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DESCUENTO ESPECIAL A HOTELES: 616 507 524

Llame ahora y le haremos un estudio personalizado y sin compromiso TOTALMENTE GRATIS

www.duchavida.es   �  www.duchavida.cat

Instalamos en toda Cataluña
C/ Josep Tarradellas, 5

08402 GRANOLLERS
(BARCELONA)

931 716 705
616 507 524

FINANCIAMOS SU OBRA SIN INTERESES (TAE 0%)
Financiación de 599€ a 12 meses. 11 mensualidades de 49,95€ cada una y una última de 49,55€. Importe total adeudado 599€. 

Financiación sujeta a la aprobación de Sabadell Consumer Finance E.F.C., S.A.U.

Además,  por 400€ añada 
mampara de cristal 

de alta seguridad

EL PRECIO INCLUYE:
� Plato de ducha de carga  
 mineral antideslizante 
 clase 3
� Rematado de azulejo 
 a elegir entre más de 
 20 modelos
� Medidas hasta 120x70 cm
� Retirada de la antigua 
 bañera y runa ocasionada
� Mano de obra incluida

599€
(IVA INCLUIDO)

Por sólo:

ANTIDESLIZANTE * ANTIDESLIZANTE * ANTID
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 *

VIDRIO
TEMPLADO

EN12150
MAMPARA
DE DUCHA

EN14428

AÑOS GARANTIA * AÑOS GARANTIA * AÑOS G
AR

AN
TIA

  *

GROSOR
DE CRISTAL

6 mm

Le regalamos esta cesta 
o  una tarjeta regalo de 
el corte inglés de 100€*

Y además...

l 1 Pieza de 7 a 7,5 kg aprox. deJamón Serrano Gran Reserva Pedro Diego l 1 Cuña de 
250 g de Queso leche cruda de oveja V de Navarra l 2 Botellas de 75 cl de Cava Brut 
Etiqueta Negra Delapierre l 2 Botellas de 75 cl de Vino tinto Rioja Vectrum l 1 Botella 
de 75 cl de Vino blanco seco Conde de Caralt l 1 Tableta de 150 g de Turrón blando 
As del Sabor l 1 Tableta de 150 g de Turrón de yema tostada As del Sabor l 1 Estuche 
de 150 g de Surtido de polvoroncitos La Alacena l 1 Estuche de 120 g de Roscos de 
vino El Mesías l 1 Estuche de 80 g de Almendras rellenas Doña Jimena l 1 Estuche de 
100 g de Bombones surtidos Lacasa l 1 Estuche de 100 g de Trufas al cacao Lacasa 
l 1 Estuche de 100 g de Cocktail de frutos secos selectos Itac l 1 Lata de 80 gne de 
Bonito del Norte en Aceite de Oliva Consorcio l 1 Lata de 69 gne de Mejillones fritos 
en Aceite de Oliva, 8/14 piezas, Portomar l 1 Lata de 200 g de Aceitunas rellenas de 
anchoa Serpis l 1 Caja jamonera

El contenido de la cesta es:

SÓLO EN DICIEMBRE
CAMBIE SU 

BAÑERA POR 
UN PLATO 
DE DUCHA

RENOVE

*Promoción con regalo vàlida para 
la obra completa (plato+mampara)  
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EN PORTADA

MOLLET. “Les festes de Nadal són 
molt importants per al comerç 
no només per les vendes que 
es fan en aquest període, sinó 
també perquè són un moment 
per promocionar la ciutat i els 
comerços de proximitat per a 
la resta de l’any”, deia l’alcalde, 
Josep Monràs, en l’acte de pre-
sentació de la campanya de Nadal 
que arrenca aquest divendres amb 
l’encesa de llums al carrer i de la 
masia de Can Borrell com a Casa 
del Tió. Aquest serà el tret de sor-
tida a cinc setmanes de campanya 
nadalenca amb gairebé 60 activi-
tats culturals programades i vin-
culades a la promoció del comerç 
i la cultura a la ciutat. 

Entre les més destacades, aquest 
cap de setmana el parc dels Colors 
viurà una nova edició de la Fira del 
Regal, organitzada per l’Associa-
ció de Comerciants de Can Borrell 
i Plana Lledó, que també farà un 
taller de galetes nadalenques diu-
menge al matí, el tradicional caga-
tió el 23 de desembre o la Fira de 
Reis al gener. La mateixa entitat, 
com a novetat, també organitzarà 

Unes 60 activitats culturals dinamitzaran la vida comercial de Mollet durant un mes

Botiguers i comerciants encaren
amb optimisme la campanya de Nadal

una festa infantil de Cap d’Any el 
30 de desembre a la tarda. Altres 
activitats destacades seran la Ves-
prada als carrers del centre, el 9 
de desembre; diversos tallers de 
decoració nadalenca, una gimcana 
infantil i teatre per als més menuts 
amb El Ratolí Pérez.

En matèria musical, hi haurà una 
cantada de nadales a càrrec del 

grup de gòspel The Gourmets, un 
concert d’Estoc de Veus al Lledo-
ner, una sessió de balls de saló al 
Mercat Vell i una altra de discoteca 
a Can Pantiquet, un concert de pop 
d’aire britànic en català a càrrec 
de Pele Macleod o una exhibició 
de ball de l’Escola Dandi. També, 
entre d’altres, el concert de fi d’any 
al Mercat Vell i la revetlla de Cap 

A PUNT  L’Ajuntament i les associacions de comerciants van presentar la campanya dimarts

x.l.

d’Any la nit del 31 de desembre.
Per la seva banda, l’Associació 

de Comerciants Riera Seca-Pom-
peu Fabra també organitzarà una 
Fira de Nadal el cap de setmana 
del 16 al 18 de desembre, i el 
Museu Abelló oferirà diverses 
exposicions i propostes d’experi-
mentació amb l’art. A més, Mollet 
també viurà els actes més tradici-
onals amb el pessebre vivent de 
l’esplai Xivarri, el cagatió, una ex-
posició de pessebres o la presèn-
cia del patge Xumet dies abans 
de la cavalcada de Reis, així com 
de la cartera reial, “l’única dona 
cartera reial que es coneix”, 
deia Lluís Ferrer en representa-
ció dels comerciants.

Activitats solidàries
Entre les activitats programades 
n’hi haurà moltes de caràcter soli-
dari. La Tramolla celebrarà la fes-
ta de Nadal de l’escola de dansa a 

Una de les novetats d’aquest any durant 
la campanya de Nadal serà la celebració, 
els dies 9, 10 i 11 de desembre a la plaça 
Prat de la Riba, de l’anomenat Mercadet 
de Nadal. Serà un mercat gastronòmic 
on una vintena d’establiments de la ciutat 
dedicats a la venda de menjar i beure 
oferiran els seus productes de proximitat. 
Ivette Prat, en nom dels establiments 
participants, va assegurar que aquest 
nou mercat “pretén imitar les fires 
gastronòmiques que es fan sovint al 
nord d’Europa”. Totes les parades 
vendran una tassa commemorativa amb 
una imatge identificativa de Mollet, i 
alhora se sortejarà una panera que dies 
abans s’exposarà a la mateixa plaça. 
Josep Monràs va agrair als comerços 
la seva “capacitat d’innovació”.

NOU MERCAT 
GASTRONÒMIC EL 9, 
10 i 11 DE DESEMBRE

Alimentació

n  El divendres 9 de desembre el centre de Mollet viurà 
una nova edició de la Vesprada, una festa organitzada  
per l’Ajuntament i les associacions de comerciants  amb 
l’objectiu d’animar el comerç local en les dates prèvies  
a les festes de Nadal. Així, la tarda-nit del dia 9 una 
seixantena de comerços estaran oberts fins a les 23 h,  
i molts d’ells oferiran promocions i organitzaran activitats 
pròpies. A més, els artistes Marco Domenichetti, Pol 
Aumedes i Juan Manuel Pereira interpretaran l’espectacle 
L’encesa, un muntatge de llum, música i veus d’uns deu 

minuts que es podrà veure a la plaça Prat de la Riba a  
les 19, 20 21 i 22 h. “És un espectacle molt màgic  
i imaginatiu, bastant familiar, que omplirà la plaça de 
llum”, explica Domenichetti. “Explicarem la història 
d’uns nens que volen baixar a la plaça a jugar i els  
seus pares no els deixen, i com la imaginació els  
porta a la plaça a través de la llum”, explica qui també 
va ser responsable, l’any passat, de la projecció d’un  
videomapping a la façana de l’antic ajuntament i de  
diversos espectacles reconeguts arreu de Catalunya.

LA LLUM, PROTAGONISTA DE LA VESPRADA 2016

favor d’Amics de Mantay, així com 
el Tabaran farà una escudellada 
popular per La Marató de TV3. 
També La Marató serà beneficià- 
ria de la xocolatada de la Penya 
Barcelonista, de la caminada del 
Consorci de Gallecs, l’espectacle 
de ball solidari a Can Gomà, el 
vermut popular de 4you&4me i el 
mercadet de llibres de segona mà 
de la Biblioteca Can Mulà. També 
hi haurà una marató radiofònica 
per recollir joguines per a la Creu 
Roja, així com una festa infantil a 
l’Espai Sant Jordi per la mateixa 
causa.

En total seran una seixantena 
d’actes per a tots els públics que 
ajudaran a dinamitzar una cam-
panya de Nadal que enguany es 
preveu més activa que la dels anys 
anteriors. Segons va indicar la re-
gidora de Comerç i Cultura, Mercè 
Pérez, “Mollet és una ciutat viva, 
activa, optimista i amb ganes de 
tirar endavant”, va dir. n  x.l.
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MOR JOSEP MARBÀ GUITART
EXREGIDOR DE CiU A LA LLAGOSTA

L’església de la Llagosta va acollir dimarts el funeral 
de Josep Marbà Guitart, que va morir als 75 anys. 
Marbà havia estat regidor de CiU a l’Ajuntament 
de la Llagosta entre els anys 1999 i 2003.

És el percentatge 
de fumadors que  
deixen el tabac per 
les recomanacions del 

seu metge de capçalera. Així es va explicar 
divendres a l’Hospital en la 8a Jornada de 
Tabaquisme, organitzada per l’Atenció  
Primària de l’Institut Català de la Salut.

30%

MOLLET DEL VALLÉS. El veí de 
Mollet acusat d’un delicte d’as-
sassinat amb traïdoria i acar-
nissament el febrer de 2014 a 
Cabanes (Alt Empordà) podria 
enfrontar-se –segons informa 
El Punt Avui–, a una condemna 
de 23 anys de presó pel delicte 
d’homicidi i tres anys més per 
un delicte de tinença d’armes, ja 
que el dia de la seva detenció, el 
gener del 2015, li van trobar una 
escopeta amb els canons reta-
llats per a la qual no tenia permís 
i molta munició.

Segons assenyala el fiscal del 
cas, els autors del crim haurien 
comès un robatori violent a la 
casa de la víctima, una dona de 75 
anys, i l’haurien torturat per treu-
re-li informació fins a deixar-la 
inconscient. La dona va ser troba-
da malferida en un descampat a 
prop de casa seva i va morir qua-
tre dies després a l’Hospital Josep 
Trueta de Girona.

Arran d’aquest cas, els Mos-
sos d’Esquadra van iniciar una 
investigació de diversos mesos 
que va acabar amb la detenció, 
el gener de l’any passat, d’Oriol 
B., de 28 anys en el moment dels 
fets, com un dels presumptes au-
tors del robatori violent que va 
produir la mort de la dona pocs 
dies després. n

ARQUES CATALANES  LA GENERALITAT DESTINA EN INVERSIONS A LA COMARCA UNA MITJANA DE 75,5 EUROS PER HABITANT TRIBUNALS

El projecte de pressupost del Govern 
destina 3 milions al ferm de la C-17
BAIX VALLÈS. La carretera C-17 és 
una de les infraestructures que 
rebrà una injecció important de 
diners el 2017. La Generalitat ha 
presentat l’avantprojecte dels 
pressupostos per a l’any vinent, 
que s’han de debatre a mitjans de 
desembre. Si el Parlament hi dóna 
el vistiplau, quedaran aprovades 
diverses partides per millorar 
aquesta carretera. D’una banda, 
el document preveu 2,9 milions 
d’euros per a la millora del ferm 
de la C-17 entre Parets i la Garri-
ga, una actuació ja anunciada fa 
unes setmanes pel conseller Rull.  

Una altra de les actuacions pre-
vistes és la de millora de la conne-
xió de l’AP-7 i la C-33 amb la C-17 
a Parets, una obra que, segons 
la planificació inicial, ja s’hau-
ria d’haver executat enguany. Es 
tracta d’unes obres de millora del 
nus de connexió entre l’AP-7 i la 
C-33 per incorporar-se a la C-17, a 
Parets, que, segons Territori, “evi-
taran les cues que formen ara 
dels vehicles que van en direc-
ció a Vic”. Les obres consistiran 
en l’ampliació de l’actual connexió 
d’un carril a dos, que quan arribin 
al tronc de la C-17 enllaçaran amb 
un tercer ja existent. El pressu-

El Departament de Territori assegura que també hi ha una partida per al projecte constructiu del tercer carril

post total de l’obra és de 865.000 
i el termini previst d’execució dels 
treballs és de quatre mesos.

Tercer carril, amagat
Una de les inversions més espe-
rades és la que ha de permetre 
l’ampliació de la C-17 amb un 
tercer carril entre Parets i Lliçà 
de Vall. En aquest cas, però, no hi 
ha cap partida explícita al capítol 
d’inversions. Malgrat tot, segons 
fonts del Departament de Territo-
ri, el Govern ha reservat una par-
tida per redactar-ne el projecte 
constructiu, que es trobaria “dins 
d’una bossa genèrica de diners 
per a redacció de projectes di-
versos”, asseguren. Així doncs, 
no es preveu que durant el 2017 
s’executi l’obra, que, segons el 
Govern català, ha de solucionar el 
col·lapse de la via a curt termini.

Altres inversions importants al 
Baix Vallès seran la millora de la 
depuradora de la Llagosta, l’ampli-
ació del CAP de Montornès i l’inici 
del desenvolupament del pla di-
rector del Circuit a Montmeló. 

Pel que fa al conjunt del Vallès 
Oriental, la proposta d’inversi-
ons de la Generalitat arribaria als 
30.424.391 euros, que suposen 

Demanen 26 anys 
per a l’acusat 
d’assassinar una 
dona a l’Empordà

una mitjana de 75,5 euros per ha-
bitant, un increment considerable 
respecte a les xifres dels darrers 
anys. De fet, segons càlculs de la 

Generalitat, la mitjana inversora 
per habitant de la darrera dècada 
a la comarca és del 50,9 euros per 
habitant. n

INVERSIONS DE LA GENERALITAT
AL BAIX VALLÈS

· Millora del ferm a la C-17 entre Parets i la Garriga (pk. 14,890 - pk. 
27,830) Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat          2.914.600 €

· Millora de la connexió de l’AP-7 i la C-33 amb la C-17 (del pk 14,700 
al 15,100). Tram Parets del Vallès. Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat.                   79.383 €

· Reducció de nutrients a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de la Llagosta i tercer decantador secundari al sistema de la 
Llagosta. TM la Llagosta. Agència Catalana de l’Aigua          1.350.000 €

· Sector Sud Gallecs-Mollet del Vallès ‘R’‘I’. Institut Català del 
Sòl                  150.000 €

· Actuacions diverses a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(antiga Escola de Policia). Mollet del Vallès.              173.775 €

· Inversió en edificis i construccions al Circuit de Catalunya. 
Montmeló.                 400.000 €

· Torre Pardalera (PDU del Circuit). Montmeló.              925.000 €

· Centre de Patinatge. Federació Catalana de Patinatge. Consell Català 
de l’Esport. Mollet del Vallès.                   7.027 € 
  
· Ampliació CAP Montornès del Vallès. Servei Català de la Salut. 220.000 €
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MOLLET. L’Ajuntament ha posat 
en funcionament un punt de re-
càrrega per a vehicles elèctrics a 
l’avinguda Burgos, un endoll que 
permet carregar fins al 80% de la 
bateria del vehicle durant un ter-
mini màxim de dues hores. 

Amb aquest punt de recàrrega 
a Mollet –el primer que hi ha a la 
ciutat–, l’Ajuntament vol promou-
re i potenciar una mobilitat soste-
nible i sensibilitzar la ciutadania 
sobre els impactes ambientals 
del transport impulsant els més 
sostenibles. De fet, es calcula que 
a Mollet hi ha, com a mínim, una 
quarantena de vehicles elèctrics. 

Per facilitar-ne l’ús per part 
dels conductors, la recàrrega en 
aquest punt és gratuïta i permet 
que l’estacionament també sigui 
gratuït mentre s’estigui carregant 
el vehicle. Per poder-ne fer ús 
cal sol·licitar la targeta d’usuari 
gratuïta a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, una targeta que, alhora, 

MOBILITAT  AQUEST ÉS EL PRIMER PUNT DE RECÀRREGA A LA CIUTAT I EL QUART DEL BAIX VALLÈS

Mollet habilita un punt de càrrega 
per a vehicles elèctrics al centre

del que es va estrenar fa poc més 
d’un any a Montornès, a la zona 
d’aparcament de l’Ajuntament; i 
d’un altre al centre de Parets del 
Vallès.

Un altre punt de recàrrega que 
es podria habilitar pròximament 
a la ciutat és a la zona comercial 
de Riera Seca. n

també és compatible amb la resta 
de punts que hi ha a Barcelona i a 
l’àrea metropolitana, on la recàr-
rega també és gratuïta.

El punt de Mollet és el quart 
existent als municipis de l’en-
torn després del que ja funciona 
a Montmeló, a l’aparcament del 
Circuit de Barcelona-Catalunya; 

.ajuntament

CÀRREGA  Els vehicles podran recarregar-se durant dues hores

Sant Fost trasllada al Govern la 
necessitat d’un “centre de poble” 
SANT FOST. El delegat del govern 
de la Generalitat a les comarques 
de Barcelona, Miquel Àngel Esco-
bar, va visitar Sant Fost dilluns per 
conèixer de primera mà les deman-
des de l’Ajuntament en relació amb 
diversos temes que afecten el mu-
nicipi, un dels quals va ser la histò-
rica demanda de Sant Fost de des-
viar la carretera B-500 al seu pas 
pel municipi. El delegat del govern 
va comprometre’s a posar aquest 
tema sobre la taula de Territori 

per debatre’l i mirar de donar-hi 
resposta aviat. “Som conscients 
del combat que hi ha per recu-
perar el poble, per construir una 
identitat de poble”, deia Escobar. 
“Cal crear les condicions perquè 
la cicatriu que és la B-500 pugui 
articular-se d’una altra manera, 
perquè Sant Fost pugui tenir, 
com tots els pobles, un centre 
econòmic, social i comercial que 
relligui un municipi molt dispers 
en urbanitzacions”, indicava. n

Mollet millorarà la 
seguretat a la sortida 
dels pàrquings 
MOLLET. El ple de Mollet ha acor-
dat a instàncies de Ciutadans 
obligar els propietaris d’apar-
caments a instal·lar mesures de 
senyalització o advertència als 
guals que tinguin sortida a la vo-
rera per millorar la seguretat dels 
vianants. La moció proposa que 
aquesta obligació es pugui aplicar 
per mitjà d’una modificació en 
l’ordenança municipal que regula 
els guals i aparcaments.

Sistema tecnològic 
per a la gestió 
de la via pública
MOLLET. El grup municipal del 
Partit Demòcrata Català (PDCat) 
de Mollet ha proposat la imple-
mentació d’un sistema tecnolò-
gic de gestió integral de la via 
pública a Mollet que permeti la 
participació dels veïns i que agi-
litzi la comunicació de possibles 
incidències entre la ciutadania i 
l’Ajuntament. La proposta es va 
aprovar per unanimitat en el ple 
municipal celebrat dilluns.

Una auditoria puntua la 
recollida d’escombraries i la 
neteja a Parets amb un 8,31
PARETS. Una auditoria feta a l’em-
presa Urbaser, encarregada del 
servei de recollida de residus i la 
neteja viària a Parets, ha qualificat 
el servei el municipi amb un 8,31. 
Amb tot, algunes deficiències de-
tectades obliguen l’empresa con-
cessionària a pagar una indem-
nització a l’Ajuntament de 2.011 
euros. L’auditoria a Urbaser es 
va realitzar entre l’abril de 2015 
i el març de 2016 i es van analit-
zar més de 680 trams de carrers 
de la població i diferents paràme-
tres del servei, com el compliment 
d’horaris, el bon estat dels conte-
nidors o l’absentisme laboral. En 
conjunt, l’auditoria ha puntuat el 
servei amb un 8,31, una nota lleu-
gerament més alta que la de l’any 
anterior, quan va rebre un 8,2.

Malgrat això, l’empresa hau-
rà de pagar una indemnització a 
l’Ajuntament de 2.011 euros per 
un seguit de deficiències detecta-

des. El preu del contracte de reco-
llida d’escombraries també es re-
baixarà uns 10.000 euros després 
de la revisió de preu en funció de 
la variació de l’IPC. Aquestes da-
des es feien públiques al ple muni-
cipal celebrat la setmana passada. 
En la sessió, el portaveu de Su-
mem Parets, Antonio Molina, des-
tacava que l’empresa aconseguia 
una qualificació d’excel·lent, però 
“l’Ajuntament destina recursos 
a la neteja amb plans d’ocupa-
ció”, deia. En el mateix sentit, el 
portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi 
Seguer, considerava que destinar 
persones dels plans d’ocupació a 
la neteja viària “és duplicar ser-
veis, ja ho ha de fer Urbaser”, 
i opinava que la nota de 8,31 al 
servei “no es correspon amb la 
sensació de la ciutadania”. Per 
la seva banda, Ciutadans recla-
mava la creació d’una brigada de 
neteja municipal. n

SERVEIS  URBASER HA DE PAGAR 2.011 EUROS A L’AJUNTAMENT

Detingut a Parets 
un home en recerca 
per 27 robatoris
PARETS. La Policia Local de Parets 
va detenir dilluns un individu amb 
27 antecedents i en recerca i captu-
ra en diversos punts de l’Estat. Els 
agents van fer la detenció durant 
un dels serveis de vigilància habi-
tual a l’espai comercial del muni-
cipi, després de detectar un home 
d’aspecte sospitós. L’home estava 
pendent d’ingrés a presó com a 
autor, entre d’altres, de robatoris 
amb violència i intimidació.
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BAIX VALLÈS. Setze farmàcies del 
Baix Vallès s’han adherit a la cam-
panya Pren-te el pols, un progra-
ma de detecció de les arítmies 
cardíaques per prevenir l’ictus, 
malaltia que aquest any centra La 
Marató de TV3 del 18 de desem-
bre. Fins al dia 20 de desembre, 
les persones majors de 60 anys 
poden anar a qualsevol de les far-
màcies que hi participen, als CAP 
i a l’Hospital i prendre’s el pols de 
manera gratuïta. Si es detecta al-
guna irregularitat, es derivarà la 
persona al centre de salut.

La campanya, a la qual s’han 
adherit els ajuntaments de Mollet 
i Sant Fost, entre d’altres, pretén 
millorar la detecció, el diagnòstic 
i el tractament de les persones 
que tenen arítmia i no ho saben 
a través de les farmàcies comu-
nitàries, que tenen un paper clau 
en aquesta iniciativa. Les farmà-
cies on els majors de 60 anys es 
podran fer les proves són la Sal-

PREVENCIÓ  LES PERSONES DE 60 ANYS O MÉS PODEN PRENDRE’S EL POLS GRATUÏTAMENT

Setze farmàcies del Baix Vallès 
prenen el pols per prevenir l’ictus

vador Rovirosa, la Martínez, la 
Lafargue, la Vilaseca, la de la Con-
cepción, la Rovirosa-Can Borrell 
i la Berlat, de Mollet; la Farmàcia 
Isern, de Parets; les farmàcies 
Maribel Iglesias i Josep i Núria 
Iglesias, de Sant Fost; la Farmàcia 
Forn, la Fontcuberta i la Pardos, 
de Montornès; i la Casulleras, la 
Fajas i la Mil·lenari, de Montmeló.

L’ictus és una alteració brusca 
de la circulació de la sang al cer-
vell, per embussament o tren-
cament d’una artèria, que afecta 
cada any unes 13.000 persones a 
Catalunya, la meitat de les quals 
aproximadament queden amb 
seqüeles permanents o diferents 
nivells de discapacitat. És la pri-
mera causa de mort en dones i la 
tercera en homes. Es calcula que 
un de cada cinc ictus està relacio-
nat amb la fibril·lació auricular, el 
tipus més corrent d’arítmia car-
díaca: detectar-la, doncs, és una 
manera de prevenir l’ictus. n

Desenes d’entitats del Baix Vallès 
organitzen aquestes setmanes actes 
en solidaritat amb La Marató de TV3. 
Entre d’altres, hi haurà venda de 
llibres a les biblioteques Can Mulà i 
Can Rajoler; exhibicions de balls per 
l’Associació Balls de Saló i 
representacions d’Els Pastorets pel 
Grup Rialles i el grup de Sant Fost. 
També hi haurà un espectacle de 
play-back pels Casals de la Gent Gran 
de Parets; una escudellada popular al 
Tabaran; una xocolatada per la Penya 
Barcelonista; actes esportius amb 
el Joventut Handbol La Llagosta, el 
Club Bàsquet Mollet, l’FS La Cúpula 
i actes per a les famílies a l’Escola 
Sant Gervasi, Cal Músic i Can Besora, 
l’INS Gallecs i l’INS Torre de Malla.

ACTES SOLIDARIS 
AMB LA MARATÓ

Entitats

Els Volats recapten 
fons per investigar 
sobre la leucèmia
LA LLAGOSTA. La colla dels Volats 
ha encetat una campanya solidària 
per recaptar fons per a la recerca 
sobre la leucèmia. La iniciativa té 
el suport de la Fundació Josep Car-
reras, que serà l’entitat destinatà-
ria dels diners que es recaptin per 
investigar sobre aquesta malaltia. 
L’entitat organitzarà diferents ac-
tes i distribueix dolços de xocolata 
pels comerços, ven marxandatge i 
ha posat guardioles als comerços.

Parets celebra 
el Dia de la Ciutat 
Educadora
PARETS. El 30 de novembre es 
commemora el Dia internacional 
de la ciutat educadora i per aquest 
motiu, Parets, que des del maig 
lidera la comissió d’Acompanya-
ment a les famílies en la construc-
ció de ciutats educadores, junta-
ment amb Avilés, en el marc de la 
Red Española de Ciudades Educa-
doras, celebrava l’efemèride amb 
un seguit d’activitats als centres 
escolars del municipi.

SANITAT  RECONEIXEMENT INTERNACIONAL A LA FUNDACIÓ

Mollet debat sobre
el treball preventiu 
en la infància en risc
MOLLET. L’Ajuntament organitza-
va dimecres una jornada centrada 
en la tasca del treball preventiu en 
la infància en risc i el paper que hi 
tenen els serveis socioeducatius 
en l’àmbit local. Durant la jornada 
es posava com a referència la tas-
ca que es fa al Centre Obert de Mo-
llet i l’espai de trobada i de relació 
per als infants i les seves famílies 
que ofereix, justament, en la cele-
bració del seu 10è aniversari.

Suport a la regulació 
dels clubs de cànnabis
MOLLET. El ple de l’Ajuntament ha 
donat suport a la iniciativa legis-
lativa popular (ILP) promoguda 
per La Rosa Verda per regular 
l’activitat de les associacions de 
consumidors de cànnabis. La ILP 
planteja establir el model d’acti-
vitat de les associacions de con-
sumidors de cànnabis, així com 
l’organització i el funcionament 
tant d’aquestes associacions com 
dels seus clubs i les normes gene-
rals perquè puguin constituir-se. 
També regula normes per al cul-
tiu, un registre i el control de dis-
tribució, i mesures de control hi-
giènic i sanitari, a més de dedicar 
un títol a programes de prevenció 
de riscos i reducció de danys.

Després de presentar les signa-
tures necessàries, el passat 27 de 

juliol de 2016 el Parlament de Ca-
talunya va aprovar per 122 vots a 
favor i 9 en contra acceptar la ILP 
i seguir el tràmit parlamentari. El 
text legal integra els criteris de 
regulació per superar els proble-
mes que l’alegalitat produeix en 
les persones consumidores.

La moció de suport va ser pre-
sentada per Ara Mollet-ERC-MES, 
que defensava la necessitat de 
regulació perquè “el prohibicio-
nisme no ha posat fi al consum i 
la regulació ajudarà a eradicar 
les màfies”, deia el regidor Josep 
Amaya. L’únic vot en contra va ar-
ribar de la regidora del PP, Susa-
na Calvo, que recordava que el 
consum i venda de cànnabis “està 
prohibit i aquesta ILP xoca con-
tra el codi penal”. n

Premi a l’excel·lència a l’Hospital
 

El president de la Fundació Sanitària Mollet, Martí Fabré, rebia dimecres 
el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 400+, reconeixement que atorga el 
Club Excelencia en Gestión, com a representant oficial a l’Estat espanyol 
de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) després de 
superar amb èxit una avaluació externa d’AENOR i el Club Excelencia en 
Gestión i que reconeix la bona gestió de les organitzacions que promouen 
els valors de l’excel·lència. 

fsm
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LA LLAGOSTA. El ple de la Llagosta 
de dijous passat va aprovar per 
unanimitat interposar un recurs 
contenciós contra l’acord de go-
vern de la Generalitat de Catalu-
nya d’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla General Me-
tropolità de Montcada i Reixac, 
en considerar que el nou pla con-
travé sentències fermes que man-
tenen la zona de Can Milans com 
a zona verda.

El govern de la Generalitat 
va donar llum verda el passat 4 
d’agost a la modificació puntual 
del Pla General Metropolità de 
Montcada i Reixac aprovada me-
sos abans pel consistori d’aquest 
municipi i que ha de permetre 
la conversió de la zona verda de 
l’espai de Can Milans –on hi ha la 

fàbrica Valentine– en zona indus-
trial. Els darrers anys han estat 
nombrosos els recursos que ha 
plantejat la Llagosta als intents 
de modificar el planejament per 
part de l’Ajuntament de Montca-
da, que persegueix la conversió 
d’aquest espai en zona industri-
al des del trasllat, fa més de deu 
anys, de la fàbrica de pintures Va-
lentine del centre del poble a l’es-
pai limítrof amb la Llagosta.

La Llagosta, en canvi, insisteix 
que l’espai de Can Milans i el parc 
de la Riera Seca ha de ser consi-
derat zona verda, “com avalen 
les dues sentències del TSJC”, i 
per això entén que ha de ser un 
jutge qui determini com s’ha de 
resoldre la presència de la fàbrica 
Valentine en aquest entorn. n

SERVEIS  L’ENTITAT POSA SOLUCIÓ A LA MANCA D’ESPAI D’ESPERA A L’OFICINA

El Casal acusa l’alcalde 
Monràs de “deslleial” per 
l’afer de l’Oficina de Benestar

arxiu

SOLUCIÓ  L’oficina disposa d’una nova porta cap a la sala d’actes 

MOLLET. El ple de Mollet ha apro-
vat inicialment la nova ordenan-
ça municipal de tinença respon-
sable i de protecció d’animals de 
companyia, que, entre d’altres, 
preveu l’obligació per als pro-
pietaris de gossos d’inscriure’ls 
amb el codi genètic, que s’acon-
seguirà per mitjà d’una prova 
d’ADN. La mesura pretén, d’una 
banda, perseguir els propieta-
ris incívics que no recullin els 
excrements, i d’una altra, evitar 
els abandonaments. Canviem 
Mollet i Ara Mollet-ERC-MES 

s’abstenien en l’aprovació i po-
saven en dubte l’efectivitat de la 
mesura.

Adopcions a Parets
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Parets, a través de l’Escola de la 
Natura i el Centre d’acollida Help 
Guau, organitza una nova jornada 
d’adopció  d’animals de compa-
nyia i de conscienciació en tinen-
ça responsable. La matinal tindrà 
lloc aquest dissabte, 3 de desem-
bre, de 10 a 14 h, a l’espai del Sot 
d’en Barriques. n

Mollet aprova l’ordenança 
sobre tinença d’animals

URBANISME  RECURS DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA  

CONVIVÈNCIA  APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVA

Nou contenciós contra el 
Govern per la requalificació 
de la zona de la Valentine

MOLLET. El Casal Cultural ha 
obert un accés des de l’Oficina 
de Benestar Social fins a l’interi-
or del Casal perquè la sala gran 
de l’equipament faci la funció de 
sala d’espera. Aquesta ha estat la 
solució acordada per la Generali-
tat i el Casal després que l’alcalde 
Monràs fes públiques queixes dels 
usuaris de l’oficina i oferís traslla-
dar aquest servei a dependències 
municipals, un oferiment que els 
responsables del Casal conside-
ren “deslleial”.

El Casal, que dijous passat cele-
brava reunió del patronat, màxim 
òrgan de govern, ha emès un co-
municat amb què critica l’actua-
ció de l’alcalde, membre nat del 
patronat, en aquest afer. Des del 
Casal es mostren “sorpresos” 
que Monràs fes l’oferta de trasllat 
de l’oficina a la Generalitat “sen-
se posar-se en contacte prèvi-
ament amb el Casal per trobar 
una solució satisfactòria per a 
tothom”.

En aquest sentit, els responsa-
bles del Casal reproven l’actitud 
de Monràs pel que consideren una 
“actuació deslleial” amb la Fun-
dació del Casal, i l’acusen d’haver 
actuat “amb ànim de perjudicar 

el Casal”. Val a dir que el lloguer 
que paga la Generalitat al Casal 
per tenir-hi ubicada l’Oficina de 
Benestar Social és una de les fonts 
més importants de finançament 
que té l’entitat molletana.

En el comunicat, el Casal es fe-
licita pel principi d’acord que s’ha 
arribat amb la Generalitat per 
realitzar algunes intervencions 
de millora a les actuals instal·laci-
ons de la seva oficina a l’edifici de 
Rambla de Balmes. De fet, segons 
el president del Casal, Josep Cot, 

l’endemà del comunicat de l’Ajun-
tament en què feia públiques les 
queixes, el Casal es reunia amb la 
Generalitat per trobar-hi una so-
lució i acordaven l’obertura d’una 
porta d’accés des de l’oficina al 
Casal perquè la sala gran servei-
xi de sala d’espera, una actuació 
que es va fer pocs dies després i 
que, segons Cot, soluciona que la 
gent no s’hagi d’esperar fora i els 
problemes de privacitat, ja que a 
l’oficina només hi haurà els usua-
ris que estiguin sent atesos. n l.o.
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BAIX VALLÈS. Uns 77.000 quilos. 
Aquesta és la quantitat d’aliments 
recollits divendres i dissabte en el 
Gran Recapte promogut pel Banc 
dels Aliments a Mollet, Parets, 
Montornès, la Llagosta, Sant Fost, 
Montmeló i Martorelles, sobretot 
oli, llegums i conserves, “aliments 
de més qualitat que els que es 
donen habitualment des del 
Banc dels Aliments”, diu Ramon 
Mora, coordinador del Banc dels 
Aliments al Vallès Oriental.

Segons assegura Mora, els re-
sultats obtinguts en aquesta cam-
panya han estat molt similars als 
de l’any passat, quan al conjunt de 
la comarca també es van superar 
les 240 tones d’aliments recolli-
des –en aquesta ocasió han estat 
248 tones al Vallès Oriental–, tot 
i que alhora admet que “aquest 
any comptàvem amb un incre-
ment del 5% en la recollida, 
cosa que no ha passat, però tot 
i no haver pogut créixer estem 
molt contents de la resposta de 
la gent”, indica. 

Rebost per a tres mesos
A partir d’ara, una trentena d’en-
titats de la comarca rebran un 
volum d’aliments proporcionat al 
nombre de beneficiaris que ate-
nen, uns 3.200 al Baix Vallès i fins 
a 10.500 al conjunt de la comarca. 

SOLIDARITAT  DESENES D’ENTITATS REPARTIRAN ELS ALIMENTS ENTRE ELS SEUS BENEFICIARIS

El Gran Recapte recull 77.000 
quilos d’aliments al Baix Vallès

de 1.100 a la comarca–, que han 
cobert un 90% dels torns que 
havíem planificat”, i agraeix el 
seu “compromís amb la campa-
nya” i la seva “generosa col·la-
boració”. n  x.l.

En el cas de Mollet seran Càritas 
i l’Església Evangèlica del Buen 
Pastor. “Hem calculat que cada 
beneficiari rebrà uns 21 kg 
d’aliments”, indica Mora, qui 
recorda que aquest volum d’ali-
ments és per a només tres mesos. 
“Aquesta quantitat d’aliments 
suposa el 25% de productes 
que dóna el Banc dels Aliments 
durant l’any”, indica, i recorda 
que la necessitat continua existint 
i que d’aquí a mig any promouran 
una altra campanya, La fam no fa 
vacances, que s’articula a través 
d’entitats i associacions.

Mora també ha destacat “el co-
neixement general que ja té la 
ciutadania de la campanya i la 
bona feina dels voluntaris –més 

j.g.

VOLUNTARIS  Centenars de veïns van col·laborar en la campanya

Martorelles celebra la Nit
de les Entitats i el Voluntariat
MARTORELLES. L’Ajuntament de 
Martorelles va reconèixer dissab-
te la feina de les entitats en la pri-
mera edició de la Nit de les Enti-
tats i el Voluntariat davant d’unes 
250 persones representatives del 
texit associatiu del municipi. La 
gala va concedir un guardó de re-
coneixement al millor esportista o 
club esportiu del 2016, que va ser 
per l’atleta paralímpic Martín Pa-
rejo i la seva participació als Jocs 
de Rio de Janeiro, un premi ator-
gat pels vots dels veïns de Marto-
relles a través del web municipal.

El guardó al millor agent o ac-
tivitat cultural 2016 va ser per al 
projecte L’Òpera a l’escola del cen-
tre Simeó Rabasa, pioner a l’Estat 
en desenvolupar aquest projecte 
d’origen finès. També es va a re-
conèixer la trajectòria cultural de 
Montserrat Pugès, vinculada a la 
cultura popular del municipi; de 

l’expresidenta de la Unión Cultu-
ral Andaluza, Pilar Sánchez, per 
la seva dinamització de la UCAM; 
i de Jesús López, que va recollir el 
guardó en nom de l’Associació de 
Veïns de Can Sunyer per la seva 
col·laboració en la Cavalcada de 
Reis. 

Pel que fa la trajectòria espor-
tiva es va reconèixer la tasca de 
Lluís Barbesà, col·laborador d’en-
titats esportives com el CF Marto-
relles o la UE Bàsquet Martorelles; 
i de Josep Allué per la seva vincu-
lació a la UE Bàsquet Martorelles 
del 1995 al 2010. 

Finalment, el premi al foment 
dels valors del voluntariat i la par-
ticipació va ser per a l’Agrupació 
de Defensa Forestal de la Conreria 
per la seva tasca de prevenció i ex-
tinció d’incendis durant tot l’any i 
la seva implicació en les activitats 
del municipi. n

Sant Fost viu 
dissabte el 
Dia del Voluntariat

La Caixa dóna 2.000 euros per a 
joguines a l’Ajuntament de Martorelles

SANT FOST. Voluntariat per Sant 
Fost i l’Ajuntament celebraran 
aquest dissabte, d’11 a 12.30 h, 
a l’Auditori de l’Ateneu, el Dia 
del Voluntariat, una jornada que 
constarà d’una breu exposició de 
les entitats col·laboradores, un 
refrigeri per als assistents i músi-
ca en directe a càrrec de Manuel 
Codina al piano i Carlos Alarcón a 
la guitarra. Les entitats col·labo-
radores són l’Associació d’Amics 
del Poble Saharaui (ACAPS), 
l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC), el Grup de Dones 
Hedera, Càritas i Protecció Civil.

El director de l’oficina de La Caixa de Martorelles, Alejandro Serrano, 
ha entregat a la regidora de Serveis Socials de Martorelles, Assumpta 
Pastor, un xec per valor de 2.000 euros per a la compra de joguines 
aquest Nadal per a famílies amb risc d’exclusió del municipi.

MOLLET. L’Associació de Música i 
Art de Mollet (AMAM) celebrarà 
aquest divendres, al Centre Cívic 
Can Pantiquet (21.30 h), un acte 
solidari en el marc dels concerts 
mensuals de Directe al Cívic. En 
aquesta ocasió hi haurà una reco-
llida de joguines per a Creu Roja, 
unes joguines que han de ser no-
ves, no bèl·liques i no masclistes. 
L’acte durarà unes dues hores i 
comptarà amb l’actuació de Lost 
Generation, Apolosound & Dani 
G., Ceithre, Cristina Villaescusa, 
Locrart & Jeremy Joking, Red Vel-
vet, Metxo i Sílvia & Dani. Civil.

Directe al Cívic 
recull joguines
per a la Creu Roja

SANT FOST. L’Associació Mercat 
Solidari Segona Mà de Sant Fost 
organitza diumenge, de 10 a 14 h, 
la sisena edició d’aquest mercat 
bianual de productes de segona 
mà i rerefons solidari. En aquesta 
ocasió, però, ho farà en una nova 
ubicació, concretament a Can 
Coromines, al davant del Merca-
dona, per disposar de més espai. 
Segons l’organització, enguany 
s’han superat, una vegada més, 
les 100 inscripcions per disposar 
d’una paradeta al mercat, que un 
any més destinarà els diners re-
captats a La Marató de TV3.

El Mercat de Segona 
Mà de Sant Fost, 
a Can Coromines

RECONEIXEMENT A DIVERSES PERSONES I ASSOCIACIONS
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BOLETÍN INFORMATIVO Diciembre 2016
Información del grupo municipal de Ciutadans-Mollet
sobre el pleno realizado el 26 de noviembre
El grupo municipal de Ciutadans-Mollet del Vallès hemos presentado dos mociones, como siempre pensando en el bienestar, 
la comodidad y la seguridad de los ciudadanos. En el próximo número hablaremos de las ordenanzas y presupuestos.

Ciudadanos Mollet se suma a la lectura del manifiesto en contra de la violencia 
de género

En la recogida de alimentos solidarios hicimos nuestra humilde aportación

MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÈS SE ADHIERA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEMP

Conoce nuestra posición sobre algunas de
las propuestas de los otros grupos municipales:

MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA SALIDA DE LOS GARAJES                               

La adhesión a este convenio entre la Jefatura Central 
de Tráfico y el Ayuntamiento de nuestra ciudad con-
lleva un intercambio de información a tiempo real 

entre ambas instituciones, lo que supondrá para los 
molletenses tanto un gran ahorro económico (se evita 
acudir a las gestorías) como la comodidad que supo-

ne no verse obligados a desplazarse personalmente a 
la Jefatura Provincial de Tráfico más cercana, que en 
nuestro caso se localizan en Barcelona o Sabadell.

RUEGOS. 
Que el teléfono contra el acoso 
escolar esté presente en todos 
los centros educativos de nues-
tra ciudad, instalado en un lugar 
de fácil acceso, y que se informe 
de manera bien visible de la gra-
tuidad y anonimato del mismo. 

PREGUNTAS.  
1. Acerca del estado de la fibra 
óptica en nuestra ciudad. Nos 
consta que ésta no llega a toda 
la ciudad, como en el caso de los 
bloques de oficinas de Francesc 
Layret, nº75, lo que afecta a su 
actividad empresarial. Este ser-
vicio es crucial para mantener 
y promover la actividad empre-
sarial en nuestra ciudad, y por 
ello demandábamos conocer las 
medidas que ha tomado el con-

sistorio para cubrir al completo 
las necesidades de fibra óptica 
de nuestra ciudad.
2. Acerca de la poda, la limpieza 
y la regularidad de este servicio 
en las aceras de la Ronda dels 
Pinetons.
3. Acerca de si se ha sustituido 
un bolardo arrancado en la pla-
za de la Lluna de Can Borrell, y 
si se ha sustituido el banco de 
madera destrozado de la aveni-
da Caldes.

●A favor de la ordenanza de “Tinença 
responsable i de protecció 
d’animals de compan-
yia”, en la que se incluye 
el control genético de 
mascotas –ADN– a pro-
puesta de nuestro grupo 
municipal.                                                                                         
A favor de una propuesta con 
medidas para luchar contra la po-

breza energética.
● A favor de una propuesta de apoyo a 

la ILP La Rosa Verda (regulación 
sobre el consumo de cannabis).
● A favor de un estudio de viabili-
dad sobre la posible municipali-
zación del agua.

● A favor de la puesta en marcha 
de un sistema municipal de gestión 

de la vía pública.                                                                                                                             

Esta moción persigue dar mayor protección y seguridad 
a los peatones mediante un cambio en las ordenanzas 

municipales, y específicamente se demanda que los ga-
rajes con salida a aceras incorporen algún mecanismo 

de señalización o advertencia para los viandantes en el 
momento en que los vehículos abandonen los mismos.

FRANCISCO MUÑOZ ELENA CISNEROS ANTONIO CISNEROS
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DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Dilluns 21

Fernando Sánchez Méndez (Mollet)

Divendres 25

Zeyad Bekkali (Caldes de Montbui)

Dissabte 26

María Moreno López (Santa Perpètua)

Dilluns 28

Noa Fideu Vilaplana (Santa Perpètua)

 

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

Dimarts 22

Angeles Caballero Hernández (Parets)  81 anys

Dimecres 23

Dolores Campos Fernández (Mollet)    77 anys

Carmen Martínez Rojas (Montmeló)    81 anys

Dijous 24

José Campos Muñoz (Mollet)    91 anys

Jaime Ciurans Bengochea (Parets)    93 anys

Dissabte 26

Carme Monràs Sallent (La Llagosta)    87 anys

Concepción Carrillo Ropero (Sta. Per.)  70 anys

Manuel Hernández Requena (Sta. Per.) 37 anys

Dilluns 28

Esther Gutiérrez Carballo (Mollet)  94 anys

Diumenge 27

Joaquim Núñez Pérez (Sta. Perpètua)  61 anys

Josep Marbà Guitart (La Llagosta)  75 anys

  

Dades facilitades per la Funerària Monserdà 

i la Funerària Montserrat Truyols

FARMÀCIES DE TORN

MOLLET
Farmàcies de guàrdia

02. climent. Pompeu Fabra, 81
03. concepción. Gallecs, 73
04. garnés. Plaça Catalunya, 1
05. lafargue. Jaume I, 87
06. martínez. Plaça Prat de la Riba, 17
07. morales. Gaietà Vinzía, 66
08. rovirosa c. Rambla Nova, 25

SANT FOST
06. i. iglesias. Av. Prat de la Riba, 5

MARTORELLES
04. c. holguera. c. Nou, 4

SANTA MARIA 
f. muñoz. c. López de Castro, 9

CONVIVÈNCIA  UNS 900 JOVES VAN APLEGAR-SE DIVENDRES A LA PLAÇA MAJOR DE MOLLET

MOLLET. L’Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE) ha de-
nunciat la inoperància de la tau-
la creada per lluitar contra els 
casos de pobresa energètica a la 
ciutat. Segons el seu portaveu, 
Pol Ansó, la periodicitat i arbi-
trarietat amb què es convoca i el 
gran nombre de membres que la 
composen –govern, grups muni-
cipals, entitats del tercer sector, 
plataformes...–dificulten la feina i 
l’allunyen “del neguit diari dels 
afectats”.

Segons un comunicat del col-
lectiu, la taula de treball paral·lela 
composada per la regidora d’Ha-
bitatge, el gerent de l’àrea, la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) i l’APE que es reunia cada 
15 dies i on es tractaven casos de 
persones concretes “també ago-
nitza”. “Endesa continua tallant 
el subministrament a exclosos 
residencials i vulnerant la llei, 
Sorea continua amenaçant que 
cal pagar el comptador i deso-
beeix la moció aprovada, i els 
caps d’habitatge social del Banc 
Sabadell, CaixaBank, BBVA i la 
Secretaria d’Habitatge sense 
rebre totes les sol·licituds de 
lloguer social que comuniquem 
a l’equip de govern”. L’APE tam-
bé assegura que “se’ns ha deixat 
de fer el retorn de l’evolució de 
les problemàtiques dels afec-
tats”. L’APE, però, celebra haver 
aconseguit que la Secretaria d’Ha-
bitatge, les associacions munici-
palistes i el Banc de Sabadell, Cai-
xaBank i BBVA, es comprometin a 
signar convenis de lloguer social 
a tots els precaris acreditats pels 
Serveis Socials. n

L’APE denuncia 
inoperància de la 
taula de pobresa 
energètica

SERVEIS

Prop de 900 joves alumnes de secundària dels vuit centres de Mollet van 
ser els protagonistes divendres a la plaça Major de la lectura del manifest 
del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. La 
regidora d’Igualtat, Ana Maria Díaz, apuntava que la iniciativa, impulsada 
des de l’Ajuntament, ha servit perquè “aquesta ciutat faci un pas més 
contra la violència i faci pedagogia des de les escoles i els instituts”.
D’altra banda, el ple de l’Ajuntament aprovava dilluns una moció per a la 
defensa del dret de les dones al treball amb igualtat d’oportunitats i una 
altra de mesures locals en matèria de drets humans i igualtat de gènere.

JOVES VEUS 
CONTRA EL 
MASCLISME

El ple municipal aprovava dilluns 
a instàncies del PSC de Mollet una 
moció sobre mesures per lluitar 
contra la pobresa energètica. La 
proposta insta el govern a consi-
derar els subministraments (ai-
gua, llum i gas) com un dret social 
bàsic i a destinar més recursos per 
lluitar contra la pobresa energèti-
ca. La moció també proposa que 
les companyies de subministra-
ments estiguin obligades a la crea-
ció d’un fons de solidaritat amb els 

seus beneficis per subvencionar 
les famílies més vulnerables. 

Segons la regidora Mireia Dio-
nisio (PSC), els ajuntaments “ens 
trobem sols a l’hora de lluitar 
contra la pobresa energètica 
perquè necessitem lleis clares i 
recursos suficients”. Per la seva 
banda, el regidor de Canviem Fran-
cisco Sancho considerava que “no 
n’hi ha prou amb instar altres 
administracions; cal destinar-hi 
més recursos propis”, deia. n

Mollet reclama un fons de 
solidaritat a les empreses 
de subministraments La Policia Local de Parets va aturar 

un episodi de violència de gènere 
en un domicili de la població. Els 
fets van passar la matinada de di-
vendres a dissabte quan un veí va 
alertar, amb una trucada a la Poli-
cia, d’una possible agressió al seu 
bloc de pisos. Els agents es van des-
plaçar fins al domicili, on un home 
havia iniciat una baralla amb la 
família. Els agents van reduir l’indi-
vidu. A conseqüència dels fets, dos 
agents van resultar ferits i el pre-
sumpte agressor va ser detingut i 
va passar a disposició judicial. 

La Policia de Parets 
atura un episodi de 
violència de gènere

l.ortiz
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NUEVO SERVICIO
DE COMEDOR

CARTA AMPLIADA
Platos italianos elaborados

HORARIO: DOMINGO - JUEVES: 19.00 A 23.00 H. VIERNES - SÁBADO: 19.00 A 24.00 H

TERRAZA 
DE INVIERNO

Enric Morera 72. Mollet
www.ilpeperoncino.es

Sigue nuestras
promociones en:93 315 53 72

NUEVA IMAGEN
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En els darrers anys ha estat molt habi-
tual per part de les entitats financeres 
la cessió de crèdits bancaris (préstecs 
hipotecaris, pòlisses, crèdits al con-
sum...) a fons d’inversió. Així, les en-
titats obtenien liquiditat i reduïen la 
seva ràtio de morositat. Per la seva 
banda, el fons d’inversió es quedava 
amb una actiu d’una alta rendibilitat, 
ja que la compra del crèdit es feia amb 
descomptes molt alts que, en ocasi-
ons, assolien el 90%. Pel contrari, el 
deutor es quedava en la mateixa situ-
ació, havent de satisfer-hi el crèdit al 
fons d’inversió. 
Davant d’això, el nostre ordenament 
atorga una possibilitat al deutor 
d’extingir el seu deute mitjançant el 
desemborsament del preu que el fons 
d’inversió va pagar per la cessió. Per-
què aquesta possibilitat sorgeixi, el 
crèdit ha de ser litigiós (encara que 
a Catalunya s’ha legislat un sistema 
semblant pels crèdits no litigiosos, de 
moment aquesta regulació està sus-
pesa per la seva possible inconstituci-
onalitat), és a dir, que al moment de 
la cessió al fons, ha d’existir una con-
trovèrsia judicial (per exemple, una 
execució hipotecària) sense resolució 
ferma. D’aquesta forma, una vegada 
que l’entitat comuniqui les condicions 
i preu de la cessió, podria donar-se el 
dret a extinguir el deute per una quan-
titat molt inferior a la quantitat degu-
da que, en alguns casos, pot estar al 
voltant del 10 % del deute.

José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Puc extingir el meu 
deute si l’entitat 
l’ha cedit a un 
fons d’inversió?

CONSULTORI

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

POLÍTICA  CELEBRACIÓ PELS 80 ANYS DEL PSUC PLE MUNICIPAL  EL DEBAT ES PORTARÀ A LA CIUTADANIA

Mollet estudiarà 
les possibilitats per 
remunicipalitzar
la gestió de l’aigua

MOLLET. El ple de l’Ajuntament va 
aprovar dilluns una declaració ins-
titucional a favor de l’aixecament 
del bloqueig per part dels Estats 
Units contra Cuba. El representant 
de l’entitat Mollet amb Cuba, Joa-
quim Fuertes, va ser l’encarregat 
de llegir la declaració contra el blo-
queig, que, segons el text, ha supo-
sat centenars de milers de milions 
de dòlars en pèrdues per a Cuba, a 
més de suposar l’agressió “contra 
el dret internacional i els més 
elementals drets humans més 
perllongada coneguda històrica-
ment”. La declaració recorda que 
des de 1991 que se sotmet anual-
ment a votació a l’Assemblea Ge-
neral de l’ONU la permanència del 
bloqueig a Cuba, una política con-
demnada gairebé per unanimitat 
a excepció d’Estats Units i d’Israel. 

La declaració es va aprovar amb 
els vots a favor de tots els grups 
municipals excepte el PP. El regi-

MOLLET. El govern de Mollet s’ha 
compromès a crear una comissió 
d’estudi per analitzar les possibi-
litats de remunicipalitzar la ges-
tió del servei de l’aigua a la ciutat, 
que actualment està a mans de 
l’empresa Sorea, que en té la con-
cessió fins al 2021.

Aquest dilluns el ple aprovava 
per unanimitat una moció pre-
sentada per Ara Mollet-ERC-MES 
a instàncies de la CUP en la qual es 
planteja la creació d’una comissió 
formada per tècnics especialis-
tes i representats dels diferents 
grups municipals del consistori 
perquè, durant l’any 2017, estu-
diï, debati i treballi sobre el servei 
de gestió de l’aigua per aportar 
elements de judici que permetin 
valorar quin és el model més con-
venient per a Mollet.

La proposta aprovada també 
preveu que, durant el 2018, es 

El ple de Mollet demana 
posar fi al bloqueig a Cuba

Ara Mollet no celebra 
el 6 de desembre 
Ara Mollet-ERC-MES a l’Ajunta-
ment muntarà una parada per aten-
dre els ciutadans el 6 de desembre 
davant l’Ajuntament, entre les 10 i 
les 13.30 h. El grup fa l’acció davant 
la impossibilitat d’obrir l’Ajunta-
ment el dia de la Constitució, dia en 
què Ara Mollet-ERC-MES assegura 
que no té “res a celebrar”.

Festa a la Llagosta 
per la Constitució 
L’entitat Fórum de Debate Lla-
gostense organitza el proper di-
marts 6 de desembre una festa 
ciutadana per celebrar a la Lla-
gosta el Dia de la Constitució. La 
festa serà de 18 a 22 h a la plaça 
Antoni Baqué i estarà amenitzada 
amb música de la mà del dj Ivan 
Uriach.

dor del PSC, Josep Ramon Berto-
lín, apuntava que el PSC hi votava 
a favor “per coherència. Estem 
del cantó de les víctimes i en 
aquest cas ho són els homes i 
les dones cubanes”. El porta-
veu d’Ara Mollet-ERC-MES, Oriol 
López, opinava que “poden agra-
dar o no les polítiques a Cuba, 
però aquest embargament va 
en contra dels drets humans”. 
La regidora de Canviem Mollet, 
Marina Escribano, criticava la 
“doble moral” dels Estats Units 
que “bloquegen Cuba i fan co-
merç amb la Xina i el Vietnam, 
i tenen com a principals aliats 
països com Israel i Qatar que 
vulneren els drets humans”. 
La regidora del PP, Susana Calvo, 
s’abstenia perquè la declaració no 
afegeix “una denúncia a la man-
ca de llibertat ni insta el govern 
cubà a iniciar un procés de de-
mocratització”, deia. n

pugui sotmetre a informació pú-
blica i debat ciutadà el model de 
gestió de l’aigua al municipi, i la 
dotació pressupostària pels perí-
odes 2017 i 2018 que possibilitin 
totes les fases d’aquest procés..

En el ple va intervenir Quim 
Pérez, membre d’Aigua És Vida, 
una associació que lluita per remu-
nicipalitzar l’aigua, qui va recordar 
que l’aigua és “un dret humà”, i va 
apuntar com algunes grans ciutats 
com París estan tornant la gestió 
de l’aigua a mans públiques, una 
gestió pública que, segons Pérez, 
“suposa millores econòmiques, 
mediambientals i socials”.

La regidora de Canviem Mollet 
Marina Escribano celebrava la 
creació de la comissió en un tema 
que “requereix rigor i que per-
metrà rebatre la falsa creença 
que la gestió privada és més 
eficient”, deia. n

ICV reconeix l’exalcaldessa Carme Coll
 

Carme Coll, alcaldessa de Mollet pel PSUC entre 1983 i 1987, va rebre 
dissabte la primera distinció Laia Berenguer per la seva trajectòria 
política. El guardó li va concedir ICV del Vallès Oriental durant un sopar a 
Can Butjosa que celebrava el 80è aniversari del PSUC a la comarca i en 
reivindicava la vigència dels ideals. Durant l’acte a Parets, que va aplegar 
unes 125 persones, un grup de 25 militants van rebre un carnet 
commemoratiu pels més de 30 anys de militància al partit.

@jordimanils

Ara Parets critica
les dietes de Mingote
Ara Parets ha criticat que l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, hagi liqui-
dat gairebé 6.000 euros en dietes 
a costa de l’Ajuntament en uns 90 
àpats durant el 2015. Envy, Racó 
de les Brases i La Salut són els res-
taurants amb més factures liquida-
des per alcaldia, una dada que s’ha 
fet pública amb la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament.

El diputat de la CUP 
Albert Botran a Mollet
El diputat de la CUP-CC al Par-
lament Albert Botran participa 
aquest divendres en un acte a les 
19 h al Casal Popular El Tabaran 
(av. Llibertat, 3). Botran parlarà 
sobre la construcció de la repú-
blica catalana, el pas de la deso-
bediència a la resistència i sobre 
la independència i els mitjans de 
comunicació als Països Catalans.
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ECONOMIA

MOLLET. Gairebé 300 alumnes de 
5è de primària de sis escoles de 
Mollet –Montseny, Lestonnac, 
Sant Gervasi, Anselm Clavé, Esco-
la del Bosc i Centre d’Estudis Mo-
llet–, així com el seu professorat, 
van assistir dimarts a l’acte de lliu-
rament dels codis d’identificació 
fiscal (CIF) que acrediten les coo-
peratives que han creat en el marc 
de la cinquena edició del progra-
ma Cultura Emprenedora a les Es-
coles, impulsat per la Diputació de 
Barcelona, i Aprendre a Empren-

Noves cooperatives escolars

capacitat de presa de decisions i 
aprenentatge d’errors. Raúl Bro-
to, regidor d’Educació i Ocupació, 
va destacar en l’acte de lliurament 
“els valors que comporta el 
procés que esteu fent i que po-
tencien la responsabilitat soci-
al i els models democràtics i de 
participació”, va dir.

El procés finalitzarà al maig amb 
la Fira de les Cooperatives, on es 
posaran a la venda els productes 
que han elaborat i que destinarà 
els beneficis a finalitats socials. n

dre, promogut per l’Ajuntament 
de Mollet a través de l’EMFO. 

En total, aquests centres han 
creat en aquesta edició un total de 
9 cooperatives escolars, que ara 
estan en fase de disseny dels logos 
i prototips dels productes.

L’objectiu de la iniciativa, en 
marxa des del 2012, és impulsar 
la cultura emprenedora mitjan-
çant la creació de cooperatives 
escolars i transmetre als alumnes 
valors com l’esforç, l’autonomia 
i la responsabilitat, així com la 

ajuntament

EMPRENEDORS  El programa Cultura Emprenedora a les Escoles ha arribat a la cinquena edició

VARIETATS  Els assistents van poder conèixer llegums diversos

EMPRENEDORIA  ENGUANY S’HAN DESENVOLUPAT NOU PROJECTES EN SIS ESCOLES DE MOLLET FIRA  AL MIGDIA VA HAVER-HI UN TAST POPULAR DE MONGETES 
j.g.

GALLECS. La fira dels llegums ce-
lebrada diumenge a Gallecs va 
aplegar un bon nombre de perso-
nes interessades en les varietats 
de mongeta del carai, del ganxet, 
de la neu i de l’or i plata; el cigró 
menut i la llentia pardina. Durant 
la jornada van haver-hi desenes 
d’activitats familiars i xerrades 
relacionades amb aquests lle-
gums, tallers, un tast de mongetes 
amb cansalada i un concurs de 
pintura. També es van poder ad-
quirir productes de temporada i 

ecològics de proximitat. 
D’altra banda, el Consell Comar-

cal del Vallès Oriental, en col·labo-
ració amb l’Associació Gastronòmi-
ca CuinaVO, el Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental, Slow Food i l’As-
sociació Llavors Orientals, organit-
za les segones Jornades de Llegums 
del Vallès, des d’aquest divendres i 
fins al 31 de març de 2017. La Bra-
seria La Teja de Bronce, de Mon-
tornès, i el Restaurant El Jardí, de 
Parets, són els dos establiments 
baixvallesans que hi participen. n

Olor de llegums a Gallecs
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Amanides, entrants i apetitius
Gran assortiment de canapés i montaditos, 
una gran varietat en amanides destacant al-
gunes d’elles: amanida d’alvocat i gamba, cab-
dells amb tonyina, margallons al roquefort, es-
pàrrecs amb pernil...
Primers plats
Gambes llagostineres, escamarlans, navalles, 
cloïssa marinera, musclos al vapor, cossos i 
una gran varietat de marisc... crema de marisc, 
canelons gratinats i fi ns a 10 plats a escollir...
Segons plats
Entrecot al gust: roquefort, pebre verd, baca-
llà amb samfaina, lluç a la basca, fi let de porc, 
costelles de xai i una gran varietat de plats 
més...
Postres
Flam d’ou, lioneses amb xocolata, crema cata-
lana, arròs amb llet, puding, una gran varietat 
de pastissos....
i la nostra gran font de xocolata

Beguda inclosa en el sopar
turrons, neules i polvorons
Bossa de cotilló
Raïm
Copa de cava

GRAN BUFET
DE CAP D’ANY

79€
(IVA INCLÒS)

Entrants per persona
Canapés variats: salmó, 
gamba, caviar
Xarrup de crema de marisc
Primers plats
Espàrrecs de tudela 
amb pernil de gla
Còctel de marisc
Segons plats
Cuixa de xai
Mariscada especial
amb llamàntol
Postres
Semifred de turró 
amb crema catalana
Coulant de xocolata negre
amb gelat de vainilla
Begudes
Vi “antaño Rioja” negre o blanc
Refrescos
cervesa 
aigua

MENÚ
DE CAP D’ANY

89€
(IVA INCLÒS)

Neules 
Polvorons
Bossa de cotilló
Raïm
Copa de cavaPolígon Can Prat. Mollet

Reservas 935 935 602
 Segueix-nos a:
 Restaurant Can Prat BALL I ANIMACIÓ FINS LES 04.00 h DE LA MATINADA A SALES INDEPENDENTS

Comença
el nou any

amb nosaltres
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Patrocinadors d’honor Joan Abelló · Col·lecció Privada Garreta-Rovira 
· Kao SA Industrias Químicas del Vallés

Amb la col·laboració de

Premi a la millor iniciativa empresarial de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (2001) / Premi Tasis-Torrent de 
la Diputació de Barcelona a la millor publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) / Premi de 
periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2013)
Edita CONTRAPUNT SCCL  Capçalera fundada l’any 2001. Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès 
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STAFF: Gerència Sílvia Vinyeta svinyeta@contrapunt.cat Conseller Delegat Ramon Torrents rtorrents@contrapunt.cat 
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Disseny Gràfic contrapunt@contrapunt.cat Administració administracio@contrapunt.cat Distribució Contrapunt SCCL 
Dipòsit legal B-22583-2001 ISSN: 1579-4148 Tancament de l’edició 21.36 h del 2 de desembre

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, distribu-
ció, 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)

Control de difusió PGD

Membre de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

autoritat i tècnica; la molletana Alèxia Pu-
tellas, migcampista atacant, força, visió i 
gol. Només tres exemples.

Aquest partit va ser una expressió ex-
traordinària de tècnica, tàctica, estratègia, 
força, voluntat i passió. Un plaer de futbol. 
Res a envejar dels partits de Primera dels 
homes. I això que, com diu l’Alèxia, aquí el 
futbol femení porta 50 anys d’endarreri-
ment.

Té cap valor tot això? A mi em sembla 
que molt. Fins i tot en aquells àmbits més 
propis de les característiques físiques i 
mentals dels homes, les dones hi van par-
ticipant, gaudint i entusiasmant. Elles s’ho 
han guanyat, no les lleis. Una vegada més 
es demostra que les dones tenen les ma-
teixes capacitats que els homes. Al revés 
ja no ho sé.

Si tot això és una fotesa perquè va de 
futbol, també ho deu ser delir per un club 
o per la selecció nacional, oi? O no?

Coda: igualtat no és fer el mateix, igual-
tat és tenir la llibertat per fer el mateix.

Una de les primeres víctimes de la crisi econòmica a tots els nivells, també 

el municipal, ha estat la cultura. La necessitat imperiosa d’incrementar parti-

des per a altres àmbits, com els serveis socials, combinada amb les minses 

arques dels ajuntaments afeblides per les retallades de recursos provinents 

d’altres administracions, han estat alguns dels botxins del món de la cultura. 

Un sector que, alhora, ha estat maltractat per una política del govern central 

del PP, que en comptes d’insuflar-hi oxigen apujava l’IVA cultural al 21%. 

A Mollet, el govern municipal socialista tampoc no ha estat un gran aliat. 

Ja fa anys que desapareixia la temporada estable d’espectacles a Can Gomà 

i que la ciutat no disposa d’una oferta cultural que pugui competir amb la 

d’altres poblacions, fins i tot més petites. Ni tan sols la creació de la regidoria 

d’Arts Escèniques el 2011 va servir per donar-hi un impuls. 

Aquesta setmana, però, l’Ajuntament presentava el nou projecte Art i  

Escena, que, després d’anys, proposa una programació estable a Can Gomà 

amb espectacles professionals, que, de moment, es podran veure fins al 

març. La nova temporada és una bona notícia i ha de servir per apropar la 

cultura a un públic més ampli. Ara només cal que hi hagi continuïtat.     

DESPRÉS D’ANYS, CAN GOMÀ RECUPERA LA TEMPORADA ESTABLE D’ESPECTACLES,

UNA APOSTA DEL GOVERN MUNICIPAL QUE CALDRÀ QUE TINGUI CONTINUÏTAT

ES REOBRE EL TELÓ

a ben poc, he descobert el futbol, 
professional o semi, practicat per 
dones. Ha estat una descoberta 
fascinant futbolísticament i soci-

ològica.
Pot ser que persones vigilants de les 

pureses socioculturals considerin que fer 
un article sobre això és una fotesa, una 
ximpleria. M’és molt ben igual; només els 
demano que continuïn llegint i que s’ho 
pensin. 

Les nenes no saben jugar a futbol; si les 
deixem jugar només molestaran; cauen 
amb qualsevol cop i ploren; no xuten bé 
ni fort; no saben què fer amb la pilota; no 
saben passar-la; corren poc... són unes pa-
toses. Doncs no és així!

He dedicat algunes hores de nits en què 
m’avorreix dormir a veure partits d’un 
campionat del món sub-20 femení. Més 
recentment, un França-Espanya de se-
leccions absolutes, fantàstic! La portera 
espanyola, Sandra Paños, serenitat i segu-
retat; la defensa francesa, Wendie Renard, 
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Graduat en Humanitats

Fubtolist@s

EDITORIAL

PER COMPARTIR

Fins i tot en aquells àmbits més
‘propis’ de les característiques 
físiques i mentals dels homes, les
dones hi van participant i gaudint

Incivisme
Som molts els que lluitem per tenir la 
ciutat més bonica, acurada i neta. Som 
molts els que treiem temps d’on faci falta 
per comunicar de forma constructiva i en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet i 
aconseguir aquest objectiu. Dijous passat 
(24/11) la brigada d’obres de Mollet va 
posar els pivots d’Arcadi Viñas després de 
l’avís d’@molletopina, però on hi ha el yin 
hi ha el yang, i com veiem a la fotografia,  
el dissabte (26/11) uns incívics van  
destrossar els pivots, tirant per terra la 
bona feina de la brigada d’obres de Mollet. 
No és just i Mollet Opina no es cansarà de 
repetir que aquestes persones han faltat 
al respecte d’uns treballadors i del conjunt 
de ciutadans que volen a la seva ciutat. 
Incívics, no oblideu que som més i més 
forts, continuarem lluitant contra persones 
com vosaltres i no en tingueu cap dubte, 
guanyarem! 
david sánchez Coordinador de Mollet Opina 
mollet del vallès

Foto denúncia

Mort de Fidel Castro 

El 25 de novembre va ser un dia molt trist per 
a tots els revolucionaris i pobles d’arreu del 
món davant la pèrdua irreparable del Coman-
dante en Jefe de la República de Cuba, Fidel 
Castro Ruz. Fidel ha liderat amb fermesa i 
valor un procés revolucionari a Cuba que ha 
comportat prendre de les urpes de l’imperia- 
lisme nord-americà una terra colonitzada i 
explotada, sotmesa a la pobresa i convertida 
en una pàtria independent, sobirana i socia-
lista amb un poble que té la sanitat i l’educació 
garantida, ben format i culte. Fidel sempre ha 
estat al capdavant del poble cubà en aquells 
moments més durs, com l’agressió imperialis-
ta a Playa Girón, el Período Especial als anys 
90 o les diferents catàstrofes naturals que 
ha afrontat l’illa. L’admiració per la figura de 
Fidel ha traspassat fronteres i és a molts paï-
sos empobrits d’arreu del món que s’estimen 
Cuba i recorden el Comandante amb agraï-
ment per l’ajuda que sempre ha dispensat en 
forma de brigades mèdiques o la quantitat de 
joves que sense possibilitats econòmiques 
han pogut estudiar a les facultats cubanes.

Avui som molts els que plorem per la desa-
parició física de Fidel Castro i que ens unim al 
dolor del poble cubà davant el que ha estat un 
referent per la seva enorme aportació històri-
ca en la lluita contra l’imperialisme, pel soci-
alisme i per un món més just i solidari entre 
pobles lliures i sobirans. Rebem amb orgull 
aquest llegat i ens el fem nostre per continuar 
en la nostra lluita per aquest món pel que Fi-

del va lluitar durant els seus 90 anys de vida.
¡Hasta Siempre, Fidel! ¡Hasta Siempre, Co-
mandante! ¡Hasta la victoria siempre!

 joaquim fuertes

Membre de Mollet amb Cuba

mollet del vallès

Una ciutat, moltes identitats

Mollet és un espai de trobada de projectes de 
vida de persones nascudes i viscudes al muni-
cipi i vingudes d’arreu en molts moments i per 
diferents raons, moltes vegades econòmiques. 
Aquesta ferma convivència, fa un temps, que 
es tracta d’afeblir, localment i nacionalment, 
des dels dos extrems nacionalistes amb la 
suma dels nous populismes, amb crides a la 
Catalunya única –quan per exemple es vol dei-
xar sola la senyera catalana i fer desaparèixer 
tristement la resta de símbols on es veu repre-
sentada molta ciutadania–, i a l’Espanya única, 
on les innecessàries macrobanderes ocupen 
espais públics i on tot passa pels tribunals 
abans que pel diàleg. Els i les socialistes a Mo-
llet estem responsablement pel compliment 
de les normatives, que es poden canviar amb 
les majories i pels procediments per les quals 
s’han aprovat; i pel respecte als símbols on 
cada persona es pot sentir representada, sen-
se necessitat d’alenar els nacionalismes i els 
populismes excloents. Volem llibertat, volem 
igualtat i volem, sobretot, fraternitat.

raúl d. gonzález

Secretari d’organització del PSC Mollet

mollet del vallès

Bústia



PUBLICITAT 21contrapunt   dv, 2 desembre 2016



PUBLICITAT22    dv, 2 desembre 2016   contrapunt

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

Perruquera · Estilista

Gaietà Vínzia, 58 · Mollet del Vallès
93 579 21 61 immamfa@gmail.com

MAG magnífi ca
Nous productes d’hidratació, recuperació 
i allisat del cabell, sense formol ni additius. 
Apte per a embarassades

Neurofeedback
Psicoteràpia

EMDR  (Tractament
de t rauma ps íquic)

Dir ig i t  a :
Nens /Adolescents
Adul ts  /  Famí l ies

Tel: 645 668 763
www.psicologiaineuroterapiesmollet.cat
C. Gaietà Ventalló 10, 1r. Mollet del Vallès

MOLLET · magda gayà i vidal

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

 

El saló de perruqueria i estilisme Imma Amills, 
al carrer Gaietà Vínzia 58, ha renovat les seves 
instal·lacions coincidint amb la celebració del 
seu 13è aniversari. El saló és ara més ampli i 
còmode i la decoració de l’establiment tam-

bé s’ha adaptat als nous 
temps amb una combi-
nació de tocs moderns 
amb un estil vintage. 
No obstant això, la pro-
fessionalitat i el tracte 
personalitzat del saló 
de perruqueria i estètica 
continua sent el mateix, 
Les estilistes d’Imma 
Amills estan en contí-
nua formació i segueixen 
cursos de les marques 
més reputades de sector. 
Imma Amills conside-
ra que la confiança dels 
seus clients els ha fet 
créixer com a professio-
nals i els ha permès tirar 
endavant un saló que 
avui, amb 13 anys de tra-

jectòria, ja s’ha convertit en un espai proper i 
acollidor que fa que els clients se sentin com a 
casa. Passa a conèixer les noves instal·lacions 
i gaudeix alhora dels millors pentinats de l’es-
tabliment.

IMMA AMILLS  C. Gaietà Vínzia, 58  I  MOLLET  I  Tel. 93 579 21 61  I  immamfa@gmail.com

EL SALÓ DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA 
IMMA AMILLS RENOVA LA SEVA IMATGE

FUNNY KIDS  C. Alfons XIII, 42  I  PARETS DEL VALLÊS
Tel. 93 182 44 23  I  www.fiestasinfantilesfunnykids.com

L’APARADOR

Arendelle està de festa; commemora 
el tercer aniversari del regnat d’Elsa. 
Enrere queden els mals records i l’hi-
vern perpetu. No obstant això, la per-
fecta harmonia és a punt d’esvair-se; 
Elsa rep un regal peculiar, un collaret 
molt llarg i bonic amb una carta de pe-
nediment de Hans, qui li demana que 
vagi a trobar-lo per perdonar-lo. Elsa 
es veu així confrontada a una difícil si-
tuació, en què haurà de posar a prova, 
una vegada més, el seu cor restaurat.

Aquesta és la història de La Reina 
del Hielo, el musical infantil d’aques-
tes festes de Nadal produït per Funny 
Kids que no et deixarà indiferent. 
Funny Kids és l’empresa líder en or-
ganització de festes infantils, organit-
zació d’esdeveniments, espectacles i 
animació infantil. El seu equip de pro-
fessionals fan que els esdeveniments 
siguin sempre molt especials: pallas-
sos, mags, animadors, inflables, festa 
de l’escuma... i un munt de sorpreses 
perquè els més petits gaudeixin del 

millor somriure i la millor diversió. 
Funny Kids, a més, també compta amb 
un parc infantil  amb tots els serveis 
perquè les vostres festes siguin inobli-
dables.

‘LA REINA DEL HIELO’, EL MUSICAL DE 
FUNNY KIDS PER AQUESTES FESTES
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chimenea, piscina pro-

vada. Precio: 239.000 

euros. Tel. 647 577 183.

PISO EN MOLLET. 

EXT. 77 m2, con 2 hab., 

salón comedor 18 m2, 

baño, cocina 10 m2. 

Vent. alum., suelo gres. 

Calefac. y a. a. Asc. Par-

quing opc. en la misma 

finca. Precio: 126.000 

euros. Ref. JV13262. T. 

93 579 33 33.

CASA A 4 VIENTOS 

EN LLIÇÀ D’AMUNT, 

CA L’ARTIGAS. 99 

m2 en terreno de 490 

m2, 3 hab. dobles, 

salón amplio con 

chimenea, cocina re-

formada y equipada, 

baño completo, suelos 

de gres, ventanas de 

aluminio, doble cristal. 

Precio: 170.000 euros. 

Ref. J6254. Tel. 647 

577 183.

PISO EN MARTORE-

LLES. 69 m2, 2 hab., 

baño, cocina, lavadero, 

comedor, suelos gres/

parquet, ascensor, car-

pinteria aluminio, car-

pinteria interior sapelly, 

aire acondicionado, ext, 

baño, cocina, 1  hab., 

soleado, balcón de 4 

m2, Precio: 108.000 

euros. Ref. LV11242. 

Tel. 667 691 110.

PISO EN MOLLET. 3 

hab., salón comedor, 

cocina con galería y un 

baño también dispone 

de un pequeño balcón, 

gran luminosidad en co-

medor. Precio: 97.260 

euros. Ref. JV13260. 

Tel. 93 579 33 33.

BONITA PLANTA 

BAJA DE 70 M2 EN 

M A R T O R E L L E S . 

Amueblada y con mag-

nífica terraza de 30 m2. 

3 hab. dobles, amplia 

cocina, baño con plato 

de ducha, lavadero 

en sótano y comedor 

soleado, finca con sólo 

2 vecinos. Calefacción 

de gasoil, suelo de gres, 

ventanas de aluminio y 

puertas sencillas. Pre-

cio: 600 euros/mes. 

Basuras a cargo de 

inquilino. Ref. EA10472. 

Tel. 656 874 298.

PISO EN MONTOR-

NÈS. 47 m2, 2 hab., 

baño reformado, cocina 

ref., balcón, suelo gres, 

puertas sapelly, carp. 

alum., ref., para entrar 

a vivir, todo exterior, 

soleado. Ref. LA10485. 

Precio: 350 euros/mes. 

Tel. 935 683 545.

PISO EN VENTA EN 

MONTMELÓ. Piso 

de 98 m2 con 3 hab. 

dobles, baño cpto., 

coc. office con salida 

a lavad. Suelo terrazo, 

vent. madera. 2 balc. 

en la parte de delante. 

Piso con asc. Al lado 

de todos los servicios. 

Amueblado y con electr. 

Ref. EV10946. Precio: 

110.890 euros. Tel. 656 

874 298.

ÁTICO EN MONTOR-

NÈS CENTRO. 157 

m2 construidos, 75 m2 

útiles de vivienda, 3 

ha., baño, cocina office, 

lavad., amplio salón-co-

medor, 2 terrazas (40 

m2 y 20 m2), suelos ter-

razo, carp. int. de haya, 

carp. ext. alum. Solea-

do. Precio: 89.000 eu-

ros. Tel. 93 572 30 73.

PISO DE 87 M2 EN 

MOLLET. CENTRO. 

Salón-comedor con 

salida directa a tza., 3 

hab. (2 dobles, 1 indivi-

dual), baño con ducha, 

coc. office abierta al 

comedor, galería indep., 

amplia, suelo gres cerá-

mica, ventanas de alu-

minio. Precio: 144.000 

euros. Tel. 647 577 183.

CASA DE 160 M2 EN 

LLIÇÀ DE VALL. CAN 

PRAT. 800 m2 de 

terreno, 5 hab. dobles, 

2 baños, buhardilla, 

C
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s
s
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a
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IMMOBILIARIA

COMPRA

LLOGUER

URGE INCORPORAR 
16 CHICOS para formar como 

técnicos y mantenimiento 
en general. Interesados llamar 

al 658 598 048 
para entrevista personal

CHICA CATALANA 
Viciosa, todos los servicios. 

Espectacular

603 206 792

TRANS ANDALUZA 

Femenina, 22 cm. 
Todos los servicios
609 30 21 18

OFERTA. JAQUETÓ DE PELL FINA 
DE “GARDUÑA” 

Talla 42, només estrenat: 375 €. 
COLLAR DE MARAGDA 

DE COLÒMBIA (2,1 quirats), 
muntada en or de 18 quirats: 815 €

Preus negociables. Interessats/des envío foto 
via email. Tel. 666 442 827 (Sra. Rita)

OPORTUNITAT DE NEGOCI
TRASPASSO BOTIGA DE LLAMINADURES, FRUITS SECS I PASTISSERIA 

en ple funcionament al carrer Gaietà Vínzia (Mollet) per no poder atendre. 
Interessats truqueu al tel. 608 629 355 (Sr. Francesc). 

Preu a negociar.

Francesc Layret, 21. Martorelles
elracodelplademartorelles@hotmail.com

MENÚ 1  (21€)

ENTRANTES
�  Jamón de bodega 
 en pan de coca
�  Croquetas caseras
�  Palitos rellenos
 de mozzarela

SEGUNDOS (a escoger)
�  Entrecot 
 (Roquefort/pimienta)
�  Merluza con 
 almejas y gambas

POSTRES
�  Coulant de chocolate
�  Flan casero
�  Nata con nueces y miel

Pan, agua y refrescos
Vino y sangría
Cafés

MENÚ 2 (23€)

PICA-PICA (cada 4 pers.)
�  Jamón de bodega 
 en pan de cristal
�  Croquetas de pulpo
�  Cocktel de marisco

SEGUNDOS (a escoger)
� Entrecot 
 (Roquefort/pimienta)
�  Cola de Rape con 
 gambas en su salsa

POSTRES:
�  Coulant de chocolate
�  Nata con nueces y miel
�  Pastel de � an casero
� Sorbete de limón

Vino crianza
Sangrías
Agua, refrescos, cervezas
Cafés

MENÚ 4 (40€)

Copa de bienvenida

PICA-PICA (cada 4 pers.)
� Jamón de jabugo D.O
 en pan de cristal
� Pulpo a la gallega
� Mariscada el Pla

Sorbetes de cítrico

SEGUNDOS (a escoger)
� Chuletón de ternera (de 500g)
� Solomillo de atún rojo con 
 reducción de miel y soja

POSTRES
� Tarta Américan cookies
� Crêpe de chocolate
� Trufas 
� Repostería selecta

Cava Brut Nature y Cafés

MENÚ 3 (30€)

PICA-PICA (cada 4 pers.)
�  Gambas a la plancha
�  Almejas al ajillo
�  Saquitos de Foie 
�  Carpaccio de Rubia Gallega

SEGUNDOS (a escoger)
�  Pierna de cabrito al Horno
�  Entrecot (Roquefort/pimienta)
�  Dorada al horno 
 con verduritas

POSTRES:
�  Repostería selecta
�  Sorbete de limón
�  Crêpe de chocolate
�  Tarta del chef

Cava Brut Nature, Vino tinto 
crianza, Vino blanco Verdejo, 
Sangría (cava/vino), Agua, 
refrescos, cervezas y cafés

Reserves 930 107 535
684 032 731

La mejoropción para tus celebraciones: empresa, 
familia...
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EL JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA ACULL LA  
SISENA JORNADA D’HANDBOL PER LA MARATÓ DE TV3

HANDBOL

El Joventut Handbol la Llagosta celebrarà la 6a edició de la Trobada d’Handbol 
per la Marató de TV3 el proper dimarts entre el pavelló Antonio García Robledo i 
el camp municipal Joan Gelabert. L’activitat, de matí i tarda, comptarà amb partits 
d’handbol base entre FC Barcelona, BM Granollers i diverses seleccions catalanes.

FUTBOL I Primera Catalana   EL CF MOLLET UE SE SITUA AL SEGON LLOC DESPRÉS D’UN ANY FORA DE LA ZONA D’ASCENS

Victòries a ritme de Raphael
Si l’any passat el vestidor del CF 
Mollet UE va destacar mediàtica-
ment pels autoretrats en acabar 
els partits amb victòries, aques-
ta temporada han posat banda 
sonora a les celebracions amb 
la cançó Mi gran noche, de l’ar-
tista espanyol Raphael.  “És una 
cosa de la plantilla. Sempre 
hi ha cançons que utilitzem i 
des d’aquesta temporada fem 
servir la de Raphael amb cada 
victòria”, explica el tècnic del CF 
Mollet UE, David Ortiz. 

La cançó de Raphael com a 
càntic molletà s’escolta entre 
els camps de Primera Catalana 
a cada victòria molletana i ja en 
van cinc. Mi gran noche està sent 
una mena de ritual per a la plan-
tilla, que després de 13 jornades 
s’ha situat per primer cop aques-
ta temporada en zona de promo-
ció d’ascens: al segon lloc amb 
22 punts, empatat amb Lloret i 
Sants, tercer i quart respectiva-
ment; i a 5 punts del líder, l’Hor-
ta. El Mollet no es posicionava en 
llocs d’ascens des de feia un any, 
concretament el 29 de novembre 
del 2015 en la jornada 13 quan 
amb 25 punts liderava el grup 
1. “Estem satisfets d’on estem 
ara. Però el clàssic de partit a 
partit és veritat. Aquesta tem-
porada ens posem reptes a curt 
termini amb l’objectiu d’estar 
en la zona alta”, adverteix so-
bre bon curs de l’equip Ortiz, qui 

cf mollet ue

AUTORETRAT Una de les cinc celebracions d’aquesta temporada de la plantilla al vestidor

també destaca el bon ambient 
al vestidor. “Només portem 13 
jornades, encara queda molta 
temporada”, diu de les opcions 
d’ascens a Tercera Divisió. La 
jornada passada va imposar-se a 
l’Andorra, 2 a 3, i va poder assal-
tar el segon lloc de la classificació 
en detriment dels del Principat.  

La temporada passada, des-
prés de la jornada 13, mai més 
va tornar a apropar-se als llocs 
d’ascens. “Hem après de l’any 
passat, dels possibles errors 
i encerts. Un dels motius que 
ens va perjudicar van ser les 
lesions. Enguany hem apostat 

per la continuïtat de 14 juga-
dors i ens hem reforçat amb 
fitxatges i juvenils. Tot per fer 
una plantilla més àmplia”, ex-
plica el tècnic.  

Descans al futbol català
El Mollet arriba a la jornada de 
descans del futbol català amb els 
deures fets i en el segon lloc del 
grup 1. Pel que fa a Segona Catala-
na, la Molletense ocupa el 6è lloc 
amb 23 punts, a 3 del segon, les 
Franqueses. A Tercera Catalana, 
el Parets segueix líder, amb 35 
punts, i la Lourdes ocupa el tercer 
lloc, amb 29. n  j.l.rodríguez beltrán

El conjunt juvenil A del CF Mollet UE 
està fora dels llocs de descens de la 
Lliga Nacional després de 14 jornades 
disputades. Els molletans ocupen 
el 13è lloc amb 14 punts després de 
perdre a domicili contra el Badalona 
(1-0). El proper compromís dels de 
Dídac Vidal serà la setmana que ve
a casa contra el Mercantil, últim 
classificat amb 8 punts.

EL JUVENIL MOLLETÀ, 
FORA DEL DESCENS

Lliga Nacional

El Recanvis Gaudí, 
a una victòria del 
líder abans d’anar 
fins a Mallorca

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mo-
llet afrontarà aquest dissabte el 
seu primer desplaçament llarg 
de la temporada, a les Illes Bale-
ars. Concretament, l’equip d’Àlex 
Terés viatjarà fins a Mallorca per 
disputar la desena jornada contra 
l’Associació Esportiva Muro. Els 
molletans arriben al duel en el 
quart lloc i a tan sols una victò-
ria dels tres primers classificats: 
Quart, Pardinyes Lleida i Palma.  
Els de Mollet van encadenar dis-
sabte passat la tercera victòria 
després de guanyar contra El 
Masnou (75-67). 

Pel que fa al rival dels molle-
tans, el Muro, ve de guanyar a la 
pista del Castelldefels (59-81) i 
està situat en el 8è lloc amb un 
balanç de quatre victòries i cinc 
derrotes. 

El Sant Gervasi segueix últim
El Sant Gervasi va sumar la nove-
na derrota de la temporada des-
prés de perdre contra el líder, el 
Sant Josep (62-87), i segueix úl-
tim de Copa Catalunya. Diumen-
ge, visitarà l’escola Pia Sabadell. n

BÀSQUET I Lliga EBA  

AE MURO - CB MOLLET
Dissabte, 17 h
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SF Tècnics, de Sant Fost, és una de les principals empre-
ses de serveis del Baix Vallès. Des del 1997, l’empresa 
ofereix als seus clients una àmplia cartera de serveis en  
instal·lacions tant en indústries, empreses, fàbriques i 
locals comercials com en l’àmbit més domèstic i parti-
cular, domicilis i comunitats. 

Així, a SF Tècnics podreu confiar-hi les instal·lacions 
d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire comprimit, reg 
automàtic, energia solar, aire condicionat... tot el que 
necessiteu i que, en mans de professionals, farà que no 
hagueu de preocupar-vos de res. Els instal·ladors d’SF 
Tècnics, a més, compten amb una àmplia experiència en 
tota mena d’instal·lacions, de manera que el treball de 
qualitat i la professionalitat en el servei estan garantits. 

A grans trets, SF Tècnics us ofereix la instal·lació, re-
paració i manteniment de tots els serveis en obres i pro-
jectes; l’estudi, tramitació i legalització d’instal·lacions 
i el manteniment d’edificis, cases, llars, empreses, co-
merços, habitatges d’obra nova i tota mena d’immobles 
sempre tenint cura de la qualitat, la seguretat, la salut i 
el medi ambient. SF Tècnics, garantia de qualitat. 

SF Tècnics, les teves instal·lacions en 
mans de professionals amb experiència

SF TÈCNICS
c. Sant Jaume, 2

SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

Tel. 605 28 60 79 - johnny.x@hotmail.es
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HANDBOL I Lliga Catalana  EL CONJUNT PARETÀ ÉS COLÍDER AMB EL SANT VICENÇ I EL POBLENOU

L’Handbol Parets defensarà el 
lideratge en la presentació del club

El CH Parets es manté com a 
equip revelació de la Lliga Naci-
onal. Els paretans ocupen el pri-
mer lloc després de 10 jornades 
disputades, tot i que la primera 
posició és compartida amb 15 
punts amb Sant Vicenç i Poble-
nou, segon i tercer respectiva-
ment. El club  paretà celebrarà 
avui l’acte de presentació (20 h) 
i posteriorment, a les 21.30 h, el 
sènior masculí defensarà el lide-
ratge de la Lliga Nacional contra 
el Sant Martí Adrianenc B, que 
ocupa el 8è lloc. n

arxiu

CH PARETS - SM ADRIANENC B
Divendres, 21.30 h Joaquim Rodríguez

Nova seu social de l’Atlètic Mollet
La Pista Municipal d’Atletisme La Pedra Salvadora de Mollet disposa 
d’un nou mòdul que es destinarà a local social. El mòdul, annex als dos 
existents, és doble i ocupa un espai de 24 metres quadrats i s’ha instal·lat 
recentment. “Amb la nova instal·lació s’amplia la capacitat d’aquesta 
infraestructura i es milloren les prestacions per als esportistes, tècnics 
i familiars del Club Atlètic Mollet, una de les entitats esportives més 
representatives de la ciutat”, explica en una nota l’Ajuntament de Mollet. 

ATLETISME  UN MÒDUL NOU A LA PISTA PEDRA SALVADORA
ajuntament

EN PISTA  Un partit anterior del Parets al Joaquim Rodríguez

Cinquè partit sense perdre del
CD la Concòrdia, que ja és sisè

LA LLAGOSTA. El sènior femení 
del CD la Concòrdia rebrà la visi-
ta, dissabte, d’un dels rivals més 
complicats de la Segona Divisió, 
el Teldeportivo de les Illes Canà-
ries.  El conjunt rival ocupa el se-
gon lloc de la classificació amb 22 
punts, a tan sols 1 punt del líder, 
l’Hispànic Ciutat de Torrent. 

L’equip llagostenc arriba a l’on-
zena jornada del campionat en 
el seu millor moment de forma 
després d’una dinàmica de cinc 
partits sense perdre amb dos em-
pats i tres victòries –la darrera el 
cap de setmana passat en el derbi 

la concòrdia

CELEBRACIÓ  Victòria de les llagostenques contra Faycan (4-0)

FUTBOL SALA I Segona Divisió  TRES VICTÒRIES I DOS EMPATS

LA CONCÒRDIA - TELDEPORTIVO
Dissabte, 19.30 h CEM El Turó

vallesà contra el CN Caldes, 0 a 
2–. Una situació que permet veu-
re les noies d’Ivan Beas al 6è lloc 
amb 14 punts i lluny de la zona de 
descens, amb un coixí d’11 punts.  

El FS Parets, es manté 3r
El sènior masculí del FS Parets es 
manté en el tercer lloc de la Di-
visió d’Honor Catalana després 
de guanyar la jornada passada a 
domicili contra el Racing Pineda, 
que suposava la quarta victòria 
seguida. Els paretans sumen 17 
punts i estan a 2 dels dos primers 
classificats, Arrahona i Lloret. 
Dissabte, rebrà l’Arenys (19.30 
h). Pel que fa al Barri Can Calet 
(9è amb 8 punts), visitarà diu-
menge el Ciutat de Mataró. n
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11-13 h
JUEVES  17 - 20 h
SÁBADO  11 - 13 h

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com
MARTES 18 -20 h
MIÉRCOLES  11 - 12 h
JUEVES  18 - 20 h

STA.PERPÈTUA DE MOGODA
Carrer Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com
JUEVES 20.00 -21.00 h
SÁBADO  09.30 - 10.30 h

nNo hace falta cita previa ni traer fotos. 
nEntrega inmediata provisional de DGT 
para conducir. nTramitación gratuita. 
Solamente se paga la tasa de tráfi co. 
nRecibe su carné en casa. nReclama-
ción gratuita si no lo recibe. nRecupera-
ción gratuita del carné caducado, mismo 
precio. nEntrega gratuita de fotos para 
las obtenciones de permisos.

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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PATINATGE ARTÍSTIC  UNES 120 PATINADORES VAN REPRESENTAR L’OBRA ‘EL PETIT PRINCEP’

El CPA Mollet enlluerna el pavelló 
Riera Seca amb el festival anual
El Festival de Patinatge Artístic 
del CPA Mollet va omplir de llum, 
música i patins el pavelló Riera 
Seca. El poliesportiu molletà es 
va omplir dissabte passat de pú-
blic per veure la 35a edició d’un 

festival anual, que aquest curs 
s’ha hagut d’avançar a les dates 
nadalenques. “El calendari de 
principis d’any està molt ple 
amb campionats i al desembre 
haurem de preparar-los”, acla-

reix el president del CPA Mollet, 
José Antonio Marco.  

Al festival van prendre-hi part 
unes 120 patinadores, que van 
representar sobre els patins la 
coneguda obra El petit príncep. n

joanma gómez

EN ACCIÓ  Un gran nombre d’espectadors va assistir a l’espectacle del club molletà

p.s.f.

TAMBÉ VA PARTICIPAR-HI UN GRUP DEL CEIP JOAQUIM ABRIL

El Club Patinatge Sant Fost va 
acollir amb èxit una nova edició 
del Festival de Patinatge Artístic 
del municipi, que va omplir du-
rant el cap de setmana passat el 
Pavelló 2 amb gairebé 300 pati-
nadores de 17 clubs d’arreu de 
Catalunya, entre els quals hi havia 
els de la Llagosta, Castelldefels, 

Tona i Sabadell. 
Com a novetat, enguany va par-

ticipar-hi un grup de patinadores 
del CEIP Joaquim Abril, de Sant 
Fost. A més, es va crear un grup 
especial anomenat Futures pro-
meses, amb vuit infants, de 3 a 6 
anys, que tan sols fa dos mesos 
que van començar a patinar. n

SATISFETES  Un grup de patinadores amb els seus premis

El Festival de Sant Fost acull 
300 patinadores al Pavelló 2
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CICLISME  EL CLUB CICLISTA VA REBRE UNA DISTINCIÓ PEL MEMORIAL PELEGRÍ PI EN LA GALA ANUAL DEL CICLOTURISME CATALÀ QUE ES VA CELEBRAR DISSABTE

El Plana Lladó, reconegut a 
la Nit de la Marxa Cicloturista
MOLLET. El Club Ciclista Plana Lla-
dó va ser un dels clubs protago-
nistes a la Nit de la Marxa Ciclo-
turista catalana, que compta amb 
la col·laboració de la Federació 
Catalana de Ciclisme. L’entitat 
molletana va rebre una distinció 
per la celebració de la 28a edició 
del Memorial Pelegrí Pi. L’acte va 

tenir lloc dissabte passat a La-
vern-Subirats.

La cerimònia, que va servir per 
tancar l’any de marxes ciclotu-
ristes, va premiar els diferents 
finalistes dels circuits de carre-
tera Challenge Catalana, Llarga 
Distància, Ciclopirineus i Dona-
bike i també de BTT Gran Fons i 

Donabike. A més, es va reconèi-
xer la tasca de les entitats que fan 
possible les marxes, com és el cas 
del Plana Lladó. El seu president, 
Germán Viejo, va recollir la placa.

El Memorial Pelegrí Pi
La marxa cicloturista del Memori-
al Pelegrí Pi ja està del tot conso-
lidada dins el calendari català La 
28a edició va disputar-se el pas-
sat 3 d’cotubre i va ser tot un èxit 
de participació amb més de 300 
ciclistes. n

g.v.

PROTAGONISTA  Germán Viejo, al mig, amb el reconeixement

Josep Rubio, del Ravet Bike,  
guanya l’M1 de l’Esquirol

CURSA MUNTANYA  EL PARETÀ, AL VUITÈ LLOC DE LA GENERAL

PARETS. Josep Rubio, corredor del 
Ravet Bike, va guanyar dissabte la 
cursa de muntanya l’Esquirol de 
la categoria M1, de 16 a 25 anys. 
La cursa per muntanya va tenir 
lloc a Fontpineda Pallejà en un re-
corregut de 14 km i uns 500 me-
tres de desnivell acumulat. “Ha 
estat una cursa trencacames. 
Al km 13 havíem de pujar amb 
l’ajuda dels braços”, explica Jo-
sep Rubio. El corredor de l’equip 
paretà va completar la cursa amb 
un temps d’1 hora, 9 minuts i 25 
segons. Rubio va acabar al 8è lloc 
de la general.

o.f.

JOSEP RUBIO
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CULTURA
contrapunt.cat/actualitat/cultura

LITERATURA

LA REUSENCA NÚRIA NAVAL GUANYA EL 
20è PREMI DE NARRATIVA MONTSERRAT ROIG 
Dissabte passat, la Biblioteca de Martorelles va fer públic el veredicte del 20è Premi de 
Narrativa Montserrat Roig de relats amb perspectiva de gènere. La guanyadora va ser la 
veïna de Reus Núria Naval per l’obra El Mirall. El segon premi va ser per a Esther Gual, 
autora de La espera, i l’accèssit va anar a mans del relat La iaia, de Carlota Vallès.

ARTS ESCÈNIQUES  LA PROGRAMACIÓ AL TEATRE MUNICIPAL CAN GOMÀ ES CONSOLIDA ESTRENA DE L’ESPECTACLE DE LA COMPANYIA MOLLETANA

MENTALISTA  Luis Pardo serà la propera proposta a Can Gomà

A ESCENA  Una seixantena de persones hi han participat

l.p.

Mollet crea Arts i Escena
per unificar l’oferta cultural
El consistori concentra en un únic programa totes les activitats culturals
L’Ajuntament de Mollet  ha creat 
el projecte Arts i Escena per uni-
ficar  les propostes culturals de la 
ciutat en un sol programa. “L’ob-
jectiu és promoure les arts es-
cèniques –circ, teatre, música, 
pintura, etc.– a fi de crear nous 
públics”, apuntava dilluns la re-
gidora de Cultura, Mercè Pérez, 
en l’acte de presentació que es va 
fer al Teatre de Can Gomà. 

Precisament, aquest equipa-
ment serà el protagonista de la 
nova programació estable d’es-
pectacles en escenari. El retorn de 
la temporada escènica al principal 
teatre de la ciutat ja es va anun-
ciar al setembre, i va estrenar-se 
a principis de novembre amb un 
monòleg d’El Sevilla. Ara ja es 
coneixen totes les propostes fins 
al març. El mentalista Luis Pardo 
actuarà el 10 de desembre amb 
l’espectacle En tu mente; al gener, 
es presentarà l’obra Orgasmos. La 
Comedia, amb Roger Pera i Cristi-
na Brondo; el Mag Lari hi actuarà 
al febrer. El mes de març arribarà 
el xou Lo mejor de Pepe Rubianes.

Arts i Escena també recollirà el 
programa teatral de La Xarxa d’es-
pectacles infantils i l’oferta cultural 
que tingui lloc a la resta d’espais 
municipals. Així, s’informarà so-

bre les mostres i concerts de petit 
format del Centre Cultural La Ma-
rineta, i sobre la programació del 
Museu Abelló. Al Mercat Vell, s’hi 
instal·laran sessions matinals de 
cinema infantil, i a El Lledoner es 
potenciaran els sopars-espectacle.

Pérez anunciava que el consis-
tori està treballant en l’edició d’un 
llibre-resum que aplegui els princi-
pals esdeveniments culturals de la 
ciutat, i que també es distribuiran 
díptics amb la programació quadri-
mestral. “Volem donar a conèi-
xer tot el que passa a Mollet en 
l’àmbit cultural i, en aquest sen-
tit, Arts i Escena pretén ser una 
eina d’impuls a les arts escèni-

ques molletanes”, deia la regido-
ra, qui afegia que “cal reivindicar 
els artistes i donar-los un espai 
per difondre el seu art”.

Al seu torn, la regidora de Comu-
nicació, Mireia Dionisio, afirmava 
que el programa demostra el com-
promís del govern amb la ciutat. 
“Tenim projectes, tenim somnis 
i els farem realitat”, sentenciava 
en presentar Arts i Escena.

Els espectacles que siguin de pa-
gament –n’hi haurà molts de gratu-
ïts– no sobrepassaran els 16 euros. 
Les entrades es podran comprar 
presencialment a La Marineta o 
per Internet als portals de venda 
online que s’anunciaran. n  m. rabasa

El Fòrum Abelló fa dels 
camins de la vida una 
sarsuela ‘antològica’
L’associació musical de sarsuela 
Fòrum Abelló va representar diu-
menge passat al Teatre Can Gomà 
l’espectacle Todo es camino, una 
antologia de sarsueles populars 
sobre “els camins que emprenen 
les persones i sobre la mateixa 
vida humana”. Amb text i direc-
ció escènica de Marta Busquets, i 

música del compositor Dani Pérez, 
l’espectacle va recórrer a través de 
temes com la crisi dels refugiats 
sirians, l’avarícia capitalista dels 
països europeus o la vida nòmada 
dels comediants ambulants. Todo 
es camino va rebre els aplaudi-
ments del públic nombrós que va 
assistir a la representació. n

Els col·leccionistes munten la parada 
Diumenge, l’Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca  organitza 
el mercadet menusal a les rambles Balmes i Fiveller i al carrer Barcelona. 
A més de les parades de brocanters, s’hi instal·larà un estand de Creu 
Roja que recollirà joguines per als infants.

j.g.
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Boutique Moter@s, tot un 
any dedicat al món de la moto
Boutique Moter@s celebra 
el seu primer aniversari i vol 
compartir-ho amb els seus 
clients el pròxim dissabte 
10 de desembre. Durant tot 
el matí, de 10 a 14 h, els as-
sistents podran gaudir d’un 
tradicional pica-pica mexicà i 
les primeres 25 persones que 
entrin a l’establiment tindran 
un obsequi especial. En agraï-
ment a la fidelitat dels clients 
també se sortejarà per Nadal 
una magnífica panera motera.

D’altra banda, com és ha-
bitual, a Boutique Moter@s 
els aficionats al món de la 
moto podran trobar-hi tot 
l’equipament més complet 
i amb les característiques i 
proteccions homologades 
tenint en compte que el més 
important és la seguretat dels moters 
i moteres amb excel·lent material. A 
més, per a les noies moteres hi ha pe-
ces que els permetran estar sempre 
femenines i segures. A Boutique Mo-
ter@s creuen que al nostre país hi ha 
excel·lents fabricants que permeten 
garantir la millor qualitat i oferir un 
bon preu en tots els complements as-
sociats al món de la moto. Aprofiteu 
aquests dies i renoveu el vostre mate-
rial a uns preus increïbles; cada mes 
hi ha ofertes i grans descomptes: ma-

terial de cross, cascs, jaquetes, guants 
i tot allò que necessiteu.

A més, Boutique Moter@s tam-
bé col·labora en accions solidàries; 
aquest diumenge, dia 4, homenatjarà 
el pilot Luis Salom amb una recollida 
d’aliments.

Abans d’iniciar un viatge en cotxe cal 
tenir en compte els consells següents:
- Pneumàtics: comproveu que el di-
buix tingui els solcs adequats per a una 
bona adherència a l’asfalt; per fer-ho, 
podeu ficar-hi una moneda d’un euro, 
si queda coberta fins a la meitat el solc 
té la fondària adequada, si no, convin-
dria canviar el pneumàtic. També cal 
comprovar que porteu la pressió de 
les rodes adequada. 
- Nivells: comproveu els nivells d’oli, 
líquid de frens, aigua i refrigerant.
- Bateria: comproveu que la bateria es-
tigui en bon estat, perquè en cas con-
trari el cotxe us pot deixar tirats.
- Frens: per conèixer l’estat del sistema 
de frenada, observeu el desgast dels 
discos de fre, ja que cada vuit anys cal 
revisar-los o fins i tot canviar-los. Les 
pastilles de fre també s’han de revisar, 
perquè si estan perjudicades podrien 
fer malament la seva funció o fins i tot 
perjudicar els discos i deformar-los.
- Suspensions: han d’estar en perfec-
tes condicions, ja que són un dels ele-
ments del vehicle que estan sempre en 
continu funcionament.
- Llums: el sistema d’enllumenat ha 
d’estar ben regulat i ha d’il·luminar de 
forma correcta.

BOUTIQUE MOTER@S
Av. Antoni Gaudí, 21 - MOLLET

Tel. 93 681 84 58

www.boutique-moteros.es

Consells 
abans d’iniciar 
un viatge

Font: AMIC - Tot Sant Cugat 
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ART L’ABELLÓ ESTRENAVA DIUMENGE ‘ENTRE SALONS’

‘Testimoni de càrrec’ converteix 
Can Rajoler en un tribunal 
PARETS. El teatre Can Rajoler 
porta diumenge (18.30 h) la ver-
sió escènica del clàssic d’Agatha 
Christie Testimoni de càrrec, una 
producció que té la peculiaritat 
de fer partícip el públic de la fun-
ció. Basada sobretot en l’adapta-
ció cinematogràfica que va rodar 
Billy Wilder el 1957, l’obra comp-
ta amb la direcció de Pepa Calvo i 
un elenc format per 11 actors.

Als papers protagonistes hi ha 
Empar López, Jep Barceló –subs-

tituïnt el molletà Jordi Coromina 
com a Sir Wilfrid, amb què havia 
obtingut crítiques magnífiques–, 
Muntsa Tur i Pep Martínez.

Considerada un clàssic del sus-
pens, la història explica la desven-
tura de Leonard Vole, que és acusat 
d’assassinat, i de Wilfrid Roberts, 
l’advocat que el defensa. Durant el 
judici, vuit persones del públic po-
dran format part del jurat popular 
que haurà de decidir sobre la  inno-
cència o culpabilitat de Vole. n

joanma gómez

Passejant entre els salons de Pellicer
Dissabte, el Museu Abelló inaugurava l’exposició Vestigis del modernisme. 
Entre salons. Granados & Pellicer, l’última de les tres mostres dedicades al 
fons modernista del museu. L’acte va comptar amb l’actuació de l’Escola 
Municipal de Música, que va tocar algun es peces d’Enric Granados.

MOLLET. El vuitè Premi de Narra-
tiva Curta L’Illa-Vadelletra, orga-
nitzat per la llibreria molletana i 
l’espai de Ràdio Mollet, proposa 
Extravagàncies com a tema del 
guardó literari. L’extravagància 
“ha servit per definir autors 
tan diferents com Truman 
Capote o Mossèn Cinto Verda-
guer, també s’ha utilitzat per 
opinar sobre el Premi Nobel de 
literatura 2016 i com a motiu 
per informar sobre les coses 
més rares que feien els grans 
escriptors per escriure”, apunta 
Jordi Sanz, membre del jurat, al 
bloc literari Tot és una mentida.

La llargada màxima dels tre-
balls és de dos fulls de mida DIN 
A-4 a doble espai, i lletra Arial i 
cos 12. Els textos hauran d’anar 
acompanyats d’un document amb 
les dades de l’autor (nom, adreça 
i contacte). El termini de lliura-
ment acaba el 22 de desembre i 

es pot fer o bé presencialment a 
les instal·lacions de Ràdio Mollet 
o de la Llibreria L’Illa o bé a les 
adreces electròniques.

El jurat tornarà a estar format 
per la professora de llengua i li-
teratura catalanes de secundà-
ria Elvira Compte, per la filòloga 
Margarida Muntsant, pel llibreter 
i bloguer Jordi Sanz i pel guanya-
dor del certamen de l’any passat, 
Jordi Puig. 

El premi consistirà en un lot de 
llibres, una nit a la masia rural El 
Nus de la Pedra i la possibilitat de 
formar part del jurat de la convo-
catòria de 2017. També s’entre-
garà un diploma acreditatiu.

Posteriorment, l’espai radiofò-
nic Vadelletra del magazine Posa’t 
les piles de Ràdio Mollet emetrà 
la lectura del relat vencedor i els 
treballs finalistes. L’organització 
es reserva el dret de la publicació 
en paper de l’obra guanyadora. n

LITERATURA  LA LLIBRERIA I L’ESPAI RADIOFÒNIC CONOVOQUEN EL VUITÈ PREMI DE RELATS CURTS

Les extravagàncies centren el vuitè 
Premi de Narrativa L’Illa-Vadelletra

La llibreria L’Illa (avinguda Llibertat, 
20) celebra enguany vint anys de vida. 
L’establiment obria les portes  
el 13 d’abril de 1996 en ple centre  
de l’anomenada Illa de Mollet, pocs 
mesos més tard que aquest espai 
s’inaugurés. Des de llavors, s’ha 
convertit en llibreria de referència 
de Mollet i en punt de trobada entre 
reconeguts autors –hi han passat 
escriptors com Empar Moliner o 
Joan-Lluís Lluís– i lectors de tota 
mena.  Ara, per commemorar les dues 
dècades, editarà progressivament vint 
punts de llibre amb il·lustracions del 
dissenyador molletà Xavier Clavijo 
que regalarà als seus clients.

PUNTS DE LLIBRE 
PELS VINT ANYS

Aniversari

Dawn Melodies triomfa amb 
el curt revelació ‘Hofuku’

La productora Dawn Melodies, 
amb seu a Parets i fundada pels 
vallesans Tony Navarro i Anaís 
Medina, torna a estar d’enho-
rabona. El seu últim curtmetrat-
ge, Hōfuku-Revenge, ha guanyat el 
premi a la millor direcció al festi-
val nord-americà Direct Monthly 
Online, i el guardó a la millor ani-
mació al 12 Months Film Festival 

de Romania. 
Hōfuku-Revenge ha estat gravat 

a Blanes i Còrdova, i compta amb 
l’actriu Barbarita Homs (Black 
Mirror) com a protagonista feme-
nina. Inspirat en llegendes japo-
neses, barreja la imatge real amb 
l’animació de l’artista granollerí 
Wheel Q (Quim Rueda), resident 
a Roca Umbert. n

CINEMA  LA PRODUCTORA DE PARETS HA RECOLLIT DOS PREMIS

TEATRE  EL PÚBLIC DE L’OBRA PODRÀ FER DE JURAT

FOTOGRAMA  Una de les escenes del curtmetratge

arxiu

Alfred López rep el 
Bitácoras al millor 
blog de cultura

PREMIS

El paretà Alfred López ha estat el 
guanyador dels premis Bitácoras  
2016 al millor blog de cultura i 
art pel seu diari interactiu Ya está 
el listo que todo lo sabe. Els guar-
dons, organitzats per RTVE, són 
un dels reconeixements més im-
portants en llengua castellana del 
món d’Internet. Ya está el listo... 
és un blog de divulgació creat el 
2006 en què López hi aboca curi-
ositats de tota mena.
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dissabte 3

diumenge 4

divendres 2

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

Altes pressions, amb cel 
majoritàriament serè, amb 
algun núvol alt despistat i 
temperatures semblants,  
fredes a primera hora.

Cel serè a primera hora, 
amb fred i boires. Al final del 
dia, núvols alts per ponent. 
Temperatures semblants.

Molt tapat tot el dia, amb 
alguns ruixats, especial-
ment a la tarda i vespre, 
i temperatures màximes 
més baixes.

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

 Màx.  Mín. * Temp.        Pluja        Cop màx. vent 

DIJOUS, 24 15ºC  8ºC     11ºC        -  19 km/h W

DIVENDRES, 25 14ºC  5ºC     10ºC         - 10 km/h SSE

DISSABTE, 26 17ºC  6ºC     15ºC        Inap. 29 km/h ESE

DIUMENGE, 27 17ºC  12ºC      14ºC        - 29 km/h E

DILLUNS, 28 16ºC  6ºC     12ºC - 16 km/h ESE

DIMARTS, 29 15ºC  7ºC     12ºC - 27 km/h SSE

DIMECRES, 30   14ºC  6ºC     11ºC - 19 km/h E

=

=

ona cervera

Manyacs celebra la diada morada
La colla castellera de Parets, Manyacs, celebrava diumenge la primera 
diada de la seva història com a amfitriona. Els de la camisa morada, que ja 
és colla de 6, van convidar els Vailets de Gelida i els Laietans de Gramenet.

PARETS. L’agrupació pessebrista 
ultima els detalls de la 30a edi-
ció del pessebre sobre taula, el 
més gran de Catalunya amb 320 
metres quadrats. El muntatge 
d’enguany tindrà dues ambien-
tacions: una zona verda que re-
corda els paisatges cerdanyencs i 
una zona àrida de tipus marroquí. 
La inauguració, aquest dissabte, 
comptarà amb la presència del 
conseller de Cultura, Santi Vila.

L’entitat enriquirà el muntatge 
amb efectes especials que simu-
laran canvis meteorològics, com 
ara  llum –per recrear la nit i el 
dia–, aigua –hi circularan fins a 
4.000 litres en circuit tancat–, 
trons, pluja o boira. A més, s’ha 
utilitzat un miler de figuretes i 
material de tot tipus –5.000 qui-
los de sorra, rocalla, guix, molsa o 
suro– per als paisatges.

En aquesta edició, els pesse-
bristes paretans han volgut retre 
homenatge a la figura de Folch i 
Torres i al centenari de la seva 
versió d’Els Pastorets amb un es-

L’AGRUPACIÓ PESSEBRISTA INAUGURA DISSABTE EL 30è PESSEBRE SOBRE TAULA

cena commemorativa que recor-
darà l’eterna lluita entre el bé i 
el mal. L’espai tindrà una cova i 
diverses masies. 

Visita del programa ‘Divendres’
Amb motiu de l’efemèride pesse-
brista, el programa Divendres de 
TV3 farà connexions en directe els 
dies 5 i 7 de desembre des de la 
plaça de la Vila. Dilluns 5, l’equip 

L’Associació de Veïns del barri 
de l’Estació de França-Can Mulà 
inaugura divendres (18.30 h), al 
local de l’entitat (Francesc Ma-
cià, 70), el pessebre de goma eva.
El muntatge compta amb més de 
400 figures fetes a l’estil de les 
populars nines fofuchas. Per con-
templar-lo, cal adreçar-s’hi de di-
lluns a divendres de 17 a 21 h i els 
caps de setmana de 12 a 14 h.

GARBUIX

Tres dècades muntant el pessebre 
més monumental de Catalunya

TRADICIÓ   LA COLLA PARETANA JA DESCARREGA CASTELLS DE 6

REALISME  Imatge del pessebre monumental del 2013

arxiu

de la secció que condueix Espartac 
Peran s’endinsarà en el muntatge 
nadalenc per gravar-hi imatges. 

Enguany, l’entitat torna a con-
vocar el Concurs de Pessebres Fa-
miliars, certamen que va engegar 
fa cinc anys. Un jurat visitarà les 
cases dels participants entre el 19 
i el 22 de desembre per premiar 
els tres millors muntatges pesse-
bristes. n

L’Estació de França 
posa el pessebre 
de goma eva

joanma gómez

A la caça del Pokémon molletà
Mollet va acollir diumenge la primera trobada de jugadors de Pokémon Go, que 
va aplegar una cinquantena de persones per caçar aquestes criatures virtuals.

TROBADA  VAN PARTICIPAR-HI UNES 50 PERSONES
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Fusteria Navarro, 
experiència des del 1972

Des de l’any 1972, Fusteria Navarro 
treballa en la fabricació a mida d’ar-
maris i cuines a Mollet. Francisco Na-
varro va fundar aquesta empresa fa-
miliar, que ara porta el seu fill, Manel 
Navarro, i que està especialitzada en la 
fabricació artesanal i a mida d’armaris 
de tot tipus: per a cuines, armaris de 
roba, armaris empotrats, amb portes 
corredisses o tradicionals, tot al gust 
del client. “No fem servir mòduls 
prefabricats, tots els armaris que 
fem són d’elaboració pròpia, fet 
que ens permet adaptar-nos a les 
necessitats específiques del client 
i personalitzar fins a l’últim detall 
la comanda”, explica Manel Navarro, 
que va aprendre l’ofici del seu pare. 

L’experiència de Fusteria Navar-
ro permet treballs ràpids, amb preus 
ajustats i amb materials d’alta quali-
tat. “No tenim servei postvenda, per 
això som els primers interessats en 
deixar contents els clients i que no 
tinguin queixes”, explica.

Fusteria Navarro també ofereix la 
possibilitat de fer reformes integrals 
de la cuina i s’encarreguen de la con-
tractació de la resta de professionals, 
com marbristes i electricistes, entre 
d’altres.

Es poden crear molts tipus d’estils 
empaperant una o diverses parets 
de les estances que necessiteu... 
però amb el temps alguna taca re-
brà o bé es tacarà pel propi pas del 
temps. Si el vostre paper és imper-
meable, amb una mica d’aigua i 
sabó pot netejar-se fàcilment. Però 
si el paper de les parets no és im-
permeable heu d’evitar mullar-lo, si 
no podria desprendre’s fàcilment. 

Per netejar el paper pintat in-
tenteu passar un drap sec i suau, 
per treure o eliminar la pols de la 
superfície. Si el paper està tacat 
intenteu eliminar aquestes taques 
amb una simple goma d’esborrar, 
de les de tota la vida. També podeu 
agafar pa, agafeu un tros de molla i 
feu amb això una bola. Ara passeu la 
bola per les taques... ja veureu que 
pot funcionar.

Ara bé, si la paret està tacada de 
greix, intenteu col·locar ràpida-
ment un paper assecant per absor-
bir la taca. Seguidament, agafeu la 
planxa calenta i passeu-la sobre el 
paper. Si ho heu fet bé veureu que 
part de la taca ha quedat en el paper 
que teniu a la mà. D’aquesta mane-
ra, agafeu un altre paper assecant i 
feu el mateix procediment amb la 
planxa. Repetiu aquest pas fins que 
desaparegui completament.  
amic / tot sant cugat

FUSTERIA NAVARRO
C. Monturiol, 26 - MOLLET  

Tel. 609 760 642 /93 562  06 28 

cuinesfnavarro@gmail.com

Alguns trucs per 
netejar parets 
empaperades
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LA LLAGOSTA

VOSTRA VITE

Restaurant pizzería

Estació, 7

& 93 560 24 82

MOLLET

BEUMALA

Cuina casolana

Roger de Llúria, 7 

& 93 593 08 21

BRACAFÈ

Cafeteria

c. Gaietà Vínzia, 11 

CAL MARFÀ

Cuina casolana

Prat de la Riba, 13

& 93 593 00 04 

CASA GERARDO

Cuina de mercat, 

gins i cocktails

Del Sol, 75

& 93 544 07 88

CHINA TOWN 

Cuina xinesa

Av. Burgos, 61

& 93 570 66 46

EL BODEGÓ

Tapes i cerveses 

artesanes

Berenguer III, 6

& 655 759 785

EL GARBÍ

Entrepans i tapes

Rbla. Pompeu Fabra, 20

& 93 593 49 28

EL RACÓ DE 

CA LA LEO

Cuina tradicional 

Rbla. Pompeu Fabra, 40

& 93 570 10 12

EL VELL NOU

Pizzeria

c. Antònia Canet, 6

& 93 570 88 61

EL VELL NOU 2015

Cuina casolana

c. de Pere Ramon, sn

& 93 001 13 37

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 Mediterrània

La Pau, 48

& 93 593 38 69

PITAPES

Platets i tapes creatives

Jacint Verdaguer, 6

& 93 593 72 22

TOMATE MAGIQUE

Pizzes per emportar

Rda. Can Fàbregas, 18

& 93 579 41 22

MARTORELLES

BAR DE PASO

Tapes i entrepans

c. Sant Isidre, 11

CAN RAIGUER

Cuina tradicional

c. Fenosa, nau 21

& 93 579 49 66

EL JOGLAR

Rostisseria - Braseria

c. Joan XXIII, 2

& 93 570 74 96

PARETS

MOLÍ DE VENT 

Cuina casolana

Garbí, 17

& 93 562 16 34

LLEVANT PARK

Plats combinats 

Tenes, 1

& 93 562 14 28

SANT FOST

ELS CASTANYERS

Cuina tradicional 

catalana

Camí Castanyers, s/n

& 93 593 00 42

EL XARAGALL

Cafeteria, restaurant, 

catering

Plaça de la Vila, 2

& 644 44 36 08

Reserva taula

RESTAURANT · PIZZERIA · HAMBURGUESERÍA

Primeros
Entretenimiento de bienvenida

Canelones tradicionales de Navidad
Crema marinera con gambitas al estilo de Cadaqués

Ensalada de fi esta

Segundos
Entrecot de ternera a la crema de quesos y Pedro Ximenez

Cabrito a la milanesa
Centro de merluza a la crema de moscatel

con pasas y piñones 

Postres de Fiesta

Bebidas
Vino blanco de Rueda, vino negro de Rioja, 

sangría de vino, sangría de cerveza o refrescos

Primeros
Entretenimiento de bienvenida

Lasagna de setas del bosque y quesos con gratén de 
castañas y escamas de queso viejo

Milhojas de hojaldre y brandada de bacalao sobre fondo 
de crema de tomates secos

Cóctel de aguacates y gambas con brotes de la huerta

Segundos
Taco de ternera rellena de paletilla extremeña y manzana 

al vino de Madeira
Medallones de solomillo de lechón a la crema de queso 

de cabra con cebolla caramelizada
Suprema de bacalao con gambas 

a la crema suave de romesco

Postres de Fiesta

Bebidas
Vino blanco de Rueda, vino negro de Rioja, 

sangría de vino, sangría de cerveza o refrescos

Rambla Pompeu Fabra, 14
Mollet del Vallés
635 097 630
HAZ TU RESERVA

29,50€

29,50€
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