centenar 
de persones van participar diu-
menge de la Diada de la Bicicleta 
a la Llagosta. L'activitat celebra-
da en el marc de la Setmana de la 
Mobilitat va servir per promoure 
un any més, l'ús dels mitjans de 
transport sostenibles al municipi.

La Policia Local i Protecció Civil 
de la Llagosta van encapçalar el 
grup ciclista format per persones 
de totes les edats. Petits i grans no 
es van voler perdre aquesta jorna-
da familiar on la bicicleta va ser la 
protagonista.

Els participants van fer un re-
corregut per diversos carrers del 
municipi amb sortida i arribada al 
Parc Popular. Tots van rebre com 
a obsequi un refresc i una bossa 
amb l’eslògan Camina amb nosal-
tres per promoure l’ús de mitjans 
de transport sostenibles.

Qui tampoc es va voler perdre 

la jornada va ser l’alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra qui dema-
nava als veïns i veïnes que per als 
seus desplaçaments facin servir 

“sempre que puguin el trans-
port públic”, tot aclarint que “a la 
Llagosta es pot anar a qualsevol 
lloc a peu”. 

olga gutiérrez

POPULAR  L'ACTIVITAT ESTAVA EMMARCADA EN LA SETMANA DE LA MOBILITAT

Un centenar de participants
en la Diada de la Bicicleta

BICICLETADA  Petits i grans van gaudir d'un diumenge pedalant

La festa de la verema de Sant Fost no es va poder celebrar tal com estava
previst, i és que les activitats de dissabte es van haver de suspendre per la
pluja. Tot i això, diumenge sí que es va poder anar a buscar el raïm per
posteriorment fer la trepitjada a la plaça de la Vila. Foto: olga gutiérrez

Trepitjant el raïm per la Verema

SANT FOST.  El cap de setmana se ce-
lebren les festes del patró de Sant 
Fost amb diverses activitats orga-
nitzades per l'Ajuntament, Protec-
ció Civil, la Colla Gegantera i l'Agru-
pació Sardanista l'Alba del Vallès.

El barri de Sant Pere acollirà les 
activitats de dissabte. A les 16 h 
hi haurà una ballada de sardanes 
amb la cobla La Principal de Ter-
rassa. A les 17.45 h serà el torn de 
l’animació infantil amb l’especta-
cle La festa dels Mestumacats. En 

finalitzar hi haurà una xocolatada 
popular (18.45 h) i a les 19.30 h ar-
ribaran les havaneres, a càrrec del 
grup Blau Mediterrà.

D'altra banda, l’Associació de 
Grallers i Gegants de Sant Fost 
plantarà diumenge (9 h) els ge-
gants a l’esplanada de l’avinguda 
Sant Jeroni de Can Corominas, i 
sortiran en cercavila pels diferents 
carrers del poble a partir de les 
10.45 h. Després hi haurà ball fins 
a les 14.00 h a Can Corominas. 

HI HAURÀ SARDANES, UNA XOCOLATADA, HAVANERES I GEGANTS

Sant Fost es vesteix de 
festa per celebrar el patró

MOLLET. Ja es poden enviar els 
escrits per a la vuitena edició del 
Concurs de microrelats de terror, 
organitzat per l'Ajuntament i la 
Biblioteca de Can Mulà. Els re-
lats hauran de ser de màxim 140 
caràcters i s'hauran de publicar 
al Twiter, Instagram o al mur de 
Facebook de la biblioteca amb 
l'etiqueta #terrorcanmula. Hi pot 
participar qualsevol persona més 
gran de 16 anys amb un compte 
personal, però no hi poden par-
ticipar comptes d’institucions, 
d'entitats o organismes, ni tam-
poc comptes col·lectius. El jurat 
seran els lectors, a través de les 
xarxes, fent M'agrada, o compar-
tint els relats. Els guanyadors re-
bran un lot de llibres de terror. i

MOLLET. El Centro Cultural Anda-
luz organitzarà dissabte a les 21 h 
en el seu local del carrer de Caste-
lao, 2 (a Can Gomà) una Tertúlia 
Flamenca que des dels darrers 
anys reuneix els millors artistes 
de la província de Barcelona. Es 
tracta, segons expliquen els or-
ganitzadors, "d'una de les acti-
vitats de major prestigi de la 
nostra entitat". Agustín Casero 
serà el presentador, a la guitarra 
hi serà David Jiménez i també hi 
participaran els cantaors Ismael 
Cabrera, Cristian Cosano, Antonio 
Montero i Juan de Úbeda. Tots ple-
gats s'uniran "per mostrar l'art 
més pur del flamenc andalús, 
en una vetllada que es tornarà 
inoblidable". i

En marxa el 8è 
Concurs de
microrelats de
terror de Can Mulà

El Centro Cultural 
Andaluz de Mollet 
organitza una nova 
Tertúlia Flamenca

Araceli de Luna, en 
el club de lectura 
de la biblioteca
LA LLAGOSTA.  Dimecres tindrà lloc  
el club de lectura del llibre Capric-
hos del destino, de l'escriptora lla-
gostenca Araceli de Luna. Serà al 
Centre Cultural i Juvenil Can Pele-
grí a partir de les 17 h, organitzat 
per la biblioteca municipal, i hi 
participarà la mateixa de Luna. El 
segon llibre de l'autora explica la 
història de Susan i Andrea, a qui 
els uneix un amor incondicional i 
una gran complicitat.

LITERATURA

El Centro Cultural Extremeño de Mollet va organitzar diumenge un dels seus 
actes principals. Es tracta de la celebració del Dia d'Extremadura, amb la missa 
extremenya i la posterior hissada de la bandera a la plaça Prat de la Riba. La 
festivitat és ja una tradició a la ciutat des de fa gairebé 30 anys. Foto: o.g.

El Dia d'Extremadura llueix a Mollet
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Hi col·laboren:

CELEBRACIÓ DELS 10 ANYS DE 
SENDERS GR DE CATALUNYA

• DIVENDRES 4 D’OCTUBRE. A les 
21 h la secció de Senders del Club 
Muntanyenc Mollet (CMM) celebrarà 
al Jardinet del Casal el 10è aniver-
sari d’aquesta secció que va néixer 
el 2009 amb la finalitat de conèixer 
Catalunya caminant  des del punt 
de vista excursionista, aprofitant 
l’extensa xarxa de senders de Gran 
Recorregut (GR) que tenim. Fins ara 
el Club Muntanyenc Mollet ha com-
pletat un total de 9 GR que els han 
portat per la majoria de comarques 
de tot Catalunya. Un cop més el Casal 
col·labora amb les entitats de Mollet 
cedint aquest espai per a la celebra-
ció d’aquest aniversari rodó.

MATINAL DE MODERNISME 
A BARCELONA

• DISSABTE 5 D’OCTUBRE. Farem 
una visita guiada de 2 hores pel 
Modernisme que tenim a Barcelona 
que és l’admiració de tants i tants 
turistes, amb visites a la Casa Fuster, 
la Casa de les Punxes, les quadres del 
Baró, la Pedrera, l’Editorial Simon, la 
Casa Ametller, la Casa Malagrida... 
Sortirem a les 8.30 h amb tren de 
l’estació de Mollet-Sant Fost. Preu 
12 euros (bitllet de tren no inclòs). 
Inscripcions a Secretaria. El Casal 
acabarà l’acompanyament al finalit-
zar la visita guiada, de manera que qui 
vulgui es podrà quedar a Barcelona.

ESTADA A PENYÍSCOLA

• DEL 6 AL 9 D’OCTUBRE. Sortirem 
de Mollet a les 9 h per fer una estada 
de 4 dies (3 nits) a l’Hotel Acuazul de 
Penyíscola de 4*, situat a la Platja Nord, 
amb vistes al Mediterrani i a 2,6 km del 
Castell de Penyíscola. Disposarem d’un 
programa d’excursions per la zona i 
festes a l’hotel amb concurs de ball en 
línia i premis en metàl·lic. Preu tot inclòs 
169 euros. Suplement individual de 70 
euros. Inscripcions a partir del dilluns 9 
de setembre a les 16 h a la 2a planta del 
Casal.

DIA INTERNACIONAL  
DE LA GENT GRAN

• DIMARTS 8 D’OCTUBRE. 
Celebrarem aquesta diada, que se 

celebra a tot el món, en honor dels 
nostres avis i àvies del Casal amb:
• Festa especial d’aniversari als nos-
tres socis centenaris.
• Berenar i actuació musical.
• Invitació especial a tots els socis de 
90 o més anys, amb un petit obsequi.
• Lectura del manifest del Dia inter-
nacional de la Gent Gran i salutació 
del president del Casal.
Places limitades. Cal inscripció obli-
gatòria per reservar plaça.

10a RUTA PELS CASTELLS 
DE CATALUNYA

• DIUMENGE 13 D’OCTUBRE. 
Farem la 10a Ruta pels Castells 
de Catalunya visitant el Castell de 
Castellcir, un castell romànic del 
terme municipal de Castellcir a la 
comarca del Moianès, documentat 
des de l’any 1014 en els arxius de 
Sant Benet de Bages. És un monu-
ment històric inscrit en el registre de 
Béns Culturals d’Interès Nacional 
del patrimoni català i per accedir-hi 
haurem de caminar uns 5 km apro-
ximadament sortint del nucli antic 
de Castellcir, per la qual cosa reco-
manem calçat còmode per caminar 
aproximadament 1 hora. Sortirem 
de Mollet en autocar i farem la visita 
matinal d’aquest castell tan peculiar, 
també anomenat Castell de la Popa, 
per la forma del penyal que li fa de 
base i li dóna un aspecte espectacu-
lar, per tornar a dinar a casa al migdia. 
El castell es va mantenir en bon estat 
fins a principis del segle XX i està for-
mat per les muralles, avui fragmen-
tades, les restes de l’edifici principal 
i la Capella de Sant Martí de la Roca. 
Tot el Castell de la Popa està aixecat 
sobre pedra, sense fonaments i una 
llegenda explica que l’edifici feudal 
té una sortida subterrània que dóna a 
una sortida uns quilòmetres enllà on 
hi ha enterrat un xai d’or. Inscripcions 
a Secretaria del Casal. Preu aprox. 15 
euros.

ACTE ‘TARDOR CONTRA 
LA REPRESSIÓ’

• DIUMENGE 13 D’OCTUBRE. D’11 
h a 17 h diverses entitats de la ciutat 
(Òmnium, ANC, Assemblea Popular, 
avis i àvies de Mollet, CDR, col·lectiu 
feminista CDR, etc.) i partits polítics 
(ERC, CUP,...) organitzen una jorna-

da d’actes contra la repressió al Parc 
de Can Mulà: actuacions musicals, 
jocs infantils, parlaments, batucada, 
etc. Hi haurà la intervenció de la Taula 
de familiars exiliats i presos polítics 
i de la Sra. Montse Bassa (germana 
de l’exconsellera de la Generalitat 
empresonada), entre d’altres. 

HOMENATGE AL PRESIDENT 
COMPANYS

• DIMARTS 15 D’OCTUBRE. A les 
18 h en el Monument al President 
màrtir, el Casal Cultural participarà 
en l’acte institucional d’homenatge 
al President de la Generalitat repu-
blicana, afusellat al Fossar de Santa 
Eulàlia del Castell de Montjuïc. És 
l’únic president d’una nació demo-
cràtica europea que va ser assassinat 
pel feixisme. Recordarem també que 
tenim actualment un altre President 
a l’exili, juntament amb altres pre-
sos polítics i exiliats. Convidem tots 
els socis a acompanyar la Junta del 
Casal a l’Ofrena floral que farem 
al Monument a Companys, situat 
al darrere del Centre Cívic de Can 
Pantiquet de Mollet.

ACTIVITATS 
GASTRONÒMIQUES

• Taller de Torradetes de Santa 
Teresa. Dimecres 16 d’octubre per 
celebrar la festivitat de Santa Teresa 
del 15 d’octubre us ensenyarem a fer 
aquest econòmic postre casolà amb 
un taller a les 19.30 h que finalitzarà 
amb un petit tast. Activitat amb  ins-
cripció prèvia. Preu 1 euro.
• Castanyada per als socis al Casal. 
Dijous 31 d’octubre 17 h a la Sala. 

CINE CLUB DEL CASAL

• DIVENDRES 18 D’OCTUBRE. A les 
21 h a la Sala d’Actes del Casal inici-
arem la temporada de cine club amb 
la projecció de la pel·lícula 7 muje-
res, de John Ford (any 1966) amb  
Anne Bancoft, Margaret Leighton, 
Sue Lyon, Flora Robson, Mildred 
Dunnock, Anna Lee... que ens explica 
la següent història: L’estiu de 1935, a 
la frontera entre la Xina i Mongòlia, 
dominada per senyors feudals i 
bandits, els membres d’una aïllada 
missió americana es troben desem-
parats després de la invasió del país 

per part de Tunga Khan. En resposta 
a la urgent petició d’un metge per 
part de la missió, és enviada la doc-
tora Cartwright, una persona d’idees 
modernes.

ESCAPADES AL TEATRE

• DIVENDRES 25 D’OCTUBRE. 
Cirque du Soleil L’espectacle del 
MESSI. El Cirque du Soleil fa un 
espectacle dedicat al Messi 10 
i el Casal organitza una sortida  
per anar-hi, al Parc del Fòrum, 
Plataforma Marina.  Sort irem 
en autocar a les 19.30 h de l’av. 
Llibertat (davant dels taxis). Preu 
78 euros (entrada + autocar). 
Inscripcions quan abans millor  a 
Secretaria. Preu especial nens de 
5 a 12 anys 72 euros. Cal un mínim 
d’inscripcions per poder fer la sor-
tida.

ESTADA DE 3 DIES AL 
PRIORAT I MUNTANYES DE 

PRADES

• DEL 25 AL 27 D’OCTUBRE. 
Sortirem de Mollet del Vallès en 
direcció a Reus i Siurana, on farem 
una visita teatralitzada de l’últim 
reducte de la invasió musulmana a 
Catalunya. A continuació visitarem 
les Bodegues d’Scala Dei i per la 
tarda del primer dia farem la visita 
guiada a la Cartoixa d’Escala Dei. 
Ens allotjarem els 3 dies en un Hotel 
de 4* a Falset. El segon dia visitarem 
el Castell de Falset i també farem una 
visita guiada i teatralitzada al Call 
Jueu i casc antic de la capital del 
Priorat. Visitarem també el Celler de 
Falset, una de les “tres catedrals del 
vi”, així com les Mines de Bellmunt 
i el seu Museu. Al vespre farem un 
sopar sefardita per poder tastar plats 
típics de la gastronomia jueva. El 
darrer dia visitarem Prades amb un 
tastet de productes de temporada i 
dinarem al restaurant del Monestir 
de Poblet. Preu per persona 290 
euros. Inscripcions del 16 al 20 de 
setembre. Sra. Marta Ros.

CONFERÈNCIES

• DIMARTS 29 D’OCTUBRE A 
LES 19 H. A la Sala d’Actes farem 
una conferència sobre les conse-
qüències del Brèxit, a càrrec d’un 

membre de Caixa Banc (oficina 
Jaume I de Mollet). Acte i confe-
renciant pendents de confirmar. 

CASTANYADA AL CASAL

• DIJOUS 31 D’OCTUBRE . 
Celebrarem la Castanyada al Casal 
amb moniatos, panellets i castanyes 
torrades per a tots els socis que ens 
vulguin acompanyar a partir de les 17 
h amb una petita festa plena d’anima-
ció i sorpreses. 

VISITA MATINAL A LA PRESÓ 
MODEL

• DISSABTE 9 DE NOVEMBRE 
Farem aquesta visita guiada  a la 
presó model de Barcelona, abans 
del seu enderroc definitiu com a lloc 
de la repressió franquista. L’autocar 
sortirà  a les 9 h del Parc de Can Mulà. 
Inscripcions del 14 al 18 d’octubre 
Sra. Marta Ros al Casal. Preu: 14 
euros (autocar + guia).

BALLS CADA DISSABTE
AL CASAL

• CADA DISSABTE D'OCTUBRE A 
LES 17.30 H. Tenim ballaruca a la 
Sala del Casal amb música en directe 
a càrrec de:
Dissabte 5: Maria Alba
Dissabte 12: Sebastian
Dissabte 19: Pep i Maria José
Dissabte 26: Manuel i Maria

SÍNDIC DELS SOCIS

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

CURSET D’INTERNET 

Continuem el curset d’internet  per a 
socis majors de 50 anys amb ganes 
d’entrar en l’apassionant món on-line 
i saber enviar mails, consultar saldos 
bancaris, fer  les compres per inter-
net, concertar visita a l’ambulatori, 
etc. Més informació a Secretaria.

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 OCTUBRE 2019



dV, 27 setembre 201930

RESERVA TAULA

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

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

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

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

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

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

Guia de restaurants
te

Av. Lluís Companys, 26 - Masia Can Serra
08150 Parets del Vallès 

Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095
canserradelpadro@gmail.com

facebook.com/canserradelpadro

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres



dV, 27 setembre 2019 31

Els comerços i serveis de proximitat 
ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-
manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 
Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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