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LA CORREDORA DEL CLUB ATLÈTIC MONTORNÈS
ANGELICA ESPARZA ES PROCLAMA CAMPIONA
DE CATALUNYA DE CURSES DE MUNTANYA 22

EQUIPAMENTS

L'AJUNTAMENT ADJUDICA LES OBRES PER
A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE JUVENIL A
LA BÒBILA PER UN IMPORT DE 798.000 EUROS

6

SUBMINISTRAMENTS L'IMPORT DELS TREBALLS ÉS DE 272.000 EUROS, DELS QUALS L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA EN SUBVENCIONARÀ 106.000 4

Pla per recuperar pous i el dipòsit
de Can Xec per episodis de sequera
PARTICIPACIÓ

ajuntament de montornès

Una assemblea jove
decidirà diumenge els
projectes juvenils per
al 2019 a Montornès 6
CULTURA

L'espai Montbarri acull
'Llibres per cremar',
una obra de teatre de
la companyia Pyros 28
ECONOMIA

La cadena Kentucky Fried
Chicken obre a Parets
el seu primer restaurant
al Vallès Oriental 16

Salut &
Bellesa
ESPECIAL MONOGRÀFIC 32 a 39

CRIDA PER SUMAR
BALLADORS
A L'ESBART
TRADICIÓ Aquesta setmana l'Esbart de Montornès celebra el seu primer aniversari amb l'objectiu d'eixamplar l'entitat amb més integrants 28
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EN PORTADA

Les pimes del
Vallès Oriental
superen
l'etapa de crisi
Pimec presenta un informe "optimista"
dels estats comptables de les 4.063 petites
i mitjanes empreses de la comarca
“El Vallès Oriental té un PIB de
12.700 milions d’euros, el mateix que Cantàbria”. “I si hi afegim el PIB del Vallès Occidental
arribem als 39.000 milions, el
mateix que el d’Aragó o Castella-la Manxa”. Així iniciava el
president de Pimec Vallès Oriental,
Pere Barrios, la presentació d’un
informe sobre els estats comptables de les pimes de la comarca
en el període comprès entre 2013
i 2016, “uns registres superiors
al conjunt de Catalunya, en dinàmica creixent i que conviden
a l’optimisme”.
L’informe, elaborat a partir de
les dades de 4.063 petites i mitjanes empreses del Vallès Oriental –sense comptar els autònoms
sense base societària–, analitza el
dinamisme empresarial de la comarca a partir de variables com
els ingressos, la productivitat, les
despeses de personal, la rendibilitat financera i econòmica, el patrimoni i l’endeutament de les pimes
amb seu social a la comarca.
“El període 2008-2012 va ser
molt dur, van desaparèixer moltes empreses i les que van que-

dar van passar-ho malament”,
assegurava Modest Guinjoan, director de l’Observatori de Pimec.
“Del 2013 al 2016 es van anar recuperant les bones xifres”, afegia.
Així, de les societats que almenys durant dos anys d’aquest
últim període van presentar les
seves dades al registre mercantil, el 60,4% pertanyien al sector
serveis; el 13,2%, a la construcció;
l’1%, al sector primari i, sobretot,

La despesa per empleat
no augmenta durant
el període, però sí la
productivitat i rendibilitat

el 25,3%, a la indústria. “La nostra
és una comarca amb una gran
especialització manufacturera,
molt industrial, 10 punts per
sobre del conjunt de Catalunya”,
destacava Guinjoan, qui xifrava en
1.029 les pimes industrials al Vallès Oriental. “A més del comerç
és especialment significativa la
força de la indústria del metall
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VALLÈS ORIENTAL

i del cautxú i la fusta”, explicava.
La xifra de vendes mitjana per
empresa a la comarca oscil·lava en
el període entre els 1,9 i els 2,3 milions d’euros, clarament per sobre
de la mitjana catalana, que facturava entre 1,5 i 1,7 milions d’euros, un
25% menys. En canvi, les empreses
vallesanes generaven internament
menys valor afegit sobre vendes,
a l’entorn d’un 2% menys. Pel que
fa a activitats, les que generen més
valor afegit són les pimes de serveis a les empreses i els serveis
financers, assegurances i lloguers,
mentre que les empreses amb més
ingrés mitjà eren les indústries químiques i de materials de transport.

2016

3%

2013

CATALUNYA

L'empresa
mitjana

Més productivitat

LA DIMENSIÓ MITJANA DE LA PIME
A LA COMARCA EL 2016 ERA DE 10,7
empleats. Facturava a l’entorn de 2,1
milions d’euros, tenia 400.000 euros
en despeses de personal –38.000
euros per treballador–, 800.000 en
compres i despeses generals i 600.000
en valor afegit brut. D’aquesta manera
el seu benefici mitjà brut era superior
als 200.000 euros (11%), una xifra
clarament superior a la del 2013, quan
la rendibilitat mitjana de les pimes
era inferior al 5% de la facturació.

D'altra banda, la productivitat per
empleat es va xifrar fa dos anys en
prop de 54.500 euros, entre un 9%
i un 12% per sobre de la productivitat global catalana. El patró també es reproduïa en les despeses
per empleat a la comarca –38.500
euros–. En aquest cas, però, les
despeses per treballador no van
experimentar cap variació durant
els quatre anys d'estudi, mentre

que la productivitat sí que va augmentar sostingudament a l’entorn
d’un 11%.
Per tot plegat, durant el període
estudiat la rendibilitat financera
de les pimes vallesanes va marcar
una clara tendència a l’alça, del 5%
el 2013 a l’11% el 2016, un creixe-

2014

2015

2016
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ment clarament superior a la mitjana catalana. Això suposa, segons
Guinjoan, “un clar senyal de la recuperació econòmica d’aquesta
etapa”, tot i que el teixit de petites
i mitjanes empreses pràcticament
no va variar i es va mantenir a
l’entorn de les 4.000 societats. Per
grans sectors, l’industrial és el que
presentava una millor rendibilitat
tant econòmica com financera –sobretot les químiques i els serveis a
les empreses–, mentre que la construcció va experimentar una progressió molt notable durant el període, del 0% del 2013 al 6% el 2016.
Finalment, pel que fa al nivell de
recursos propis de les pimes de la
comarca, els anys 2013 i 2014 va
ser quatre punts per sobre del conjunt de Catalunya, mentre que els
dos anys següents el nivell va igualar-se a l’entorn del 50%. “Són uns
nivells altíssims que demostren
el risc i el compromís de l’empresariat amb les seves empreses”, deia Guinjoan, qui alhora destacava que el deute a llarg termini
de les empreses s’havia mantingut
estable durant el període d'estudi
entre el 15% i el 19%. i x.l.
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SOCIETAT

Premi periodístic al Consorci Besòs Tordera

Jubilats amb la vaga de metges

El Consorci Besòs Tordera ha rebut el 2n accèssit del V Premi
Periodístic de l’Aigua, creat per l’Agència d’aigües del Ter i Llobregat
(ATLL) en col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El guardó reconeix el documental 30 anys, 30 mirades, elaborat pel
gabinet de comunicació del consorci amb motiu del 30è aniversari.

La Comissió de Pensionistes de Montornès ha convocat
per al proper dilluns 26 de novembre una marxa des de
la porta de l'Ajuntament fins al Centre d'Atenció Primària
per donar suport a la vaga de metges de l'atenció
primària prevista per a finals d'aquest mes.

EQUIPAMENTS L'ACA ATORGA UN AJUT PER TORNAR A POSAR EN FUNCIONAMENT DOS POUS DE L'AMETLLER I EL DIPÒSIT DE CAN XEC

L'Ajuntament recuperarà dos pous
per disposar de reserves d'aigua

giac

giac

XARXA DE SUBMINISTRAMENT Imatge d'un dels pous de l'Ametller que es recuperaran i del dipòsit d'aigua de Can Xec
MONTORNÈS DEL VALLÈS. L'Agèn-

cia Catalana de l'Aigua ha anunciat una subvenció d'uns 106.000
euros que serviran per finançar
part del projecte de condicionament dels pous de ca l'Ametller i
del dipòsit regulador de Can Xec.
El projecte preveu la recuperació
i renovació de la infraestructura
de dos dels quatre pous existents
a la zona de Ca l'Ametller, una actuació que ha de servir, entre d'altres, per disposar d'una reserva
d'aigua en cas de sequera.
Aquests quatre pous subministraven la major part de l'aigua
al municipi de Montornès fins a
l'any 2007, data de la connexió al
sistema d'Aigües Ter-Llobregat.

Part de l'aigua extreta d'aquests
pous era transportada fins als dipòsits de Can Xec i una altra era la
que subministrava l'aigua al barri
de l'Ametller i Montornès Nord.
Segons els tècnics municipals,
"els pous no s'han utilitzat des
de, com a mínim, 2009, i el fet
de deixar de fer-los servir ha
deteriorat les instal·lacions",
apunten fonts municipals.

Posada en marxa

Així doncs, l'adequació consistirà
bàsicament en la renovació i posada en funcionament dels equips
dels dos pous i la instal·lació d'un
nou sistema de cloració.
Pel que fa al dipòsit de Can Xec,

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 7822

serà necessari dur a terme obres
complementàries en el recinte del
dipòsit com l'evacuació del drenatge, un accés independent, una
escomesa elèctrica i telecontrol i
el tancament perimetral de la instal·lació. La finalitat dels treballs
és adequar i millorar el funcionament del dipòsit i el control del
servei.
El projecte de recuperació dels
pous i del dipòsit de Can Xec es va
aprovar de manera definitiva el
passat mes de març i la previsió és
iniciar aviat el procés per a l'adquisició definitiva dels terrenys
que actualment ocupen els pous
i les instal·lacions del dipòsit de
Can Xec.

L'import dels treballs és de
272.441,92 euros i la subvenció
de l'Agència Catalana de l'Aigua és
d'un total de 106.145,82 euros. La
previsió és que les obres comencin a finals de 2019 i seran promogudes per l'empresa Giacsa. El
termini de finalització que marca
l'ACA és el 20 de novembre de
2020.
L'objectiu d'aquesta actuació
és doble, d'una banda, disposar
de subministrament d'aigua a la
xarxa general en cas d'episodis de
restricció d'aigua –ja que en situació normal no s'utilitzarà l'aigua
dels pous– i millorar la xarxa actual per disposar d'una reserva d'aigua en cas de sequera. laura ortiz

SERVEIS

El menjador
per a avis de
Montmeló arriba
als 40 usuaris
MONTMELÓ. Els usuaris i l'Ajuntament celebraven la setmana passada el cinquè aniversari del programa Compartint taula: dinar en
companyia, un servei de menjador
per a persones grans al Casal de la
Gent Gran de Montmeló, elaborat
a la cuina del centre residencial
Can Dotras. El projecte, que van
posar en marxa les regidories
de Benestar Social i Gent Gran el
2013, compta en aquest moment
amb uns 40 usuaris.
Els potencials beneficiaris del
servei de menjador són totes
aquelles persones grans amb situació de dificultat econòmica,
social, de salut o familiar. "Amb el
temps, aquest servei s'ha convertit en un espai de relació positiu per a la salut i benestar de
les persones grans", apunten des
de l'Ajuntament.
La celebració del cinquè aniversari es va celebrar amb un dinar
de germanor amb l'assistència de
la regidora de Gent Gran, Carme
Palacios, i de l'alcalde, Pere Rodríguez. L'alcalde va donar les gràcies
als usuaris del servei i va fer èmfasi en l'"orgull" que representa per
a l'Ajuntament el funcionament
d'aquest programa. També va
agrair l'esforç de les treballadores i
voluntàries que cada dia serveixen
el menjar i els acompanyen els avis
durant aquestes hores del dia.

BAIXADA DE PREU!
PARETS. Plaça dels Gegants. Al costat de tots els
serveis, guarderia, escoles primaria i secundaria...
Casa cantonera a 3 vents, amb jardí de 60 m2. 4
hab. (2 dobles), 2 banys, terrassa de 16 m2, garatge per 2 cotxes. Banys i cuina reformats. CEE: E.

Preu: 316.000 € NOU PREU: 309.000 €
Tour virtual: http://vilardell8.atu.ca

Vols vendre la teva vivenda? 667

312 216

Despatx a Mollet (hores concertades)

vilardellfinques@gmail.com

vilardell_finques
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JOVENTUT EL PROJECTE S'HA ENCARREGAT A LA UTE DE LES EMPRESES MOTHER SHIP 2015 I EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ

El projecte
Kosmos recull
48 butlletes amb
propostes joves

L'equipament es construirà al solar de la cantonada de l'avinguda Icària amb carrer del Molí

MONTORNÈS. La carpa polivalent
El Sorralet acollirà diumenge (18
h) l'assemblea, en què es decidiran els projectes per a joves que
es desenvoluparan l'any que ve al
municipi. En el marc del projecte
Kosmos iniciat fa unes setmanes
a Montornès, l'Ajuntament ha recollit 48 butlletes amb propostes
vàlides que s'exposaran diumenge
als joves assistents que hauran de
votar els millors projectes qu es
finançaran amb 20.000 euros de
pressupost del departament de
Joventut.
En concret, s'han recollit 28
butlletes en la categoria adreçada a joves de 12 a 16 anys i que
tenien un pressupost màxim de
2.500 euros per proposta; i 20 en
la categoria de 17 a 30 anys, amb
un pressupost màxim de 3.000 euros per proposta.

Montornès adjudica la construcció del
futur centre juvenil per 798.000 euros

arxiu

MONTORNÈS DEL VALLÈS. La unió

temporal d'empreses formada per
Mother Ship 2015 SL i Exnovo Rehabilitació i Restauració SL serà
l'encarregada de l'elaboració del
projecte i l'execució de les obres
de construcció del nou centre juvenil del municipi, que estarà ubicat a la zona de la Bòbila. A finals
d'octubre, el consistori formalitzava el contracte amb un preu de
797.998,99 euros amb IVA, una
quantitat 42.000 euros inferior
al preu de licitació. En concret,
segons el contracte, la redacció
del projecte tindrà un cost d'uns
27.500 euros i la construcció de
l'edifici, uns 770.000 euros.

Equipament a la Bòbila

El futur centre juvenil estarà ubicat a la cantonada entre l'avinguda
Icària i el carrer del Molí, al costat
del Centro Cultural Andaluz, on
actualment hi ha un solar de sorra
amb porteries. La previsió és que
el projecte pugui estar redactat en
el termini d'un mes i mig des de la
signatura del contracte –que es va
fer el 30 d'octubre– i l'execució de
l'obra es faria en quatre mesos un
cop s'inicïin els treballs.
Segons el projecte licitat, l'edifici es construiria en dues plantes.

EL TERRENY El centre juvenil es construirà a la zona de la Bòbila, al costat del Centro Cultural Andaluz
A la planta baixa, de 252 metres
quadrats, hi hauria una sala polivalent, d'uns 80 m2; un bar (52
m2); una sala de reunions (17 m2);
el punt jove (17 m2) i dos porxos,
un a cada banda de l'edifici, un
dels quals es faria servir com a
terrassa.
A la primera planta, de 247
metres quadrats, hi hauria sales:
la més gran, d'uns 72 m2, estaria

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET

destinada a jocs; i dues d'uns 55
m2 cadascuna, per a tallers i com
a espai d'estudi. A més, disposaria
d'una terrassa de gairebé 80 metres quadrats.

Projecte de mandat

El centre juvenil és un dels projectes destacats d'aquest mandat.
La construcció d'un nnou edifici
va ser l'opció triada després que

el consistori descartés la reforma
d’edificis ja existents com el de Ca
l’Espasell o Can Xerracan perquè
no reunien les condicions necessàries per donar resposta a les demandes dels joves. El projecte es
va dissenyar per respondre a les
demandes dels 800 joves que van
participar en el procés participatiu, en què van fer propostes per
al nou espai. l.o.

La solució als teus
problemes informàtics
Servei a particulars i a empreses

REPARACIÓ I VENDA

Joves implicats

El projecte Kosmos pretén que
siguin els mateixos joves els que
programin les activitats i projectes juvenils que es facin al municipi i que se'n facin coresponsables
de les seves propostes. Per aquest
motiu, els projectes que siguin
votats i s'hagin de desenvolupar
hauran de ser liderats pels mateixos joves, que tindran el suport
dels tècnics del departament de
Joventut de l'Ajuntament. l.o.
ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

Palaudàries 5
Mollet del Vallès

935 792 122
www.mdvnetinformatica.com
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CIUTATS EDUCACIÓ, ESPORT, CULTURA I OCUPACIÓ SÓN ALGUNS DELS PUNTS FORTS DE LA UNIÓ

Mollet s'agermana amb la
ciutat francesa de Montélimar

francisco sancho

arxiu

MOLLET DEL VALLÈS. Una delega-

ció de l’Ajuntament de Mollet va
assistir dissabte a l’acte d’agermanament entre Mollet i la ciutat
francesa de Montélimar, una ciutat turística amb un gran dinamisme econòmic i cultural situada al
Departament de la Drôme, a la regió d’Auvergne-Roine-Alps.
Aquest és el quart agermanament de la ciutat després de
Ravensburg (Alemanya), Rivoli
(Itàlia) i Cinco Pinos (Nicaragua).
Amb aquest nou pas, Mollet, que
ja mantenia una estreta relació
amb el municipi francès, passa a
formar part d’un grup de quatre
ciutats europees, totes agermanades entre elles, com són Ravensburg (Alemanya), Rivoli (Itàlia).
L’agermanament també consolida
els lligams amb aquestes ciutats
amb la voluntat de treballar conjuntament per millorar la qualitat
de vida dels seus ciutadans. Uns
objectius especialment centrats
en els àmbits de joventut, educació, esport, cultura, ocupació, ac-

Contra la decisió sobre les hipoteques

Sota el lema de 'Supremopoly', gairebé un centenar de persones van reunir-se
dissabte davant dels jutjats de Mollet per protestar contra la decisió dels
magistrats del Tribunal Suprem d'anul·lar la sentència que dictaminava que els
bancs assumirien el pagament dels impostos de les hipoteques.

MERCAT A MONTÉLIMAR Ciutat francesa al Departament de la Drôme
tivitat econòmica i emprenedoria,
el foment de l’alimentació saludable, la gestió energètica i el compromís amb el medi ambient, així
com promoure el contacte entre
els més joves.
L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, va destacar que “compartir objectius i experiències en
aquells àmbits que conformen
els pilars bàsics dels nostres
reptes com a societat ens per-

met enfortir-nos com a ciutat”.
L'agermanament va ser ratificat
per Monràs i per l’alcalde francès,
Franck Reynier. La delegació molletana estava completada pel regidor
de Projectes Europeus i Agermanaments, Raúl Broto, i la primera
tinenta d’alcaldia, Mireia Dionisio,
i altres membres de la corporació:
Gabriel Espinosa (Canviem), Oriol López (Ara Mollet), Francisco
Muñoz (Cs) i Susana Calvo (PP).

NATURA AQUEST ANY LA FESTA SE CELEBRA A PALAU-SOLITÀ

La Llagosta col·labora en
la creació del Dia de la Riera
LA LLAGOSTA. Els ajuntaments de
Caldes de Montbui, Palau-solità
i Plegamans, Santa Perpètua de
Mogoda i la Llagosta, juntament
amb els integrants del procés participatiu Viu la Riera, han creat el
Dia de la Riera. Cada any, aquest

acte se celebrarà en un municipi
diferent i la primera localitat a
acollir-lo serà Palau-solità. Així,
diumenge, a les 10 h i a les 14 h,
tindran lloc a la ronda Verda diverses activitats sobre els espais
fluvials a la riera de Caldes.
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PREMIS EL GUARDÓ A LA MILLOR TRAJECTÒRIA CULTURAL VA SER PER A JOSEP JOAN COSTA, FUNDADOR DE NOMBROSES ENTITATS

Ball de Gitanes i les futbolistes Ana Matito i Aina
Torrents, guardonades a la Nit de les entitats
Aj. Martorelles

MARTORELLES. L'Ajuntament de

Martorelles va celebrar dissabte
la segona edició de la Nit de les
entitats i el voluntariat a l'Envelat
de Carrencà, l'últim acte amb seu
a l'equipament abans no s'enderroqui per construir-hi el nou Centre Polivalent de Carrencà.
Els dos premis que es van lliurar per votació popular van ser
per al Festival Infantil del Ball
de Gitanes i per a les jugadores
de futbol sala Ana Matito i Aina
Torrents, pel Campionat d'Espanya aconseguit amb la selecció
catalana infantil. En la categoria
a millor agent o activitat cultural
de l'any 2017-2018, els finalistes
van ser la cantautora Sandra Bau-

FOTO DE FAMÍLIA L'acte es va celebrar a l'Envelat de Carrencà
tista –guanyadora– i el festival de
música CarrancaCony. Pel que fa a
millor esportista o club esportiu
de 2017-2018, els finalistes van
ser el Benjamí A del CF Martore-

lles –guanyador– i el pilot de motocròs Joan Cros.
El guardó al voluntariat va ser
per al veí de La Sínia, Hassan
Abannay, que el passat estiu va

socórrer a una veïna d'un incendi.
El moment més emotiu es va
viure amb el premi a la millor trajectòria cultural que es va entregar a Josep Joan Costa, membre i
fundador d'entitats com la Joventut Sardanista o la Confraria la
Santa Espina Armats i Vestes.
D'altra banda, el premi a la millor trajectòria esportiva es va repartir entre José Ruiz del CF Martorelles, pels 52 anys que porta
treballant al club, i Isidre Safont,
que amb 60 anys continua jugant
al primer equip i als veterans de
l'Handbol Sant Fost. L'acte va
comptar amb l'entrega dels accèssits del Premi de Narrativa Montserrat Roig 2018. i

OBRES L'ACTUACIÓ S'EMMARCA DINS D'UN PROJECTE DE MILLORA INTEGRAL DE 359.684 €

MEDI AMBIENT

A concurs dues noves
fases de la reforma
de l'exterior del pavelló 2

Prevenció de
residus a Parets
i Martorelles

SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
L'Ajuntament de Sant Fost ha
tret a concurs dues noves fases
d'obres de la reforma de l'entorn
del Complex Esportiu Municipal
El Turó. La primera, dotada amb
96.584,28 euros, estarà destinada a les tasques de remodelació
dels accessos i l'entorn de l'equipament esportiu, mentre que la
segona, de 96.746,01 euros, es
destinarà a pavimentar i arreglar
la zona d'aparcament.

Les companyies a les quals
s'adjudiqui l'execució de les
obres disposaran de dos mesos
per poder realitzar la remodelació de l'entorn i d'un mes pel que
fa a l'aparcament.
Tot i la similitud en la quantitat
econòmica de les dues licitacions
es tracta de remodelacions completament diferents. Segons especifica la memòria del projecte de
l'entorn del complex, a més de pavimentar-se aquesta zona, també

SUBVENCIONS

MEMÒRIA HISTÒRICA

Ajuts de 16.500 €
per a projectes
de cooperació

'El Montornès
Retrobat', opuscle
de records veïnals

MONTORNÈS. L'Ajuntament

MONTORNÈS. La Biblioteca del municipi acull el divendres de 19 a
20 h, la presentació de l'opuscle
El Montornès Retrobat. Tertúlies
2017. El llibre recull en els seus
quatre capítols els records exposats pels tertulians de la Tertúlia
de Memòria Històrica en referència a les riuades de l’any 1962,
l’evolució dels mitjans de transport al municipi al llarg del segle
passat, les feines del camp, i els
ocis de cinc dels participants en
les tertúlies.

de
Montornès destinarà 16.500 euros en ajuts a entitats sense ànim
de lucre que treballin al municipi
i que desenvolupin projectes de
cooperació internacional. Les sol·
licituds es poden presentar fins al
5 de desembre. Entre els requisits
que han de complir els projectes hi ha el respecte a la identitat
històrica, cultural i les condicions
d’equitat i el respecte a la diversitat de la població al que vagin
destinats.

està prevista la instal·lació d'una
àrea de jocs infantils i es dotarà
l'espai d'un nou enllumenat, gespa
i un sistema de rec.
Pel que fa a la remodelació de
l'aparcament es destinarà gran
part de la licitació al pavimentat
de la zona i es preveu que les places d'aparcament siguin de gespa i
peces de formigó.

Projecte integral

Aquestes obres s'emmarquen
dins d'un projecte més gran que té
com a finalitat la millora integral
de l'entorn de Complex Esportiu
de Sant Fost i que està pressupostat en 359.684,77 euros. La primera fase del projecte va començar
amb l'enderrocament de la tanca
perimetral el mes de setembre. i

PARETS / MARTORELLES. Els dos

municipis baixvallesans s'han sumat a la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus amb activitats diverses. Martorelles oferirà
dimarts la xerrada Residu zero i ha
iniciat una campanya per reduir
les ampolles de plàstic al municipi. Per la seva banda, Parets impulsarà una campanya als centres
educatius amb diverses activitats
i el divendres 23 de novembre a
les 18 h es durà a terme la xerrada
Dispositius mòbils i tauletes, manteniment i reparació.

Una jornada sobre salut mental
hospital de mollet

L’Auditori de l’Hospital de Mollet va acollir divendres la Primera Jornada
d’hospitalització i atenció domiciliària en salut mental, organitzada pel Servei
de Salut Mental i Addiccions, que va comptar amb 160 professionals d’arreu
de Catalunya i en la qual van compartir-se diferents experiències i resultats
preliminars dels programes que es duen a terme a Catalunya. La inauguració
va anar a càrrec del director general de la Fundació Sanitària Mollet.

CONSULTORI

El Suprem falla
de nou contra
les clàusules
multidivisa: són
nul·les per falta
de transparència
i abusivitat
La Sala Primera del Tribunal Suprem
ha estimat el recurs de cassació que
demanava la nul·litat de les clàusules
multidivisa d'un préstec concedit per
Caixa Catalunya, a l'actualitat BBVA.
La decisió reitera el fixat per l'Alt Tribunal en la seva sentència 608/2017,
de novembre de 2017.
L'afectat era un particular que durant
cinc anys va sofrir les conseqüències
negatives de la denominada clàusula
multidivisa, ja que encaria mensualment el seu deute. Després de pagar
la seva hipoteca durant deu anys i tenir un principal de 143.000 euros, el
particular devia altres 100.000 euros.
La sentència confirma així la nul·litat
dels mecanismes multidivisa en els
contractes en els quals l'entitat bancària hagi incomplert els seus deures
d'informació en la comercialització,
incloent els casos en què s'hagi produït canvi de divisa, com en aquest
préstec, que el client bancari va canviar del franc suís al ien.
El Tribunal Suprem retreu de nou a
l'entitat l'absoluta falta d'informació
escrita lliurada al client sobre els riscos del producte, considerant que la
informació facilitada verbalment per
la comercial és insuficient.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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OBITUARIS VA INICIAR-SE EN LA METEOROLOGIA EL 1983 A RÀDIO MARTORELLES

Mor 'l'home del temps' de
Martorelles, Josep Torrents
MARTORELLES. Dissabte va morir Jo-

sep Torrents, veí de Martorelles des
de l'any 1981, tot i que va néixer a
Mollet. Torrents era un meteoròleg aficionat que formava part de
la Xarxa d’Observadors Meteorològics de Catalunya (XOM). Controlava dues estacions meteorològiques
al municipi: la de l’Agència Estatal
de Meteorologia (AEMET), a casa
seva, i la del Servei Meteorològic de
Catalunya (Meteocat), a l’escola Les
Pruneres. També havia regentat la
graneria Torrents. La seva passió va
començar el 1983, quan va incloure
un apartat de meteorologia a les notícies de Ràdio Martorelles.

aj. martorelles

SOLIDARITAT

La Llagosta
organitza una
zumba gegant
per la Marató
LA LLAGOSTA. El 16 de desembre

ESTRIS DEL TEMPS Torrents amb algunes dels seves eines meteorològiques

tindrà lloc una nova edició, la
27a, de La Marató de TV3, que
enguany es dedicarà a recaptar
fons per la lluita contra el càncer.
Aquest diumenge es celebrarà a
la Llagosta un dels actes solidaris
més grans que es celebren al llarg
de l'any: la Zumba Gegant x La
Marató de TV3. L'acte tindrà lloc
de 10 a 14 h a la plaça de la Sardana, i en cas de pluja se celebrarà a
la pista del Complex Esportiu Municipal El Turó.
Les activitats en les quals participen més d’una vintena de monitors s’inicien amb un taller de
Bollywood a les 10 h. A les 10.30
h els assistents poden gaudir de
l’exhibició d'Okinawa Team. D'11
a 14 h es farà el màster de zumba
gegant. L'esdeveniment compta
amb 300 entrades anticipades a
un preu de 8 euros els adults i 6
euros els infants de fins a 12 anys.
A taquilla el preu és de 10 euros.
Les entrades inclouen una samarreta, una polsera i una aigua.
Si no es pot col·laborar a través d’aquesta iniciativa, sempre
es pot fer directament al compte
de La Marató: ES94 2100 0555 34
0202122222. I si es vol anar de
públic al plató televisiu, cal fer la
sol·licitud enviant un missatge a
publiclamarato@tv3.cat. Un cop
rebuda la petició, l’organització
del programa es posarà en contacte per demanar les dades personals, l'edat, la quantitat de persones que volen anar-hi.
Enguany és la quarta edició de
La Marató que es dedica al càncer, després de les de 1994, 2004
i 2012.

Naixements
03/11
05/11
06/11
11/11
12/11

Marta de la Rosa Padilla (Mollet)
Adrián Riveros Prudhome (Parets)
Sara Martín Niru (Sant Feliu de Cod.)
Hugo Lainez García (Santa Perpètua)
Siomara F. Silvano Méndez (Parets)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions
LA LLAGOSTA
01/11 Angeles Burillo Castel
89 anys
MOLLET
03/11 Modesto Rodríguez Camacho81 anys
03/11 José Casatejada Cabanillas 77 anys
03/11 Catalina Gómez Montalvez 76 anys
03/11 Vicente Gascón Monterde 79 anys
05/11 José Bonet Riera
95 anys
07/11 Manuel Roblas Guerrero
72 anys
08/11 Eulália Pujol Company
85 anys
10/11 Josep Torrents Bret
65 anys
MONTMELÓ
08/11 Maria Rascón Tomás
80 anys
PARETS
05/11 Esteban Martorell Ramon 84 anys
09/11 Juan Floriach López
86 anys
09/11 Julio Guerra López
73 anys
11/11 Remedios Cocera Mendieta 80 anys
SANT FOST
02/11 Emili Anglés Rafegas
58 anys
11/11 Isabel Jurado Ramírez
78 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte 17 de novembre
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge 18 de novembre
A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dilluns 19 de novembre
A les 20.30 h: La Jornada,
amb Albert Maspons i Alba Castilla
A les 21 h: Àmbit B30
Dimarts 20 de novembre
A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.
www.vallesvisio.cat
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INTERGOVERNAMENTAL JULI FERNÀNDEZ VISITA LA CIUTAT PER PRIMERA VEGADA DES QUE VA SER ESCOLLIT PEL CÀRREC

Monràs reclama el deute i projectes
pendents al delegat de la Generalitat
A.A.

MOLLET. L'alcalde de Mollet, Josep

Monràs, i el delegat Territorial
de la Generalitat a Barcelona, Juli
Fernàndez, s'han reunit el matí
de dimarts per apropar posicions.
La visita de Fernàndez, que va ser
alcalde de Sabadell fins a 2017, és
la primera que realitza des que
Quim Torra i Pere Aragonès el van
nombra per al càrrec i en la mateixa Monràs ha expressat la seva inquietud pel que fa al "deute d'entre 5 i 6 milions d'euros que la
Generalitat" té amb la localitat de
Mollet. La visita també ha servit
perquè Fernàndez conegués els
projectes i reptes de la ciutat.
Després de visitar el consistori,
el delegat i l'alcalde s'han reunit
durant més d'una hora al despatx
de Monràs, i finalment Fernàndez
ha rebut l'escultura d'una dona
d'aigua com a obsequi.
Tot i agrair i valorar la visita de

joves i gent gran a Can Borrell els
que la Generalitat té pendents a
Mollet del Vallès. "És una decisió
de la Generalitat que fa massa
anys que estem esperant”, ha afirmat Monràs.

Escoltar i informar

OBSEQUI Monràs entrega la figura d'una dona d'aigua a Juli Fernàndez
Juli Fernàndez, Monràs ha assenyalat que són diversos els punts
en què no hi ha sintonia entre governs. L'alcalde ha dit que espera
que la Generalitat posi en funcionament el nou edifici judicial perquè "cada setmana que passa és

una setmana de retard".
De la mateixa manera, Monràs
ha assenyalat que ha apropat posicions amb Fernàndez sobre la
mancança d'habitatge social que
viu la localitat. L'alcalde situa en
156 pisos de lloguer social per a

Fernàndez no ha especificat què
farà amb les demandes de Monràs.
El delegat ha dit que la seva visita
tenia com a objectiu "compartir
reptes, i trobar solucions", però
no ha explicat com s'ha concretat
això perquè "la meva funció com
a delegat del Govern és representació i treball. Les notícies
i les concrecions són pels consellers i els alcaldes, jo intento
col·laborar i treballar al màxim
per entendre quines són les situacions als municipis i perquè
aquests coneguin les intencions
de la Generalitat". i a. alexandre

ARQUES MUNICIPALS

El PSC anuncia
que presentarà
el pressupost al
ple de desembre
MOLLET. L’equip de govern presentarà l’aprovació del pressupost municipal 2019 al proper ple
del mes de desembre. Segons l’alcalde, Josep Monràs, “presentarem els pressupostos al ple del
17 de desembre, un mes abans
respecte els pressupostos de
l’any passat, amb la voluntat de
l’equip de govern d’aconseguir
el màxim consens possible”, per
tal que tothom tingui el temps necessari per estudiar la proposta. A
principis de novembre "ja es va
informar als grups que podien
fer arribar les seves propostes"
i, segons Monràs, a hores d'ara,
"ja s'han produït reunions amb
els grups municipals".
Dilluns, Canviem Mollet reclamava que l'aprovació no es fes al
ple de novembre per poder tenir
una "informació adequada". i

MUNICIPALS 2019 VALORACIONS DE PORTAVEUS DELS PARTITS QUE TENEN GRUP MUNICIPAL AL PLENARI DE MOLLET SOBRE EL SONDEIG ELECTORAL

Reaccions a l'enquesta
de l'Opinòmetre pel 26-M
MOLLET. Després que Som publi-

qués la setmana passada l'enquesta electoral de resultats del 26-M
a Mollet, responsables dels partits
amb representació al ple han fet
les seves valoracions.
Mireia Dionisio, portaveu del
PSC –a qui l'enquesta manté amb
set regidors– considera que la
prospecció, "està feta al juliol i
tots sabem que la política està
en un moment molt líquid i que

la intenció de vot pot canviar
en 15 dies". En aquest sentit, els
socialistes asseguren que tenen
"dades molt més actuals que
ens indiquen que anem pel bon
camí".
Per la seva part, Xavier Buzón
de Canviem Mollet –que podria
perdre entre un i dos regidors–
apunta que "des de l'experiència
en les municipals del 2015 i de
les enquestes prèvies, només

podem dir que serà el dia de les
eleccions el que ens doni resultats reals" i afegeix que "els nostres sondejos ens fan afrontar
amb il·lusió les eleccions".
Oriol López, d'Ara Mollet ERC
MES –que podria incrementar
entre un i dos representants–
creu que el sondeig "reflecteix la
gran feina d’obertura i de creixement d’ERC i la bona tasca
d’oposició del grup municipal".
El republicà destaca que ERC és la
primera força en intenció directa
de vot i que "per primera vegada Ara Mollet ERC estaria en
disposició de guanyar les pro-

peres eleccions. Queda clar que
som la garantia del canvi".
Per a Ciutadans, a qui l'enquesta atorga un regidor més, creu que
aquest creixement al sondeig "és
fruit de la labor del grup municipal". Sobre si el regidor que
perd el PP va a parar a Cs, Muñoz
creu que "els vots no són de ningú. És bo que la gent vegi que hi
ha alternatives i si el partit del
que ets no ho fa bé tinguis possibilitat de canviar. El 21-D vam
ser primera força i fa cinc anys
no existíem a Mollet".
Jordi Talarn, del PDeCAT, indica
"l'atomització del vot i les difi-

cultats per tenir un govern estable" que reflecteix l'enquesta, i
destaca que "junt amb ERC som
l'únic partit que augmentem en
intenció directa de vot. Seguint
amb aquesta tendència hauríem d'incrementar el nombre de
regidors al maig".
Pel que fa al PP, que perdria la
representació, Susana Calvo, creu
que l'enquesta "no és creïble" i
que "encara queden sis mesos i
poden passar moltes coses. Seguirem treballant per millorar
la ciutat i és per això que estem
segurs que obtindrem un bon
resultat", assegura.
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PROCÉS L'ANC CONVOCAVA UN CENTENAR DE PERSONES

CONGRÉS ESMENA D'ESQUERRA EN LA REVISIÓ DE LA LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA

El dinar groc de suport als Pere Fortuny: "Estem en un
presos polítics a Carrencà moment clau per anul·lar
les sentències franquistes"
recapta 1.100 euros
anc

MOLLET. L'obertura del debat de

la Llei de memòria històrica arran
de la voluntat del govern espanyol
d'exhumar i traslladar les restes
de Franco permet la inclusió de tot
un paquet d'esmenes. En aquest
sentit, ERC i el molletà Pere For-

A CARRENCÀ Familiars de Cuixart van ser presents al dinar groc
MARTORELLES. El dinar groc de

l'ANC que es va celebrar a la masia de Carrencà diumenge va servir per recaptar 1.100 euros que
aniran a la caixa de solidaritat
amb els presos polítics. Un centenar de persones va participar a la
trobada, entre els quals familiars
de Jordi Cuixart, president d'Òmnium, en presó preventiva des de
fa més d'un any. Entre d'altres, els
familiars van estar acompanyats
del regidor d'ERC a Martorelles
Joan Marc Flores, amic íntim de
Cuixart.
El dinar va estar organitzat per
l'ANC Martorelles-Santa Maria de
Martorelles, tot i que en aquest
cas la iniciativa va sorgir del col·
lectiu de Santa Maria, on, en un

primer moment estava previst fer
el dinar al pavelló municipal. Amb
tot, segons fonts de l'organització,
l'Ajuntament de Santa Maria no
va donar permís, ja que "la pista no disposa de la certificació
tècnica final de l'enginyeria i
per això no s'hi pot desenvolupar cap activitat de caire públic
fins que no se n'obtingui la certificació", diu la instància.

Conferència de Jordi Manyà

D'altra banda, el Celler de Carrencà acollirà aquest dissabte (19 h)
la xerrada República. Empremta
de justícia i llibertat, que anirà a
càrrec de Jordi Manyà, advocat
professor de Dret a la UB i exvicepresident de l'ANC.
arxiu

Bea Talegón ofereix
una conferència
al Casal de Mollet
MOLLET. El Casal i les Àvies i avis
per la independència han convidat la periodista i advocada Bea
Talegón a una conferència que es
farà diumenge (17.30 h) perquè
doni el seu punt de vista de com
es veu des de Madrid la situació
a Catalunya. Talegón és directora
d'opinió de Diario 16 i tertuliana
al programa de TV3 Preguntes
Freqüents (FAQS).

BEA TALEGÓN

tuny, president de l'Associació Pro
Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, han presentat
aquesta setmana una esmena a la
llei perquè es declarin il·legals els
tribunals franquistes i, en conseqüència, s'anul·lin les sentències

i perquè en el termini d'un any el
BOE publiqui el nom de les desenes de milers de ciutadans que van
patir la repressió franquista a l'Estat a mans de tribunals com el TOP
o el tribunal contra el comunisme i
la maçoneria, entre d'altres.
Per a Fortuny, fill de l'alcalde
republicà de Mollet per ERC Josep
Fortuny afusellat el 1939, “ens
trobem davant d'un moment
clau després de tants anys de
lluita i del primer pas històric
que ja va representar la llei del
Parlament”. i
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ECONOMIA

SINDICATS

Fira del vi al Restaurant Llevantpark

De pràctiques a Montornès

Aquest dissabte de 12 a 17 h, el Restaurant Llevantpark de Parets
organitza una fira del vi. L’esdeveniment comptarà amb activitats
per a nens en les que podran realitzar manualitats, trepitjar raïm
o participar en una gimcana. Així mateix els adults podran tastar
de la carta del restaurant o fer una cata guiada.

L'Ajuntament de Montornès contracta per tercer
any a tres joves en pràctiques del programa de
Garantia Juvenil de Catalunya, subvencionat pel
Fons Social Europeu amb la iniciativa El Fons
Social Europeu inverteix en el teu futur.

OCUPACIÓ L'ESTABLIMENT OFERIRÀ 15 NOUS LLOCS DE TREBALL

Segueixen les
negociacions
entre Capresa i
els treballadors
LA LLAGOSTA. Continuen les negociacions entre els representants
sindicals dels treballadors i la direcció de l'empresa Capresa de la
Llagosta.
Amb tot, i segons apunta Juan
Jiménez, secretari general de
CCOO d'Indústria del Vallès Oriental, aquesta setmana s'ha ampliat el període de consultes. Legalment aquest temps en el qual
empresa i treballadors proven
d'apropar posicions té un màxim
de 15 dies. És per aquest motiu
que Jiménez valora positivament
l'ampliació de cara a obtenir les
demandes dels treballadors.
L'empresa llagostenca dedicada a
la metal·lúrgia per a l'automoció
propietat de la firma basca Sidenor, l'octubre d'aquest any anunciava l'acomiadament de tota la
plantilla al municipi conformada
per 48 empleats.
Des d'aleshores, s'ha iniciat un
procès de negociacions en el qual
els sindicats demanden tres punts
bàsics: les baixes incentivades per
als treballadors que decideixin
abandonar la factoria, els trasllats
a altres ciutats on Sidenor té plantes i les prejubilacions.
Al tancament d'aquesta edició
direcció i sindicats no havien arribat a un acord.

Kentucky Fried
Chicken obrirà al
sector Iveco
PARETS. La cadena de menjar rà-

pid Kentucky Fried Chicken obrirà un establiment a la zona Iveco a
finals d'aquest mes de novembre
de Parets.
Aquest serà el primer restaurant de la cadena nord-americana
que obri a la comarca del Vallès
Oriental.
L’Ajuntament de Parets, de la
mà del Servei Local d'Ocupació
(SLOP), gestionarà el procés per
cobrir els 15 llocs de treball que
generarà el nou establiment. En
concret, es busquen treballadors
per cobrir places de personal de
cuina, de caixa i de pack.
KFC Corporation, amb seu a
Louisville, Kentucky, és la marca
líder en productes de pollastre,
propietària de la genuïna recepta
del Coronel Sanders, fundador del
primer restaurant, compta amb
més de 17.000 establiments a tot
el món. Cada dia atenen més de 12
milions de clients en els restaurants de KFC ubicats a 109 països.
Els KFC més propers es troben a
Badalona, als centres comercials
de Montigalà i Magic, i a Santa
Coloma de Gramenet, al centre comercial La Maquinista.

PRODUCTES KENTUCKY
D'altra banda, l'SLOP també
gestionarà 10 ofertes laborals per
al McDonalds que també es troba
al sector IVECO. En aquest cas, es
cobriran 10 places de cuina, caixa,
atenció al client i neteja.
Un cop conegut l'anunci, l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, ha celebrat l'obertura del
nou establiment a través de les
seves xarxes socials. "Un cop més
l’Ajuntament mitjançant la col·
laboració público privada genera oportunitats laborals per a
les persones", ha dit.

IGUALTAT

EMPRESES

La UGT vol plans
d'igualtat i contra
l'assetjament
sexual a la feina

El grup de capital
risc propietari de
Codorníu compra
la firma Parxet

VALLÈS. La UGT del Vallès Oriental
reclama plans d’igualtat i protocols
contra l’assetjament sexual a les
empreses que siguin efectius i amb
mesures específiques per tal que hi
hagi més igualtat i menys violències
masclistes. També demana als empresaris que cooperin i col·laborin
amb els representants sindicals, ja
que des dels sindicats "detectem
que no tenen voluntat de treballar per al benestar de tothom i
que ningú, ja sigui dona o home
pateixi cap tipus d’assetjament
sexual o per raó de sexe".
La petició arriba després d'un
seguit de sessions formatives sobre com implantar protocols per
atendre casos d’assetjament, on
s'han tractat les mesures específiques, per prevenir l’assetjament
sexual; la promoció de condicions
de treball que evitin aquesta mena
d’assetjament; i l'elaboració de
procediments específics, a través
de protocols, per donar resposta
a les denúncies o les reclamacions
que puguin produir-se a l’empresa.
La UGT ha alertat que molts
dels protocols d’assetjament sexual de les empreses se centren
en la prevenció de les denúncies
falses –un percentatge molt mínim– en comptes de protegir les
treballadores.

SANTA MARIA. La finca de vinyes
de Can Matons a Santa Maria de
Martorelles, propietat de la marca
Parxet, passarà a finals d'any a ser
propietat de l'empresa de capital
risc Carlyle, propietària també de
Codorniu. Així ha quedat establert
després que la firma nord-americana comprés el 100% Gleva
Cellars, empresa titular de Parxet.
Parxet forma part de Gleva
Cellars des de 2006, quan Ramon
Raventós Basagoiti va liderar la
compra de Parxet. Va ser aleshores que Raventós, vinculat familiarment però no comercialment
a Codorníu, va comprar Marquès
d'Alella, entre altres marques.
La compra de Parxet es relaciona amb l'adquisició per part de
Carlyle aquest estiu per 380 milions d'euros de Codorníu, de la
qual la companyia nord-americana té un 68% de la propietat.
Així mateix per una quantitat
que es deconeix, Carlyle controlarà el 100% de les accions de
Gleva Cellars i integrarà aquesta
companyia a Codorníu aportant
a la històrica marca 22 milions de
facturació anuals. A més d'aquest
canvi, el president de la firma,
Alex Wagenberg ha disposat que
Raventòs passi a ser director General de tot el grup.

Xerrades educatives a escoles
Apropem el món de l’odontologia a les escoles, als nostres infants,
pares i docents, donant la importància que cal a la salut bucal,
aclarint dubtes i mites.

Ferrer i Guardia, 21
Mollet del Vallès
(davant c.c. esclat)

93 570 39 17
622 332 042
/Clinica Dental
Adentis Mollet

* XERRADES DIRIGIDES A NENS
(de 3 a 9 anys | de 10 a 12 anys)
* XERRADES DIRIGIDES
A PARES MARES, EDUCADORS

Posa’t en contacte
amb nosaltres

19 anys
al teu costat,
creant
somriures

GRATUÏTES
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OPINIÓ

Som Vallès

Editorial

LLIGAMS PER ENFORTIR

MATIES

SERRACANT

La patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC considera que les empreses
del Vallès Oriental han superat l'etapa de crisi, una visió optimista que se
sustenta en les dades recollides entre els anys 2013 i 2016. Entre el 2008 i el
2013, el sector econòmic vallesà –i els seus treballadors– van patir una de les
crisis més cruentes de les darreres dècades que van suposar retallades i, en el
pitjor dels casos, el tancament de molts negocis. Ara, l'economia espanyola i
catalana continua creixent, tot i que, segons els experts, aquest creixement es
va desaccelerant i diferents economistes ja auguren una nova crisi econòmica.
En aquest context, revifa la idea de la plataforma Som Vallès, integrada per un
vintena d’entitats de l’àmbit socioeconòmic de les dues comarques vallesanes
que aposta per crear una organització supramunicipal similar a la que ja té
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que consideren més eficient i amb més
capacitat d’influència per portar a terme polítiques en favor dels territoris.
Les potencialitats del Vallès a nivell econòmic són innegables i potser, a les
portes d'una possible nova crisi, seria el moment d'estudiar a fons la proposta
de Fem Vallès, sempre que no persegueixi un objectiu homogeneïtzador del
territori, sinó que serveixi per enfortir el teixit de les dues comarques.

Cave Canem

NO MÉS OXIGEN

A

firmà Aristòtil al s.IV aC que
abans de les reformes constitucionals cabdals de la república
atenenca "tota la terra era d'uns
pocs i, si [els arrendadors o inquilins] no
pagaven els arrendaments, podien ésser
emmenats en servitud ells i llurs fills", tot
plegat en un context de conflicte social.
Prou llarga és la tradició que considera que
una constitució, més enllà d'un text legal, és
una forma d'organització social que garanteix la pau social fonamentada en el valor
de la justícia, i en la salvaguarda d'aquest
per part dels magistrats.
Prenem-hi la paraula i entenem que el valor justícia, fonament de la convivència organitzada, es realitza en cada decisió d'uns
magistrats, polítics o judicials. Convindrem
que una de les bases en seria la seguretat
jurídica que rau de tot procés i d'una previsibilitat en les accions.
Doncs això és el que novament el poder
judicial ha destrossat amb l'esmena de la
sentència sobre la determinació del subjecte passiu del tribut dels actes jurídics
documentats aparellat a les hipoteques. I a
sobre, aquest greu nyap formal té un agreuEditora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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 (2017)

ORIOL ESCURA
Politòleg
jant material per a una societat tenallada
per una crisi econòmica sostinguda.
No hem tingut prou amb la indulgència
que es mostra amb els violadors de La Manada o amb un presumpte magnicida, o,
per contra, amb la persecució de titellaires, rapers, mestres, manifestants o polítics que segueixen un mandat democràtic.
El poder judicial s'entesta a menyscabar el
valor justícia que constitueix el sostrat de
la nostra convivència social, sobretot ara

El poder judicial s'entesta a
menyscabar el valor justícia
sostrat de la nostra convivència
social sobretot ara que el debat
polític és raptat per encapsular-lo
'sub iudice' a passadissos i garjoles

quan qualsevol debat polític és raptat de
l'àgora pública per encapsular-lo sub iudice als passadissos o a les garjoles.
Els debats pressupostaris o altres pegats
continuistes no ens han de furtar la necessària quitança del moribund Règim del 78.
És imperiós fer net i no donar-hi més oxigen.
sommollet.cat

somparets.cat

Alcalde de Sabadell

E

l Vallès s'ha consolidat com la primera concentració industrial de
Catalunya, principal espai productiu del sud d'Europa quan parlem
de manufactura, coneixement i logística. Més
d’1,3 milions de persones, una realitat territorial, econòmica i social molt diversa, formada per sistemes urbans amb característiques
pròpies que conviuen amb entorns rurals de
gran valor. El Vallès és un espai amb una gran
qualitat de vida i amb un enorme potencial.
La nostra posició estratègica de porta de
Barcelona ens ha comportat, però, un desajust en la capacitat d’organització i lideratge.
Les actuacions al territori s’han fet sovint de
forma descoordinada i la fragmentació administrativa ha anat en contra de la potència
dels espais productius, dels pols de coneixement, de la protecció del sistema d’espais
agroforestals i dels valors paisatgístics.
La millora de la mobilitat al Vallès és avui
un dels principals reptes; la desatenció
d’aquest problema suposa un greuge social,
econòmic i ambiental i un obstacle important
per al nostre desenvolupament. En aquest
moment es mantenen greuges flagrants, com
ara que les tres capitals administratives no es
trobin encara avui dia connectades a nivell
ferroviari de forma directa, que no disposem
de serveis semidirectes a l'aeroport o que
Terrassa i Sabadell estiguin en zones tarifàries diferents en el marc d'un esquema de corones que cal revisar profundament.
Per jugar el rol potencial que el Vallès pot
aportar al país no n’hi ha prou d’haver deixat
de ser el pati del darrere de Barcelona, sinó
que ens cal transformar la nostra relació amb
la capital. Ja no hi ha motiu per al plany davant l’històric centralisme desmesurat que
ha exercit la capital catalana. Cal una aposta
conjunta des dels municipis per fer un pas
endavant en l’ordenació i organització administrativa, per a la vertebració i la cohesió territorial, amb l'objectiu ineludible d'esdevenir
una centralitat reconeguda i amb competències pròpies en el si del territori català.
Cal una nova mirada metropolitana sobre
el Vallès, sense localismes de curta volada,
sinó amb visió de país, amb el reconeixement
i el respecte a la identitat rural. Cal un tractament innovador per construir una estratègia
compartida de futur i potenciar el nostre paper com a motor de Catalunya.
L’actual estructura territorial no és en
absolut adequada per a la potent realitat
regional que representa el Vallès dins de Ca-

somlallagosta.cat

talunya. No es tracta de tenir més o menys comarques, sinó d’enfocar la qüestió de forma
innovadora, valenta i amb visió de futur, establint vies de diàleg i col·laboració amb el govern de Catalunya i amb l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, i generant un ampli consens
social, econòmic i institucional. Necessitem
un tractament singular, que permeti potenciar les capacitats del Vallès.
El Vallès ha de ser reconegut com una realitat metropolitana, igual que en el seu dia es
va fer amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Cal posar el debat territorial al capdamunt
de l’agenda política, com un repte urgent, i
liderar les propostes que portin al reconeixement de la realitat metropolitana del Vallès.
Aquesta proposta neix d’un convenciment
que és fruit dels diàlegs, les esperances i les
inquietuds que han estat plantejats per diversos actors en els darrers temps. Un debat que
Fem Vallès va portar al Parlament el 2016 i
que va motivar també un estudi promogut
per ambdós consell comarcals, sense que
n’hagin sorgit propostes polítiques fermes.
Aquest reconeixement, ha d’obrir la porta
a un tractament estratègic i en clau metropolitana de les qüestions que incideixen en
la qualitat de vida de la ciutadania, en la justícia social, en la sostenibilitat i en la creació
d’oportunitats pel progrés econòmic i l'ocupació. Cal també, en paral·lel, una revisió innovadora del rol i el funcionament de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que fragmenta
de forma incoherent el Vallès, i de la seva
relació amb el govern de Catalunya, com a
motor de país i de progrés econòmic i social.
En aquest context, l’extensió en taca d’oli de
l’AMB que ha plantejat recentment algun municipi respon a la manca d’un veritable model
d’organització territorial propi del segle XXI.
El reconeixement de l'Àrea Metropolitana del Vallès i de la capacitat prospectiva i
de generació de projectes ha de permetre
fer emergir les potencialitats de mancomunar serveis i de major cooperació municipal
superant les diferències actuals. Amb tot,
doncs, això suposa superar el provincianisme
i velles disputes estèrils entre municipis per
afavorir l’enorme potencial latent de desenvolupament de les sinèrgies ja presents.
Les capitals, els municipis amb més pes demogràfic, hem de ser pal de paller i estímul
d’una futura configuració en àrea metropolitana, per enfortir l'administració pública,
generar espais metropolitans per a la competitivitat i la innovació, la cooperació entre
els espais d'avantguarda, i treballar conjuntament en l’ordenació de la mobilitat, les infraestructures, l'aigua, els residus, l'activitat
econòmica, el suport al teixit productiu i a la
xarxa universitària i de recerca, les polítiques
ambientals i la gestió d'espais agroforestals.

sommontornes.cat
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Una visita a la presó
ORIOL

LÓPEZ MAYOLAS

Portaveu d’Ara Mollet ERC i
candidat a l’Alcaldia

F

a uns dies vaig tenir l’oportunitat
de visitar l’Oriol Junqueras i en
Raül Romeva a la presó de Lledoners, al Bages. Entrar a una presó
és molt diferent a qualsevol altra cosa que
puguis fer a la vida: controls, portes metàl·liques, espera en espais sense finestra. S’hi sent
l'olor de manca de llibertat. I visitar persones
que no han comès cap delicte i que hi són
simplement per haver posat urnes complica
encara més l’equació. Però l’Estat espanyol és
això; cada vegada que des de Catalunya s’ha
fet una proposta diferent, cada vegada que
s’ha volgut anar més enllà en la democràcia,
l’Estat espanyol ha practicat la violència. Ho
porta fent des de fa segles. A vegades ha matat persones, a vegades ha promocionat dictadures. Sempre ens ha pres la llibertat.
A la presó vaig poder abraçar l’Oriol i en
Raül. També vaig poder saludar en Jordi
Turull, estimat company del poble veí de
Parets. I aquella petita sala on parlàvem,
amb finestres altes i amb barrots, va ser un
espai –per difícil que pugui semblar- on la
llibertat es respirava en majúscules. Uns
homes tancats que se saben d’un esperit i
d’unes conviccions tan lliures!
L’Oriol ens va parlar de la situació del
país, ens va dir que havíem d’abraçar tothom, que la República serà efectiva quan
siguem més i més convençuts de les seves

bondats. Vam parlar de la gent d’ERC, un
partit amb 87 anys d’història, que tant ha
patit i ha donat pels valors republicans i
per Catalunya. I vam parlar de Mollet. L’Oriol estava al corrent de les nostres possibilitats reals de guanyar les properes eleccions
municipals i de governar. I també de la nostra voluntat de ser als barris, de parlar per
tothom, de fer un republicanisme inclusiu
on tothom sigui benvingut (hagi arribat
fa uns dies a Catalunya o hi hagi nascut). I
l’Oriol Junqueras ens va dir que ens acompanyaria aquell dia, ja que ell serà el can-

A l'Oriol Junqueras li vam
assegurar que a Mollet
lluitaríem pel canvi que la ciutat
necessita i que sumaríem amb
altres ciutats metropolitanes

didat a les eleccions europees que se celebren el mateix dia.
A l’Oriol Junqueras li vam assegurar que
a Mollet lluitaríem amb totes les nostres
forces per fer el canvi que la ciutat necessita, i que sumaríem amb d’altres ciutats
metropolitanes. Que faríem de Mollet una
ciutat republicana, transformadora, aglutinadora i cívica.
I ens vam conjurar en dues coses: en què
el republicanisme governi a Mollet i en
lluitar com sigui per la Llibertat –la de les
persones preses i exiliades, però sobretot
la del país, la de totes i tots–.

Bústia
Súmate en defensa de la llibertat
Súmate Vallès Oriental ha preparat un programa d’acció per als propers mesos en defensa de la llibertat, de la democràcia i fer
efectiva la república. La reunió realitzada a
Granollers, que ha congregat els diferents
representants municipals de Súmate a la
comarca, ha servit per establir la línia d’acció de l’entitat al Vallès Oriental. Accions de
memòria històrica, d’ampliar la base social, implicant a sindicats, cases regionals i
entitats socials, i trepitjar els barris seran
les accions més freqüents que veurem al
territori.
I ens centrarem també en les properes
eleccions municipals, ajudant a fer que hi
hagi el màxim possible d’ajuntaments republicans a la comarca, participant en fronts
comuns socials i republicans, hi serem allí
on puguem fer crèixer el republicanisme, i
contribuir a crear ajuntaments més justos,
més socials, més democràtics i republicans.
A poblacions com Mollet i Granollers hem
de ser capaços de trobar estratègies comunes entre forces sobiranistes i socials per
fer que siguin governades pel republicanisme, ja que actualment el PSC no el representa. La república la hem de fer efectiva
des del municipalisme, des de l’aplicació de
polítiques socials i nacionals!
manuel bueno / Vicepresident de
Súmate i coordinador del Vallès Oriental

ANTONIO

MOLINA

Regidor de Sumem Parets

L

a setmana passada ens vam
sorprendre amb la notícia de
l'anunci de venda d'un immoble
al nostre municipi que fins fa poc
era propietat de l'Ajuntament de
Parets i que es va sotmetre a subhasta pública per un preu de sortida de 66.000 euros: el Petit Cirerer, una escola infantil on
molts paretans i paretanes van passar els
seus primers dies de la infància.
Així, doncs, la setmana passada, en un
portal immobiliari, trobàvem aquest solar
de més de 400 metres quadrats que va guanyar l'única persona (o immobiliària?) que
es va presentar a la subhasta.
Sumem Parets es va negar en rotund a la
venda d'aquest immoble, i més per un preu
tan baix. A més a més amb aquesta acció es
posava fi a la cerca d'altres usos i alternatives, més encara amb la que continua caient
en matèria d'habitatge.
L'especulació tant de la venda com dels
lloguers segueix sent una realitat en el nostre municipi malgrat la crisi, on els joves i

Benvolgut senyor alcalde. Som dos alumnes de cicle superior de l’escola Lluís Piquer i ens posem en contacte amb vostè
perquè ens agradaria que ens poguéssiu
construir un pàrquing de bicicletes i patinets a la nostra escola. En primer lloc,
creiem que és necessari per a tots els alumnes de l’escola, ja que així no hauríem de
venir amb el cotxe. A més a més, així seria
més fàcil venir a l’escola, ja que podríem
venir sols. Després de tot el que hem exposat, pensem que seria millor que estigués
en un lloc segur dins de l’escola, per evitar
que ens robin les bicicletes i els patinets.
Quedem a l’espera de la seva resposta.
Moltes gràcies!
alba i ricard / Alumnes de 5è A de l'Escola

Lluís Piquer / parets del vallès

Als amics monàrquics
Hola amics monàrquics, jo personalment
estic contenta amb la reprovació al rei Felip
VI, i sí, la monarquia passa de pares a fills
però la d'Espanya està posada per decret
llei. Que facin un referèndum preguntant si
la volem i si guanya l'acatarem, però si perd,
que fotin el camp. Visca Catalunya lliure.
una republicana / martorelles

El feixisme, un record del passat?

El Petit Cirerer a la 'revenda'
no tan joves paguen preus desorbitats per
un dret bàsic per tots però fals en la seva
execució. Hem insistit diverses vegades a
ser imaginatius i valents a l'hora d'executar polítiques socials i mediambientals,
necessàries per a aquest nou context que
ens està tocant viure i que creiem que ha
vingut per quedar-se.
En aquest cas en particular podríem
haver fet un pas més en la bona direcció;
posem-ne un exemple: Sabeu què són les
cooperatives d'habitatges amb cessió d'ús?
A part d'exemples en ambients més rurals,
l'Ajuntament de Barcelona sembla que sí
i ja s'ha posat a fer feina (podeu buscar al
web les paraules "solar cooperativa cessió
d'ús Barcelona" i sortiran notícies explicant-ho).
És una forma d'adquirir un habitatge
a un preu assequible, just i per a tota la
vida, que evita l'especulació i la propietat
recau sobre una cooperativa de la qual ets
integrant, que a més permet que els teus
familiars heretin els teus drets d'ús sobre
l'habitatge. Sona bé, oi? No es podria almenys haver estudiat aquesta opció o una
altra similar abans de malvendre el nostre
patrimoni? Tanta infraestructura pública
ens sobra?
Política en minúscules, PSC de Parets.

Carta a l'alcalde de Parets
d'alumnes del Lluís Piquer

DAVID

MORENO

Podem Mollet

L

a detenció de M.M.S, veí de Terrassa i aficionat al tir olímpic, no
és una anècdota d’un membre de
grups feixistes o de la ultradreta
minoritzada i aïllada. Per als veïns i veïnes
de Mollet és un exemple més i molt proper
d’una realitat que ja és present a Europa i
al Món –amb Jair Bolsonaro al Brasil com
a darrer gran exemple– i que pot consolidar-se de manera dramàtica al cicle electoral de mitjans de 2019, especialment a les
eleccions europees, on els Le Pen, Salvini,
Orban etc... porten mesos treballant per
conformar una aliança que agrupi les expressions diverses de la ultradreta europea.
El nacionalisme exacerbat i unificador, la
construcció d’enemics interns i extern, la
criminalització dels sectors més desfavorits
mentre s’entrega el país als sectors més rics,
la voluntat d’enfrontar els sectors populars
autòctons amb els nouvinguts, l’atac al pluralisme i la diversitat, dins d’un llenguatge
de confrontació, demagog i amenaces són
alguns dels seus ingredients compartits i
destacables d’aquests partits i moviments.
La Transició dirigida per l’aparell franquista va aconseguir separar la parella in-

destriable de Democràcia-Antifeixisme,
malgrat la lluita de l’oposició democràtica
–allò que Manuel Vázquez Montalban resumia com a “correlació de debilitats”– aquesta separació antinatural es va produir.
No té sentit que quaranta anys més tard,
els demòcrates encara no haguem fet possible que no es pot ser demòcrata sense ser
antifeixista.
L’exhumació del dictador és un fet de
justícia i un gran símbol que ha de ser la
primera etapa d’una política democràtica
molt més profunda. Les dificultats per dur
a terme una acció com aquesta ens mostren com les resistències del feixisme són
presents i conviuen amb nosaltres.
A Itàlia, el fundador del Moviment 5 Stelle,
Beppe Grillo, responia a la premsa que per a
ell no era significatiu ser feixista o antifeixista. Ara, el seu partit, que havia nascut com a
moviment anti establishment i per regenerar la democràcia italiana, li ha entregat gran
part del govern a l’ultradreta de la Lliga Nord
i dona suport a Salvini en la seva vergonyant
política davant els refugiats.
Al nostre país tenim moltes expressions
d’aquesta ultradreta, que no és un record
del passat ni una amenaça, és una realitat
i cal que els demòcrates reunim de nou i
fem indestriable Democràcia-Antifeixisme.
Si no els prestem la importància que es
mereix, quan vulguem reaccionar potser
sigui massa tard.
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Classificats
IMMOBILIÀRIA

PARA NUEVA APERTURA
TECNOCASA
EN MOLLET SE PRECISA

COMPRA
PISO EN MOLLET.
EST. FRANÇA. Activo bancario. Piso
ref. con ascensor. 3
hab., baño, cocina,
lavadero, comedor
con salida a balcón.
Suelo gres. CEE: E.
Ref. JV13561. PVP:
133.800 euros. T. 93
579 33 33.
PISO EN SANT FOST
PUEBLO. Con terraza de 40 m2, 129
m2, todo exterior,
con trastero. 4 hab.,
baño, comedor con
chimenea, cocina
con lavadero. Piso
de origen. CEE: G.
Ref. JV13657. Precio:
169.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
Piso con parquing.

ASESOR COMERCIAL

SUELDO FIJO + COMISSIONES DE VENTA
NO SE PRECISA EXPERIENCIA PREVIA

692 046 638
1 hab., baño completo, amplio salón,
cocina independiente. Ventanas de
aluminio, suelos de
gres, calefacción,
aire acondicionado. CEE: G. Precio:
149.000 euros. Ref.
JV13670. Tel. 93 579
33 33.

E. Precio: 169.000
euros. Ref. JV13646.
Tel. 93 579 33 33.
OPORTUNITAT! PARETS. PLAÇA DELS
GEGANTS. Al costat
de tots els serveis,
guarderia, escoles
primaria i secundaria... Casa cantonera

a 3 vents, amb jardí
de 60 m2. 4 hab. (2
dobles), 2 banys,
terrassa de 16 m2,
garatge per 2 cotxes. Banys i cuina
reformats. CEE: E.
Preu: 309.000 €. Tel.
667 312 216.
EN VENTA PISO EN
MOLLET CENTRO.
Con parquing, excelente ubicación.
Ascensor. 4 hab., 2
baños, salón con
salida a amplio balcón. Calefacción.
Certificación energética: E. Precio:
190.000 euros. Ref.

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

JV13722. Tel. 93 579
33 33.
CASA EN MARTORELLES CENTRO. 2
plantas + garaje. 4
hab., 2 baños, cocina office, salón con
chimenea, cocina
verano, solarium,
jardín. CEE: E. Ref:
JV13682.
Precio:
289.000 euros. T. 93
579 33 33.
SE VENDE PLANTA BAJA EN SANTA
PERPÈTUA
CON
PARQUING.
Ref.
JV13704. 79 m2, 2
habitaciones (antes

3), cocina office con
lavadero,
amplio
salón con salida a
terraza, baño con
plato de ducha y
bañera. Certificación energética: G.
Precio: 191.000 euros. Tel. 93 579 33 33.
ÁTICO EN MOLLET.
ESTACIÓ DEL NORD.
Referencia: JV13645.
Ascensor. 2 hab.,
baño, salón con salida a terraza de 20
m2. Carpintería de
aluminio. Certificación energética: E.
Precio: 145.000 euros. Tel. 93 579 33 33.

FEINA
DEMANDES
SEÑORA SE OFRECE
PARA CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES, fija, interina o
noches, disponibilidad también para
fines de semana.
Con buenas referencias. Carta de
recomendación. Interesados/das llamar al 698 548 548
(Sra. Ilda).
MOTOR
MINI ONE 1.6D. 90
CV, any 2013, 95.669
km. Preu: 11.500 eu-

ros. T. 630 06 59 90.
FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
Año 2005. 54.370
km. Precio: 4.500
euros. Tel. 93 593
26 44.
TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. Precio:
8.300 euros. Tel. 630
06 59 90.
ES VEN FIAT 500
1.3, 70 CV, any 2013.
67.413 km. Preu:
7.800 euros. Tel. 630
06 59 90.

EN VENTA OPEL
ZAFIRA 2.0 TDI ELEGANCE. 110 CV. Año
2000. 237.827 km.
Precio: 2.200 euros.
Teléfono de contacto: 630 06 59 90.

RELAX

SE VENDE CITROËN
C3 1.4 HDI. 70 CV,
Furio. Año 2006.
121.277 km. Precio:
3.400 euros. Tel. 93
593 26 44.

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

SE VENDE FIAT 500
LOUNGE 1.2, 70 CV,
any 2014. 56.432 km.
Preu: 8.100 euros.
Teléfono de contacto: 93 593 26 44.

FRAN PARA HOMBRES, TRAVESTIS Y
TAMBIÉN MUJERES
solas y aburridas.
Granollers y cercanías. T. 651 84 13 87.

PISO EN MOLLET.
ZONA CENTRO. 4
hab., baño completo, cocina, amplio
salón con salida a
balcón, carpintería
de aluminio y calefacción. Primero
sin ascensor. CEE:

LA RECEPTA per
JOSÉ CUESTA

Xef de Kaliu Restaurant

Peus de porc
INGREDIENTS:

· 1 peu de porc tallat per la meitat
· 1 got de vi blanc
· Herbes aromàtiques, com ara:
romaní, farigola i llorer
· 1 ceba blanca
· 3 tomàquets
· suc de rostit de porc
· 100 g de cargols bover de
mida mitjana cuits
· 5 llesques de carquinyolis de
Caldes de Montbui
· 10 g de mantega
· Oli d’oliva, sal i pebre

Cremem, preferentment al foc, els
pèls perquè els peus quedin ben
nets. Ja dins una cassola, en realcem
el sabor amb sal i pebre. Amb un
rajolí d'oli els acabem de rostir i
els retirem quan estiguin ben dau-

Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

rats. En el mateix recipient aboquem la ceba tallada a daus petits i
les herbes aromàtiques. Ho cuinem
fins que la ceba quedi ben fosca,
sense que arribi a cremar-se. En el
moment que l'oli ja no hi sigui present, hi afegim el vi blanc i un cop
evaporat, incorporem el tomàquet
ratllat que cal deixar al foc durant
10 minuts. Introduïm de nou els
peus de porc i cobrim amb el suc del
rostit 3 hores a foc suau. Si els peus
són tous, els desossem. Els tornem
a introduir a la cassola amb els

cargols cuits, i els cuinem una hora
més a foc lent. Mentrestant, fem
una picada de carquinyoli (ens hem
decantat pels de Caldes, d'excel·lent
qualitat i proximitat). Per picar-los
en un morter, hi afegirem una mica
de suc cuinat, que potenciar-ne el
sabor. Posteriorment, afegirem la
barreja a la resta d'ingredients.
El suc ha de tenir un color més
aviat fosc i una textura espessa.
Si queda molt aigualit, hi afegirem
més carquinyolis, o bé, continuarem cuinant fins que la salsa quedi
reduïda. Per acabar hi afegirem la
mantega per aconseguir més lluentor i cremositat.
Només queda emplatar; això ja, al
vostre gust. Bon profit!
Veieu la videorecepta a www.kaliurestaurant.com!

KALIU RESTAURANT
c. Quarter Nord, 2. Mollet.
Tel. 93 109 62 02

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

MENÚ DIARIO
MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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Yago Domínguez, tercer a l'estatal d'enduro

Els Panthers, de triomf en triomf

El pilot montornesenc Yago Domínguez va ser tercer en l'última prova
del campionat d'Espanya d'enduro infantil, celebrada a Sant Mateu
(Castelló). Aquesta posició comporta que també acabi en tercer en
la classificació general del campionat. D'altra banda, la suspensió de
l'última prova del campionat català fa que Domínguez finalitzi segon.

Els Mollet Panthers van organitzar el cap de
setmana la 2a jornada de la Copa Catalana de
Flag Football, que es va disputar a la pistes
d'atletisme municipals. Els Panthers van guanyar
per 0 a 32 al Vinaròs i per 38 a 45 al Lynx ASB.

TAEKWONDO | Mundial de Poomsae EL PARETÀ ES RETIRA DE LES COMPETICIONS AMB 36 ANYS

José Luis Estudillo diu
adéu al tatami a la Xina

CURSES DE MUNTANYA VA VÈNCER A GUANTA, SENTMENAT

Angelica Esparza, nova
campiona de Catalunya
guanta

El taekwondista del Lee Young de Parets ha participat al Mundial
en la modalitat de trio amb Sergi De Castro i Joel Do San Lee
j.l. estudillo

PARETS. En el record quedarà la

medalla de bronze aconseguida
en el Mundial d'Egipte i també el
doble subcampionat d'Europa de
l'any passat a Grècia en les categories de trio sincronitzat i de parella.
"Segurament aquests dos moments són els que més il·lusió
m'han fet en la meva carrera en
el taekwondo", explica José Luis
Estudillo al diari Som des del Mundial de Poomsae de Xina Taipei. El
taekwondista paretà va competir
per últim cop en un tatami dijous
d'aquesta setmana.
Allà participava en la modalitat
de trio, acompanyat de Sergi De
Castro i Joel Do San Lee, després
d'haver-se classificat el passat mes
de maig en ser segon en el campionat d'Espanya, celebrat a Marina
d'Or. "L'objectiu era fer podi en
aquest Mundial, però en els enfrontaments finals ens hem vist
amb els actuals campions, de
les Filipines, i ens han eliminat
per només dues dècimes. Hem
acabat sisens", diu el paretà. "Ara
la meva única pretensió és gaudir de la meva escola, dels meus
alumnes i que ells puguin viure
cinc europeus i cinc mundials
com jo. I, sobretot, tinc ganes

PRIMERA CLASSIFICADA Esparza creuant la línea de meta de la prova

ESTUDILLO A la dreta, amb els seus companys en la competició
d'estar amb la meva filla de quatre mesos i la meva família, que
tant suport m'ha donat", conclou.
És la sisena vegada que l'escola
Young Lee de Parets aporta lluitadors a un Mundial.

Sis podis al campionat català

D'altra banda, l'escola Lee Young
es va emportar sis medalles del
campionat de Catalunya infantil

de Poomsae celebrat el cap de setmana al poliesportiu de la Mar Bella de Barcelona. Aitor Pérez va ser
el lluitador més destacat del club
baixvallesà en penjar-se la medalla
d'or per tercer any consecutiu.
Els dos altres primers llocs van
ser per a Judith Fernández i Adrià
Briante. El Lee Young també es va
emportar cap a Parets una plata i
dos bronzes. sergi escudero

MONTORNÈS. La corredora del
Club Atlètic Montornès Angelica
Esparza va arribar primera en
la 33a pujada i baixada a Guanta
(Sentmenat) i és la nova campiona
de Catalunya de curses de muntanya. Esparza va completar els
12,3 quilòmetres amb un temps
de 50 m i 48s. Van completar el
podi Carmen Rodríguez i Sonia
Gallego, amb uns temps de 51m i

40 s i 54m respectivament.
La cursa va estar marcada per
les fortes pluges caigudes en el
recorregut durant la setmana
prèvia a la prova. Això, va provocar que el terreny estigués
enfangat i que els atletes fessin
unes marques una mica més altes del que és habitual. En categoria masculina va vèncer Edgars
Sumskis, del club La Sansi.

Tres podis en relleus mixtos de cros
MOLLET. El Club Atlètic Mollet va
fer-se amb tres podis en el campionat de Catalunya de relleus
mixtos de cros disputat a Canovelles el cap de setmana passat.

Els baixvallesans van aconseguir
dues plates, en la categoria sub10 i en la sub-20, i un bronze en
la categoria sub-16, les tres en
què va participar el club.
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FUTBOL | Segona Catalana ELS DEL GERMANS GONZALVO HAN SUMAT 15 DELS ÚLTIMS 18 PUNTS

ELS DE LA ZONA SUD PORTEN 3 PARTITS SENSE ENCAIXAR GOLS

El CF Mollet continua l'escalada a La Molletense s'abona
la lliga i ja és sisè a la classificació a l'empat sense gols
El CF Mollet continua en ratxa i
ha sumat 15 dels últims 18 punts
possibles. El cap de setmana va
desfer-se per 3 a 1 del Sant Andreu
Atlètic amb gols de Cadmo Buenache –qui ja en porta 6 a la lliga– en
el minut 6 i el 34, i de David Castro
en el 55. De res no va servir el gol
visitant d'Álex Montero en el 20.
Amb aquest triomf, l'equip de Jordi
Gallardo continua amb la seva escalada a la classificació i ja està entre
els 10 primers de la taula a l'espera
de la resta de resultats de la jornada. Lluny queda la jornada 5, quan
era penúltim amb només 2 punts.
Dissabte (19.30 h), el Mollet visitarà
el Nou Sardenya per enfrontar-se a

marc barrio

REMUNTADA Del penúltim lloc al sisè en poques jornades
l'Europa B, penúltim amb 8 punts.
D'altra banda, el juvenil de Lliga
Nacional del Mollet va perdre per
1 a 2 davant el líder, l'Espanyol B.

L'autor del gol molletà va ser Eric
en el minut 48. L'equip de Quim
Ruiza és 18è amb 6 punts després
de 12 jornades.

En els últims quatre partits la Molletense no ha rebut cap gol. Per
contra, només n'ha fet un, que li
va servir per guanyar fa dues setmanes. Agafades les últimes cinc
jornades com a parcial, el balanç
és d'un gol a favor i d'un altre en
contra. Dissabte es van reflectir
aquests números amb l'empat a
zero al camp del Baró de Viver,
que va arribar al partit com a
cuer. Així, la Molletense continua

a la part mitjana de la taula –concretament, al desè lloc– del grup 2
de Segona Catalana amb 15 punts
sumats en 11 jornades. I continua
sent l'equip de la lliga amb menys
gols a favor, 7, i un dels que en rep
menys: 9.
Dissabte (16.30 h) rebrà al
camp de la Zona Sud l'Escola Futbol Mataró, l'actual líder destacat
amb 28 punts i només una derrota
i un empat en 11 jornades.

El CF Parets esgarrapa un punt
Després de deixar-se el curs passat al camp del Vic Riuprimer les
últimes opcions d'ascens a Primera Catalana, dissabte el CF Parets
no va poder endur-se el triomf
d'Osona, però sí un millor resultat. 0-0 i els baixvallesans sumen
22 punts en 11 jornades i són
quarts a quatre punts del líder,
el Berga. La setmana el Parets va
perdre el primer partit en el grup
4 de Segona Catalana en caure per

1 a 0 al camp del Masnou. Per tant,
porta dos partits seguits sense
veure porteria. En el partit disputat dissabte no hi va haver gols ni
expulsions. Almenys, de jugadors.
En l'enfrontament de l'any passat
a, l'àrbitre va arribar a fer fora
nou integrants entre jugadors i
tècnics.
Diumenge (12 h), el Parets rebrà el CF Les Franqueses, 11è amb
16 punts.

Quarta Catalana EL SANTA PERPÈTUA B VA IGUALAR EN EL 89

marc barrio

Empat de colíders a Martorelles
Martorelles i Santa Perpètua B van arribar a l'enfrontament empatats a 22
punts en el liderat i invictes a la lliga. Dissabte, Lázaro Mesana va avançar
els locals en el minut 17 i, quan els blanc-i-vermells ja es veien amb el
lideratge en solitari, Álex Alonso va empatar en el 89. Així, els dos equips
continuen empatats i invictes, però cauen fins al tercer i quart lloc.

Tercera Catalana VA PERDRE PER 2 A 1 DAVANT EL VILANOVA

La UE Montmeló cau al segon lloc
El lideratge del grup 9 de Tercera Catalana només li ha durat
una jornada a la UE Montmeló.
Diumenge, va caure per 2 a 1 al
camp del Vilanova del Vallès malgrat començar guanyant amb un
gol de José Cazalla en el minut 6.
Ara el Montmeló és segon amb

25 punts –8 victòries, 1 empat i
2 derrotes–, a un punt del líder,
el Santa Perpètua. Precisament
dissabte (16.30 h), el primer i el
segon classificat s'enfrontaran al
municipal de Montmeló per decidir qui manarà a la taula classificatòria la setmana que ve.
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FUTBOL SALA | Segona Divisió Nacional VICTÒRIA PATIDA A LA PISTA DEL SAN VICENTE HÉRCULES

La Concòrdia es postula com
un dels candidats a l'ascens

LA LLAGOSTA. A mesura que avança

el campionat de lliga del grup 2 Segona Divisió Nacional, el panorama
cada cop s'assembla més al viscut
la temporada passada per La Concòrdia. Les llagostenques tornen a
estar entre els equips candidats a
l'ascens a la màxima divisió estatal,
que fa uns mesos van estar a punt
d'assolir. Ja s'han disputat set jornades i La Concòrdia segueix com a
colíder una setmana més, empatada a 18 punts amb L'FS Castelldefels. Tots dos equips han guanyat
sis partits aquesta temporada.
Dissabte, l'equip entrenat per
Daniel Mosteiro va patir per endur-se la victòria de la pista del
penúltim classificat, l'SP San Vicente Hércules. Dos gols d'Anna
Domingo, la màxima golejadora

FUTBOL SALA VA DERROTAR PER 3 A 1 AL SAGRERENC

La Unión Llagostense es
regala una alegria a casa
arxiu

LA LLAGOSTA. Dos gols en els primers set minuts, un per cada
equip, van fer que s'arribés al
descans amb empat a 1 en el duel
entre l'FS Unión Llagostense i el
Sagrerenc. El gol local el va fer
Ferran en el minut 5. Però Óscar
Cubero va sentenciar el partit amb
dos més en el segon temps i va

segellar, així, el tercer triomf llagostenc per seguir invictes a casa.
Aquesta dada contrasta amb el fet
que s'hagin perdut tots els encontres disputats a domicili. Diumenge, la Llagostense tindrà una gran
oportunitat per aconseguir revertir
la situació a la pista del cuer, amb 0
punts, el Ciutat de Granollers.

PARETS. Malgrat haver format un
equip molt competitiu, fins i tot
amb opcions de lluitar per pujar
de categoria, l'FS Parets no està
disputant un bon començament
de lliga a la Divisió d'Honor Catalana. Diumenge va desaprofi-

tar un 0 a 2 a la pista del Pineda
de Mar, el segon classificat, i va
acabar caient per 7 a 3 després
d'anar guanyant per 2 a 3 a l'inici del segon temps. Els baixvallesans són desens amb 6 punts
en cinc jornades.

Dura derrota de l'FS Parets
CINC DE CINC Les llagostenques han sumat 15 punts dels últims 15
de l'equip, i un de Paula Pérez van
permetre a La Concòrdia sumar el
cinquè triomf seguit.
El pròxim escull serà dissabte (17.30 h) amb la visita de l'FS
Ripollet, onzè amb 7 punts. Per la

seva banda, el Castelldefels visitarà el mateix dissabte (18.30 h) la
pista de l'Avenida Alagón, tretzè
amb 5 punts. Una oportunitat per
començar a eixamplar distàncies
a la taula classificatòria.

HANDBOL EL PRIMER EQUIP SUMA QUATRE DERROTES SEGUIDES
joventut handbol

FUTBOL | Tercera Catalana ELS BAIXVALLESANS VENCIEN PER 3 A 1 EN ARRIBAR AL DESCANS

El Montornés Norte es desinfla i cau a casa
MONTORNÉS. El CD Montornés

Norte va perdre un partit que tenia encarrilat al descans, quan
guanyava per 3 a 1 al Llerona
amb gols de Gerard Aranda en el
minut 18, Jesús Hidalgo en el 33 i
Diego Segura en el 38. Però la segona part va canviar radicalment
el guió del partit i els visitants van

ser capaços de remuntar per acabar guanyant per 3 a 4. Així, els
montornesencs sumen la tercera
derrota consecutiva al grup 9 de
Tercera Catalana i són tretzens
amb nou punts.
Diumenge jugaran a una hora
poc convencional, les 12.40 h, al
camp del Llinars, catorzè i empa-

tat a punts amb el Montornés Norte. En el seu cas, però, va guanyar
en l'última jornada.
D'altra banda, en el grup 5 de
Quarta Catalana, el CF Montornés
va empatar a 2 al camp del Bigues
amb un gol de Daniel Leva en el
minut 90. Els baixvallesans són
tretzens amb set punts.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

El Joventut Handbol té nou conjunts
Dissabte, a partir de les 19.15 h, el Joventut Handbol presentarà tots els
seus equips al pavelló Antonio García Robledo. Aquesta temporada, el club
llagostenc compta amb 9 equips. L'esdeveniment arriba en un moment
en què el primer equip masculí encadena quatre derrotes consecutives a
Tercera. L'última, el cap de setmana davant el Cerdanyola Negre per 28 a
24. Els mals resultats el fan ocupar la tercera posició per la cua.
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Doble sessió d''El derby', a la sala Polivalent

Cinefòrum contra la violència

L'espectacle d'humor El derby, partido de ida y vuelta, dels monologuistes
Comandante Lara i Toni Rodríguez, aterra a la sala Polivalent de
Montmeló amb una doble sessió. Serà aquest divendres a les 20 h i a les
22 h. Es tracta d'un xou que porta gairebé un any rodant per tot l'Estat. El
Derby assegura les rialles i, sobretot, no deixarà indiferent a l'espectador.

La Sala de la Concòrdia acull aquest divendres
(19 h) la projecció de la pel·lícula Refugiado,
dirigida per Diego Lerman, amb motiu del Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Violència
envers les Dones. Hi haurà un debat en acabar.

POPULAR L'ENTITAT BUSCA COL·LABORADORS I VOLUNTARIS, AIXÍ COM INCREMENTAR RECURSOS

Primer aniversari de l'Esbart
Dansaire de Montornès

TEATRE PLANTEJA UNA REFLEXIÓ SOBRE EL VALOR DE LA CULTURA

'Llibres per cremar', a
l'Espai Cultural Montbarri
Companyia Pyros

esbart dansaire de montornès

Festa de tardor

LA PRÒXIMA BALLADA
SERÀ A L'APLEC
DE SANT SADURNÍ

PRIMERA ESPELMA La bufaran dijous, amb ganes de formar "una família"
MONTORNÈS. Dijous 22 de novembre serà el primer aniversari de
l'Esbart Dansaire de Montornès.
Sense cap acte en concret per celebrar-ho, però sí amb dos objectius
ben clars. "Busquem dansaires
i col·laboradores, i busquem
pressupost per fer-nos el nostre propi vestuari", explica la
presidenta, Anna Boné.
Pel que fa a la primera, concretament cerquen persones de,
com a mínim, 14 anys. Gent que
si no vol ballar, que hi vagi a ajudar, "tot i que si vénen a ballar,
molt millor", apunta Boné. A més
de ballar, els membres de l'entitat
poden ajudar en l'organització
de tallers, a fer propaganda o a
fer fotos dels assajos i dels esde-

veniments. Ara mateix són cinc
persones, i la presidenta assegura
que a partir de vuit "es podrien
fer moltes més coses". A mesura
que hi hagi més gent a l'Esbart, es
podran fer intercanvis, excursions
i molta més germanor. "Volem
ser una família i passar-nosho molt bé", diu Boné. L'entitat
s'adreça principalment a tothom
que vulgui "difondre la cultura
catalana i li agradi molt ballar".
La cultura dels esbarts dansaires,
segons la presidenta, "no és gaire
coneguda al municipi".
Pel que fa al segon objectiu,
l'entitat fins ara treballa amb el
vestuari que els cedeix l'Esbart
Maragall de Barcelona. Però volen poder finançar la seva pròpia

La primera actuació de l'Esbart després
de l'aniversari serà el pròxim dijous 29
en l'Aplec de Sant Sadurní. Una festa
que, de fet, arrenca aquest diumenge (11.30 h) celebrant Santa Cecília al
Sorralet. Hi haurà actuacions a càrrec
dels alumnes de l'Escola Municipal de
Música, Dansa i Aula de Teatre, amb la
participació de corals i conjunts musicals, classe oberta de swing per a totes
les edats i brindis de xocolata desfeta.

roba, i no haver-la de demanar,
"perquè val molts diners i és
molta responsabilitat".
Per la seva banda, l'Esbart també col·labora amb altres entitats
del poble, com La Remençada o el
Ball de Diables i Drac.
La gent interessada a formar
part o conèixer l'Esbart Dansaire
de Montornès s'hi pot posar en
contacte a través de les xarxes socials o el correu electrònic esbartmontornes@hotmail.com. També
hi pot anar directament als assajos
dels divendres a la segona planta
de l'Hotel d'Entitats (de 21.30 h a
23 h). i s.carrillo

LLIBRES No hi ha acord en cremar-los com a combustible per superar el fred
MONTORNÈS.

L'Espai Cultural
Montbarri acull dissabte (20 h)
l'obra de teatre Llibres per cremar
de la companyia Pyros, dins del
programa Montbarri, aixeca el teló.
Al pis del professor, amenaçat
per les bombes i els trets dels
franctiradors, i on es refugien el
seu assistent Daniel i la Marina,
estudiant d’últim any i amant del
Daniel, en ple hivern i sense més
combustible per cremar, la pregunta que es formulen tots tres
personatges és tant o més perversa: "quin llibre és prou valuós
per sacrificar un instant més
d'escalfor?". Només cal tibar del
fil perquè les grans preguntes
emergeixin de seguida: "quant
val la cultura? Els principis cauen quan està en joc la supervi-

vència?". No tothom està d’acord
en cremar els llibres, però a mesura que passen els dies i que el fred
estreny, els principis ètics trontollen i el triangle format pels tres
personatges s’anirà enterbolint
per la gelosia, els interessos, el
poder i l’instint de supervivència.
Es tracta d'una obra escrita per
la belga Amélie Nothomb sota el
nom de Les Combustibles i que
s'estrena a l'Estat de la mà de la
companyia Pyros. Roger Batalla
és el traductor del text, Blanca
Bardagil la directora de l'obra i
Ramon Vila, Paula Sunyer i Roger
Batalla els actors.

Ds 17 de novembre, 20 h
Montbarri. Preu: 5 €
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MÚSICA GRÀCIES AL PREMI, GRAVARÀ UN DISC I PARTICIPARÀ EN DIVERSOS FESTIVALS

La martorellenca Sandra
Bautista guanya el Sona9
Carles Rodríguez (Enderrock)

GUANYADORS A la sala Luz de Gas, amb el premi Sona9
MARTORELLES. La cantautora mar-

torellenca Sandra Bautista va
guanyar dimecres el premi Sona9

2018. I ho va fer amb 35 vots,
només un vot més que el segon
classificat, Menut (folk), que va

El festival Al Ras omple el Mercat Vell
MARC GARCIA

endur-se el premi Joventut. Els
tercers van ser L'Home Invent
(pop), amb 27 vots, però que va
ser el conjunt més votat pel públic
i, per tant, va guanyar el premi
Votació Popular. Els concerts es
van celebrar a la sala Luz de Gas
de Barcelona.
D'aquesta manera, Bautista enregistrarà i editarà un disc amb un
productor professional, protagonitzarà la campanya de publicitat a
Televisió de Catalunya i Catalunya
Ràdio i a la revista Enderrock, farà
concerts promocionals a l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic i el Curtcircuit, entre
altres festivals, firmarà un contracte discogràfic amb la companyia que esculli, serà portada a la
revista Enderrock del mes d'agost
del 2019 (especial Sona9) i tindrà
accés a la radiofórmula d'iCat, un
cop s'hagi publicat el disc.

Dissabte es va celebrar al Mercat Vell la 17a edició del festival internacional
Al Ras Bluegrass i hi va haver un ple d'assistència. Entre les 20 h i les 21 h, el
moment més àlgid, van aplegar-se unes 300 persones. Lluís Gómez, un dels
organitzadors, valora l'edició com a "molt positiva". MOLLET

Emotiu record a Josep Lluís Lozano
MARC GARCIA

La sala Fiveller es va omplir d'amics del músic molletà Josep Lluís Lozano –que va
morir ara fa un any–, en una nit "molt emocionant", explica Toni Amaya, un dels
organitzadors. A escena, nou bandes on havia tocat Lozano, i totes elles, abans
de cantar, van explicar les seves experiències amb l'homenatjat. mollet

ART HO FA AMB ELS COLLAGES DIGITALS 'PAIN' I 'LADDER'

El molletà Antoni Hidalgo
exposa dues obres a Nàpols
MOLLET. L'artista molletà Antoni
Hidalgo participa en el Festival delle arti Sub Terranea, al museu del
Sottosuolo de Nàpols amb els seus
dos collages digitals Pain i Ladder.

La mostra es va inaugurar dissabte i està composta per 98 obres
d'art d'una quarantena d'artistes:
escultors, pintors, fotògrafs, performers i vídeoartistes.
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LITERATURA ES FARÀ DISSABTE A LES 17.30 H A LA MARINETA

7 plomes organitza el 26è
recital poètic de tardor
MOLLET. El Centre Cultural La Marineta acollirà dissabte (17.30 h)
el 26è recital poètic de tardor de
l'associació cultural 7 Plomes. Ho
farà amb més d'una trentena de
participants i amb la interpretació musical al piano a càrrec de
Carles Iserte.
A la primera part del recital hi
participaran Pere Oller, Pedro
Chuecos, Antonia Diaz, Manuel
Guerrero, Arnau Bertran, Paquita
Guerra, Manoli Naranjo, Antonio
Bizarro, Concepció Moix, Gemma
Arimon, Isidre Oller, Maria Pujol,
Pedro Gómez, Miguel Ortega, Vicenç Cifuentes, Joaquim Llopis i
Pilar Guasch. I a la segona part ho
faran Jesús Pico, Ramona Arimon,

Carme Canaleta, Julia García, María Casanova, Pepi Corrales, Chari Corrales, Josep Bernal, Quini
Holanda, M. Ángeles Domínguez,
Mercè Bastida, Joquin Martos, M.
Dolors Navarro, José Martínez, Alberto Sáez i Adela Milan.

Poetes Grans, a Mollet

Dimecres (18 h), per la seva banda, tindrà lloc la 23a edició dels
Poetes Grans, un certamen poètic
on les emocions i les paraules dels
poetes evocaran records i moments plens de creativitat i sensibilitat. La trobada Es farà al Centre de Serveis per a la Gent Gran El
Lledoner i cada poeta recitarà una
de les poesies presentades.

L'ACTIVITAT ES VA DEDICAR A LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER
marc garcia

Música i joventut, a la sala Fiveller

TEATRE

La Sala Polivalent
de Montmeló
acull un cabaret
en clau de dona
MONTMELÓ. CabaretA, un espectacle diferent i original que barreja
diversos estils de cabaret en clau
de dona i en to irreverent, es podrà veure aquest dissabte (20.30
h) a la Sala Polivalent de Montmeló. L'actriu Maria Molins i la pianista Bárbara Granados han escrit
i compost temes que van des d'un
estil picant fins a la cançó denúncia. Es tracta d'un cabaret com els
dels anys 20 i 30 del segle passat,
però actualitzat. Talent i bon humor s'ajunten en aquest espectacle en què dues dones iconoclastes són capaces d'interpretar un
monòleg teatral dels més seriosos
a ritme de blues, d'imaginar-se un
personatge de Rodoreda cantant
el més sensual dels cuplets o de
dur el públic a passejar entre textos i cançons.

El sofá del camión
porta una comèdia
al Centre Cultural
de la Llagosta

Homenatge a Federico García Lorca
El Centro Cultural Andaluz de Mollet va organitzar dissabte un homenatge
a Federico García Lorca que també va servir per dedicar l'acte a la lluita
contra el càncer. A Can Gomà hi van ballar els quadres molletans Nuevos
Aires, Trian, Arte y Compas i el Coro rociero de l'entitat Amigos del Rocío,
així com El Cuadro (Flamenco por Derecho, de Granollers), El Coro
(Alborada, de Parets) i El Grupo (Vibración Flamenca).

LA LLAGOSTA / MOLLET. El grup
de teatre El sofá del camión, vinculat al Centro Cultural Gallego
de Mollet des de fa gairebé 20
anys, tornarà a actuar a la Llagosta convidat per l'Agrupación
Cultural Galega Alborada. Serà
dissabte (19 h) al Centre Cultural.
L'obra que presenta, Vaya noche
de malentendidos, és una comèdia
plena d'embolics basats en relacions amoroses i infidelitats que
demostren la hipocresia burgesa
de la societat actual.

EL TEMPS

per

divendres 23
Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua
Calenta
Sanitària)

=

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

dissabte 24

Calefacció
Refrigeració

diumenge 25
Terra radiant i emissors de fred i calor

Gestor de consums i Bateries de liti

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es

MARC GARCIA

=

El gran showman, el musical, dels llagostencs La Carpa Espai Cultural, va tenir
una bona acollida diumenge a la sala Fiveller. Més d'un centenar de persones
van gaudir, en paraules de Toni Amaya, membre de la sala Fiveller, d'un
espectacle "força interessant" i on van destacar molt "els cants corals". mOLLET

El terror arriba fins a Santa Maria
MARC GARCIA

Finalment dissabte es va fer el passatge del terror de Santa Maria de Martorelles
després que se suspengués la sessió de la mateixa nit de Halloween per la previsió
de pluja. Els dos mesos de preparació a càrrec dels voluntaris "va tenir la seva
recompensa en forma d'agraïment del públic". santa maria de martorelles

El Mercat Vell acull
la segona Gamer
Night de Mollet

Lestonnac
recapta diners per a
la Marató de TV3

MOLLET. Aquest divendres se celebra la segona Gamer Night Mollet.
Serà de 18 h a 0.30 h al Mercat
Vell i els assistents podran jugar
a Pokémon Ultra Sol i Ultra Luna,
Mario Tennis Aces, Fifa 2019, Mario Kart o Rocket League, així com
un videojoc que convida a ballar.

MOLLET. L'Escola Lestonnac farà
aquest divendres (17 h) una xocolatada solidària oberta a tota la
ciutadania per recollir diners per
a La Marató de TV3. El berenar es
farà al pati de l'escola, i el preu dels
tiquets és d'un euro per la xocolata
i un altre euro per una pasta.

Felip Comas

Flux de llevant, que generarà un dia amb nuvolositat variable, amb estones
de sol i possibilitat d’algun ruixat.
Continuarà el flux de llevant, que farà augmentar
els núvols paulatinament i
deixarà algunes precipitacions febles al final del dia.

Les precipitacions es
faran més extenses i
abundants, sobretot a la
tarda, amb un dia rúfol,
gris i fred.

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, 8

17ºC

9ºC

15ºC

-

DIVENDRES, 9

16ºC

12ºC

14ºC

14,6

19 km/h W

DISSABTE, 10

20ºC

8ºC

16ºC

-

31 km/h W

DIUMENGE, 11

23ºC

13ºC

17ºC

-

21 km/h SSE

DILLUNS, 12

20ºC

12ºC

17ºC

-

18 km/h ENE

DIMARTS, 13

21ºC

12ºC

18ºC

-

34 km/h E

DIMECRES, 14

20ºC

12ºC

18ºC

3,2

21 km/h SE

13 km/h ENE

32

dv, 16 novembre 2018

Salut &
Bellesa
Servei de càtering

Centre

El Racó porta a casa menús
equilibrats per a gent gran
La residencia El Racó posarà en marxa
un nou servei adreçat a aquelles persones que vulguin gaudir a casa seva
d'un àpat saludable i equilibrat sense
haver de preocupar-se de cuinar ni
fer la compra. Un repartidor portarà a
casa dels usuaris els àpats, elaborats a
la mateixa cuina de la residència i dissenyats per nutricionistes, a un preu de
7,80 euros el menú.
–A qui s'adreça principalment aquest
servei? Només a gent gran?
–El nostre servei, Bel Edad Sabors permet, a les persones amb o sense pèrdua
d'autonomia, la possibilitat d'estar a la
seva llar durant més temps, facilitant
tasques diàries i evitant el risc d'accident domèstic. A més, va adreçat a totes
aquelles persones que vulguin o necessitin que se’ls porti el menjar a la porta
de casa, garantint una dieta equilibrada
i personalitzada a les necessitats.
–S'ha de ser usuari fixe?
–No, també oferim la possibilitat de
serveis puntuals, servim a usuaris que
per motius esporàdics tinguin necessitat del nostre servei. De fet, la setmana
passada ens va trucar un futur client
que ens deia que el seu pare s’havia
trencat el maluc i quan sortís del sociosanitari, agrairia el nostre servei durant un cert temps. Atenem les diferents
demandes i necessitats de la població,
independentment de la durada.
–De quin tipus de menjar es tracta?
–Els nostres cuiners preparen els àpats
en funció de les necessitats de l’usuari.
Partim de la base d'un menjar casolà i

d’alta qualitat. Adaptem les textures al
paladar dels clients (picat, remenat,
texturitzat, triturat,..) i a les seves dietes
especials per prescripció mèdica (diabètic, sense sal, hipocalòrica,…)
–Com es conserven els aliments?
–El menjar es conserva en safates termosegellades i venen etiquetades amb
les dates d’envassat i venciment (7 dies).
–Qui elabora els menús? Es poden
personalitzar?
–Els menús estan elaborats pel nostre
equip de cuiners i validats per nutricionistes col·legiats. Es poden personalitzar
tant com es vulgui, tant per opcions mèdiques com per preferències personals.
–Només són dinars o també poden

ser sopars?
–Lliurem per cada dia un entrant,
un plat principal, una guarnició, pa i
postres. Les racions són molt generoses. De totes maneres escoltem totes
les peticions i, també, podem oferir el
sopar a casa.
–Cada quan porta els àpats el repartidor? En quins horaris de distribució?
–El repartidor va a casa de l'usuari tres
cops per setmana. L'horari de distribució és ampli, i adaptem la ruta als horaris de cada família.
–A banda de portar els àpats a casa,
què més inclou el servei?
–El nostre servei no es limita únicament
al lliurament de menjar a domicili, tenim

una corresponsabilitat envers la persona. Tot el procés del nostre servei es fa
a la cuina d'una residència, per tant, tot
l'equip tenim molta experiència en el
sector. Estem sensibilitzats amb la població destí en concret, així doncs coneixem les seves necessitats. Ells esperen
una atenció afectuosa, un somriure de la
persona que els fa el lliurament del menjar, és un moment molt important i així ho
tractarem, és a dir, estem uns minuts per
escoltar-los, explicar el menú al detall i
establir una relació de confiança.
–Hi ha algun sistema de control?
–La persona encarregada de portar
l'àpat a cada usuari no només entregarà
el menjar, sinó que a més, es preocupa de col·locar el menjar a la nevera,
comprovar que els àpats anteriors s'han
consumit i en cas contrari, preguntar el
motiu i retirar-ho. Realitza un control i
seguiment del menjar consumit, i davant qualsevol eventualitat es contactaria amb el familiar de referència o amb
la institució pertinent amb la intenció de
tractar el problema.
–Així doncs hi ha atenció a l'usuari
més enllà de deixar-li el menjar...
–Sí, aprofitem la visita per comprovar
l'estat general de la persona, tant anímic
com físic, i el de la llar. En cas de sospita
d'alguna mancança ho posaríem en coneixement de la família o de la persona
referent. Tenim l'objectiu d'oferir excel·
lència, per tant la satisfacció del client
és un fet imprescindible. Els hi demanarem l'opinió a través d'una trucada setmanal, per tal de revaluar-nos buscant
sempre els millors resultats.

RESIDÈNCIA EL RACÓ
c. Montseny, 6 · Sant Fost
Tel. 93 570 17 67
www.elracoresidencia.com

Olivera Oliva,
servei integral
d'atenció a la
salut a Mollet
Olivera Oliva és un centre, acreditat
per la Generalitat de Catalunya com a
centre mèdic sanitari, que s’ha dissenyat per proporcionar un servei integral
d’atenció de la salut després d’una valoració personalitzada de cada pacient.
El centre ofereix serveis de salut a nivell psicològic, bucodental, metabòlic i
estètic. En medicina estètica, ofereixen
tractaments facials, fils tensors, toxina
botulínica, mesoteràpia facial i corporal
i també tractaments capil·lars.

Més àmbits d'actuació

En medicina bucodental, el centre disposa de professionals dels àmbits de
l’ortodòncia, la implantologia i l’estètica
dental. A nivell psicològic, Olivera Oliva ofereix tècniques de psicoteràpia i
tractament de malalties psiquiàtriques,
i en matèria de medicina estètica es
posen a disposició dels seus pacients
tractaments dietètics i nutricionals.
Els responsables d’Olivera Oliva conviden les persones que no coneixen el
centre a descobrir els seus tractaments
i agraeix la confiança i fidelitat dels seus
pacients.

CENTRE MÈDIC
OLIVERA OLIVA
av. Jaume I, 144 · Mollet del Vallès
Tel. 93 593 76 20
oliveraolivacentremedic@gmail.com
www.oliveraolivacentremedic.com
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Salut & Bellesa

Vivim una època convulsa en què
gairebé sempre estem preocupats,
angoixats o intranquils. De vegades és per conflictes amb nosaltres
mateixos que no sabem resoldre,
en altres, són problemes amb els
altres i en ocasions són el fruit de
conflictes que ens vénen de l'exterior: economia, treball, hipoteques, cost elevat de la vida, problemes amb l'habitatge o la política...
La conseqüència és l'aparició del
que anomenem "estar nerviós" o
tenir ansietat. Qui no ha sentit por
com a resposta a una amenaça imminent, o ha estat ansiós davant
d'una amenaça que ens ve a sobre?
Ara bé, hi ha un salt quan els nervis, per la intensitat i la durada dels
mateixos, comencen a crear-nos
dificultats en la vida quotidiana,
crear-nos problemes o símptomes
físics. I què dir quan, davant l'ansietat o la por, la resposta és una
crisi de pànic, desbordats per tot un
seguit de símptomes físics que ens
arriben a fer sospitar d'una malaltia
física greu, i que pensem pot provenir d'un problema cardíac o cerebral. Els trastorns d'ansietat solen
començar en la infància o l'adolescència i la proporció és doble en la
dones que en els homes.
Què he de fer si em sento ansiós,

DR. JOSEP REBORDOSA

Metge Psiquiatra del
Centre Mèdic i Dental Parets

Ansietat o pànic
amb excessiva por o pateixo alguna
crisi d'ansietat? Primer acudeixi
a un metge ja que pot estar patint alguna malaltia que provoqui
aquests nervis que ja intuïm són
"excessius". Certes malalties endocrines (tiroides, glucèmia...), certs
trastorns cardiovasculars (arítmies,
insuficiència cardíaca...), malalties
pulmonars (MPOC, asma...), trastorns metabòlics (dèficit vit B 12,
la porfíria...) i malalties neurològiques (encefalitis, neoplàsies...), són
alguns exemples. Per tant, abans de
plantejar-se tractaments alternatius, relaxació o altres estratègies,
psicològiques o no, primer acudeixi
al seu metge generalista. Quan s'hagi descartat l'origen físic de l'estat
d'ansietat, acudeixi primer a un
metge especialista. La millor porta
d'entrada per a un tractament d'ansietat intensa i persistent, por desproporcionada o una crisi de pànic
o ansietat, és un psiquiatra.
I, què em proposarà l'especialista? Primer aclarir si l'ansietat

Tractament innovador
contra el greix a Adela
Entre els seus nombrosos serveis, el
centre d'estètica Adela compta amb
un nou tractament que redueix el greix
i el contorn del cos sense cirurgia ni
dolor. Es tracta de Zerona, una teràpia
amb làser que s'aplica a zones problemàtiques com cintura, malucs, cuixes
i braços i que redueix el greix del teixit
de sota la pell, moldeja el cos i tonifica.
Amb el pla Zerona es poden aconseguir
resultats en només dues setmanes.
A més Adela ofereix altres serveis

que pateix és justificada a la situació que es troba. Si no hi ha malaltia psiquiàtrica que l'acompanyi
(una depressió, un trastorn obsessiu-compulsiu, etc.), hi ha una sèrie
de trastorns on l'ansietat és protagonista: fòbies simples o socials,
trastorn de pànic, agorafòbia, trastorn ansietat generalitzada, etc.
L'ansietat no té perquè prevaldre en la nostra vida. Passarem per
moments d'ansietat, raonable i proporcional al que ens passa, però si
observa que pateix una ansietat que
el fa patir, li causa malestar físic, li
limita la seva vida, no ho dissimuli,
no cregui que serà passatgera. La
millor estratègia és afrontar les crisis d'ansietat amb ajuda professional, intervindrà un equip, sempre
amb metge general, especialista i si
cal un psicòleg recomanat.

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
Av. Catalunya, 155 Parets del Vallès
Tel. 93 562 25 53

Charo García
nutricionista

com la radiofreqüència VenusSwan i
làsser-diode per a depilacions.
A Adela sempre trobareu serveis
personalitzats, assessorament sobre
tractaments a la pell, maquillatge... tot
avalat per la confiança i sinceritat en
serveis i cosmètica.

Si t'has posat com a objectiu perdre pes, l'assessora nutricional Charo
García et pot ajudar: amb una dieta saludable, una correcta hidratació,
exercici i l'auriculoteràpia – que calma
l'ansietat– podràs aconseguir-ho. Un
cop al pes ideal, una dieta personalitzada i un manteniment adecuat són
sinònim d'èxit.

ADELA CENTRE D'ESTÈTICA

CHARO GARCÍA

Av. Piera, 67 bis - Martorelles
Tel. 93 570 04 69 / 661 93 74 04

Av. Gaudí, 21 - Mollet del Vallès
Tel. 620 527 998
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MÀSTER EN
MEDICINA INTEGRATIVA
MEDICINA NATURAL
HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA
MEDICINA XINESA
TERÀPIA NEURAL I DEL DOLOR
NUTRICIÓ ORTOMOLECULAR
ELECTROACUPUNTURA
BIORESSONÀNCIA I FLORS DE BACH

 Vols treure’t medicaments?
 Et trobes cansat? No dorms bé?
 Estàs nerviós? Estàs trist?
 Tens males digestions?
 Et refredes sovint? Tens al·lèrgies?
 Vols baixar de pes i no pots?

PARETS DEL VALLÈS

Tel.93 562 53 19
BARCELONA

Tel.93 219 59 98

www.dranuriagisbert.es
consulta@dranuriagisbert.es
CENTRES MÈDICS
AUTORITZATS PER

CONSULTA GRATUÏTA

MÀSTER EN
MEDICINA ESTÈTICA
Envelliment facial · Arrugues
Remodelació labial
Acné · Taques · Flaccidesa
Peeling químic mèdic · Fils tensors
Botox · Obesitat i cel·lulitis
Dietes saludables i depuratives
Mesoterapia (facial, corporal, capil·lar)
Drenatge limfàtic · Detoxiﬁcació
Esclerosi de varius
Alopecia · Tractaments capil·lars
Trasplantament de cabell
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Salut & Bellesa
Odontologia

Consultes

Teràpies

Medicina integrativa amb Els millors odontòlegs, a
la doctora Núria Gisbert Centre dental Sant Fost
Centre Dental Sant Fost ofereix els millors professionals al servei de les famílies, amb un tractament personal
assignant sempre el mateix odontòleg.
Compten amb una llarga trajectòria
professional en serveis d'odontologia
integral: ortodòncia –fixa, removible
i invisible–, pròtesis dentals de tota
mena –fixa i amb implants–, extraccions, endodòncies, estètica dental,
blanquejaments dentals, implants, neteges dentals, odontopediatries, cirurLa Dra. Núria Gisbert, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona en 1991 i amb un màster en Medicina Integrativa, té consultes a Parets
del Vallès i Barcelona. Gisbert assegura
que "en altres països es reconeixen les
teràpies energètiques –l'homeopatia
ho és–" i que en medicina "s'hauria de
tenir en compte la física, no només
la química amb els fàrmacs". El que
ofereix la medicina integrativa, per tant,
"és la humanització de la medicina,
que tracta el malalt (no la malaltia)
i es recolza en la natura curativa de
l'organisme". A més, "augmentant el

coneixement del malalt sobre la seva
malaltia, s'implica en la seva pròpia
cura". Gisbert també afirma que la medicina integrativa "no separa el cos de
la ment i té en compte els components
energètics emocionals i espirituals de
la persona. La curació no ha de ser només química, sinó que també s'ha de
tenir en compte l'energia".

NÚRIA GISBERT
c. Berenguer 2, Baix 1a, Parets
Tel. 93 562 53 19
www.dranuriagisbert.es

Centre dental Sant Fost
destaca que pràcticament
tots els tractaments
es poden fer d'una
forma indolora
gies, endodòncies, pròtesis, endodòncies, periodòncies i estètica dental. Tot
plegat en el mateix centre.
L'odontologia tradicional ha canviat de manera decisiva, millorant les
tècniques, els aparells, els materials i,
sobretot, el concepte de conservació

Magnòlia
aposta per
l'equinoteràpia

i prevenció de les dents naturals. Per
això, al Centre Dental Sant Fost estan
en constant innovació evolucionant fins
a dominar les darreres tècniques en
odontologia i alta estètica dental. A més,
disposen de la tecnologia més moderna, que permet solucionar qualsevol
tractament relacionat amb la salut i
l'estètica dental. Des del centre asseguren que "el nostre objectiu és treballar
bé, ràpid i amb els millors resultats".
I destaquen que pràcticament tots els
tractaments es poden fer d'una forma
indolora. Amb el Centre Dental Sant Fost
recuperaràs la salut i la bellesa de la
teva boca amb un procés senzill i eficaç.
I tot, en un ambient de confiança perquè
et sentis còmode a la clínica.
L'horari de visites és: dilluns i dimecres de 10.30 h a 13 h i de 15 h a 18.30 h; i
el primer i el tercer dijous de mes de 16 h
a 22 h. A més, també es poden concertar
visites per a implants.

Magnòlia, el centre de teràpies naturals
i integratives de Parets, aposta fermament per fer teràpies amb cavalls, ja
que "queda més que demostrat que
els humans i els cavalls tenen una especial connexió". L'equinoteràpia utilitza aquests animals i la seva connexió
amb els humans per oferir tractaments
terapèutics per a diferents problemes
com l'esclerosi múltiple, l'autisme o la
distròfia muscular, entre d'altres.
Equinoteràpia a banda, Magnòlia ofereix altres tipus de tractaments
orientats a les teràpies integratives,
realitzant una tasca molt curosa i exclusiva per a cadascun dels clients, amb
l'objectiu de satisfer les seves necessitats, tant a nivell corporal com a nivell
mental. "Donem importància a la teva
salut i al teu benestar, t'ajudem a relaxar-te i a mantenir-te sempre en
forma", asseguren des de Magnòlia.

CENTRE DENTAL SANT FOST

MAGNÒLIA

Av. Prat de la Riba, 4, porta 2
Tel. 93 579 30 54 / 627 48 62 64
www.centrodentalsantfost.es

Via Piquer, 11, Parets
Tel. 93 864 82 10 / 630 04 50 19
www.magnolianatural.es
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Salvaescales
assequibles
i de qualitat

Mas Esteticistes ofereix
la depilació definitiva

Famidental t'aporta el
major benestar a la boca

Impulsa Salvaescales, capdavanters
a Catalunya, estan especialitzats en
la venda, instal·lació i manteniment
de cadires salvaescales. La fiabilitat i l'eficàcia continuen sent la senya
d'una companyia que aporta solucions
personalitzades per a cada client. Les
cadires són fàcils i ràpides d'instal·lar,
els seus productes són un sistema
universalment acceptat i amb molts
anys d'història. Pràcticament qualsevol escala –recta, corba o dividida en
segments– té un model de cadira que
pot adaptar-s'hi. A més, lluny de ser un
producte de luxe, Salvaescales Impulsa
està a l'abast de tothom. Conscients que
disposar d'aquestes ajudes a casa és
vital per a moltes persones, s'ofereixen
solucions per a totes les butxaques. Els
productes s'adapten a les necessitats
concretes de cada client i es pot assolir
una cadira a partir de 2.700 euros.

IMPULSA SALVAESCALES
Tel. 902 050 250
info@salvaescales.cat
www.salvaescales.cat

El pròxim dia 20 de novembre, el centre d'estètica Mas Esteticistes convida a
provar la seva nova plataforma de depilació definitiva: depilació permanent,
efectiva i ràpida. Al centre hi treballen
amb diverses tecnologies i potències,
que juntament amb la seva experiència
apliquen en funció de cada cas. Aquesta
plataforma de depilació definitiva abasta
les tècniques més innovadores i avantguardistes, des de la tecnologia VPL fins
al diode. Són tècniques segures, efectives, pràcticament indolores i amb resultats espectaculars. Les especialistes
de Mas Esteticistes informaran i assessoraran sobre la tecnologia més ade-

quada per a cada cas i ajudaran a aclarir
qualsevol dubte abans de dur a terme un
tractament. Cada tractament està totalment personalitzat i es realitza amb un
diagnòstic previ i una història clínica que
en garanteix l'èxit i descarta qualsevol
contraindicació. S'ofereixen tecnologies
mèdiques dermatològicament provades
i avalades per nombrosos dermatòlegs i
especialistes.

MAS ESTETICISTES
av. Jaume I, 24, Mollet
Tel. 93 570 48 68 / 93 579 22 00
www.masesteticistes.com

El Centre Dental Integral Famidental, de
Mollet, ofereix els millors tractaments
i mètodes odontològics: ortodòncia,
implantologia, estètica, ortopanto, teleradiografia, cirurgia maxilofacial i
ATM. Famidental compta amb els millors
doctors especialistes per oferir tractaments de màxima qualitat i per resoldre
qualsevol dubte o problema dels usuaris. A més, els boxs estan equipats amb
l'última tecnologia odontològica.
Pel que fa a les instal·lacions, estan
proveïdes de tot allò necessari perquè

les visites dels usuaris siguin el més
amenes i confortables possible, i a la
sala d'espera hi ha espais equipats perquè tothom s'hi senti còmode.
Famidental creu fermament i treballa per aconseguir el major benestar de
tots els pacients.

CENTRE FAMIDENTAL
av. Rivoli, 23, Mollet
Tel. 93 633 94 42 / 628 98 05 07
www.famidental.es

Salvia, especialistes en
tractaments naturals
Salvia és una botiga especialitzada
en tractaments naturals que es troba
a Montornès des del gener de 1998. A
Salvia es poden trobar plantes medicinals a granel, i tota mena de suplements
nutricionals dels millors laboratoris per
ajudar a pal·liar d'una manera natural i
no agressiva els dolors i malalties. També hi ha cosmètica natural i ecològica de

la millor qualitat, així una gran varietat
d'alimentació ecològica fresca i envasada, i aliments sense gluten, lactosa ni ou.

SALVIA DIETÈTICA
c. Major, 38, Montornès
Tel. 93 572 12 71
www.salviadietetica.es
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Salut & Bellesa
Saló de bellesa
EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

Mar Lugué, bellesa saludable,
ètica i sostenible a Vilanova

Autoconeixement per poder estar bé
A través d’aquest article, us vull apropar
al psicòleg i mestre espiritual Prem Baba.
M’encanta veure com molts professionals
de la salut, treballem entenent l’ésser humà
com una globalitat amb parts diferenciades
(mental, emocional, física i espiritual) que
interrelacionen de forma constant.
Prem Baba diu que l’alegria és l’absència
de por i de carències afectives, definició amb
la qual estic totalment d'acord, ja que són
les dues emocions que veig més presents en
la vida dels pacients que acompanyo. Comparteixo amb Prem Baba, que la psicologia
no és suficient per sanar el patiment emocional, ja que analitzar no és la solució al
dolor. Resoldre és un procés d’autoconeixement, per després reinformar i transformar
les emocions malaltes. En aquest sentit, hi
ha diferents eines per, a partir d’una teràpia
psicoanalogista inicial, propiciar una “descodificació” dels dolors del passat, traumes,
herències emocionals negatives...
Dins dels meus tractaments, utilitzo tècniques diverses, però totes elles tenen l’ob-

jectiu d’esborrar i reprogramar la ment i
l’emotiu, com per exemple: psicoespinoanalogia, tècniques de relaxació mental i física,
EFT, flors de bach, sanació prànica... Estic
convençuda de que sense desprendre’ns de
tot aquest equipatge emocional que anem
emmagatzemant, ens mantenim en el dolor.
Com diu Prem Baba, els problemes i la infelicitat, són oportunitats, i quan ens trobem
una i una altra vegada davant de la mateixa
situació, cal preguntar-se: què he de veure?
què he de modificar? què és el que no aconsegueixo aprendre?
En consulta, sovint observo –un cop
analitzada la problemàtica del pacient
concret– les dificultats que aquest mostra
a l’hora de fer canvis. Quan això succeeix,
cal prendre consciència de que hi ha algun
programa mental i/o emocional que tria la
insatisfacció. Es tracta del “xip emocional”
de culpabilitat i de no mereixement. És
necessari acceptar que el procés de transformar és laboriós, però paga molt la pena;
és llibertat!

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Avinguda Llibertat, 20, 2n C. Mollet del Vallès / Tel. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat / esther@ psicopnaturmolins.cat

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

El meu nom és Mar i Mar Lugué és el fruit de la
meva experiència laboral com a perruquera i assessora d’imatge i de la meva convicció que la bellesa pot practicar-se de manera saludable, ètica
i sotenible. Què oferim? Colors naturals confeccionats a mida, tècniques exclusives i tractaments
plens d’actius bio perquè llueixis una melena suau,
brillant i hidratada… I temps per escoltar-te, per
treballar amb mim… temps per cumplir els teus
desitjos i millorar les teves expectatives.
M’agrada pensar en Mar Lugué com un saló de
bellesa apacible. I a les nostres cabines d’ estètica
a on t’oblides del temps i de les presses…
Creus que té el mateix efecte una mascareta de 5

minuts davant del mirall que un ritual d’una hora
en un ambient relaxat amb música i espelmes aromàtiques? A Mar Lugué sabem la importància que
té sentir com l’ambient et bressola suaument mentre et deixes portar per unes mans profesionals.
Aquí l’únic convidat seràs tu, sense converses indiscretes, només tranquil·litat, bona música, revistes interessants i deliciosos tès perquè tornis aviat
a gaudir del plaer de sentir-te mac@.

MAR LUGUÉ CENTRE DE BELLESA
Passeig Verge de Núria, 42. Vilanova del Vallès
Tel. 93 845 61 27 / 640 65 73 04
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