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BAIX VALLÈS. Després d'algunes 
cites electorals en què el lila dels 
comuns i Podem s'erigia com a 
força més votada al Baix Vallès, 
diumenge, el vermell socialista es 
tornava a fer amb l'hegemonia i 
recuperava amb contundència la 
primera posició al Baix Vallès, fent 
així honor a la seva tradicional 
pertinença a l'anomenat cinturó 
roig i desmarcant-se, en part, de la 
resta del territori català on ERC ha 
estat el partit guanyador. 

El vot útil contra el possible tri-
partit de dretes ha impulsat els 
socialistes a tot l'Estat i el Baix Va-
llès no ha estat una excepció. Amb 
21.286 vots, el PSC ha acaparat el  
29,77% del total dels sufragis als 
municipis baixvallesans, una xi-
fra que representa un creixement 
del 67% respecte les eleccions 
generals del 26 de juny de 2016. 
Amb aquests resultats, el PSC ha 
aconseguit posicionar-se en pri-
mer lloc a municipis com Mollet, 
Montornès, Parets, la Llagosta i 
Montmeló.

Per contra, En Comú Podem, 
que a nivell estatal també ha re-
culat respecte el 2016, ha retroce-
dit al Baix Vallès, amb 4.940 vots 
menys, i ha passat a ser el segon 
partit més votat amb 14.084 su-
fragis (19,70%).  

Els suports a ERC es disparen
Pel que fa a ERC, la tendència a 
l'alça a tot Catalunya també s'ha 
fet notar al Baix Vallès on, amb 
13.103 vots, gairebé ha duplicat 
el suport dels electors respecte 
el 26-J. Amb el 18,33% dels su-
fragis totals, ERC ha incrementat 
suports a tots els municipis i, en 
alguns com Sant Fost, Martorelles 
i Santa Maria de Martorelles ha 

El Baix Vallès canvia el lila pel vermell 
El PSC creix amb un 67% més de vots i arrabassa el primer lloc a ECP · ERC duplica els suports i se situa tercera  
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L'alt nombre d'electors que van exercir 
el seu dret a vot va ser una de les claus 
de les eleccions de diumenge. A Cata-
lunya, l'índex de participació va ser del 
77,58%, 14 punts per sobre del regis-
trat en les darreres generals, quan es 
va situar en el 63,42%. El Baix Vallès va 
registrar dades fins i tot superiors a les 
catalanes, ja que a tots els municipis, 
excepte a Sant Fost, l'índex de partici-
pació va ser més ampli que el català. 

La població on més electors van 
apropar-se a les urnes va ser Santa 
Maria de Martorelles, on, d'un cens de 
691 persones amb dret a vot, el 82,63% 
(571) va exercir-lo. En canvi, tot i regis-
trar una participació també molt ele-
vada, Sant Fost, amb el 76,41% i 5.269 
votants d'un cens de 6.896, ha estat el 
municipi on menys s'ha anat a votar . n

L'alta participació 
supera la del 26-J 

aconseguit situar-se com la força 
més votada. 

Cs s'ha mantingut com a quar-
ta opció dels electors amb 9.471 
vots (13,24%), que representen 
un 24% més que el 2016. 

Per la seva part, Junts per Cata-
lunya, amb 4.025 sufragis (5,63%) 
augmenta lleugerament el resultat 
de les eleccions de 2016 i passa a 
ser la cinquena força més votada 
gràcies, principalment, a la pataca-
da del PP, que passa de ser la ter-
cera opció més votada a la sisena, 
amb 3.426 vots (4,79%) menys 
de la meitat que el 26-J, quan va 
aconseguir-ne 7.994. L'ultradreta 
de VOX, en canvi, ha emergit i ha 
aconseguit 2.596 vots (3,63%) al 
Baix Vallès, on, el 2016 no va rebre 
cap suport.

El llistat amb formacions que 
han rebut més d'un miler de vots 
al Baix Vallès es tanca amb el PAC-
MA, amb 1.350 sufragis (1,88%), i 
amb Front Republicà, que ha rebut 
1.017 vots, que suposen l'1,42% 
dels vots emesos.  n

EN PORTADA
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Jornada de mediació escolarHomenatge a les víctimes del nazisme
L’Institut Aiguaviva de Mollet acull aquest 
divendres la 8a Jornada de Mediació Escolar, en 
què participen tots els intituts de la ciutat, i que 
vol trobar fórmules d’intervenció i abordar els 
conflictes que sorgeixen en l’àmbit educatiu.

Coincidint amb el 74è aniversari de l'alliberament del camp de 
concentració nazi de Mauthausen, l’Ajuntament de Mollet i l’Associació 
Amical Mauthausen faran, un any més, l'ofrena floral en record a les 
víctimes del nazisme. Serà el proper dilluns a les 18 h al monument de 
la plaça d'Amical Mauthausen, a Can Pantiquet.

SOCIETAT

MOLLET / BAIX VALLÈS. L'Agrupa-
ció d'Industrials del Baix Vallès 
(AIBV) s'ha incorporat al conveni 
de col·laboració per a la creació 
d’un Consell Econòmic i Social a la 
ciutat, que l’Ajuntament de Mollet, 
CCOO i la UGT signaven el passat 
mes de desembre. El consell, que 
en les properes setmanes celebra-
rà la primera trobada per priorit-
zar actuacions i línies de treball, 
vol ser una eina per promoure 
l'economia al territori. 

"El consell és una eina de con-
certació necessària en què ad-
ministració, sindicats i patronal 
actuen en situació d'igualtat. 
No hi ha cap eina que funcioni 
millor per promoure l'econo-
mia", assegurava el secretari de 
la Unió Intercomarcal de CCOO al 
Vallès Oriental, Maresme i Osona, 
Gonzalo Plata. Per la seva part, el 
secretari comarcal de la UGT al 
Vallès Oriental, Vicenç Albiol, va-
lorava la posada en marxa del con-
sell que "esperem sigui una eina 
amb continuïtat i eficiència". 

Per mitjà de la cooperació i 
la col·laboració dels diferents 
agents, el consell vol abordar els  
reptes econòmics, socials i medi 
ambientals, i adaptar-se amb èxit 
al procés de transformació indus-
trial que es viu en l'actualitat. "Les 
necessitats de les empreses 

ESTRATÈGIC  L'AGRUPACIÓ D'INDUSTRIALS FORMARÀ PART DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL FORMAT PER AJUNTAMENT I SINDICATS JUSTÍCIA

La patronal s'afegeix al pacte per 
promoure l'economia al Baix Vallès  

BAIX VALLÈS. El Consell de Minis-
tres va aprovar fa unes setmanes 
dos decrets pels quals l'Estat cre-
arà 75 noves unitats judicials i 80 
noves places de fiscal per incre-
mentar la qualitat del servei de 
justícia. En concret a Catalunya es 
crearan 12 places de fiscal, una de 
les quals per al partit judicial de 
Granollers, que també dóna servei 
als jutjats de Mollet. "És una bona 
notícia perquè el reforç suposa-
rà reduir les càrregues de tre-
ball de la desena de fiscals que 
hi ha a Granollers, però tot i així 
continua sent una mesura insu-
ficient", assegura Josep Medina, 
president de l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Granollers (Icavor).

Medina explica que on hi ha més 
necessitat de nous fiscals és al partit 
judicial de Mollet, on, amb l'adequa-
ció dels nous locals per als jutjats 
que s'està fent actualment, potser 
serà possible crear-hi una delega-
ció fixa i pròpia de la fiscalia. Grano-
llers compta actualment amb una 
desena de fiscals i amb 9 jutjats de 
primera instància –dos dels quals 
especialitzats en família–, 4 d'ins-
trucció, 1 de violència. L'Estat crea 
una nova plaça de fiscal a Grano-
llers de gènere, 3 penals, 3 socials i 
1 registre civil, que juntament amb 
els 5 jutjats de Mollet donen servei 
a unes 450.000 persones.  

L'Estat reforça 
la fiscalia dels 
partits judicials 
de Mollet

l.o.

AGENTS SIGNANTS  En primer pla, Joan Moretó (AIBV), amb Albiol (UGT), l'alcalde de Mollet i Plata (CCOO)

canvien molt de pressa i eines 
com aquesta poden ser útils", 
explicava el president de l’Agru-
pació d’Industrials del Baix Vallès 
(AIBV), Joan Moretó, qui destaca-
va l'àmbit de la formació dels tre-
balladors com un espai a treballar 
des del consell. 

L'alcalde de Mollet, Josep Mon-
ràs, apuntava que el consell ha de 
servir per "posar el nostre granet 
de sorra per afrontar els reptes 
del canvi de paradigma econò-
mic que estem vivint", deia. En 
aquest sentit, Moretó, opinava que 

"hem viscut els darrers anys una 
petita època de bonança però 
sembla que s'apropa un núvol i 
potser les polítiques microeco-
nòmiques seran més importants 
quan la conjuntura global sigui 
menys favorable". 

El consell vol treballar des d'àm-
bits molt diversos com l'ocupació, 
la formació, les infraestructures i la 
mobilitat, entre d'altres. "Són àm-
bits a la perifèria de l'activitat 
nuclear de l'empresa però tre-
ballar per un entorn favorable fa 
més fàcil que les empreses arre-

lin al territori", deia el president 
dels industrials baixvallesans. 

Així doncs, el consell també 
s'erigeix com un òrgan de pressió 
per reclamar a altres administra-
cions millores en àmbits com les 
infraestructures o la mobilitat. A 
més, l'ens no es tanca territori-
alment perquè "les parts poden 
proposar la incorporació d'altres 
agents i administracions que va-
gin més enllà de Mollet", deia l'al-
calde Monràs en referència, per 
exemple, a altres ajuntaments del 
Baix Vallès.  l.ortiz
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MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
ha publicat la licitació dels tre-
balls de millora del tram del camí 
de Can Vila que discorre para-
l·lel al Camp Municipal de Futbol 
Juan Bocanegra. Les obres te-
nen un pressupost de licitació de 
39.426,50 € sense IVA i es preveu 
que puguin durar un mes. El camí 
és l'antiga via que comunicava les 
masies de Can Vila i Casa Nova de 
Can Vila amb el nucli urbà de Mo-
llet del Vallès. El tram de camí des 
de Can Vila fins el barri de Lour-
des es va pavimentar el  2011, per 
tal de millorar la mobilitat rodada, 
atès el mal estat en que es trobava 
el ferm però el tram del camp de 
futbol es va pavimentar amb for-
migó fa més de 20 anys i en l'ac-
tualitat es troba en molt mal estat, 
amb sots de grans dimensions i el 
formigó disgregat.

En aquest tram del camí paral-

lel al camp de la UD Lourdes, a més 
de la mobilitat de vianants també 
hi aparquen vehicles i hi ha trànsit 
rodat sobretot en hores d'entrena-
ment i dies de competició.

La proposta de projecte executiu 
preveu pavimentar el camí, actua-
litzar la senyalització vertical i afe-
gir senyalització horitzontal a la via 

que serà de les anomenades zona 
30, com a molts carrers de vianants 
del nucli urbà, i que combina la mo-
bilitat de vehicles i persones.

També es vol habilitar un espai 
de maniobra al final del recorregut, 
per facilitar els girs per la sortida de 
vehicles, ajustat també a la norma-
tiva de Bombers de la Generalitat. 

aj.mollet

A concurs el condicionament 
de part del camí de Can Vila

CAMÍ MALMÈS El tram a reformar està paral·lel al camp de la Lourdes

VIA PÚBLICA  LES OBRES PREVEUEN MILLORAR EL TRAM PARAL·LEL AL CAMP DE FUTBOL

BAIX VALLÈS.  El Consorci de 
l'Hospital Clínic de Barcelona ha 
convocat el concurs d'idees per 
a la selecció de la proposta arqui-
tectònica del nou edifici adjunt a 
l'Hospital de Granollers que ha 
d'acollir el futur centre de ra-
dioteràpia. Aquest és un import-
ant pas endavant per fer realitat 
aquest projecte que aproparà 
la radioteràpia als malalts on-
cològics del Vallès Oriental, Oso-
na i municipis de l'eix de la C-17 
que, fins ara, es veien obligats a 
anar a Barcelona per rebre aquest 
servei sanitari.

Un jurat seleccionarà l'equip 
que presenti la idea guanyadora, 
que tindrà un període de 2 anys 
i 7 mesos per desenvolupar el 
projecte, de manera que l'Ajunta-
ment de Granollers estima que el 
nou centre entrarà en funciona-
ment durant l'any 2022. El pres-
supost de licitació s'estableix en 
388.629,32 euros (IVA inclòs) i el 
termini de presentació d'ofertes 
finalitza el dia 13 de maig.

Aquesta despesa, fins a un mà- 
xim de 700.000 euros, serà apor-
tada per l'Ajuntament de Granol-
lers que finançarà tots els concur-
sos necessaris perquè el projecte 
agafi forma. Paral·lelament, la 

Diputació de Barcelona en el ple 
d'abril ha aprovat una subvenció 
de 500.000 euros a l'Ajuntament 
per a aquesta finalitat.

Equipament de 2.180 m2

El nou centre es construirà en un 
espai d'uns 2.180 metres qua-
drats cedit per l'Hospital de Gra-
nollers. Pel que fa a la radioteràpia, 
el nou equipament podrà fer entre 
400 i 450 tractaments per acceler-
ador i any en torns de 8 h. La unitat 
de radioteràpia estarà capacitada 
per oferir tractaments en oncolo-
gia radioteràpia, en totes les seves 
especialitats, fins i tot en modu-
lació d’intensitat.

El de Granollers serà el 12è 
servei de radioteràpia a Catalun-
ya. Actualment n'hi ha cinc a Bar-
celona, un a l’Hospitalet de Llo-
bregat, un a Badalona, un a Sant 
Cugat del Vallès, un a Lleida, un 
a Girona i un a Reus, que porten 
a terme uns 12.000 tractaments. 
A Catalunya, les previsions in-
diquen que entre el 2010 i el 2020 
els casos de càncer diagnosticats 
augmentaran un 22,5% en els 
homes i un 24,5% en les dones, 
en part per l’envelliment de la 
població i per l’impacte del tab-
aquisme en les dones. 

SANITAT  L'EDIFICI ES CONSTRUIRÀ A L'HOSPITAL DE GRANOLLERS 

Nou pas per construir el 
futur centre de radiologia 
per al Vallès Oriental

SANT FOST.  La Policia Local va lo-
calitzar divendres una nova plan-
tació de marihuana a Sant Fost, la 
segona en poques setmanes. En 
aquesta ocasió, la plantació, amb 
1.140 exemplars, es trobava en 
una nau en desús al polígon in-
dustrial de Can Baliarda.

La plantació va ser localitzada 
en un primer moment per agents 
de la Policia Local que van fer 
l'avís pertinent als Mossos d'Es-
quadra. En l'operació es van loca-

litzar 1.140 plantes de marihuana 
i tota la instal·lació necessària per 
fer-les créixer. Un cop a l'interior 
de la nau, els agents dels Mossos 
d'Esquadra van desmantellar tota 
la instal·lació com humidificadors 
i sistemes de reg i llum i es van 
decomisar les plantes.

Segona en un mes
La troballa arriba quatre set-
manes després que els Mossos 
d'Esquadra detectessin una altra 

plantació arrel d'un incendi en 
el garatge d'un domicili a la zona 
residencial de Sant Fost. El foc es 
va produir per una sobrecàrrega 
elèctrica de la instal·lació de la 
plantació il·legal. En aquella oca-
sió es van decomisar 550 plantes.

Fonts dels Mossos apunten que, 
en un primer moment, sembla que 
totes dues troballes no estiguin re-
lacionades, tot i que la investigació 
en el cas de la plantació al polígon 
industrial continua oberta. 

SUCCESSOS  ELS EXEMPLARS ES VAN TROBAR EN UNA NAU EN DESÚS AL POLÍGON INDUSTRIAL

Localitzen una nova plantació amb 
1.140 plantes de marihuana a Sant Fost
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

Grifols, especialitzada en el sec-
tor farmacèutic, apadrinarà els 
quilòmetres recorreguts pels par-
ticipants. Cada quilòmetre equival-
drà a 0,20 euros, i l’objectiu fixat 
és arribar als 15.000 quilòmetres. 
A més, les empreses Sorea, Dery-
pol, Drenatges Urbans del Besòs 
(DUB), Merck i Velutex Flock fa-
ran aportacions econòmiques per 
a la causa i La Roche-Posay oferi-
rà obsequis als participants. Tota 
la recaptació serà lliurada a parts 
iguals a l’entitat Oncovallès, amb 
seu a Granollers i orientada al su-
port a malalts i familiars, i a l’Obra 
Social de l’Hospital Sant Joan de 
Déu, per a les diferents línies d’in-
vestigació del càncer infantil que té 
en marxa.

Pere Cladellas, president, i Carme 
Grau, coordinadora d’Oncovallès, 
van explicar la importància de re-
bre aquest tipus de suport per a la 
seva entitat, en funcionament des 
de fa 17 anys. “Volem donar les 
gràcies al Consorci per pensar 
en nosaltres i a les empreses pa-
trocinadores, i volem animar la 
gent a participar i que el dia 19 
de maig pedalin i omplin les xar-
xes socials de fotografies amb el 
mocador rosa que els hi regala-
rem a la sortida”, van detallar.

“El 75% dels recursos que ne-
cessitem per tirar endavant les 
10 línies d’investigació del càn-
cer infantil que tenim en marxa 

provenen de donacions, de fet, 
si podem avançar en la recer-
ca i el coneixement del càncer 
infantil és gràcies a la solidari-
tat”, va puntualitzar Emmanuelle 
Perrier, de l’Obra Social Hospital 
Sant Joan de Déu. Perrier ha ex-
plicat que actualment la supervi-
vència del càncer infantil es troba 
en el 80%, quan fa quatre dècades 
no arribava al 20%. “Moltes grà-
cies al Consorci per pensar en 
aquests dos vessants de la ma-
laltia, l’acompanyament i la in-
vestigació, tan importants per 
fer-li front”, va cloure.

Una sortida a Montmeló
Enguany, la sortida del riu Tenes 
s’ha traslladat al terme municipal 
de Montmeló, una mica abans d’ar-
ribar a la confluència entre els ca-
mins fluvials del Tenes i el Besòs, i 
servirà per donar a conèixer la res-
tauració executada en aquest tram 
de camí fluvial. Així, a les 9.30 h es 
donarà el tret de sortida a Grano-
llers (riu Congost), Montornès (riu 
Mogent) i Montmeló (riu Tenes). A 
les 10.30 h es podran incorporar 
els participants des dels punts ha-
bilitats a Montcada i Reixac i Santa 
Coloma de Gramenet (tots dos al 
riu Besòs). Com sempre, l’arribada 
tindrà lloc al Parc Fluvial del Besòs, 
a Sant Adrià de Besòs, on se cele-
brarà una gran festa final de l’es-
port i la natura. 

BAIX VALLÈS. El Consorci Besòs 
Tordera va presentar dijous de la 
setmana passada la 27a edició de 
la Bicicletada del Besòs, que se ce-
lebrarà el 19 de maig i que enguany 
servirà per recaptar fons per a la 
lluita contra el càncer i, concreta-
ment, per a l'entitat Oncovallès i 
l'Hospital de Sant Joan de Déu. “La 
nostra bicicletada és una magní-
fica oportunitat per compartir 
amb la ciutadania els avenços 
i la millora dels entorns, i en-
guany a més per lluitar plegats 
contra una bona causa, com és la 
lluita contra el càncer”, va indicar 
Joan Vila, president del Consorci.

MEDI AMBIENT  ELS DINERS ANIRAN A PARAR A ONCOVALLÈS I A L'HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU

La 27a Bicicletada del Besòs 
recaptarà fons contra el càncer

consorci besòs tordera

BESÒS-TORDERA Durant la presentació a la seu del Consorci

COMMEMORACIÓ EQUIPAMENTS

MOLLET. Dijous és el Dia d’Europa 
i Mollet commemorarà l'efemèri-
de amb activitats gratuïtes per a 
tots els públics. La commemoració 
arrencarà amb una xerrada en an-
glès sobre Europa (CC Can Borrell, 
19.15 h). El mateix dia començarà 
a la biblioteca la segona edició del 
curs La Unió Europea que desconei-
xem, que continuarà els dies 16, 23 i 
30 de maig (17.30 h). El 10 de maig 
es farà una altra xerrada en anglès 
sobre Mollet a Europa (CC Can Bor-
rell, 18 h) i els dies 10 i 24 es faran 
dues activitats adreçades al públic 
infantil i a les seves famílies a la bi-
blioteca (17.30 h). 

El Dia d'Europa 
arriba a Mollet 
amb activitats per 
a tots els públics

MARTORELLES. L'Ajuntament obrirà 
les instal·lacions esportives aquest 
divendres 3 de maig i el 7 de juny 
de les 22 h a les 00 h, principalment 
per al jovent. Sota el nom Nits es-
portives i joves, s'obrirà el camp de 
futbol i la pista annexa del pavelló 
per a la pràctica de l'esport. Durant 
aquestes dues hores, el jovent es-
tarà acompanyat per un tècnic i un 
conserge municipals i hauran de 
tenir en compte un reglament d'ús 
d'aquestes instal·lacions. L'objectiu 
és promoure l'esport, la cultura del 
lleure, ampliar i optimitzar espais 
públics de convivència i oferir es-
pais de trobada i joc. 

El camp de futbol
de Martorelles 
obrirà divendres a 
la nit per al jovent
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El TS fixa en la 
data de curació 
o estabilització 
el ‘dies a quo’ 
per a reclamar 
per prestació 
sanitària 
defectuosa
La Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Suprem (TS) ha fixat doctrina 
respecte al dia inicial per al còmput del 
termini en la reclamació de danys per 
una assistència mèdica defectuosa. 

El TS, en Sentència de 4 d’abril, ha esta-
blert que el dies a quo és el de la curació 
o estabilització del malalt. 

El TS analitza que no és necessari esperar 
a la prèvia declaració formal d’incapacitat 
establerta en via administrativa o judicial, 
perquè quan es tracta de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració, no cal en-
trar a valorar les conseqüències laborals 
de les seqüeles que tenen el seu propi 
àmbit de reclamació i rescabalament.

És possible iniciar la reclamació d’una in-
demnització sense necessitat d’esperar a 
la prèvia declaració formal d’incapacitat, 
perquè els efectes d’aquesta es desple-
guen en l’àmbit laboral, amb repercussió 
en les prestacions i pensions de la Segu-
retat Social.

Per això, conclou ara el Suprem que el 
“dies a quo” per al còmput del termini 
d’un any per l’exercici d’una acció de res-
ponsabilitat patrimonial per danys físics 
o psíquics s’inicia en la data de la curació 
o de l’estabilització, amb coneixement 
de l’afectat, de les seqüeles, amb inde-
pendència i al marge que, amb base en 
aquestes mateixes seqüeles, se segueixi 
expedient d’incapacitat laboral, qualse-
vol que sigui el seu resultat administratiu 
o judicial.

CONSULTORI

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

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

SANT FOST. L'Associació de veïns 
de la Selva del Vallès que agrupa 
les urbanitzacions de Mas Corts i 
Mas Llombart ha acabat la seva re-
collida de signatures per demanar 
la millora de la connexió de trans-
ports de les dues zones amb el cen-
tre de Sant Fost i l'estació de Renfe.

"Als nostres barris manquen, 
malgrat la seva proximitat a les 
grans ciutats, una connexió a la 
xarxa de transport públic sufici-
ent, que ens permeti viure sense 
necessitat de disposar d'un ve-
hicle particular", expliquen des 
del col·lectiu veïnal. 

Actualment a les dues urbanit-
zacions només hi passa el bus de 
la línia Badalona-Sabadell quatre 
vegades al dia, i l'Albus, l'autobús 
municipal de Sant Fost, no dóna 
servei a les localitzacions. 

Segons afirma Jaume Borràs, 
integrant de l'AV, encara no es vol 
fer públic el nombre exacte de fir-
mes perquè a la demanda també 

MOBILITAT  UN INFORME DE L'ATM CONSIDERA QUE MANQUEN EXPEDICIONS A LA LÍNIA SABADELL-BADALONA

Un miler de firmes per demanar transport 
a Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria

s'hi sumaran les urbanitzacions 
de la Conreria i Colònia Bosc. "Ho 
presentarem el pròxim ple, pas-
sades les eleccions municipals", 
diu per afegir que "més o menys 
hem recollit 1.000 signatures".

Borràs assegura que les deman-
des estan avalades pel Pla General 
de Mobilitat 2015-2018 de l'Auto-

ritat Metropolitana del Transport 
(ATM) que considera que han 
d'augmentar les expedicions des 
de Sant Fost a poblacions properes 
en el que respecta a la línia Saba-
dell-Badalona. Al document s'hi 
diu que en aquesta línia, el 59% de 
les validacions s'efectuen al Baix 

Vallès i gran part d'aquestes són 
entre Mollet i Sant Fost. "L'ATM 
va revisar la línia i ens va donar 
la raó, és per això que no aca-
bem d'entendre que encara no 
hi hagi canvis", assevera Borràs. 
Així mateix assenyala que a l'Ajun-
tament "van agafar el tema amb 
interès, però de moment no han 
fet res", lamenta. 

Junta de Mobilitat
El consistori de Sant Fost i Direcció 
General de Transports i Mobilitat 
de la Generalitat es van reunir el 
passat 12 de març per "tractar 
els problemes de mobilitat que 
afecten en especial a les urba-
nitzacions de la Conreria, Mas 
Corts i Mas Llombart". Segons 
va informar el consistori, en aque-
lla reunió es va acordar que "la 
Direcció General realitzaria un 
estudi que tindria en compte les 
diferents opcions per a les urba-
nitzacions presentades per l'al-

caldessa Montserrat Sanmartí". 
Tot i això, l'Ajuntament no ha fet 

públiques les opcions presentades 
a la Direcció General. Des de l'AV 
de la Selva del Vallès, tampoc es co-
neixen els detalls. Per la seva ban-
da, la Generalitat ha explicat que 
està "analitzant tècnicament les 
opcions per tornar-nos a reunir 
amb l'Ajuntament".

La reclamació de Podem
A finals de març Podem Sant Fost 
feia públic un comunicat en el qual 
reclamava que Mas Llombart, Mas 
Corts i la Conreria estiguessin con-
nectades com la resta de Sant Fost. 

La formació demanava que 
l'Ajuntament presentés una moció 
a la comissió de territori de la Ge-
neralitat per millorar l'accessibili-
tat i la connexió de les urbanitza-
cions i exigia també "la subvenció 
d'un servei de transport escolar 
per als nens i nenes dels barris 
esmentats".  a.a.

Ajuntament i Generalitat han 
acordat estudiar mesures

 per millorar la connexió de
les urbanitzacions

SANT FOST.  A les 6.41 h del dijous 
Bombers va rebre l'avís d'un in-
cendi en el garatge d'una casa del 
Carrer Pius XII número 3 de Sant 
Fost. A les 7.07 h el foc ja havia 
estat controlat per quatre dota-
cions de bombers de Mollet i Gra-
nollers. També va desplaçar-se un 
vehicle del SEM. L'incident que no 
va deixar ferits va calcinar total-

víctor león

SUCCESSOS  QUATRE DOTACIONS DE BOMBERS VAN INTERVENIR EN L'EXTINCIÓ DE L'INCENDI

PIUS XII Segons Protecció civil el foc va començar en un quadre elèctric

ment els 30 metres quadrats del 
traster. Segons Protecció Civil de 

Sant Fost, l'incendi s'hauria origi-
nat  en un quadre elèctric. 

Un foc a Sant Fost
deixa totalment 
calcinat un garatge

MOLLET.  Dissabte des de les 10.30 
h fins a les 23 h, es celebrarà en el 
parc de Can Mulà de Mollet, la 10a 
Trobada inclusiva Igualem que 
té com a objectiu que els infants 
"amb o sense necessitats espe-
cials, estableixin relacions so-
cials que els portin a conèixer-
se i respectar-se". A més d'un 
concert, hi haurà tallers, jocs, ex-
posicions o espectacles. 

Mollet celebra la 
10a Trobada 
Inclusiva Igualem

SOCIAL
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MUNICIPALS 26-M  LA CANDIDATURA INCORPORA REPRESENTANTS DEL TEIXIT ASSOCIATIU, VEÏNAL, CULTURAL, COMERCIAL I DE L'ESPORT DE LA CIUTAT

LA FORMACIÓ APUNTA QUE BARCELONA EN COMÚ ERA UN ACORD CIRCUMSCRIT EXCLUSIVAMENT A LA CIUTAT COMTAL

El PSC de Mollet presenta una llista de
35 persones que volen "renovar la ciutat"

Catalunya en Comú qüestiona la 
pertinença de Podem a l'Entesa
MOLLET. En el polèmic entramat 
sobre la creació del grup muni-
cipal de Podem a l'Ajuntament 
de Mollet hi ha entrat un nou ac-
tor. Després que Podem defensés 
la seva pertinença a la coalició 
Entesa a través de Barcelona en 
Comú, Catalunya en Comú ha 
emès un comunicat en què qües-

tiona aquesta interpretació de la 
formació lila molletana.

Segons la Catalunya en Comú, 
la coalició supramunicipal que el 
2015 va concórrer a les eleccions 
municipals era Entesa –forma-
da per Iniciativa per Catalunya 
Verds, Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Entesa pel Progrés Munici-

pal i Barcelona en Comú. Per tant, 
argumenten en un comunicat que 
"aquesta coalició és l'única legí-
tima des de la perspectiva legal 
electoral".

Exclusivament a Barcelona
En el text, a més, Catalunya en 
Comú desautoritza l'argument de 

MOLLET. Divendres es va presen-
tar al Mercat Vell la llista comple-
ta dels homes i dones que formen 
la candidatura del PSC de Mollet 
per a les pròximes eleccions mu-
nicipals del 26 de maig. Una llista 
que segons Josep Monràs, actual 
alcalde i candidat a la reelecció, 
està formada per “persones que 
s’han incorporat noves, que són 
del teixit associatiu, veïnal, del 
món cultural, comercial, de l’es-
port i que treballa per la ciutat 
i vol contribuir honestament i 
humilment en aquest projecte”.

Monràs va començar l’acte 
agraint als sis regidors que l’han 
acompanyat en aquest mandat la 
feina feta i posant en valor que han 
aconseguit complir el 90% del que 
havien promès. “Ens avala allò que 
vam dir que faríem per la ciutat 
respecte a allò que ha passat. Per 
tant, el programa que presenta-
rem també tindrà tota l’energia, 
la força i la perspectiva de futur 
necessària per a la ciutat”, afegia.

f.f.

A L'ESCENARI  Els membres de la candidatura del PSC de Mollet, al Mercat Vell

Un projecte, explicava Monràs, 
“d’esperança, d’il·lusió i optimis-
me”. Amb el lema Mollet en bones 
mans, es presenta aquesta candida-
tura que buscarà treballar “per una 
ciutat neta i amable, una ciutat 
educadora pel futur, d’oportu-
nitats, 100% verda, oberta a Eu-
ropa i al món, moderna i smart, 

amb les noves tecnologies per 
desenvolupar, una ciutat segura 
i cívica i a la vegada accessible i 
sostenible, justa, feminista, salu-
dable i viva”, remarcava Monràs.

A l'alcaldable el segueixen Mire-
ia Dionisio, Juan José Baños, Encar-
na Ortiz, Raúl Broto, Mercè Pérez, 
Francisco Paradas, Ana Maria Díaz, 

J. Ignacio Torrecilla i Maria Josefa 
Muñoz, que són els 10 primers.

Un acte inicialment prohibit
A l’inici de la presentació Monràs 
comunicava que ERC havia volgut 
impedir l'acte presentant una al·le-
gació a la Junta Electoral de Zona 
(JEZ). El candidat afirmava que 

"això és producte de la por, per-
què els seus actes no estan teixits 
com els nostres, i el seu projecte 
es comença a desinflar”.

ERC va presentar dijous al migdia 
a la JEZ un escrit denunciant l'ús del 
Mercat Vell, considerant que s'in-
complia la llei perquè era un espai 
públic que no s'havia cedit com a 
espai electoral per a la campanya 
de les eleccions generals aquell 
dia. "Considerem que és una de-
sigualtat manifesta que l'Ajunta-
ment no cedeixi el local i el reser-
vi per al partit que governa", deia 
la denúncia d'ERC. I la JEZ va resol-
dre el mateix divendres a la tarda a 
favor de la denúncia prohibint lacte.

Tanmateix, l'alcalde i el PSC van 
interposar sengles recursos a la 
resolució i finalment la JEZ va re-
soldre "que el PSC de Mollet ha 
complert amb la Llei Electoral", 
segons explica el mateix partit en 
un comunicat. Els socialistes afegei-
xen que "ERC Mollet va intentar 
de totes maneres frenar l’èxit 
d’aquest acte arribant al ridícul  
de denunciar a la Junta Electoral 
els anuncis promocionant l’acte" 
i defineixen aquestes acusacions 
d'un "intent de coartar la nostra 
llibertat d’expressió i els nostres 
drets polítics".  f.f /redacció

Podem, ja que "els agents que 
van impulsar la candidatura 
Barcelona en Comú al munici-
pi de Barcelona van signar un 
acord entre ells per regular 
diversos aspectes del seu fun-
cionament intern". L'escrit tam-
bé afegeix que "aquest acord se 
circumscriu exclusivament al 
municipi de Barcelona, i en cap 
cas s'ha de confondre amb la 
forma legal amb la qual des de 
la perspectiva electoral es pre-
senta la candidatura local a les 
eleccions municipals". 

MOLLET. El Jardinet del Casal aco-
llirà diumenge (12 h) l'acte per 
donar a conèixer la candidatura 
i el programa de Mollet en Comú 
per a les eleccions municipals. Es 
presentaran les 35 persones que 
formen la llista per al 26-M i les 
50 propostes més destacades del 
programa electoral. L’acte clourà 
amb la intervenció final de la cap 
de llista de Mollet en Comú, Mari-
na Escribano, i amb un pica-pica 
posterior. 

Mollet en Comú 
presenta la llista
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LA LLAGOSTA
27/04 Ana Cubiles Molinillo 82 anys
MOLLET DEL VALLÈS 
23/04 Concepcion Codorniu Dalmases  94 anys
24/04 Martin Galo Calvo 71 anys
26/04 Lorenzo Fraile Dominguez 85 anys
MONTMELÓ
24/04 Luisa Ortega Ubeda 86 anys 
27/04 Francisco Santiago Pino 69 anys
PALAU SOLITA I PLEGAMANS
25/04 Gregorio Garzo Buenavida 66 anys
29/04 Agustin Busquets Fabregas 88 anys
STA. PERPETUA
24/04 Jesus Dominguez Montiel 52 anys
26/04 Pilar Rodriguez Jurado 66 anys
27/04 Rosario Sanchez Marquez 65 anys 

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

27/4 Gala Fuentes Montoro (Mollet)
21/4 Javier Ruiz Romero (Mollet)
22/4 Alvaro Blanco Moyano (Mollet)
22/4 Izan Eduardo Molina Ferreira (La Llagosta)
24/4 Gabriela Moreno Ríos (Santa Perpètua)
23/4 Nerea Soria Codina (Santa Perpètua)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 4 de maig
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 5 de maig
A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 6 de maig
A les 20.30h: Breus entrevistes als alcaldables 
de Montmeló dels partits amb representació 
municipal
Dimarts, 7 de maig
A les 20.30h: Breus entrevistes als alcaldables 
de Montornès dels partits amb representació 
municipal
Dimecres, 8 de maig
A les 20.30h: Breus entrevistes als alcaldables 
de Parets dels partits amb representació 
municipal
Dijous, 9 de maig
A les 20.30h: Breus entrevistes als alcaldables de 
Mollet dels partits amb representació municipal
 

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

www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET. La candidatura d'Ara 
Mollet ERC MES ha anunciat que 
si governa a l'Ajuntament crearà 
una regidoria pel respecte animal. 
Així ho explicaven dimarts en una 
roda de premsa gens habitual en-
voltats d'animals de companyia. 
"L'Ajuntament no ha tingut 
una relació fluïda amb el món 
animalista perquè no hi ha ha-
gut la voluntat d'aprofundir en 
aquest agermanament", consi-
derava el cap de llista, Oriol López.

El candidat recordava que uns 
dels reptes presentats per Ara 
Mollet en campanya és la creació 
d'una oficina pel benestar animal, 
un punt d'informació i coordina-
ció "no només per a aquells ve-
ïns que tenen animals sinó que 
treballi per la convivència", deia 

MOLLET. Canviem Mollet lliurava 
dimarts els premis del segon Con-
curs de Projectes per l'impuls de 
Mollet, un certamen que ajuda a 
finançar propostes d'entitats locals  

amb una aportació econòmica. "És 
una aportació modesta però és 
la nostra contribució a la feina 
voluntària d'aquestes entitats", 
deia la regidora Marina Escribano. 

Enguany, dels set projectes pre-
sentats, els guanyadors han estat el 
Pla d'acció social contra el càncer, 
de l'Associació Espanyola contra 
el Càncer; la Batucada escolar, de 
l'AMPA Salvat Papasseit; el festival 
L'Arlequí, d'Escena Mollet, i la pro-
gramació de la Colla Morada. Ca-
dascun han rebut 500 euros. 

El Codi Ètic de Canviem establia 
un topall en les percepcions eco-
nòmiques que rebien els regidors 
a dedicació exclusiva i és d'aquests 
diners sobrants d'on surten les 
donacions. En els quatre anys de 
mandat, s'han fet donacions per 
valor de 7.610, entre el concurs de 
projectes i aportacions a Creu Roja 
i Proactiva Open Arms . 

MUNICIPALS 26-M  LA CANDIDATURA DEFENSA L'APROPAMENT AL MÓN ANIMALISTA

ENTITATS  EL GRUP MUNICIPAL LLIURA 2.000 EUROS A PROJECTES DE 4 ASSOCIACIONS LOCALS

Ara Mollet proposa crear una 
regidoria pel respecte animal

Canviem premia el treball voluntari

ACTES

Miquel Iceta, a la
8a Festa de la Rosa

Podem Sant Fost, encapçalat 
per Albert Bastida, presentarà 
dissabte (12 h) la seva candida-
tura a La Llera. Ho farà de la mà 
de diferents col·lectius socials 
i en una jornada amb música, 
barbacoa, mojitos i animació 
infantil, entre d'altres.

Podem es dóna a 
conèixer a La Llera

Podem la Llagosta presenta 
aquest divendres (de 18 h a 20 h) 
la seva candidatura per a les 
eleccions municipals. Serà a la 
plaça d'Antoni Baqué amb la 
participació dels alcaldables de 
Podem a la Llagosta (Montse 
Garcia), Sabadell (Marta Morell) 
i Mollet (Xaviar Buzón). Hi hau-
rà música i pica-pica.

Podem la Llagosta es 
presenta a la plaça 
d'Antoni Baqué

La Llera acull divendres (19 h) la 
presentació del programa ecolo-
gista del PSC de Sant Fost, amb 
Juan Álvarez (1r secretari del PSC 
local), José Antonio Pérez (del 
Grup Ecologista Sant Fost) i Jordi 
Terrades (diputat al Parlament).

Jordi Terrades, amb 
el PSC de Sant Fost

El PSC del Vallès Oriental orga-
nitza dissabte la 8a edició Festa 
de la Rosa a la plaça de la Quinta-
na de Montmeló (12 h). Hi serà el 
primer secretari del PSC, Miquel 
Iceta, i de la ministra d'Hisenda, 
María Jesús Montero. En l'acte es 
presentaran els caps de llista de 
la comarca per a les municipals.

López, en referència a les queixes 
per incivisme en relació amb els 
animals de companyia. 

Per la seva part, el veterinari i 
membre de Vallès Natura Toni Va-
lle recordava "tota aquella gent 

que treballa pel benestar dels 
animals a la ciutat amb protec-
tores, amb les colònies de gats, 
que són un orgull de ciutat i que 
han d'estar representades a 
l'Ajuntament". 

l.o.

ANIMALISME López i Valle, amb simpatitzants i els seus animals de companyia

l.o.

GUANYADORS Els regidors i membres de les entitats guardonades



dV, 3 Maig 2019 15



dV, 3 maig 201916

Plans d'ocupació, a ParetsL'Adhec i Molletauto lliuren els premis del sorteig
L’Ajuntament de Parets ha publicat una nova 
convocatòria dels Plans d’Ocupació Local, amb 
una trentena de llocs de feina. El formulari 
d'inscripció es pot trobar a l'SLOP o a l'OAC i les 
sol·licituds es poden lliurar fins al 7 de maig.

L'ADHEC S.XXI i Molletauto van lliurar dilluns el premi del sorteig
per als comerciants de Mollet a Inmaculada Amills, la guanyadora.
Es tracta d'una nit d'hotel de dissabte a diumenge amb tot inclòs.
A més, Amills podrà gaudir un cap de setmana d'un cotxe Opel
Combo –des del divendres a la tarda fins al dilluns al matí–.

ECONOMIA

UN CENTENAR DE 
CRITS EN DEFENSA 
DELS TREBALLADORS

Més d'un centenar de persones es van manifestar dimecres a Mollet per reivindicar 
els drets i llibertats de la classe treballadora, amb motiu del Dia Internacional dels 
Treballadors. La mobilització organitzada per la CGT Vallès Oriental va arrencar  
davant de l'Ajuntament i va transcórrer els principals carrers de la ciutat, fins a la  
masia de Can Borrell. A més, va comptar amb una performance de l'associació l'Atzarola.

ona cervera

MOBILITZACIÓ  LA CGT VA ORGANITZAR UNA NOVA MANIFESTACIÓ PELS CARRES DE MOLLET

PARETS. Inspecció de Treball i Mos-
sos d'Esquadra van constatar di-
lluns a la matinada que el Grupo 
Zeta va vulnerar el dret de vaga 
dels treballadors de la rotativa de 
Parets en desviar la impressió dels 
diaris Sport i El Periódico de Cata-
lunya a impremtes d'altres grups 
editors, segons el Col·lectiu Ronda, 
que defensa els treballadors.

La regulació del dret de vaga 
impedeix a les empreses desen-
volupar qualsevol acció per mini-
mitzar l'impacte i la visibilitat de la 
interrupció de la prestació laboral. 
Tot i això, tal com van constatar 
tant Inspecció de Treball com els 
agents dels Mossos, Grupo Zeta 
va aconseguir anul·lar l'efecte de 
l'aturada vehiculant la impressió 
dels diaris a través de les rotati-
ves Imprintsa, propietat de Prensa 

Ibérica, i Bermont, del grup Uni-
dad Editorial que edita els diaris 
El Mundo i Marca, entre d'altres. 
A través d'aquest il·lícit, Zeta va 
preservar les importants edicions 
del dilluns, que informaven dels 
resultats de les eleccions generals 
del dia anterior. A banda de tras-
lladar la producció a tercers, Gru-
po Zeta també va incórrer en una 
nova vulneració del dret de vaga 
obligant els treballadors vaguistes 
a allargar la seva jornada ordinària 
per completar la producció.

La vaga de dilluns, així com les 
convocades per dimarts al matí i 
a la tarda, arribaven després que 
l'empresa anunciés el tancament 
de la planta d'impressió a Parets i 
un ERO d’extinció, que suposaria 
l’acomiadament dels 54 treballa-
dors de la planta.  acn

LA PLANTILLA CONTRA L'ANUNCI DE TANCAMENT

Zeta vulnera el dret de
vaga dels seus treballadors, 
segons Inspecció de Treball

MONTORNÈS.  El grup Benvic Eu-
rope ha comprat oficialment els 
terrenys on està situada la planta 
de Montornès, al carrer del Besòs, 
4-6. Aquest pas es va oficialitzar 
el passat mes de desembre i des 
de llavors l’empresa deixa de ser 
l'arrendatària dels terrenys per 

passar a tenir-ne la propietat.
L’empresa, que fabrica com-

postos PVC (clorur de polivinil) 
rígids i flexibles des de fa més de 
50 anys, té dues plantes més a Eu-
ropa: una a Ferrara (Itàlia) i una 
altra a Chevigny-Saint-Sauveur 
(França). Segons apunten fonts 

de Benvic, aquesta transacció és 
molt positiva. “Hi ha algú que 
pensa en el futur de la compa-
nyia i això sempre és bo per a 
qualsevol treballador dels que 
estem aquí”, afirmen des de la 
planta de Montornès, que alberga 
una setantena de treballadors. 

EMPRESES  FINS AL DESEMBRE LA MULTINACIONAL EUROPEA ERA L'ARRENDATÀRIA DE LA SEU

comitè de Gràfiques de Premsa diaria

REIVINDICACIONS Durant la vaga de la matinada de dilluns

Benvic compra els terrenys 
de la seva planta de Montornès
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Les millors pizzes al forn de llenya, 
a la pizzeria de Can Prat de Mollet
La Masia Restaurant Can Prat de Mollet ara 
també ofereix un servei de pizzes. Per tant, 
ja es pot gaudir de La Pizzeria de Can Prat, 
amb les millors pizzes fetes al forn de llenya 
d'arreu de la comarca del Vallès Oriental. 
Les persones que vulguin provar les pizzes, 
novetat al restaurant, poden fer les reserves 
mitjançant el telèfon 93 593 56 02. Concre-
tament, el servei de pizzeria estarà obert de 

dilluns a diumenge al migdia, així com els 
divendres i dissabtes a la nit. 

El restaurant Can Prat és una masia fun-
dada fa més de 150 anys, que dóna nom a 
l'avinguda on se situa, a Mollet del Vallès, i 
també ofereix altres serveis, com el de bufet 
lliure –els dissabtes i diumenges al migdia 
amb animació infantil, i els dissabtes a la nit 
amb ball–.

RESTAURANT CAN PRAT
Av. Can Prat, s/n. Mollet. Tel. 93 593 56 02 

www.facebook.com/restaurantcanprat

Torna el Mercat Medieval als
carrers de Palau-solità i Plegamans
Aquest cap de setmana, Palau-solità i Ple-
gamans acollirà una nova edició del Mercat 
Medieval. L’esdeveniment recrea un ambient 
propi de l’Edat Mitjana al voltant del Castell 
de Plegamans, el carrer Sant Lluís i el parc de 
Can Linares. El Mercat situa en un primer pla 
la història i el patrimoni del municipi, conver-
tint el Castell en el protagonista. Aquest esde-
veniment és tot un reclam turístic pel munici-

pi i ofereix una alternativa a l’agenda cultural 
i d’oci de la rodalia de Barcelona. L’edició 
d’enguany manté el mateix recorregut que 
l’any anterior: el parc de Can Linares, el car-
rer de Sant Lluís i el Castell. Més d’un cente-
nar de parades oferiran els seus productes i 
serveis, entre les quals n’hi ha 72 provinents 
d’arreu de Catalunya i d’altres comunitats i 
23 locals, a més de les tradicionals tavernes.

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Castell de Plegamans, carrer Sant Lluís i el parc de Can Linares 

www.palauplegamans.net
L’APARADOR

DE LA SETMANA
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IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO DE 104 M2 
EN MOLLET. CAN 
BORRELL. 3 habi-
taciones, baño y 
aseo, cocina office 
reformada, lava-
dero, salón-co-
medor de 24 m2 
con salida a bal-
cón. Calefacción. 
Parking. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14070.   PVP: 
235.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

ÁTICO DE 101 M2 
CON TERRAZA EN 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Finca 
con ascensor. Vi-
vienda exterior de 
4 habitaciones, 2 
baños, terraza de 
70 m2. Cuenta con 
suelos de gres, 
ventanas alumi-
nio. Certificación 
energética: G. 

Ref. JV14099. PVP: 
205.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO REFORMA-
DO EN MOLLET. 
CENTRO. 74 m2. 4ª 
planta en finca sin 
ascensor. Consta 
de 3 dormitorios, 
1 baño, terra-
do comunitario y 
lavadero. Com-
pletamente refor-
mado. Calefacción 
y aire acondicio-
nado. Certifica-
ción energética: F. 
Ref. JV14104. PVP: 
150.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO REFORMA-
DO DE 66M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
Finca sin ascensor. 
Consta de 3 habi-
taciones, 1 baño, 
salón con cocina 
americana, baño 
reformado, lava-
dero, suelos de 
parquet, puertas 
lacadas blancas, 

calefacción. Certi-
ficación energéti-
ca: F. Ref. JV14147. 
PVP: 120.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. 
85m2. Piso refor-
mado de 4 habi-
taciones, 2 baños, 
salón-comedor, 
balcón, lavadero, 
cocina y baño re-
formados. Cuenta 
con suelos de par-
quet y gres. Cale-
facción. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14145. PVP: 
185.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO DE 83M2 
CON TERRAZA EN 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Segun-
do piso sin ascen-
sor con trastero y 
terraza, céntrico 
zona rambla. Con 
tres amplias ha-
bitaciones, baño 
completo, cocina 
office, salón co-

medor, calefac-
ción. Certificación 
energética: F. 
Ref. JV14144. PVP: 
150.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

LLOGUER

SRA. NECESITA 
HABITACIÓN en 
casa persona ju-

bilada. Vallès Ori-
ental. Teléfono de 
contacto:  678 350 
973.

SRA. NECESSITA 
HABITACIÓ a casa 
persona jubilada. 
Vallès Oriental. Te-
lèfon de contacte: 
678 350 973. 

MOTOR

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, 
Parets...) Precio 
asequible. Telé-
fono de contacto: 
632 04 50 66.

OPEL ZAFIRA 2.0 
ELEGANCE. 110 
CV. Año 2000. 
237.827 km. PVP: 
2.200 euros. Telé-
fono de contacto: 
630 06 59 90.

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 
CV, del año 2010, 
102.877 km. PVP: 
8.300 euros. Telé-
fono de contacto: 
630 06 59 90.

SE VENDE FIAT 
500 1.3, 70 CV, any 
2013. 67.413 km. 
PVP: 7.800 euros. 
Teléfono de con-
tacto: 630 06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 
90 CV, any 2013, 
95.669 km. PVP: 
11.500 euros. Telé-
fono de contacto: 
630 06 59 90.

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

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. PVP: 3.400 eur. 
Teléfono de con-
tacto: 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUN-

GE 1.2, 70 cavalls. 
56.432 km. PVP: 
8.100 euros. Telè-
fon de contacte: 93 
593 26 44.

RELAX

TRES CHICAS TE 
ESPERAN EN CASA 
DE RELAX lo ha-
cen todo sin pri-
sas menos griego. 
Hacemos duplex 
dos chicas media 
hora por 60 euros 
una blanca y una 
morena o dos mo-
renas. Mollet del 
Vallès. Teléfono de 
contacto: 93 138 
27 10.

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

ES VEN TERRENY 
PARTICULAR 573M2  

A SANT FOST 
Cèntric al costat de tots els 

serveis, Ajuntament, forn, CAP, 
correus. ES POT CONSTRUIR.

619 056 366 Agustí

LLOGO PLAÇA  
DE PARKING 

MOLLET DEL VALLÈS 
Balmes 31. Obra nova 

50€/mes
      93 593 04 03

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)
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Gairebé el 80% de baixvallesans van anar diumenge a les urnes en unes 
eleccions generals que van fer tornar a aflorar el cinturó roig –on els 
socialistes són hegemònics– que en les últimes cites electorals a l'Estat havia 
perdut pistonada en favor del lila de la confluència entre els actuals comuns 
i Podem. Amb un important creixement, el PSC s'ha imposat en la majoria 
de municipis del Baix Vallès, que, com en gran part de l'Estat, han respost a 
la crida feta per Pedro Sánchez, que durant les darreres setmanes ha atiat la 
campanya de la por per la possible conformació d'un tripartit de dretes format 
per PP, Cs i VOX, la ultradreta que, malauradament ha aconseguit representació 
al Congrés, una mala notícia que s'haurà de saber gestionar perquè no vagi a 
a més. A Catalunya, una de les derivades ha estat el triomf d'ERC com a primer 
partit més votat, un increment de suports que al Baix Vallès s'ha traduït en la 
duplicació de vots respecte a les eleccions generals del 26 de juny de 2016.El 
clar creixement dels republicans ha fet que ERC hagi estat, fins i tot, primera força 
a alguns municipis com Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles.
Quan encara patim la ressaca de les generals afrontem una campanya per a les 
municipals, en què serà interessant comprovar si aquestes tendències en el vot 
es consoliden i en què, afortunadament i a diferència del passat diumenge, les 
idees xenòfobes i retrògrades de la ultradreta de VOX no seran presents. 

DE CAMPANYA EN CAMPANYA
Editorial

ota la pressió del moment polí-
tic pot ofegar un exercici sovint 
discret i silenciat. Hem parlat 
extensament sobre l'acció dels 

diversos poders polítics, dels mitjans de 
comunicació, de les activitats dels actors 
socials, de discursos -certs o falsos- i sobre-
tot, d'exercici de drets com és el de mani-
festar-se o de votar.

A l'horitzó de les properes eleccions mu-
nicipals s'albiren dues possibles víctimes 
de tot plegat: un exercici responsable del 
vot mitjançant unes mínimes premisses ra-
cionals i una composició dels Ajuntaments 
enfocades a l'activitat política diària de la 
convivència més immediata. Tot el debat 
sobre la configuració del Règim del 78 es-
panyol, el dret d'autodeterminació, la pre-
sència de presos i exiliats polítics i la vul-
neració de drets fonamentals que es reitera 
no pot condicionar el debat real, tangible, 
palpable, d'aquelles coses més properes 
que condicionen de forma més directa a la 
vida en comunitat que desenvolupem als 
nostres pobles i ciutats.

T
EXIGIM VESTITS A MIDA

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

Per això, aquest cop més que mai, cal 
desconfiar de sigles, marques i franquíci-
es; cal mirar de reülls els lemes i els es-
lògans repetits fins la sacietat i buits de 
contingut pràctic. Per altra banda, hem de 
preguntar-nos quines mancances ofereix 
la nostra població de residència, i quines 
solucions aporta cadascú dels qui aspiren 
a ser regidores i regidors, sense concessi-
ons ni miraments: sense permetre fugides 
d'estudi ni discursos espuris que no vénen 
a tomb. 

Però a més, cal tenir una mirada més 
àmplia i, fins i tot, ambiciosa: quin pro-
jecte de futur, amb objectius i idees fortes, 
volem per als nostres municipis, específic, 
concret i d'acord amb les diverses singu-
laritats que presenten dits municipis. Hem 
d'exigir un vestit a mida per a les nostres 
poblacions, ben apamat, ben ajustat, el pa-
tronatge del qual s'hagi extret d'apamar, 
racó a racó, el nostre poble, i no pas d'unes 
plantilles que es puguin aplicar a qualse-
vol indret.
Si no ho fem així, els nostres drets polítics 
són una fal·làcia i ens els deixarem degra-
dar inconscientment. I d'això depèn el fu-
tur de les nostres viles.

om a consumidors i per l'experi-
ència al sector elèctric d'algunes 
de les nostres companyes, la CUP 
Mollet som conscients que la ma-

joria dels ciutadans desconeix el funciona-
ment  del mercat d'electricitat, un mercat 
que a causa de la seva voracitat contra els 
sectors menys afavorits és percebut majori-
tàriament com un mercat injust, oligopòlic 
i opac.

Les empreses comercialitzadores contri-
bueixen a això de manera activa i conscient 
amb una facturació que dificulta enorme-
ment una correcta interpretació del que ens 
estan cobrant i fent que les persones usuàri-
es no puguin detectar irregularitats i dubtin 
contínuament de la seva correcció, en no sa-
ber identificar els conceptes que inclouen. 

D'altra banda, el desconeixement del fun-
cionament del mercat elèctric provoca que 
l'usuari/a no pugui accedir amb garanties a 
suports i assessoraments que podrien aba-
ratir el cost de les factures de la seva llar, tal 
com la reducció de la potència, el canvi de 
tarifa d'accés, el canvi de producte contrac-
tat o el Bo Social, en no saber on trobar ajut 
i informació fidedigna sobre les condicions i 
gestions a realitzar.

Per acabar amb aquesta indefensió i se-
guir avançant en la lluita contra la pobresa 
energètica,  la CUP Mollet crearem al proper 
ajuntament un Punt d'Informació i Assesso-
rament Energètic (PIAE). Un nou servei mu-
nicipal al que la ciutadania podrà adreçar-se 
per a rebre informació sobre les maneres 
útils i pràctiques de reduir i optimitzar la 
despesa dels rebuts de la llum, l’aigua i el 
gas. El PIAE també tindrà la missió de detec-
tar i reduir la pobresa energètica i garantir 

Pobresa energètica
els drets dels molletans i molletanes a l'ac-
cés als subministraments bàsics. 

Atenent a la Llei 24/2015, s'adreçarà 
especialment  a aquelles persones que pa-
teixen la pobresa energètica o són vulne-
rables de patir-la, sigui per dificultats eco-
nòmiques i laborals (atur de llarga durada, 
finalització de prestacions socials, manca 
d'ingressos), situacions de dependència 
(persones grans, amb discapacitat, menors 
a la llar) o algun tipus de dificultat sociosa-
nitària que requereix la connexió a aparells 
elèctrics. 

A aquestes persones se les acompanyarà 
en la sol·licitud del bo social segons el seu 
grau de vulnerabilitat i el PIAE treballarà 
en la línia de desenvolupar amb els Servei 
Socials municipals els mecanismes neces-
saris per atendre aquestes situacions que 
contempla la llei 24/2015 i que facilita 
la redacció d'expedients per acreditar la 
vulnerabilitat o no d'un usuari i evitar el 
procés de tall de subministrament quan 
una comercialitzadora informi de l'impaga-
ment d'una factura.

Entre altres accions el PIAE treballarà 
per establir convenis municipals amb gre-
mis i col·legis d'instal·ladors per a l’expedi-
ció de certificats energètics que facilitin els 
tràmits amb la companyia distribuïdora. En 
el cas de l’electricitat, per a realitzar algu-
nes modificacions contractuals com canvis 
de potència o de tarifa d'accés, la distribuï-
dora pot sol·licitar el certificat d'instal·laci-
ons elèctriques, així com la cèdula d'habita-
bilitat de l'habitatge. Per a les  famílies en 
situació de vulnerabilitat el cost d'aquests 
certificats pot ser inassequible.  

Mitjançant la signatura d’aquests conve-
nis amb els gremis i col·legis corresponents 
i d’altres accions, aquests tràmits podran 
ser assumits per l'Administració, sense cap 
cost per als molletans i molletanes  en situ-
ació de vulnerabilitat, o a un preu substan-
cialment inferior a l'habitual.

C

MARC 
COMPTE

CUP Mollet

Bústia

Agraïment
Des d'aquí vull fer públic el meu agraïment 
a tot el personal de l'Hospital de Mollet del 
Vallès per la diligència i l'amabilitat amb què 
he estat atesa, i, com no, felicitar-los per les 
magnífiques instal·lacions. Vull afegir el meu 
reconeixement persona a tots els que ja ha 
rebut merescudament aquest Hospital. 

 montserrat pascual prat  mollet

CIBERACTIVITAT 

No és normal que triguin més de tres 
mesos en fer-te una ecografia a la cama 
a l'hospital i si vas a la seva mútua 
@fsmhospital en només una setmana 
ja han programat la prova a l'hospital. 
Queixa d'una persona a la plataforma 
ahir davant l'hospital d #Mollet Una 
vergonya, així NO  

@defensanitatbv
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El Riera Seca acull el 18è Trofeu Ciutat de Mollet
El pavelló municipal Riera Seca acollirà dissabte el 18è Trofeu Ciutat 
de Mollet de Patinatge Artístic, un esdeveniment que reunirà unes 
350 patinadores d'un total de 22 clubs. Del CPA Mollet en participaran 
60. El torneig comptarà amb les categories des d'aleví fins a sènior i 
d'iniciació. Hi assistiran patinadores d'àmbit nacional i internacional.

Laura Campos, or a Manchester
Laura Campos, de l'Escola Ganesh de Mollet, es 
va proclamar campiona de l'Open Internacional 
de Taekwondo que es va disputar a Manchester 
(Anglaterra). A més, la seva companya Sònia 
Merino va aconseguir la medalla de plata.

ESPORTS

MOLLET. El CF Mollet UE es va em-
portar el derbi molletà de Sego-
na Catalana del camp municipal 
Zona Sud per 0 gols a 3, en el par-
tit corresponent a la 30a jornada 
de lliga. Els rojos es van mostrar 
superiors, van controlar el joc i 
la possessió durant bona part de 
l’enfrontament i van tenir les oca-
sions més clares.

El partit, disputat el dissabte, va 
estar protagonitzat per la polèmi-
ca, amb dues decisions arbitrals 
que van provocar molta indigna-
ció entre els jugadors i l’staff tèc-
nic de la UD Molletense. En primer 
lloc, en la jugada que finalitza amb 
el segon gol del Mollet –obra de 
José González al minut 52–, ini-
cialment el col·legiat va indicar 
falta a favor del conjunt local, un 
llançament a pilota aturada des 
del lateral. Com a conseqüència, 
la defensa blanc-i-blava va pujar 
a rematar. Però, uns segons des-
prés, l’àrbitre va canviar de deci-
sió i va assenyalar falta al revés, 
de manera que va agafar a tots els 
jugadors de la Molletense total-
ment desprevinguts i els rojos van 
aprofitar el gran forat defensiu per 
marcar i encarrilar el partit (0-2). 
“La jugada del segon gol és ridí-
cula i condiciona tot el partit. És 
un dels errors més grans que he 
vist en la meva vida”, afirmava 

ona cervera

FUTBOL | Segona Catalana  ELS JUGADORS I ELS TÈCNICS DE LA UD MOLLETENSE ES VAN QUEIXAR MOLT PER DUES DECISIONS ARBITRALS

El CF Mollet s’emporta els tres punts del 
Zona Sud en un derbi força polèmic (0-3)

el tècnic de l’equip local, Antonio 
Filgaira, al final del matx. En con-
trast, l’entrenador del CF Mollet, 
Jordi Gallardo, considerava que 
els seus jugadors havien estat 
“més hàbils”. “Ells es queden 
protestant i nosaltres traiem 
ràpid. El futbol és per a llestos”, 
concloïa.

La mala sort per a la UD Molle-
tense no va acabar aquí, ja que tot 
seguit, al minut 53, es va quedar 

amb un home menys per l’expul-
sió de David Cordón. “L’àrbitre 
deia que l’havia insultat. Estic 
convençut que això és mentida, 
aquest noi és incapaç de fer-
ho”, assegurava Filgaira.

El Mollet es va mostrar superior
Tot i la polèmica, el tècnic del con-
junt local va reconèixer que el seu 
rival havia estat superior. I és que 
el Mollet va dur la iniciativa del 

joc durant bona part del partit i va 
liderar la vessant ofensiva.

Al minut 20 va arribar la prime-
ra ocasió clara per als vermells, 
que va salvar sota pals Gerard 
Fernández. De mica en mica, 
l’equip visitant va començar a 
mostrar la seva superioritat tan-
cant la Molletense al darrere. I, al 
24, el davanter Brian Quijada va 
obrir la llauna amb un xut creuat 
des de la banda dreta de l’atac, 

CELEBRACIÓ  Els jugadors del CF Mollet celebren el primer gol, obra del davanter Brian Quijada

després d’una cursa en solitari 
superant diversos defensors amb 
l’ajuda d’alguns rebots. 

Just abans del descans, al qual 
s’arribaria amb el 0-1, l’àrbitre va 
anul·lar un gol a la Molletense per 
fora de joc. El 0-3 definitiu, obra 
d’Óscar Casado, no va arribar fins 
al minut 75 de partit. Els de Jordi 
Gallardo van aprofitar la superio-
ritat numèrica per tancar el mar-
cador.

“Estic molt content, el plan-
tejament que hem estat treba-
llant durant tota la setmana ha 
sortit a la perfecció i no ens han 
creat cap ocasió de gol”, afirma-
va Gallardo al final del partit. “Ara 
toca seguir, queden quatre fi-
nals i hem de continuar sumant 
de tres en tres. Encara no tenim 
res fet”, explicava l’entrenador 
dels rojos referint-se al possible 
ascens a Primera Catalana.

Amb aquest resultat, el CF Mo-
llet suma 62 punts i es manté se-
gon, en zona de promoció a sis del 
líder, el Mataró. Diumenge a les 
12 h rebrà el Pubilla Casas (16è), 
al municipal Germans Gonzalvo. 
Per la seva banda, la UD Molleten-
se visitarà el camp del Montcada, 
quart classificat amb 50 punts. Els 
d’Antonio Filgaira es mantenen 
amb 42 punts, però baixen fins a 
la novena plaça.  nil artiaGa
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PARETS. El CF Parets visitarà diu-
menge (12 h) el camp municipal 
de Ripollet, en el que serà un duel 
contra un rival directe en la llui-
ta per la segona plaça, que dóna 
accés a la fase d’ascens a Primera 
Catalana. Ara mateix, la lluita per 
l’ascens està molt emocionant: 
ambdós equips estan empatats a 
55 punts, igual que el Berga, que 
és l’equip que ara mateix se situa 
segon, per la diferència de gols. Els 
paretans, per la seva banda, són 
quarts; i els ripolletencs, tercers. 
A més, el líder, la Atlètica Grama-
net, només té un punt més. 

FUTBOL |  Segona Catalana

El Parets visita
un rival directe
en la pugna
per l'ascens

ona cervera

EMPAT La Unión Llagostense va salvar 1 punt en l'últim partit com a local

LA LLAGOSTA. El FS Unión Llagos-
tense va cedir un empat al CEM 
Turó de la llagosta el dissabte 
contra el Clot (6-6), en el que va 
ser l’últim partit de lliga dels lla-
gostencs com a locals. Els homes 
de Juan Carlos García ja tenen la 
permanència assegurada un any 

més a la Lliga Nacional Catalana, 
a falta de dues jornades perquè fi-
nalitzi el campionat. 

Aquest cap de setmana, la Unión 
descansarà i el dissabte 11 de 
maig disputarà l’últim partit de 
lliga contra el Betània Patmos, 
sisè classificat.  nil artiaGa

FUTBOL SALA | Nacional Catalana  NO JUGARAN FINS AL DIA 11

La Unión jugarà un any més
a la Lliga Nacional Catalana

Segona Nacional Femenina  VAN DERROTAR EL CASTELLDEFELS

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
es manté líder a la Segona Divisió 
Nacional Femenina a falta de tres 
jornades perquè finalitzi la com-
petició. Les noies de Dani Mos-
teiro rebran dissabte (17 h) l’His-
panic de Torrent, desè classificat; 

després de superar el Castellde-
fels en l'última jornada a domicili 
(2-3). Dijous (21.50 h), en princi-
pi, van jugar el partit de semifinals 
de la Copa de Catalunya contra 
l'Eixample, durant el tancament 
d'aquesta edició del diari.  

La Concòrdia manté el lideratge

Divisió d'Honor Catalana  EL TORNEIG ES FARÀ EL 2 DE JUNY

SANT FOST. El FS Barri Can Calet 
organitzarà un any més el seu 
torneig de futbol sala masculí de 
12 hores, que es disputarà el diu-
menge 2 de juny. Les inscripcions 
ja estan obertes i tenen un preu 
de 200 euros. El torneig és apte 
per a jugadors a partir de 16 anys 
d'edat. Com a novetat, aquest any 
es celebrarà al pavelló municipal 
2 de Sant Fost de Campsentelles, 
i no a l'1.

Des del club asseguren que hi 
participaran fins i tot jugadors 
professionals. Per als guanyadors 
del torneig hi haurà un premi de 
800 euros. També hi haurà un 

segon premi de 200 euros. 

Inscripcions obertes per al 
torneig de 12 h del Can Calet 

A prop del descens

El Can Calet va patir una dura derrota 
a la Divisió d'Honor: 7 a 3 a domicili 
contra el Lloret-Costa Brava. A falta 
de tres jornades perquè acabi la lliga, 
el conjunt de Sant Fost se situa només 
tres punts per sobre del descens. El 
dissabte 11 de maig rebrà el FS Caldes, 
quart classificat amb 47 punts.

DERROTA A LA LLIGA
CONTRA EL LLORET

EQUIPAMENTS  LA GESPA ERA DEL CAMP GERMANS GONZALVO

Gespa a l'entorn de la pista d'atletisme
L'alcalde de Mollet, Josep Monràs va visitar el dimarts la instal·lació de 
la gespa artificial al perímetre de la pista d'atletisme del CA Mollet. La 
gespa correspon a la que hi havia anteriorment al camp de futbol Germans 
Gonzalvo, i que es va retirar per canviar-la per una de nova. L'antiga també 
s'ha utilitzat per cobrir un dels camps d'entrenament del CF Mollet.

ajuntament de mollet

Alexia Putellas 
accedeix a la final 
de la Champions
MOLLET. La jugadora de futbol mo-
lletana Alexia Putellas es va clas-
sificar per a la final de la Lliga de 
Campions amb el FC Barcelona, 
després de superar el Bayern de 
Munic a les semifinals. És el pri-
mer cop que el Barça femení juga 
una final de Champions. El partit 
serà el 18 de maig a Budapest.

Lliga de Campions femenina
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La paretana Sara Castillo, 
campiona sud-americana
PARETS. La patinadora paretana 
Sara Castillo, de nacionalitat espa-
nyola i brasilera, es va proclamar 
subcampiona d'Amèrica del Sud, 
en el Campeonato Sudamericano, 
que es va disputar del 19 al 30 
d'abril a la ciutat brasilera de Jo-
inville. Aquest gran resultat li ha 
permès aconseguir una plaça per 
al campionat del món. 

Anteriorment, Sara Castillo 
s'havia classificat per al 
sud-americà gràcies a una altra 
medalla de plata, aconseguida, en 
aquesta ocasió, en el campionat 
del Brasil, celebrat també a Joinvi-
lle, del 22 al 31 de març. 

PATINATGE  S'HA CLASSIFICAT PER AL CAMPIONAT DEL MÓN

SARA CASTILLO

jaime castillo

MOLLET. El Museu Isern de Mollet 
es va omplir de gom a gom amb 
motiu de la presentació sota el 
títol Recordant la Volta al Vallès 
1952-1978. Aquesta antiga prova 
va ser una cursa de regularitat 
que es va començar a celebrar 
l'any 1952, "en els temps en 
què s'iniciaven les carreres de 
motor a Espanya", explicava el 
director del museu, Josep Isern, 
qui recordava que Mollet va ser 
durant uns quants anys  "la ca-
pital de la moto". La Volta al 
Vallès va consistir en un recorre-
gut de 65 quilòmetres repartits 
en dues voltes d'un circuit que 
cada any anava canviant de lloc, 

MOTOR  LA CURSA VA SER UNA PROVA DE REGULARITAT EN LA QUAL ESTAVEN PROHIBITS ELS RELLOTGES I ELS CRONÒMETRES

El Museu Isern de Mollet recorda 
la Volta al Vallès (1952-1978)

però sempre al Vallès Oriental. 
La curiositat d'aquesta prova és 
que el guanyador no era el que 

corria més depressa, sinó el que 
aconseguia córrer les dues voltes 
amb el mateix temps, o el que més 

Fórmula 1

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acollirà del 10 al 12 
de maig el Gran Premi de Fórmula 
1. Enguany, serà la 29a edició de 
la cursa i, a la vegada, la primera 
de la temporada que es disputa al 
continent europeu. L'organització 
del GP ha anunciat que es retrà 
homenatge als pilots Ayrton Sen-
na i Roland Ratzenberger, que van 
perdre la vida fa 25 anys al circuit 
d'Imola, durant el Gran Premi de 
San Marino. A més, es duran a 
terme una sèrie d'activitats, com 
una exposició de cotxes clàssics, 
animació amb castellers i gegants; 
una exhibició de karting i sessions 
d'autògrafs amb els pilots.  

El Circuit 
homenatjarà 
Ayrton Senna al 
Gran Premi de F1raul camacHo

NOSTÀLGICS  La presentació es va fer al Museu Isern

s'hi acostava. A més, els rellotges 
i els cronòmetres per mesurar el 
temps que feia cada pilot estaven 
prohibits, de manera que es feia 
molt difícil igualar els minuts en 
cada una de les dues voltes.

Bultó va ser el primer campió
El primer corredor en guanyar la 
Volta al Vallès, l'any 1952, va ser 
Oriol Puig Bultó, el qual se'l va re-
tre homenatge durant la presen-
tació. Tenia només 16 anys quan 
Bultó es va proclamar campió de 
la prova. Actualment, és el presi-
dent tècnic de la Federació Inter-
nacional de Motociclisme (FIM), la 
seu de la qual està a Suïssa. 

A l'acte també hi van assistir ex-
pilots destacats com Benjamí Grau 
–11 vegades campió d'Espanya i 
cinc en resistència– i Josep Maria 
Busquets –tres vegades campió en 
velocitat–. Posteriorment, es va 
fer un dinar al restaurant Neoris, 
on es va homenatjar Puig Bultó.  
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EA Automoción trasllada 
la seva botiga fins a Mollet

EA Automoción va traslladar el seu 
punt físic de venda a Mollet ara fa un 
mes i mig, des de Parets. En aquestes 
poques setmanes, Esteban Alonso, 
propietari del negoci, assegura que 
"ha passat bastanta gent i les sen-
sacions són molt bones".

A EA Automoción es poden trobar 
cotxes bastant nous de mitjana i alta 
gamma –principalment de mitjana–, 
tant de quilòmetre zero, com d'ocasió. 
Entre les marques que es poden trobar, 
destaquen Mercedes, BMW i Audi, però 
també n'hi ha d'altres. EA Automoción, 
a més, té un sector especialitzat en ve-
hicles esportius d'alta cilindrada.

D'altra banda, Alonso també afe-
geix que el negoci ara establert a 
Mollet, és "pioner en la gestió pro-
fessionalitzada de venda de cotxes 
entre particulars". És a dir, quan un 

client vol vendre el seu vehicle, si con-
tracten els serveis d'EA Automoción, 
els seus professionals s'encarreguen 
de tota la part burocràtica, del canvi 
de nom, així com d'ensenyar els ve-
hicles als possibles compradors. És a 
dir, en paraules, d'Alonso, "nosaltres 
fem tota la feina bruta de la venda 
d'un cotxe". Tot plegat, únicament a 
canvi d'un 4% del preu final de venda 
del vehicle. Des de l'empresa afirmen 
que es tracta d'un "servei eficient 
amb una atenció personalitzada", 
i afegeixen que "et taxem el cotxe 
sense compromís".

Quan un es trasllada de casa és una 
experiència estressant però si a sobre 
es fa a una ciutat situada a centenars 
de milers de quilòmetres, la mudança 
es converteix en tota una odissea en 
la qual molta gent no sap com actuar. 
Moltes vegades pensem que fer-ho con-
duint és la manera més simple, però no 
comptem que el vehicle patirà un des-
gast i a més tindrem despeses afegides 
com són el combustible, l’allotjament i 
els àpats durant el viatge.

El primer que hem de fer a l’hora 
de traslladar el nostre vehicle (cot-
xe, moto, caravana) a una altra ciutat 
és planificar el procés amb unes set-
manes d’avançament, de manera que 
puguem trobar una empresa de trans-
ports que sigui capaç de portar el cot-
xe de la manera més adequada. Una de 
les coses que heu de tenir en compte a 
l’hora de contractar el trasllat del ve-
hicle a una altra ciutat és el cost, que 
es basa en tres elements fonamentals: 
ciutat de destí i d’origen, volum del ve-
hicle, dia que volem fer el trasllat. Hi 
ha dos tipus de transport: transport de 
porta a porta i transport de terminal 
a terminal. En el primer el vehicle el 
recullen al nostre domicili actual i el 
deixen al nostre nou domicili, però en 
el de terminal a terminal el transport 
es fa des d’una base prèviament esta-
blerta i es deixa en una altra base de 
la ciutat de destí.  amic - tot sant cuGat

EA AUTOMOCIÓN
C/ Can Magre, 1, Local 1

MOLLET DEL VALLÈS
Tel.  629 572 118

www.eaautomocion.com

El vehicle en 
cas de trasllat
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Lliga EBA  ES VA RETRE HOMENATGE A DOS JUGADORS

MOLLET. El Recanvis Gaudí CB 
Mollet ha finalitzat la temporada 
2018-2019 com a tercer classifi-
cat de la lliga EBA.

Els molletans van superar en 
l’última jornada el Bàsquet Sant 
Josep per 96 a 79, un partit que es 
va disputar el dissabte al pavelló 
municipal Plana Lledó, i que va 
ser intranscendent pels de Marsà, 
perquè ja no tenien opcions de ju-
gar la fase d’ascens a LEB Plata.

Al final de l'enfrontament, l’en-
titat molletana va voler home-
natjar dos dels seus jugadors: 
Marc Torres i Lluís Jacas, que han 
penjat la samarreta aquesta tem-
porada. A més, també es va fer un 
reconeixement al col·legiat del 

partit, Ricard Jerez, que deixava 
l’arbitratge després de 20 anys a 
la Federació Espanyola.

Pel que fa a l’encontre, el primer 
quart va estar més igualat: 25-21. 
No va ser fins al segon parcial 
quan els homes de Josep Maria 
Marsà van mostrar de forma més 
clara la seva superioritat, anotant 
32 punts i ampliant la diferència 
fins als 19 i encarrilant el partit: 
57-38 al descans.

Al tercer quart, els molletans es 
van relaxar i van encaixar un par-
cial de 19 a 22. Tot i això, els visi-
tants ja no van tenir opcions per 
remuntar a l’últim quart i el Re-
canvis Gaudí es va acomiadar de 
la seva afició amb una victòria. 

El Recanvis s'acomiada de 
l'afició amb bona imatge

BÀSQUET  UN DELS POCS EQUIPS FEMENINS VA SER GUANYADOR

18 equips al 13è Mini Ciutat de Mollet
El pavelló municipal Plana Lledó va acollir dimecres el 13è Torneig Mini 
Ciutat de Mollet – Memorial Antoni Viladomiu, en el qual van participar un 
total de 18 equips, repartits en tres categories: nivell A i nivell B masculí, 
i femení. Del CB Mollet van competir tres conjunts. Un dels pocs equips 
femenins, l'AE Boet Mataró, va ser el primer classificat del torneig.

ona cervera

KARATE  L'EQUIPS MOLLETÀ VA PARTICIPAR EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA
mollet team

Quatre karateques van obtenir 
l'or amb el Mollet Team en el 
Campionat de Catalunya en kata. 
Carla Jiménez va ser campiona de 
Catalunya en la categoria aleví; 
Laura Vallet, en infantil; Marina 
Salguero, en juvenil; i Sara Vallet, 
en categoria júnior. Per la seva 
part, Nuria López va quedar terce-
ra en cadet. També es va obtenir 
el bronze en la modalitat d'equips.

Quatre campiones 
del Mollet Team

MEDALLES Les karateques van aconseguir l'or en diferents categories
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Sant Fost vibra amb els Mojinos
Els Mojinos Escozíos, banda de rock formada el 1994 a Mollet, va actuar 
aquest divendres a l'espai de la Bòbila de Sant Fost. El show va comptar 
amb una gran afluència de públic. Més de 1.500 persones van poder veure 
com aquest emblemàtic grup segueix encara al peu del canó. El pròxim 
concert dels Mojinos Escozíos serà aquest divendres al Viña Rock. 

víctor león

CONCERT  MÉS DE 1.500 PERSONES PER ESCOLTAR BON ROCK

MOLLET. L'Escola Municipal de 
Música i Dansa ha preparat una 
entrada de maig d'allò més inten-
sa. El centre ha organitzat diver-
ses activitats per a aquest cap de 
setmana i una jornada de portes 
obertes el pròxim dijous.

Jazz a la Fiveller
Serà aquest divendres a les 22 h 
quan la Jazz Band de l'escola rea-
litzi un concert en record a Char-
les Mingus. L'espectacle dirigit 
per J.M. Aparicio es celebrarà a la 
Sala Fiveller i l'entrada serà lliure.

Mingus va ser un contrabaixista 
nord-americà de jazz considerat 

Cuixart, i l'Ensamble Mollet sota 
la batuta de J.M. Aparicio. L'en-
trada com en el concert anterior, 
també és gratuïta.

Anem a Música!
Per segon any consecutiu l'Escola 
Municipal de Música i Dansa de 
Mollet organitza el projecte Anem 
a Música!, que té com a objec-
tiu apropar la música a alumnes 
i familiars. El dijous que ve els 
estudiants de 1r de l'Escola Can 
Besora duran a terme un concert 
a les 18 h al centre, en el qual els 
docents explicaran les particula-
ritats dels instruments. i

com un dels més grans músics i 
compositors del gènere de tots els 
temps. Així mateix se'l considera 
un dels impulsors del free-jazz.

Música New Age
El dissabte serà el torn per un al-
tre homenatge. En aquest cas es 
tracta de Jean Michel Jarre, un mú-
sic i compositor francès, recone-
gut a escala mundial en el camp de 
la música ambient i els sons New 
Age. Aquest espectacle serà a les 
20 h a l'Auditori de l'Escola Mu-
nicipal de Música i Dansa i en el 
mateix hi intervindran l'Orques-
tra Artmusic, dirigida per Anouk 

escola de música

ACTUACIONS  TAMBÉ DURÀ A TERME UNA JORNADA DE PORTES OBERTES EL DIJOUS

L'Escola de Música proposa
dos concerts homenatge

A RITME DE JAZZ La Band de l'Escola de Música i Dansa de Mollet interpretarà peces de Charles Mingus CINEMA  EN TOTAL ES FARAN QUATRE PASSIS AQUEST MES

La poesia va a l'escolaCatifaires molletans elaboren una peça per a Eivissa
En el marc del Parets Municipi 
lector, s'organitza a Can Rajoler l'11è 
Festival de poesia escolar. A l'acte hi 
actuarà Marina Serra i hi participaran 
quatre centres paretans.

La Federació Catalana d’Entitats Catifaires en la qual hi ha dues persones 
del Casal de Mollet, ha elaborat una catifa de 8 metres per 7 metres per 
commemorar a l'Ajuntament d'Eivissa el 20è aniversari de la nominació de 
Dalt Vila com a Patrimoni Cultural de la Humanitat. Aquesta peça en què han 
treballat 20 catifaires ha suposat, en total, 200 hores de treball. 

CULTURA

MOLLET. L'Ajuntament portarà a 
la Sala Fiveller presenta quatre 
sessions de cinema familiar per 
a aquest mes de maig. El primer 
dels passis es farà aquest dissabte 
a les 18 h i serà amb la pel·lícula 
espanyola Campeones. Dirigit per 
Javier Fesser aquest llargmetratge 
explica la història d'un entrenador 
de bàsquet que haurà de fer-se 
càrrec d'un equip molt especial.

La següent cita serà amb la pel-

lícula El regreso de Mary Poppins 
el diumenge a les 12 h.

El cinema tornarà la setmana 
següent amb la pel·lícula guar-
donada a la gala dels Oscars amb 
tres estatuetes, inclosa la de mi-
llor llargmetratge i millor actor, 
Green Book, el dissabte a les 18 h, 
i amb el film d'animació Els Increï-
bles 2 a les 12 h del diumenge.

Totes les sessions tenen un 
preu de 3 euros. i

Maig de setè art a la 
Sala Fiveller de Mollet

CINEMA  EN TOTAL ES FARAN QUATRE PASSIS AQUEST MES
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ÈXIT TOTAL EN 
LA QUARTA EDICIÓ 
DEL BRUNZIT 

Amb un cartell d'alta qualitat la quarta edició del Brunzit va ser tot un èxit. De les 
350 entrades del festival de música intimista organitzat pel Bar La Cúpula i 
l'Ajuntament de Martorelles no en va quedar cap per vendre. Mishima, cap de 
cartell de l'edició d'enguany va estar perfectament acompanyat per Ran Ran Ran, 
Falciots Ninja, Daniel Lumbreras, Tayo, Pinpilinpussies i Virginie. Ara només 
queda esperar un any més per a la següent edició d'aquest festival.

víctor león

FESTIVAL  NO VA QUEDAR CAP DE LES 350 ENTRADES QUE ES VAN POSAR A LA VENDA

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, el Teatre de Can Gomà de Mollet va 
ser escenari dissabte de l'espectacle Chroma, i el dimarts a la tarda les escoles 
de ball de la ciutat van actuar al parc de les Pruneres. foto: ona cervera

Dansa contemporània a Can Gomà

Ona MN i Dani Gil, 
en concert al carrer

Els esplais vallesans
reunits a Montornès

L'Associació de Música i Art 
de Mollet (AMAM) organitza 
aquest diumenge a les 12.30 h 
una sessió dels seus Concerts 
al Carrer a la plaça Catalunya. 
Hi intervindran els artistes Ona 
MN i Dani Gil.

Dijous durant tot el dia es cele-
bra la 37a Fira de Sant Ponç a la 
Rambla amb la participació del 
CO El Bosc, l'EEE Can Vila i la re-
sidència de la Vinyota.

Aquest dissabte a partir de les  
11.30 h els diferents esplais del 
Vallès es trobaran en la 23a Festa 
de l'Esplai a la plaça Pau Picasso. 
Aquest acte serà una jornada lúdi-
ca, festiva i d'espai de trobada en-
tre les entitats i oberta al veïnat.

Des del divendres fins al diumen-
ge el Centro Cultural Andaluz 
celebrarà diverses activitats per 
la Cruz de Mayo com actuacions, 
missa, classes de ball o guitarra. 

AGENDA

La 37a Fira de 
Sant Ponç, a Mollet 

Tres dies de Cruz de 
Mayo a Mollet

La primavera es celebra a Montornès 
amb una festa que vol ser un Des-Madre
La comissió de convivència i festes de Montornès Nord organitza 
una festa de primavera a la plaça del poble el dissabte a les 22 h, que 
comptarà amb música i ball. L'activitat serà el preludi a les revetlles 
de Sant Joan i les activitats d’estiu del barri de Montornès Nord.

MONTORNÈS. L'Espai Montbarri ha 
preparat per a aquest divendres 
a les 18.30 h una tarda de teatre 
social. Serà amb el grup de teatre 
del Centre Juvenil Satèl·lit que 
representarà la peça Oxitocina i 
amb el grup de teatre del Centre 
Infantil La Peixera que pujarà dalt 
de l'escenari Atrapades. Mentre 
en el primer cas l'obra en qüestió 
es pregunta si "existeix una hor-
mona de l'amor", en el segon cas 
s'intenta respondre "què passa 
quan passem hores i hores da-
vant de les pantalles". En total 
les funcions duren 50 minuts i les 
entrades són gratuïtes. i

Dues peces de 
teatre social 
a Montornès

TEATRE

BAIX VALLÈS. La banda montor-
nesenca Zesc ha estat seleccio-
nada per a la fase preliminar del 
prestigiós concurs de música ca-
talana Sona9 juntament amb 17 
artistes més. Formada per Cesc 
Gil i Quentin Lionmane, ambdós 
de Montornès i la martorellenca 
Judit M. Gené, el grup es defineix 
com "una banda que escup els 
sons rurals, reverberats i garat-
gers de la Serralada de Marina". 
El dilluns vinent el trio actuarà a 
l'Antiga Fàbrica Estrella Damm 
de Barcelona a partir de les 20 h i 
serà el públic qui decidirà si passa 
a les semifinals. i

Zesc passa a la 
fase preliminar 
del Sona9

MÚSICA

MOLLET. Aquest divendres el Cen-
tre Cultural de La Marineta aco-
llirà de 20 a 24 h la 5a Mostra Au-
diovisual Col·lectiva, L’habitació 
del Farmacèutic, on s’exposaran 
obres de més d’una setantena de 
creadors i estudiants que donaran 
a conèixer més de 30 propostes 
audiovisuals. L'objectiu de la mos-
tra, és fer visibles els creadors de 
la ciutat així com d'altres artistes 
vinguts d'arreu, i donar suport 
a la difusió i producció dels seus 
projectes, i de la mateixa manera 
fomentar la participació de l'alu-
mant dels centres educatius mo-
lletans. i

La Marineta acull
una mostra de 
cultura audiovisual

TEATRE
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LA LLAGOSTA. Doble sessió de 
teatre a la Llagosta amb el grup 
Nanocosmos. Aquest col·lectiu 
de l'escena amateur del poble in-
terpretarà La herida del tiempo 
perdido, del dramaturg britànic 
B. Priestley, en la seva adaptació 
realitzada per Carme Vilar.

La primera de les representa-
cions de Nanocosmos serà el dis-

sabte i la segona es durà a terme 
el diumenge al Centre Cultural. 
Ambdues seran a les 18 h. Les en-
trades es podran aconseguir a Fe-
rretería Ramacciotti, al carrer de 
Sant Josep i a Àreamania, a l'avin-
guda del Primer de Maig.

Es tracta d'una obra en tres 
actes estrenada l'any 1937 que 
narra les vicissituds d'una famí-

Doble sessió de teatre
amateur a la Llagosta

ESCENA  ES TRACTA DE L'ADAPTACIÓ D'UNA OBRA DE B. PRIESTLEY ESTRENADA L'ANY 1937
lia anglesa que viu en un barri als 
afores de Londres a principis del 
segle XX.

Pel que fa a la companyia lla-
gostenca, va néixer l'any 1997 
amb l'objectiu de promocionar la 
cultura i especialment el teatre al 
poble. Des d'aquesta òptica, Nano-
cosmos treballa en la producció i 
difusió de les arts escèniques a 
través de textos clàssics i contem-
poranis. Així mateix, les propostes 
de la companyia, basades en el 
teatre de text, incorporen dife-
rents llenguatges escènics com la 
música, la dansa i l'audiovisual.  i

L'ANC de Sant Fost organitza una 
jornada per la pau i la llibertat
SANT FOST. Tallers de malabars, curses de relleus de tota mena, bitlles 
catalanes o curses de minicros per a totes les edats. Aquestes són algu-
nes de les activitats que l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Fost ha 
preparat per a aquest diumenge al parc de la Pau de 10 a 13 h. L'esdeve-
niment, que és gratuït, vol ser un crit per la pau i la llibertat. 

MARTORELLES. La 6a Caminada 
de Martorelles es celebra aquest 
cap de setmana coincidint amb 
el dia de la mare. A partir de les 
9 h i des del camp de futbol els 
participants de la marxa podran 
realitzar un dels dos recorreguts 
organitzats per l'Ajuntament i 
l'Agrupació de Defensa Forestal 
que acabaran a la pista annexa del 
pavelló a les 13 h i que visitaran 
diversos entorns de la Serralada 
de Marina. El primer recorregut 
és de 7,2 quilòmetres i el segon de 
13,2. Al quilòmetre 4,5 hi haurà 
un punt d'avituallament.

El preu per poder participar a 
la caminada és de 7 euros, com a 
les dues anteriors, i inclou una sa-
marreta tècnica, fruita, aigua i un 
entrepà a l'arribada.

Segons expliquen des del ma-
teix consistori, "l'activitat cada 
any aglutina més participació 
i amplia els seus dos recorre-
guts". A més a més, l'organització 
ha preparat algunes novetats pel 
que fa a el recorregut llarg que 
variarà la ruta tornant a canviar 
de sentit per arribar a la font de la 
Mercè. En total hi podran partici-
par 600 persones. i

POPULAR COMPTA AMB UN RECORREGUT DE 7 KM I UN DE 12

Martorelles viurà 
la seva 6a caminada

arXiu

BONA MARXA L'assistència a la 5a edició va ser molt bona

Hi ha 600 places per poder-hi participar
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dissabte 4

diumenge 5

divendres 3

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

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

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

DIJOUS, 25 18˚C 14˚C 18˚C 0,6 34 km/h SW

DIVENDRES, 26 23˚C 11˚C 17˚C - 44 km/h ENE

DISSABTE, 27 20˚C 8˚C 18˚C - 29 km/h SSE

DIUMENGE, 28 17˚C 9˚C 14˚C Inap. 32 km/h SSE

DILLUNS, 29 19˚C 13˚C 19˚C - 24 km/h SSE 

DIMARTS, 30 20˚C 13˚C 18˚C 1 27 km/h SW

DIMECRES, 1 22˚C 13˚C 20˚C - 32 km/h SW

Cel variable al matí, amb 
fresca. A la tarda els rui-
xats s'estendran per tot 
el país i acabaran arri-
bant a casa nostra.

Un altre matí de cel serè, 
situació que es perllonga-
rà gairebé tot el dissabte, 
potser amb l'aparició d'al-
gun núvol al final del dia.

Molts núvols baixos, que 
generaran un dia gris, 
amb estones de sol, però 
majoritàriament tapat i 
temperatures més baixes.

DIADA DE CASTELLS 
ACCIDENTADA AL PARC 
DE LES PRUNERES

El parc de les Pruneres va viure l'actuació de la Colla Castellera de Mollet, la de 
Sabadell i l'Alt Maresme el passat diumenge electoral. En un matí amb poc públic 
els de la camisa verd clar van descarregar un 3 de 7 en la primera ronda, però no 
van aconseguir estrenar el 4 de 7. En la 3a ronda els de Sabadell es van endur un 
ensurt quan l’acotxador i l’enxaneta van caure en descarregar el 3 de 8. 

ona cervera

TRADICIONAL  L'ASSITÈNCIA DE PÚBLIC VA SER BAIXA PER LA COINCIDÈNCIA AMB ELECCIONS

Gastronomia pels 25 anys dels Morats
En el marc del 25è aniversari de la colla molletana dels Morats, el passat 
dissabte en el parc de Can Mulà es va celebrar la 1a Gastromorada. Aquest 
esdeveniment gastronòmic que va reunir durant tot el dia un miler de  
persones va comptar amb nombroses entitats molletanes i amb una  
proposta musical fins ben entrada la nit. Tot això per no parlar dels 
Foodtruck, els camions de menjar que van exhaurir existències. 

morats

FIRA  UN MILER DE PERSONES VAN PASSAR PER CAN MULÀ

Més de 15 colles sardanistes a Mollet

MOLLET. Rafel Nadal, periodista i 
escriptor, presenta el pròxim di-
marts a les 20 h la seva última no-
vel·la a la llibreria L'Illa. El fill de 
l'italià ha estat guardonada amb el 
premi Ramon Llull 2019 i tracta, 
en paraules de l'autor, d'un "viat-
ge a la recerca de la identitat i 
la història extraordinària d'un 
amor secret que ens portarà a 
descobrir l'odissea d'un grup 
de mariners italians que es van 
refugiar a Caldes de Malavella 
el 1943". 

Nadal presenta la 
seva nova novel·la
a la llibreria l'Illa

LITERATURA

Més de 15 colles de concurs es van congregar al parc de Can Mulà en el 
77è Aplec de la Sardana organitzat per Tradicions i Costums de Mollet. En 
paraules del mateix col·lectiu, la trobada va ser "tot un èxit i estem molts 
satisfets", ja que al voltant de 400 van passar per l'emplaçament. 

ona cervera
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

La millor bioconstrucció sostenible,
ecològica i eficient d'edificis, a Tec-Sate
Tec-Sate Reformes i Construccions S.L.  
ofereix la millor bioconstrucció soste-
nible ecològica i eficient d'edificis i ha-
bitatges. Per fer-ho, des de l'empresa 
analitzen la zona geogràfica i, per tant, 
la climatologia, els recursos naturals de 
l'entorn i el seu impacte; i l'orientació 
de l'habitatge. Tot seguit els serveix per 
escollir els materials de construcció 
més eficients i per aprofitar al màxim 
els recursos energètics naturals, amb el 
màxim de fonts d'energia renovables.

Pel que fa a la contractació dels 
serveis de reformes o construccions, 
Tec-Sate ofereix una sèrie d'avantatges. 
D'una banda, fan un assessorament 
gratuït, tenint en compte les possibili-
tats econòmiques de cada client, adap-
tant-se a ella, i oferint la millor solució 
qualitat-preu. A més, els projectes te-
nen uns deu anys de garantia. Tots ells 

estan fets a mida, estudi-
ant a fons les necessitats 
dels edificis i pensant en 
el llarg termini, tant pel 
que fa a l'execució com 
als materials seleccio-
nats. I per últim, des de 
Tec-Sate faciliten els trà-
mits i gestions als seus 
usuaris, tant els permi-
sos amb les administra-
cions públiques, com la 
documentació tècnica 
per sol·licitar subvenci-
ons i ajuts econòmics.

D'altra banda, entre 
els seus serveis també 
destaca que són experts en la imper-
meabilització, l'extracció d'uralita, la 
construcció de patis interiors i l'aïlla-
ment tèrmic per a exteriors.

TEC-SATE
Av. Albers, 58, Baixos - Arenys de Mar

Tel. 933 801 726 / 693 757 617

tecsate.com - xp@tecsate.com

A continuació es recullen alguns con-
sells de seguretat per a l'ús del gas 
natural. És necessari efectuar un man-
teniment periòdic de la caldera per 
verificar el seu bon funcionament. No 
obstruir les reixetes de ventilació, ni 
els conductes d’evacuació dels gasos 
de la combustió. Vigilar que la com-
bustió sigui correcta: flama silenciosa 

i de color blau. Donar un bon tracte als 
aparells i mantenir una neteja adequa-
da. Evitar vessaments de líquids i cor-
rents d’aire que puguin apagar la flama 
de la cuina. Assegurar-se que la cuina 
disposa d’un commutador que eviti el 
funcionament simultani de la campana 
extractora i de la caldera de gas atmos-
fèrica. Optar per instal·lar una caldera 

Consells per al gas natural estanca. No manipular els conductes. 
Tancar la clau general de pas en cas 
d’absències llargues. D'altra banda, en 
cas de notar olor de gas cal: obrir por-
tes i finestres; no accionar interruptors 
ni produir flames o guspires; tancar els 
comandaments dels aparells i la clau 
general de pas; trucar al servei d’aten-
ció d’urgències des d’un altre recinte 
sense olor; i no obrir la clau de pas fins 
que un professional hagi reparat la ins-
tal·lació.   amic - tot sant cuGat
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Una de les pizzes fresques que 
podeu demanar a LA TOMATE 
MAGIQUE és la Mariona. És sabo-
rosa i gustosa, que no us deixarà 
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un esta-
bliment obert a Mollet des del 
1999, que ofereix servei al mig-
dia i al vespre i on podeu dema- 
nar pizzes per emportar. Les 

nostres creacions són fetes 
amb una massa fina i crui- 
xent de pa artesanal i elaborades 
amb farines selectes i productes 
naturals. Estan cuinades al forn 
de llenya, cosa que els dóna un 
sabor inconfusible. Si veniu en sor-
tireu satisfets, amb ganes de tastar 
qualsevol altra pizza de la nostra 
extensa carta de creacions.

Pizza Mariona
Amb tomàquet fresc, bacó, xampinyons 
frescos i formatge emmental 

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

te

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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Els comerços i serveis de proximitat 
ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

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

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

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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