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EN PORTADA

MOLLET. El govern de Mollet del 
PSC ha presentat el Pla d’Actuació 
de Mandat (PAM), un llistat amb 
gairebé 250 accions que han de 
ser el full de ruta de les polítiques 
locals fins al 2019. El document, 
que es pot consultar al web munic-
ipal, està estructurat en tres grans 
àmbits: polítiques d’atenció a les 
persones; generació d’oportuni-
tats, ja sigui adreçades al comerç 
local, als polígons o a l’activitat 
econòmica en general, i  espais, 
centrat en l’urbanisme i el medi 
ambient (vegeu detall d’actuacions 
al quadre adjunt).

De les 240 propostes, segons el 
càlcul municipal, un 80% aprox-
imadament depenen de l’acció 
de l’Ajuntament i el 20% d’altres 
administracions, com Generalitat 
o l’Estat. El document incorpora 
els acords que el govern socialista 
en minoria ha anat tancant durant 
l’actual mandat, amb la resta de 
partits al consistori molletà. Així, 
s’inclouen actuacions previstes a 
l’Acord per Mollet, signat el mes 
de juliol de l’any passat per tots els 
grups municipals, als acords bila- 
terals del govern del PSC amb CDC 
i Ciutadans, i el gruix de mocions 
aprovades als plens municipals. 

El PAM també recull accions que 
ja apareixien en plans de mandats 
anteriors i que no van arribar a 
desenvolupar-se, com la posada 
en marxa de la nova comissaria de 
la Policia, l’elaboració del nou Pla 
de Joventut o les demandes a la 
Generalitat de construir un centre 
obert per a infants i un centre de 
dia per a gent gran a Can Borrell, 

El govern del PSC presenta el pla 
d’actuació a Mollet fins al 2019

Enguany, el govern local ha fet un 
pas més pel que fa a la participa-
ció dels ciutadans en el PAM. En 
el pla 2013-2015, els veïns van 
poder participar en la prioritza-
ció de les actuacions presentades 
pel govern, un procés en què van 
participar unes 500 persones. En 
aquest cas, però, el PAM presen-
tat és un document inicial que 
s’enriquirà amb les aportacions 
dels veïns, que podran suggerir 
actuacions concretes que seran 
valorades pel govern per ser in-
corporades al document definitiu. 

Segons l’alcalde de Mollet, Jo-
sep Monràs, aquest nou PAM és 
“obert i permeable i ens per-
metrà continuar avançant i 
adaptar-nos als nous temps 
construint junts el present i el 
futur de Mollet, sense que això 
signifiqui no posar en valor ni 
gaudir del que hem aconseguit 
fins ara entre tots els que for-
men part d’aquesta ciutat”. 

Com participar-hi
Fins al 29 d’abril, tots els veïns 
de la ciutat majors de 16 anys 
podran participar en aquest pro-
cés de dues maneres: fent algu-
na proposta d’actuació nova o 
inscrivint-se per ser convocats a 
les comissions i processos parti-
cipatius d’algun àmbit concret. La 
inscripció per poder participar-hi 
es podrà fer per internet, a tra-
vés del web municipal, omplint la 
butlleta electrònica –disponible 
des d’aquest dijous 10 de març–, 
o omplint la butlleta de paper que 
els veïns trobaran a les bústies o 
als diversos equipaments muni-
cipals. El document definitiu del 
PAM podria estar enllestit durant 
el mes de maig. n

El PAM, obert a 
les aportacions 
dels ciutadans 
fins al 29 d’abril

El document inclou acords presos amb els partits i s’obre a la participació dels veïns

PERSONES (Serveis Socials, 
Educació, Joventut, Salut, Cultura, 
Esports, Gent Gran, Igualtat, 
Participació, Atenció Ciutadana, 
Civisme i Convivència, Promoció de 
la ciutat)

· Prioritzar ajuts bàsics per a la manutenció 
alimentària i el suport energètic de les famílies i 
persones vulnerables
· Negociar amb la Generalitat l’obertura d’un 
centre obert per a infants a Can Borrell
· Mantenir les escoles bressol públiques
· Demanar a la Generalitat el nou institut Aiguaviva
· Plantejar una oferta estable i àmplia de 
programacions culturals i incrementar la 
programació d’oci familiar
· Estudiar la possibilitat de l’ús de les caves Can 
Gomà com a espai cultural i patrimonial
· Ampliar l’oferta esportiva (circuit permanent de 
bicicròs, cobriment de la pista exterior del pavelló 
de Plana
  Lledó, noves pistes de petanca a Can Borrell)
· Crear una Fundació de l’Esport molletà.
· Impulsar el nou Pla Local de Joventut 2016-
2020.
· Exigir a la Generalitat la construcció pendent de 
pisos tutelats i el centre de dia per a gent gran de 
Can Borrell
· Crear una comissió de nomenclàtor i augmentar 
els noms de dona als carrers 
· Crear el reglament de consultes ciutadanes
· Implementar un programa de mesures 
alternatives, com el treball en benefici de la 
comunitat, com a substitució 
  de sancions per incivisme.
· Reforçar la vigilància ciutadana amb més agents 
de civisme
· Posar en funcionament la nova comissaria de la 
Policia Municipal de Mollet

OPORTUNITATS (Ocupació, Comerç, Promoció Econòmica, 
Promoció Territorial)

· Renovar progressivament els contenidors de recollida selectiva i rebuig
· Millorar els serveis municipals de neteja perquè siguin menys sorollosos i més eficaços
· Iniciar els treballs de millora de la llera del riu Besòs
· Reclamar a Foment la millora de les dues estacions
· Reclamar el desdoblament i soterrament de la R3
· Arranjar espais en desús per a aparcament gratuït
· Demanar a la Generalitat que la línia L35 faci parada al barri de Lourdes per facilitar 
l’accés a l’Hospital
· Col·laborar amb el Consorci en l’elaboració i execució del Pla Especial de l’Espai Rural 
de Gallecs
· Projectar i promoure la connexió per a vianants entre el parc d’activitat 
econòmica de Can Prat i la rambla Balmes
· Promoure el desenvolupament de l’actuació urbanística del Tabaran perquè esdevingui 
un espai comercial, residencial i cultural de la ciutat
· Renovar els patis interiors de Plana Lledó
· Ampliar la zona de vianants del centre històric als carrers de l’entorn de l’església
· Reurbanitzar els trams ja vianalitzats dels carrers Francesc Macià, Granada i Pamplona
· Adquirir habitatges per destinar-los a lloguer social

ESPAIS (Medi Ambient i Sostenibilitat, Mobilitat, Gallecs, 
Espai Públic, Habitatge)

· Promoure ajudes a les empreses locals que contractin molletans a l’atur
· Elaborar un pla de dinamització dels locals buits per atraure noves activitats
· Elaborar un pla de dinamització del Mercat Municipal i un pla de millora del mercat 
setmanal
· Crear un equipament municipal destinat a espai de treball compartit per facilitar la 
creació d’empreses
· Promoure el desenvolupament de l’espai Can Prat-Tenería com a parc d’activitat 
econòmica
· Crear un registre municipal d’empreses locals
· Elaborar un estudi per fer un diagnòstic de la possible reobertura de les sales de cinema

ACCIONS PREVISTES AL PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT 2016-2019

quatre actuacions presents al PAM 
2013-2015 que, segons el govern 
municipal, va aconseguir un grau 

d’execució del 90%. “Aquest PAM 
és un punt de partida de l’acció 
municipal fruit del consens”, 

apuntava el regidor de Partici-
pació, Josep R. Bertolín, dimarts en 
la presentació del document. n
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DOS JOVES FERITS LLEUS EN UN ACCIDENT DE TRÀNSIT 
A LA B-500, A L’ALTURA DE LA URBANITZACIÓ DE SANT FOST

SUCCESSOS

Un jove veí de Santa Coloma de Gramenet, de 24 anys, i un altre de Badalona, de 25, 
van patir ferides lleus després que el seu vehicle, un Seat Ibiza, xoqués contra la tanca 
de protecció de la carretera B-500, al nucli urbà de Sant Fost, a l’altura de l’avinguda 
Mauri. El sinistre va passar diumenge pels volts de les 6 del matí. 

@pcivilsantfost

Condemnat per gastar 168.000 
euros amb targetes de l’empresa 

SEGURETAT  EL DESCENS MÉS SIGNIFICATIU ES DÓNA EN ELS ROBATORIS A ESTABLIMENTS

Els fets delictius registrats
al Baix Vallès es redueixen    L’Ajuntament de la Llagosta ha 

fet un reconeixement a quatre 
agents de la Policia Local. En con-
cret, una agent ha rebut una feli-
citació per socórrer un nen que 
s’estava ofegant a la piscina de 
Santa Perpètua, mentre que un 
caporal i dos agents més han re-
but un diploma de reconeixement 
per la investigació que van portar 
a terme a partir de la detecció 
d’un abocament il·legal a can Do-
nedéu, que va acabar amb un ex-
pedient sancionador. L’acte, pre-
sidit per l’alcalde Òscar Sierra, es 
va celebrar la setmana passada, 
amb el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Mariano García, i el cap de 
la Policia Local, Santiago Villalba.

La Llagosta reconeix 
quatre agents de la 
Policia Local

MOLLET. L’Audiència de Barcelona 
ha condemnat Carles V.H. a dos 
anys i set mesos de presó per un 
delicte d’apropiació indeguda i un 
altre de falsedat. El condemnat va 
gastar uns 168.000 euros amb les 
targetes de l’empresa on treballa-
va. Els fets van passar entre juny 
de 2008 i març de 2010, mentre 
Carles V.H. era directiu de l’em-
presa ubicada al polígon de Can 
Magarola i dedicada a la fabricació 
i comercialització de components 

per a motocicletes. Durant el judi-
ci, l’acusat va admetre que va fer 
servir diverses targetes bancàries 
al seu nom i vinculades a comptes 
de dues empreses de la compan-
yia per pagar despeses personals, 
com joies, perfums, roba, i acces-
soris per a l’automòbil, entre d’al-
tres. A més de la pena de presó, 
l’acusat també haurà de pagar una 
multa de 2.400 euros i pagar al 
propietari de l’empresa els diners 
desviats, amb interessos. n

MOLLET / BAIX VALLÈS. L’Àrea Bà-
sica de Seguretat (ABS) dels Mos-
sos d’Esquadra de Mollet, que 
engloba les poblacions de Parets, 
Montmeló, Sant Fost, Martorelles, 
Santa Maria de Martorelles, la Lla-
gosta i Mollet, va registrar l’any 
passat un 1,1% menys de delictes 
que el 2014, una davallada lleu-
gerament inferior a la registra-

da al conjunt de la Regió Policial 
Metropolitana Nord (1,83%). Pel 
que fa als robatoris amb força, els 
Mossos constaten una tendència 
a la baixa principalment en esta-
bliments (-46,6%) i a l’interior 
de vehicles (-39%). L’únic ascens 
significatiu són els robatoris amb 
força a domicilis, que registren un 
increment del 6,7%. La tendència 

a l’alça d’aquest tipus de roba-
tori es produeix a totes les ABS, 
que en conjunt s’incrementen un 
16%. En el cas dels robatoris amb 
violència i intimidació, el descens 
més notable s’ha donat en els ro-
batoris a establiments (-32,3%). 
Pel que fa als fets delictius contra 
les persones, la tendència general 
és a la baixa. n

El cos de Protecció Civil de Sant 
Fost de Campsentelles va rebre 
dissabte a Lleida un reconeixe-
ment en el marc del Dia del Vo-
luntari de Protecció Civil de Ca-
talunya 2016, organitzat per la 
Direcció General de Protecció 
Civil de la Generalitat. El cos san-
tfostenc va rebre una felicitació 
per l’organització de l’exercici lo-
gístic simulant un sisme, amb po-
blació afectada i mobilització de 
diverses associacions de volun-
taris de Protecció Civil. El mateix 
dissabte, els voluntaris de Sant 
Fost van rebre un altre reconeixe-
ment de mans de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil i de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

Distincions al cos 
de Protecció Civil 
de Sant Fost

TRIBUNALS  PENA DE DOS ANYS I SET MESOS DE PRESÓ

FONT: MOSSOS D’ESQUADRA

DELICTES 2014 2015 Comparativa

Robatoris amb força

en domicilis 237 253 + 6,7%

en establiments 163 87 -46,6%

en empreses 101 93 - 7,9%

en vehicles 369 225 - 39%

altres 131 118 - 9,9%

Robatoris amb violència i intimidació

Estrebades 64 50 -21,8%

en domicilis 2 3 +50%

en establiments 34 23 - 32,3%

altres 28 22 - 21,4%

Fets contra les persones

Assassinats 0 0

Agressions sexuals 5 5

Lesions 192 205 +6,7%

Maltractaments a l’àmbit de la llar 107 93 - 13,1%

Amenaces 175 171 - 2,3%

Coaccions 17 17

Abusos sexuals 16 12 -25%

Total delictes 4.830 4.777 - 1,1%
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SANT FOST. La Farmàcia de Can 
Coromines de l’avinguda Catalun-
ya patia la matinada de dilluns un 
robatori. L’assalt es va perpetrar 
a les 2.50 h i, com es pot veure a 
les imatges captades per les cà-
meres de seguretat, dos encapu-
txats van accedir a l’establiment 
trencant el vidre de l’aparador 
fent cops amb una maça d’obres. 
Quan van aconseguir fer un forat 
prou gran, un d’ells va entrar al 
local i “va anar directament a 
les caixes enregistradores, sa-
bien què anaven a buscar”, co-
menta Aurora Mateu. Pel que fa al 
botí, es van endur “les monedes 

que tenim pel canvi del dia i 
les impressores; ha estat més 
la destrossa”. Els lladres, segons 
ha apuntat la policia als propieta-
ris de la farmàcia, podrien haver 
tingut el cotxe aparcat a la parada 
del bus de la mateixa avinguda, 
carregar-lo i fugir, tot en només 
dos minuts i mig. “La Policia ha 
arribat de seguida, però els 
lladres estaven molt ben coor-
dinats”, diu Mateu, qui assegura 
que la setmana passada, una far-
màcia de Montornès situada a 
l’avinguda de l’Onze de Setembre 
va patir un robatori amb el ma-
teix sistema. n

Dos encaputxats assalten 
una farmàcia a Sant Fost

SUCCESSOS  ROBATORI PERPETRAT EN DOS MINUTS I MIG

Esteve instal·la a Martorelles la  
major planta de plaques solars 
per a l’autoconsum de Catalunya
La companyia Esteve ha instal·lat 
5.000 metres quadrats de plaques 
fotovoltaiques sobre la coberta de 
la planta de Martorelles. La super-
fície, equivalent a un camp de fut-
bol,   és la planta solar més gran de 
Catalunya i la segona d’Espanya 
per a l’autoconsum. La instal·lació 
s’emmarca en el pla de sosteni-
bilitat que la companyia porta a 
terme des de fa anys i que es tra-
dueix en la generació de 500.000 
quilowatts i en la reducció de 140 
tones de diòxid de carboni a l’any.

La planta de Martorelles, dedi-
cada a la fabricació de genèrics 
de la companyia, és una de les fà-
briques més modernes i més ben 
equipades d’Europa en tecnologia 
i innovació farmacèutica. Ara, se-
gons la companyia, també és una 
de les plantes més sostenibles 
d’Espanya en energia renovable.

Segons Paz Arias, directora de 
Prevenció i Medi Ambient d’Este-
ve, “la instal·lació de les plaques 
a Martorelles és un gran pas 
en el nostre compromís amb 
la lluita contra el canvi climà-
tic i una aposta ferma per les 
energies renovables”. Segons 
la representant d’Esteve, el repte 
és “incrementar aquest tipus 
d’accions i continuar amb la re-

MEDI AMBIENT  LA SUPERFÍCIE SUPOSA UNA REDUCCIÓ DE 140 TONES DE DIÒXID DE CARBONI 

FORAT  Els lladres van entrar per l’aparador trencat 

farmàcia de can coromines

MOLLET. L’informe de laboratori de 
les mostres del bloc de pisos desa-
llotjat al carrer Vicenç Fonolleda al 
febrer ha determinat que només les 
dues plantes inferiors de l’edifici, 
que coincideixen amb la primera 
fase de construcció del bloc el 1961, 
estan afectades per aluminosi. El re-
sultat, però, fa que els veïns desallo-

tjats encara no puguin tornar a casa 
seva. “Les dues primeres plantes 
estan apuntalades, però és una 
mesura provisional. No podran 
tornar fins que no es rehabiliti la 
finca, perquè és perillós”, explica 
l’arquitecta Cristina Álvarez. A ho-
res d’ara, els veïns busquen finança-
ment per a la rehabilitació. n

El laboratori detecta aluminosi en 
dues plantes del pis desallotjat 

UN CAMP DE FUTBOL  Les plaques ocupen 5.000 metres quadrats

esteve

ducció progressiva d’emissions 
de CO2. Aquest projecte ens 
permetrà valorar la viabilitat 
per fer-ho extensiu a la resta de 
plantes d’Esteve”.

La potència elèctrica de 400kW 
de les plaques fotovoltaiques, dis-
tribuïdes en les cobertes de les 
dues sitges i les oficines de logísti-
ca de la planta de Martorelles, per-
met generar 500.000Kwh a l’any 
d’energia neta, quantitat suficient 
per abastir una població de 170 
llars, i que suposa un estalvi en 
consum elèctric del 4% del total 
anual. A més, en generar electrici-
tat d’una manera respectuosa amb 

el medi ambient, la instal·lació de 
plaques solars a Martorelles evi-
ta l’emissió de 140 tones anuals 
de CO2 a l’atmosfera, el diòxid de 
carboni que absorbeix un bosc de 
15.000 arbres en un any.

Les plaques solars d’Esteve al 
centre de producció de Martore-
lles són un producte de l’enginye-
ria INAM SL. La inversió realitza-
da es recuperarà gràcies a l’estalvi 
d’energia que aporten les plaques.

Francesc Basacoma, director 
d’Operacions de Genèrics, comen-
ta que “el 2015 hem invertit en 
sostenibilitat, prevenció i medi 
ambient 1,4 milions d’euros”. n
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Una societat civil dedicada al lloguer 
d’un immoble, que no té local ni per-
sonal empleat, es qüestiona si serà 
contribuent de l’impost de societats, i 
si, en cas afirmatiu, és possible trans-
formar-se en comunitat de béns sense 
necessitat de dissoldre’s.
La Direcció General de Tributs acla-
reix que perquè pugui considerar-se 
contribuent d’aquest impost és neces-
sari que la societat civil es manifesti 
com a tal enfront de l’Administra-
ció tributària. Per a això, hauran de 
constituir-se en escriptura pública o 
bé en document privat, sempre que 
en aquest últim cas aquest document 
s’hagi aportat davant l’Administració 
tributària a l’efecte de l’assignació del 
NIF de les persones jurídiques i enti-
tats sense personalitat. Només en tals 
casos es considerarà que l’entitat té 
personalitat jurídica a efectes fiscals. 
A més, es requerirà que la societat 
civil tingui un objecte mercantil, és a 
dir, que realitzi una activitat econòmi-
ca de producció, intercanvi o prestació 
de serveis per al mercat en un sector 
no exclòs de l’àmbit mercantil.
En conseqüència, la resposta de la 
Direcció General de Tributs a la pre-
gunta és afirmativa, ja que la societat 
civil es va constituir mitjançant docu-
ment privat que va haver de presentar 
davant l’Administració tributària per a 
l’obtenció de NIF, i addicionalment va 
desenvolupar una activitat de lloguer 
d’una propietat urbana, no exclosa de 
l’àmbit mercantil, i per tant constituti-
va d’un objecte mercantil, per la qual 
cosa tindrà la consideració de contri-
buent de l’impost de societats.

Salvador Xicola Riulas
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Haurà de ser 
contribuent de 
l’impost de societats 
una societat civil que 
es dedica al lloguer 
d’un immoble?

CONSULTORI

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

MARTORELLES / SANTA MARIA. Si hi 
ha un fruit associat a Martorelles 
és la cirera, que històricament 
era popular arreu de Catalunya. 
El seu cultiu, però, s’ha anat per-
dent i actualment només queden 
a l’entorn uns 400 arbres al coll 
de Can Corbera, al terme de Vall-
romanes a tocar de Santa Maria 
de Martorelles. Ara La Catxaru-
da, una empresa agroalimentària 
vallesana vinculada al moviment 
Slow Food, ha posat en marxa un 
projecte per recuperar-la. La ini-
ciativa consisteix a apadrinar un 
cirerer. “Dels 400 que hi ha en 
aquestes terres nosaltres ens 
n’hem quedat un centenar i do-
nem la possibilitat a la gent de 
mantenir durant un any aques-
ta espècie en regressió”, explica 
Gerard Piñero, de La Catxaruda. 

El projecte, que permet l’apa-
drinament d’un cirerer per 58 
euros a l’any amb una producció 

MEDI AMBIENT  L’EMPRESA VALLESANA TREBALLA EN LA RECUPERACIÓ DE VARIETATS  AGROALIMENTÀRIES ANTIGUES

la catxaruda

ELS ARBRES A l’esquerra, els cirerers per apadrinar, i a la dreta, la Marta i el Gerard, de La Catxaruda

L’Ajuntament ha adjudicat el con-
tracte d’un assessor fitosanitari 
a l’empresa Adalia Gestió perquè 
assessori sobre la gestió integral 
de plagues (GIP) per un import de 
1.452 euros. La voluntat és mini-
mitzar l’ús de productes químics i 
usar de manera harmònica tots els 
sistemes de lluita contra plagues: 
mesures culturals, lluita biològica, 
etc., i utilitzar plaguicides només 
quan sigui necessari i sense perju-
dicar l’equilibri natural.

Martorelles vol reduir 
l’ús de químics per 
lluitar contra plagues

El Consorci per a la Defensa de la 
Conca del riu Besòs ha posat en 
marxa la primera edició del Premi 
de Treballs Acadèmics Consorci 
Besòs-Tordera, adreçat a alumnes 
de batxillerat i cicles formatius 
que hagin dedicat els seus treballs 
de recerca i de curs, respectiva-
ment, a temes relacionats amb la 
conca del Besòs, ja sigui dins l’àm-
bit de l’aigua o dels espais fluvials. 
El termini per presentar els tre-
balls acaba el 15 d’abril.

Convocat un premi 
per a treballs sobre 
la conca del Besòs

El Casal organitza la 19a Setmana 
Joan Folch de la Meteorologia, que 
enguany convida el meteoròleg 
de TV3 Dani Ramírez a fer una 
conferència sobre el fenòmen d’El 
Niño i la sequera a Catalunya. Serà 
dijous (20 h) al Casal. El programa 
també inclou un cap de setmana 
amb una sortida al Centre d’Ob-
servació de l’Univers del Montsec, 
que es farà el 14 i 15 de maig. Les 
inscripcions es podran fer el 29, 
30 i 31 de març.

El Casal convida Dani 
Ramírez a la Setmana 
de la Meteorologia

El molletà Josep Gordi, professor 
de Geografia a la Universitat de 
Girona, ha publicat el llibre Tor-
nar a la natura, publicat per l’edi-
toral Papers amb accent, que, amb 
un estil directe, tracta sobre la ne-
cessitat de tornar a connectar-nos 
amb la natura. Els seus darrers 
treballs són Els arbres mediterra-
nis. Un recorregut pels seus valors 
culturals i espirituals (2011) i Na-
tura i espiritualitat a Catalunya 
(2013).

El molletà Josep 
Gordi publica el llibre 
‘Tornar a la natura’

aproximada d’entre 10 i 15 kg per 
temporada, dóna la possibilitat 
als padrins de collir ells matei-
xos les cireres o rebre-les a casa. 
A més, cada arbre portarà el nom 
del seu padrí. “Aconsellem que 
es pugui apadrinar en família o 
amb amics, perquè la producció 
d’un arbre adult pot ser molt 

elevada”, diu Piñero.   
Tot i que es parla de la varietat 

garrofal, ningú a dia d’avui no sap 
del cert quina varietat és la dels ci-
rerers  de Martorelles, tot i que el 
seu cultiu se situa originàriament 
en terres de Vallromanes i Sant 
Fost. “Porta el nom de cirera de 
Martorelles perquè la gent que 

treballava aquests camps era 
d’aquest municipi”, diu Piñero. 
Així doncs, La Catxaruda també ha 
demanat a l’Institut d’Investigació 
i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) que faci un estudi per po-
der determinar de quina espècie 
és la gairebé mítica cirera de Mar-
torelles. n

La Catxaruda apadrina arbres per 
recuperar la mítica cirera de Martorelles
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El Dia Internacional de les Dones, 
el 8 de Març, s’ha celebrat arreu 
del Baix Vallès amb desenes d’ac-
tes. A Martorelles a banda de la 
lectura del manifest institucional, 
l’Ajuntament va rebre l’escultura 
restaurada de Ricard Mira Ho-
menatge a la dona treballadora. 
El programa d’actes continuarà 
els pròxims dies i, entre els més 

CIUTADANIA  ELS ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ CONTINUEN AQUESTS DIES

Es presenta un documental 
sobre dones de Santa Maria

HISTÒRIA  SEEDS VA VIURE A PARETS A FINALS DELS SEGLE XIX 

PARETS. La ciutadana britànica 
Valerie Steven va visitar Parets 
divendres per recollir el certificat 
de defunció del seu besavi, Hugh 
John Seeds, treballador de la In-
dústria Linera i mort al poble el 
1898. Steven ha viatjat per tot el 
món buscant les seves arrels fa-
miliars arran de l’elaboració d’un 
arbre genealògic que ha pogut 
documentar fins al segle XVII. Va-
lerie, professora ja jubilada, es va 
posar en contacte amb l’Ajunta-

Una dona britànica recull a Parets el 
certificat de defunció del seu besavi

ment de Parets per aconseguir in-
formació del seu besavi, un tècnic 
tèxtil originari de Belfast, Irlanda 
del Nord, que a finals del segle XIX 
es va traslladar a Parets convidat 
pel fill del fundador de La Linera 
en un moment en què la fàbrica 
paretana es nodria del coneixe-
ment d’especialistes britànics per 
desenvolupar noves tècniques 
tèxtils. Seeds va viure uns anys a 
Parets fins que va morir d’un atac 
de cor als 70 anys. n

destacats, hi ha la presentació, 
diumenge (11 h), del documental 
La dona a Santa Maria a través 
del temps, així com el concert de 
Les Isabeles al Lledoner de Mollet 
aquest divendres (19 h). Dissab-
te hi haurà sopar i ball al Mercat 
Vell (21 h) a càrrec de les associa-
cions de dones de Mollet, i el CIRD 
Joana Barcala exposarà la mos-

tra Més enllà del dolor, l’alegria 
i la dignitat de ser dona al món, 
sobre dones de diferents ètnies 
del món. A Parets es presentarà 
aquest divendres a Cal Jardiner 
(18 h) el llibre Transfeminismos. 
Epistemes, fricciones y flujos, i tot 
seguit hi haurà un cinefòrum amb 
la projecció de Boys Don’t Cry. A la 
Llagosta, l’Ajuntament i Veus de 
Dona muntaran dissabte La nit de 
les dones (Centre Cultural, 20.30 
h), i a Sant Fost l’Associació Hede-
ra també organitza dissabte el seu 
sopar de dones (21 h).  n

ajuntament

VALERIE STEVEN  Amb un retrat de Hugh John Seeds

L’AMPA de Col·legis Nous ha con-
vocat dijous una manifestació per 
denunciar la supressió d’un dels 
grups de P3 de l’escola per al curs 
vinent. La marxa sortirà de les 
portes de l’escola a les 16.30 h i 
recorrerà les avingudes Jaume I i 
Burgos fins arribar, cap a les 18.30 
h, a l’Ajuntament, on a les 19 h hi 
ha convocat un ple municipal.

L’AMPA de Col·legis 
Nous convoca a 
manifestar-se dijous

Aquest diumenge (12 h) se cele-
brarà el ple del Consell dels In-
fants de Mollet, que enguany ha 
treballat temes de medi ambient i 
les acccions municipals per fer de 
Mollet una ciutat sostenible, fins 
al punt d’haver estat guardonada 
amb l’European Green Leaf 2015 
en reconeixement al seu compro-
mís amb el creixement verd.

Mollet celebra
diumenge el ple del 
Consell dels Infants

Premi estatal de cultura clàssica
Després de dos anys consecutius proclamant-se vencedors de Catalunya, 
l’equip de l’INS Gallecs Animae dimidium meae, integrat pels alumnes Álex 
Caparrós i Marta Esteve, reforçats en aquesta edició per Ariadna Boladeras, 
han guanyat la final estatal del Concurs de cultura clàssica Odissea 2016.

ins. gallecs

EDUCACIÓ  ELS TRES ALUMNES SÓN DE L’INSTITUT GALLECS
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Dimarts 1
Montserrat Suñol Batlle (Sant Fost)   76 anys
Dimecres 2
Pablo Tena Prades (Mollet)  90 anys
Luís Valero Sebastián (Mollet)  70 anys
Ana Martín Morón (Montmeló)  73 anys
Pedro Mesa Moreno (La Llagosta)  78 anys
Dijous 3
Juan García Cuadrado (Mollet)  86 anys
Montserrat Cañada Coll (Sta. Perp.)  42 anys
Divendres 4
Gloria Esteve Mula (Mollet)   88 anys
Mª Carme Espinasa Batlles (Parets)  63 anys
Dissabte 5
Faustino Cid Pereira (Montmeló)   82 anys
Rosario Ochoa Cirauqui (Sta. Perp.)   84 anys
Diumenge 6
Carmen Ruíz Canela (Mollet)   90 anys
Dilluns 7
Montserrat BIedma Molina (Parets)  57 anys
Rosalia Martínez Ruzafa (Mollet)  94 anys
Francisco Vicente García (Sta. Perp.)   89 anys
Purificación Fernández (La Llagosta)   85 anys

 Dades facilitades per la Funerària Monserdà 
i la Funerària Montserrat Truyols

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Divendres 19
Oliver Díaz Fernández (Granollers)
Diumenge 21 
Yago Martín Quintela (Martorelles)
Dimarts 23
Pablo García Álvarez (Mollet)
Diego Ghita (La Llagosta)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

programació

Dissabte, 12 de març
A les 13.30 h. Resum informatiu

Diumenge, 13 de març
A les 22 h La Jornada de Diumenge

Dilluns, 14 de març
A les 20.30 h La Jornada

Dimarts, 15 de març
A les 20.30 h Parlem-ne 

Dijous, 16 de març
A les 20.30 h Visions, amb Neus Parés i 
Alicia Navarro

I tota la informació al VV Notícies 
cada dia a les 20, 22, 00, 02, 04, 

06.30, 9, 13.30 i 15h

www.vallesvisio.cat

FARMÀCIES DE TORN

MOLLET
Farmàcies de guàrdia

11. martínez. Diputació, 9
12. morales. Ferrer i Guàrdia, 39
13. rovirosa c. Av. Rívoli, 23
14. rovirosa s. Berenguer III, 66
15. sánchez. Sant Ramon, 55
16. satorres. Av. Llibertat, 36
17. tugas. Plaça Catalunya, 1

SANT FOST
27. n. i j. iglesias. c. Barcelona, 84

MARTORELLES
13. c. holguera. c. Nou, 4

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

El centre cívic Can Pantiquet aco-
llirà aquest divendres (19.15 h) 
una xerrada sobre què és i com 
funciona la teràpia regressiva, 
una presentació dels orígens, el 
desenvolupament i els objectius 
d’aquesta teràpia. La xerrada, or-
ganitzada per l’Associació Rosa 
dels Vents, anirà a càrrec de Flo-
rinda Ramos Gil, diplomada per 
l’Institut Espanyol de Teràpia Re-
gressiva. L’entrada serà gratuïta i 
durant l’acte es podran fer apor-
tacions d’aliments per al banc 
d’aliments.

Can Pantiquet acull 
una xerrada sobre
la teràpia regressiva

VOLUNTARIAT

El Mercat Municipal de la Llagos-
ta va donar la setmana passada un 
total de 120 quilos d’aliments a 
l’entitat local de voluntariat Rems. 
Són un conjunt d’aliments per va-
lor de 205 euros que el Mercat va 
aconseguir de la venda de loteria 
de Nadal i d’aportacions directes 
de diversos paradistes.

El Mercat Municipal 
de la Llagosta dóna 
aliments a Rems

MOLLET. Professionals del Consor-
ci Hospitalari de Vic i dels hospi-
tals Clínic de Barcelona, General 
de Granollers, Sant Celoni, Plató, 
Sagrat Cor i Mollet van participar 
divendres en les terceres Jornades 
de Terciarisme que enguany s’han 
celebrat a l’Hospital de Mollet. 
L’objectiu de les jornades és que 
tots els professionals implicats 

SALUT  EL CENTRE SANITARI ACULL UNA EXPOSICIÓ DE TREBALLS D’ARTTERÀPIA DE LA VINYOTA

Professionals de la salut es 
formen a l’Hospital de Mollet

en el terciarisme –metges espe-
cialistes en patologia digestiva, 
radiologia, oncologia, radioteràpia 
i cirurgia general i digestiva– com-
parteixin coneixement en aquests 
àmbits i alhora pràctiques per ga-
rantir l’eficiència i la qualitat en 
el traspàs de pacients a l’hospital 
de referència en terciarisme, en 
aquest cas el Clínic de Barcelona.

Dimecres vinent, 16 de març, l’As-
sociació Play Back Can Pantiquet 
organitza al Mercat Vell (17.30 
h) el primer festival benèfic en 
col·laboració amb Mollet Contra 
el Càncer. Veterans artistes molle-
tans emularan cantants de diver-
ses varietats i per a tots els gustos. 
La recaptació de l’espectacle serà 
íntegrament per a Mollet Contra 
el Càncer, que destina les dona-
cions a atendre les necessitats 
que tinguin els malalts de Mollet.

Mollet celebra
un festival benèfic
contra el càncer

Dijous vinent (17 h), al Centre 
Cultural La Marineta, el Servei 
Local de Català presentarà la 24a 
edició Voluntariat per la llengua 
de Mollet del Vallès. Durant l’ac-
te es projectarà un vídeo de les 
activitats que s’han fet fins ara i 
una parella lingüística explicarà la 
seva experiència. A més, el servei 
també avançarà la proposta que 
hi ha prevista per a tot el Vallès 
Oriental per al dissabte 30 d’abril.

El Voluntariat per  
la Llengua presenta
la seva 24a edició

D’altra banda, l’Hospital acull 
des d’aquest dimecres una exposi-
ció de quadres i treballs elaborats 
pels nois i noies de la Residència 
La Vinyota a través de la tècnica 
d’artteràpia. La mostra es pot visi-
tar durant un mes a la planta baixa 
del centre. L’artteràpia és una tèc-
nica terapèutica gràcies a la qual 
persones que tenen dificultat per 
articular verbalment el seu ma-
lestar –a causa de la malaltia que 
pateixen o a altres raons– poden 
expressar més fàcilment els seus 
pensaments. n



PUBLICITAT 13contrapunt   dv, 11 març 2016



SOCIETAT14    dv, 11 març 2016   contrapunt

NTENAS

ALLÈS

del ANTENAS TDT
SATÉLITE
PORTEROS
VIDEOPORTEROS

SERVICIO
TÉCNICO CAMBIAMOS DE DIRECCIÓN

Venta de receptores y accesorios para instalación

Rambla Nova, 24 · Mollet 
93 593 18 61 antenasv@telefonica.net

El grup municipal de Convergèn-
cia ha presentat una proposta per 
crear una ordenança que permeti 
que les persones que tenen deutes 
amb l’Ajuntament i no els poden 
pagar amb diners els puguin sal-
dar fent treballs comunitaris. En 
la moció, que es preveu debatre 
en el proper ple municipal del 17 
de març, el grup convergent pro-
posa treballs en serveis o equipa-
ments com els arxius, la bibliote-
ca, serveis socials, medi ambient, 
esports, centres cívics, neteja de la 
via pública i altres espais públics, 
manteniment i reparació de mo-
biliari urbà, escoles municipals i 
llars d’infants, parcs, jardins, etc.

L’ordenança, tal com la proposa 
CDC, només seria d’aplicació a les 
persones empadronades al muni-
cipi, que no puguin fer front al pa-
gament d’algun deute municipal, 
previ informe tècnic favorable i 

CDC proposa saldar deutes 
amb l’Ajuntament de Mollet 
amb treballs a la comunitat

PARTICIPACIÓ  ESPAI PER DETERMINAR PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER EMERGÈNCIA HABITACIONAL

MOLLET. La comissió de Drets So-
cials, Habitatge i Convivència de 
l’Ajuntament ha consensuat en-
tre tots els grups municipals el 
protocol de funcionament per a 
la creació de la Taula d’Habitatge 
i Pobresa Energètica, una reivin-
dicació reiterada de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i 
l’Aliança contra la Pobresa Ener-
gètica (APE) per tractar amb més 
eficiència i de manera coordina-
da els creixents problemes d’ha-
bitatge que pateixen famílies de 
la ciutat. La creació de la taula, a 
més, materialitza una de les de-
claracions d’intencions present a 
l’Acord per Mollet signat per tots 
els grups municipals.

Per l’alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, aquest pas “posa de ma-
nifest que complim els acords 
que signem” i demostra que “els 
ajuntaments són els que ara 
mateix més recursos dediquen 
a les famílies necessitades. El 
problema és que ho estem fent 
malgrat la manca de finança-
ment que patim per part de les 
administracions superiors”. 

Per la seva banda, la PAH s’ha 
mostrat satisfeta per la creació 
d’aquesta taula, però assegura 
que “s’ha tirat endavant grà-
cies a la pressió que hem fet 
des de la PAH i l’APE”, diu José 

Es crea la Taula d’Habitatge 
i Pobresa Energètica de Mollet

seguiment dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

Per la seva banda, Ara Mollet-
ERC-MES demanarà al ple la de-
claració del rei Felip VI persona 
non grata a la ciutat. Segons la 
formació republicana, la monar-
quia parteix d’uns “principis no 
democràtics que perpetuen 
determinats privilegis que no 
poden ser mai sotmesos a con-
sideració de la ciutadania, per 
ratificar-los o rebutjar-los”. A 
més, presentarà dues mocions 
més, una pel replantejament del 
Quart Cinturó i per demanar que 
sigui la Generalitat qui estudiï 
aquest projecte, i una segona per 
demanar a Renfe i Adif el traspàs 
total de Rodalies a la Generalitat, 
així com les partides econòmi-
ques necessàries, a causa del mal 
funcionament actual de les línies 
de ferrocarril. n

López, portaveu de la PAH. Un 
dels objectius d’aquest espai serà 
convertir-lo en un lloc de col·la-
boració per tal de fer propostes 
i protocols conjunts d’actuació 
entre tots els grups municipals, 
les entitats i plataformes de la 
ciutat que treballen en aquests 
camps, les entitats bancàries i les 
empreses subministradores. Així 
doncs, a la taula seran convidades 
associacions com la PAH, l’APE, 
Càritas, l’obra Social Bon Pastor, 
la Creu Roja, el Col·legi d’Advo-
cats del Vallès Oriental, associa-
cions de veïns, entitats bancàries 
i empreses subministradores. En 
aquest sentit, López considera 

que “crear una taula amb 35 
membres com es vol fer no és 
operatiu”.

Les funcions de la taula seran 
coordinar la relació entre tots 
els seus components per ser més 
efectius; proposar protocols que 
millorin l’atenció als afectats per 
processos de desnonament i fer el 
seguiment de les principals actua-
cions municipals en matèria d’ha-
bitatge i pobresa energètica.

Per la seva banda, Canviem Mo-
llet ha emès un comunicat en què 
considera que la creació de la tau-
la és “un pas molt important per 
dur a terme l’aplicació de la Llei 
24/2015 que regula la emer-
gència habitacional i la pobresa 
energètica”. La formació remarca 
que “és molt important deixar 
de banda els posicionaments 
partidistes i treballar tots junts 
amb un mateix objectiu, solu-
cionar els greus problemes que 
ha creat aquesta crisi en les 
famílies de molts dels nostres 
veïns”. n

MOBILITZACIONS  La PAH formarà part de la taula

arxiu

MOCIONS  PROPOSTES PER AL PLE DEL 17 DE MARÇ

ERC vol nomenar Felip VI persona non grata 

Sumem Parets presenta dissabte la 
seva revista d’informació municipal 
La Sala Cooperativa acull dissabte la presentació de la nova publicació 
de Sumem Parets, que, amb una tirada de 2.000 exemplars gratuïts i una 
periodicitat trimestral, vol donar a conèixer la feina del grup municipal i 
del cercle de Podem a la població. La presentació serà a les 12 h.
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MOLLET. El 2015, l’Ajuntament 
ha estalviat 327.977 euros per 
la reducció i la simplificació dels 
tràmits administratius gràcies a 
la implantació de l’administració 
electrònica. L’augment de l’ús 
de les oficines electròniques que 
l’Ajuntament de Mollet va posar a 
disposició dels ciutadans el juny 
de 2014 ha estat clau en aquest 
estalvi. De fet, l’any passat, el 
61% de les factures presentades 
van ser pel canal electrònic, dada 
que va suposar un total de més de 
4.500 factures. 

En referència a l’any 2014, l’es-
talvi, que es calcula d’acord amb 
el manual de la Federació Espan-
yola de Municipis, s’ha incremen-
tat més d’un 75%. Així, sumant 
els dos períodes, la tramitació 
electrònica i l’aplicació de mesu-
res de simplificació administrati-
va i de reducció de càrregues en-
vers la ciutadania ha permès un 
estalvi total de 656.686 euros. n

L’administració 
electrònica 
ajuda a estalviar 
650.000 euros

PLE MUNICIPAL  LA CORPORACIÓ APROVA PRORROGAR LA CONCESSIÓ FINS AL SETEMBRE PER VALORAR POSSIBLES CANVIS

PARETS. El ple de Parets va apro-
var dijous de la setmana passada 
prorrogar durant sis mesos el con-
tracte del servei de gestió i explo-
tació d’aigua potable al grup CAS-
SA, la societat derivada d’Aigües 
de Sabadell que des de fa 19 anys 
s’encarrega de la gestió del servei 
al municipi. Segons va explicar 
l’alcalde, Sergi Mingote, l’Ajunta-
ment proposa sis mesos “perquè 
és un marge de temps raonable 
per plantejar-nos com abordem 
la prestació d’aquest servei”, va 
dir, i va remarcar que l’objectiu és 
“garantir el millor servei en les 
millors condicions”.

Aquest marge de temps també 
va ser valorat positivament per 
Ara Parets ERC, perquè, segons 
van afirmar, “aquest període ha 
de servir per debatre entre tots 
la possibilitat de recuperar la 
gestió del servei”. Sumem Parets, 
per la seva banda, va votar-hi en 
contra adduint que caldria haver 

Parets estudiarà la municipalització 
de la gestió del servei d’aigües 

creat una comissió municipal per 
estudiar aquesta qüestió, i que per 
rescindir el contracte amb CASSA 
caldria notificar-ho amb 12 me-
sos d’antelació, una cosa que “en 
cas que es vulgui rescindir el 
contracte d’aquí a sis mesos no 
s’haurà complert”.

Malgrat això, la majoria de 
grups es van mostrar partidaris 
de recuperar el control de la ges-
tió del servei d’aigües. La regidora 
de NOPP, Rosa Martí, va exposar 
que “ara és més necessari que 
mai, perquè la situació socioe-
conòmica és diferent a la de fa 
20 anys”. Ara Parets ERC consi-
dera que amb una gestió directa 
per part de l’Ajuntament d’aquest 
servei “es podria prioritzar l’ac-
cés de tothom a aquest bé pú-
blic i no hi hauria especulació 
en la seva gestió, que seria més 
transparent”. Al seu torn, Ciuta-
dans i CDC van criticar “la falta 
d’informació sobre el tema per 

valorar la situació”, i el conver-
gent Raül Urtusol va voler fer “un 
vot de confiança al govern per 
fer una reflexió sobre el tema 
després de 19 anys”. La pròrroga 
del contracte del servei de gestió 
i explotació d’aigua potable es va 
aprovar amb els vots favorables 
de PSC i CDC, les abstencions d’Ara 
Parets ERC, NOPP i Ciutadans, i el 
vot en contra de Sumem Parets.  

Renovació de lloguers
El mateix ple també va aprovar la 
pròrroga de quatre contractes de 
lloguer, corresponents a les naus 
15 i 16 de l’avinguda Catalunya 
per a la brigada municipal (32.601 
euros/any); la nau 8 de la mateixa 
avinguda per a Protecció Civil 
(7.256 euros a l’any); el soterra-
ni de l’avinguda Pedra del Diable, 
7, per a part de l’arxiu municipal 
(13.126 euros/any) i la finca de 
l’avinguda Lluís Companys, 32, 
per a aparcament (3.300 euros/

El ple va aprovar la pròrroga de quatre lloguers per a activitats municipals
El ple de Parets també va aprovar 
la creació d’una comissió de 
nomenclàtor que estudiarà 
l’existència de la nomenclatura 
franquista dels carrers i dels espais 
públics de la població i si, s’escau, 
proposarà substituir aquests noms. 
Per fer-ho, es farà un inventari 
d’aquests noms i el ple municipal 
haurà d’aprovar els canvis tenint 
en consideració l’opinió dels veïns 
afectats a través d’un procés 
participatiu. La proposta, 
presentada per Ara Parets ERC, 
va ser aprovada per tots els grups 
llevat de Ciutadans, que va votar-hi 
en contra. La moció també instava 
a retirar les últimes plaques de 
l’Instituto Nacional de la Vivienda.

EL MUNICIPI 
ESTUDIARÀ RETIRAR 
NOMS FRANQUISTES 

Nomenclàtor

ARQUES PÚBLIQUES

any). L’oposició va coincidir a pro-
posar que s’estudiï la compra d’un 
local per a aquests serveis i, en el 
cas de l’arxiu, que l’espai actual no 
és l’adequat i que caldria estudiar 
la unificació de l’arxiu històric i 
administratiu en un sol local. n  x.l.
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MOLLET CELEBRA UNA NOVA JORNADA DE FIRA ESTOC
PER LIQUIDAR ELS PRODUCTES D’HIVERN

COMERÇ

Els carrers del centre de Mollet van acollir dissabte, durant tot el dia, una nova edició
de Fira Estoc, una jornada organitzada per Mollet Centre Comercial en la qual van
participar una cinquantena de parades de tota la ciutat. Centenars de veïns van poder 
gaudir del comerç al carrer i de rebaixes especials de liquidació dels productes d’hivern.

MOLLET. Mentre avança el comp-
te enrere perquè s’executi l’ERO 
plantejat per la direcció de Bacardí 
a la planta de producció de Mollet –
divendres que ve–, el comitè d’em-
presa i els treballadors continuen 
mobilitzant-se per mirar d’evitar 
el tancament de la planta i la pèr-
dua de llocs de treball. Divendres 
passat el comitè es va reunir amb 
la consellera de Treball de la Gene-
ralitat, Dolors Bassa, i el secretari 
general del departament, Josep 
Ginesta, i dilluns amb una delega-
ció d’ICV-EUiA per traslladar-los la 
seva situació i reclamar el seu su-
port. La consellera es va compro-
metre a citar la direcció de l’em-
presa per conèixer les raons que 
han motivat l’ERO i el tancament 
de la planta molletana, i els parla-
mentaris d’ICV-EUiA es van oferir 
per intercedir perquè l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, també 
els rebés, ja que 63 treballadors 
de la planta són residents a Barce-
lona. Paral·lalment, el comitè i la 

El comitè de Bacardí planteja 
assumir la producció de les 
plantes d’Alemanya i Itàlia

direcció continuen negociant dos 
cops per setmana amb la mediació 
d’Inspecció de Treball per mirar 
de trobar una sortida al conflicte o, 
en tot cas, acordar unes condicions 
el màxim de dignes i iguals per a 
tots els acomiadats. Aquest dijous, 
els treballadors es van concentrar 
a les portes dels Serveis Territo-
rials d’Empresa i Coneixement de 
Barcelona, on es desenvolupava la 
reunió, després que en la darrera 
assemblea de treballadors deci-
dissin fer vaga dimarts, dimecres 
i dijous a l’espera dels resultats 
de les reunions previstes. Entre 
els plantejaments inicials del co-
mitè hi havia que la planta de Mo-
llet aculli les produccions de rom 
i Martini que actualment es fan a 
Alemanya i Itàlia respectivament, 
atès que la planta catalana pro-
dueix per sota de la seva capacitat i 
té les instal·lacions adequades per 
desenvolupar els dos productes, 
una possibilitat que Bacardí sem-
bla haver descartat. n

EMPRESA  AMB AQUESTES INVERSIONS LA COMPANYIA ATENDRÀ LA DEMANDA FINS AL 2030

Grifols invertirà 59 milions 
en una nova planta a Parets
PARETS. Grifols, dedicada a la pro-
ducció de medicaments derivats 
del plasma, ha aprovat un pla per 
ampliar la capacitat productiva de 
la seva divisió de biociències que 
preveu inversions per valor de 
326 milions d’euros en el període 
2016-2021 en quatre projectes 
arreu del món, un dels quals és 
la construcció d’una nova planta 
productiva a Parets del Vallès.

El desenvolupament d’aquest 
projecte suposarà una inversió 
de 59 milions d’euros al polígon 
Llevant de la població. L’empresa 
calcula que per posar en marxa 
aquesta nova unitat calen uns cinc 
anys des que s’aprova la inversió 
fins que s’obtenen tots els permi-
sos per a la comercialització de 
productes, de manera que la plena 
operativitat de la nova planta no 
es preveu fins al 2021.

Actualment la companyia ja té 
a Parets dues plantes de fraccio-
nament per obtenir les proteïnes 
amb utilitat terapèutica que s’ob-

tenen del plasma, amb una capaci-
tat anual de 4,2 milions de litres de 
plasma dels 6,5 que tracta anual-
ment, així com diverses plantes 
de purificació i dosificació de pro-
teïnes, un magatzem central, una 
planta de productes diagnòstics i 
una fàbrica de sèrums intraveno-
sos i de solucions per a nutrició en 
envasos de vidre.

Els altres projectes en què inver-
tirà la companyia en aquest perío-
de –per atendre la demanda fiins 
al 2030– seran una planta de frac-
cionament de plasma a Clayton, 
Carolina del Nord (81,5 milions); 
una planta de purificació també a 
Clayton (108,7 milions) i una altra 
planta de purificació a Dublín, Ir-
landa (77 milions). n

SI NO HI HA ACORD DIVENDRES QUE VE S’EXECUTARÀ L’ERO

GRIFOLS  Parets és un dels centres neuràlgics de la companyia

arxiu
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ES BUSCA PARE-

LLA PER FER DE 

VIGILANTS I CUIDA-

DORS d’una finca de 

la part del Berguedà. 

S’ofereix casa nova i 

incentius. Edat a partir 

de 40 anys. Trucar en 

horari d’oficina al 630 

01 35 73 i preguntar per 

Montserrat.

EIXAMPLE DE PA-

RETS. PLANTA 

BAJA CON PISCINA 

COMUNITARIA. 3 

hab., 2 baños, come-

dor. Gran terraza 40 m2 

+ 28 m2. Parking amplio 

y trastero incluidos en el 

precio. Ref. JV13005. 

Precio: 225.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

ÁTICO SOLEADO EN 

LA LLAGOSTA. CEN-

TRO. 55 m2,   2 hab. 

dobles,  baño, cocina 

5 m2, comedor 10 m2, 

tza. 9,43 m2 cerrada, 

suelos gres, calefac., 

vidrios dobles, carp. 

ext. alum., carp. int. sa-

pelly, ext., soleado Ref. 

07150. Precio: 87.700 

euros. T. 93 568 35 45

PISO DE 63 M2 EN 

MOLLET. ZONA EST. 

DE FRANCIA. 3 hab. 

(2 doble, 1 individual,  

baño, cocina, lavadero, 

comedor, suelo gres, 

carpintería exterior alu-

minio, exterior, soleado, 

balcón. Ref. 02425. 

Precio: 85.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33

PISO EN MONTME-

LÓ. ZONA CENTRO. 

96 m2, 5 hab. (3 dobles, 

2 indiv.), baño, cocina 

de origen, lavadero, 

comedor amplio, suelos 

gres,  carp. ext. madera, 

carp. interior madera, 

exterior el resto, interior 

baño, soleado, balcón 

de 9 m2. Ref. 07089. 

Precio: 77.300 euros. 

Tel. 93 568 35 45.

PISO EN EL CEN-

TRO DE MARTORE-

LLES CON VISTAS 

A LA MONTAÑA. Es 

una  primera planta 

real. 3 habitaciones (2 

dobles), baño, cocina 

con salida a  lavadero, 

ventanas de aluminio, 

recién pintado. Ref. 

12944. Precio: 57.260 

euros. T. 93 579 33 33.

PISO 84 M2 EN MO-

LLET. CAN PANTI-

QUET. Piscina comun., 

3 hab. y 2 baños. Coci-

na office, amplio come-

dor con salida a balcón, 

puertas sapely, aire 

acondicionado, plaza 

parquing y trast. incl. en 

precio.  Ref. 06474. Por 

200.000 euros. Tel. 93 

579 33 33.

PISO DE 80 M2 

EN MOLLET. CAN 

BORRELL. 4 hab. (1 

suitte), cocina oficce 

con lavadero, comedor 

con balcón, suelo gres, 

vent. aluminio, calefac-

ción, ascensor. Gastos 

comununidad inclui-

dos en el precio. Ref. 

04754. Por: 600 euros/

mes. Tel. 93 579 33 33.

PISO 90 M2 CON 

PARQUING EN MAR-

TORELLES. Centro. 4 

hab., 2 baños comple-

tos, cocina con lavade-

ro, balcón, calefacción, 

ventanas de aluminio, 

ascensor. Gastos co-

munidad incluidos en 

el precio. Ref. 04476. 

Precio: 525 euros/mes. 

93 579 33 33.

PISO DE 65 M2 EN 

MONTORNÈS. CEN-

TRO. 2 habitaciones, 

baño, cocina reforma-

da, lavadero en come-

dor amplio, suelos gres, 

calefacción, vidrios 

dobles, carpintería ex-

terior de aluminio, carp.  

interior lacado, balcón 7 

m2. Ref. 70378. Precio: 

395 euros/mes. Tel. 93 

568 35 45.

VENC CADIRA SAL-

VAESCALES. Ideal 

per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

Transport i muntatge 

inclosos. OCASIÓ! Tel. 

660 081 979.

COMPRAMOS CO-

LECCIONES: libros, 

billetes, postales, otros. 

www.obsolescent.eu. 

688 919 847.

TRAVESTY MA-

SAJISTA ERÓTICA 

antiestrés con acabado 

feliz. Sensitivo. Realizo 

todo tipo de masaje en 

camilla profesional con 

aceite de hierbas rela-

jantes y no deja man-

chas ni olores. Solo cita 

previa. 603 136 859.

ALEJANDRA Y AMI-

GA. Dos por una. Hare-

mos realidad tus fanta-

sias. 24 horas. Salidas a 

hoteles y domicilo. Tel. 

688 400 248.

NUEVA EN MOLLET. 

Lorena, 34 años, del-

gadita, 100 de pecho. 

Hago todos los servi-

cios. Francés sin, hasta 

el final. 20 euros. Soy 

particular. Estoy de 11 a 

20 horas. Tel. 666 726 

617.

TRES CHICAS TE 

ESPERAN EN CASA 

DE RELAX. Todos 

los servicios. Masaje 

erótico, masaje anal, 

juguetitos. Recibimos 

en lenceria. Todo lo que 

pidas. Regalo por 1/2 

hora copa de cava. Por 

1 hora botella de cava. 

Dos chicas por una: 60 

euros. 93 570 36 64.

RUBIA PARTICULAR 

38 AÑOS. Apasiona-

damente besucona con 

lengua. Mucho pecho. 

Sí a todo. Te recibo 

sola. Tel. 688 39 96 85.

C
la
s
s
if
ic
a
ts

IMMOBILIARIA

COMPRA LLOGUER

CONTACTES

RELAX

ALTRES

URGEN 
12 PERSONAS 

PARA TRABAJAR
Seriedad y carnet de conducir.

Llamar al 650 22 32 33
Sra. Isabel

Se precisa incorporar 
CAMARERO/A 

CON EXPERIENCIA
Interesados/as llamar 
al 93 593 38 69 

(de martes a viernes, de 9 a 12 h)

FEINA

DEMANDA
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GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat
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· Kao SA Industrias Químicas del Vallés
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Control de difusió PGD

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

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

L’equip de govern del PSC de Mollet ha presentat aquesta setmana el Pla 

d’Actuació de Mandat 2016-2019, un recull amb gairebé 250 propostes 

per desenvolupar a la ciutat fins a les properes eleccions municipals. Ja fa 

uns anys que l’executiu local presenta aquest document a la ciutadania, un 

llistat que els primers anys –abans de la crisi– contemplava accions molt més 

concretes, ja que la situació econòmica encara permetia inversions molt més 

visibles. Progressivament, però, el pla va anar derivant cap a la inconcreció 

i cap a una enumeració de bones intencions i propostes que no deixaven de 

ser una continuïtat del PAM anterior. Ara, però, la situació canvia. El PSC 

sempre havia elaborat el pla amb un govern fort, amb majoria absoluta o amb 

CiU com a soci de govern, una posició que els permetia plasmar un PAM molt 

més a la seva mida. L’aritmètica actual al consistori, amb una oposició que 

pot tombar propostes i que pot fiscalitzar amb més eines la tasca de govern, 

trenca la cotilla del pla de mandat i obliga l’executiu local en minoria, sigui per 

necessitat o per convicció, a incloure en el PAM propostes provinents de tots 

els grups municipals. A més, el pla també s’obre als suggeriments dels veïns. 

Així, doncs, el pla definitiu, que es preveu tenir al maig, té el potencial per 

poder donar una resposta més transversal a les necessitats de la ciutat.

EL FET QUE AQUEST SIGUI EL PRIMER PLA DE MANDAT QUE EL GOVERN DEL PSC FA EN

MINORIA DÓNA A L’OPOSICIÓ UN PAPER MÉS PROACTIU EN LA DEFINICIÓ D’ACCIONS

PAM COMPARTIT

EDITORIAL

a uns dies va morir Lluís Ansó, 
qui mereixeria el títol de ciutadà 
honrat. Els estaments oficials no 
li donaran perquè és un títol que 

ara no existeix, tot i que havia existit.
Per a la gent que estimem Gallecs en 

Lluís Ansó era l’abanderat. No va parar 
mai en la defensa d’aquest espai. En la 
lluita per la defensa de Gallecs vam trobar 
moltes paparres, molta genteta, però el 
Lluís els ignorava, el camí el tenia clar. Va 
fer el camí amb moltes alegries però tam-
bé amb alguna amargor.

Ningú li agrairà mai, suficientment, la 
seva lluita per aquest indret. Sense per-
sones com ell no haguéssim pas aconse-
guit salvar la meitat de l’espai. Se n’han 
preservat de l’especulació 700 Ha, de les 
1.472 que inicialment es van expropiar. 
Les noves generacions han de saber que 
homes com ell ens han deixat el paisatge 
que ara i en el futur poden contemplar i 
gaudir.

F
ROSA MARTÍ

Parets del Vallès

Era un home senzill, bo, lluitador, ferm, 
no estimava gens els béns materials, esti-
mava les persones, l’amistat i, sobretot, el 
paisatge que l’envoltava.

Amb la seva companya, la Neus, feien 
un duet que sempre hi tocava. Fa uns 
dies, la Neus em deia: he viscut molt bé 
al costat del Lluís perquè la vida que ens 
hem donat és la que volíem tots dos, així 
de senzill.

A mi se m’apilen els records de tantes 
trobades i de tot. El Lluís va ser el punter 
i l’ànima de la Ciclistada, de les converses 
amb en Xavier Garcia, Jaume Reixach i 
Santi Vilanova, periodistes compromesos 
amb la terra i amb la gent, ell no faltava 
mai a cap acció sempre que tenia per ob-
jectiu la defensa de l’espai de Gallecs. La 
seva lluita era diària, esmentar fets con-
crets són només pinzellades.

Sempre parlàvem d’escriure, junt amb 
en Vicenç Torrents i altres, la veritable 
història de Gallecs des de l’any 1975 fins 
ara. Si ens decidim a fer-ho, ell ja no ens 
podrà ajudar, tot i que la informació i els 
fets que va acumular durant la seva viscu-
da vida en serien la clau.

Lluís, descansa en pau i que el teu taran-
nà ens serveixi d’exemple. n

Convé que assumim que
la igualtat, més enllà de les bones 
intencions, és una lluita que
ens compromet a tots i totes

l binomi dona i treballadora no 
té una bona salut. Ho diuen les 
estadístiques i ho constatem a 
diari a les nostres oficines quan 

ens trobem que una gran part del casos, de 
les queixes, les impulsen dones.

No es tracta de fer un titular llampant, 
però penso que no anem errats si diem 
que la crisi, tal com la viuen molts ha-
bitants de les nostres ciutats, té cara de 
dona. Per primera vegada, el número de 
dones aturades és superior al dels homes i 
si aquestes aconsegueixen accedir al món 
laboral, la seva feina, sovint, és sinònim de 
precarietat, de sous inferiors als dels ho-
mes per igual treball i de grans dificultats 
per la conciliació familiar.  

Hi ha, per tant, feina a fer i convé que ho 
recordem coincidint amb el Dia Interna-
cional de la Dona Treballadora, que se ce-
lebra el 8 de març. Convé que ho recordem 
perquè com a síndics i síndiques dedicats 
a salvaguardar els drets de les persones el 
subjecte femení mereix una especial con-
sideració. Estem lluny de la igualtat i les 
circumstàncies econòmiques treballen a la 
contra. Sense un sou digne s’incrementen 
les dificultats per arribar a final de mes, 
pagar el lloguer i els subministraments bà-

E

Dona i treballadora

Telers automàtics a Can Fàbregas 
La sala de telers de l’emblemàtica indústria tèxtil molletana Can Fàbregas l’any 1965. La introducció 
dels telers automàtics va permetre augmentar producció. josep m. escura mollet del vallès 

Fem Memòria

LLUÍS MARTÍNEZ
Síndic Personer de Mollet

sics com aigua llum i gas. Amb les retalla-
des a la llei de la dependència són les do-
nes les que assumeixen majoritàriament 
l’atenció als familiars. I amb les dificultats 
de conciliació són els fills d’aquestes do-
nes els que en surten perjudicats.

Parlem del present sense tremendisme. 
Analitzem el retrocés que es produeix des 
del 2008. Posem sobre la taula que treball 
és sinònim d’autonomia i que sense auto-
nomia econòmica és més fàcil patir violèn-
cia masclista. Que aquest no és el discurs 
d’un o dos il·luminats o de l’activisme fe-
mení, sempre actiu en la denúncia o tre-
ballant en noves propostes de conscien-

ciació. Convé que assumim que la igualtat, 
més enllà de les bones intencions, és una 
lluita que ens compromet a tots i totes. Que 
està en joc el present i el futur. Que de no-
saltres depèn la construcció d’una societat 
més igualitària, d’una societat de persones 
compartint en un mateix nivell drets i deu-
res. D’una societat que ara es reivindica i 
que no vol, per omissió, dissenyar un futur 
en el que la meitat de la població sigui més 
pobre, menys autònoma, més indefensa. n

Lluís Ansó, ciutadà honrat
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S’ha de prohibir tirar sofre al
carrer contra el pixum de gos?

Opina a contrapunt.cat/enquestes
S’ha de prohibir tirar sofre per evitar els pixums 
de gos. Però també s’ha de prohibir amb multes 
els pixums de gos.

Ester González. Montornès A l’enquesta ‘S’ha de 
prohibir tirar sofre al carrer contra els pixums de gos?’

SÍ                     72%
NO                   23% 
NO HO SÉ          5%

Segueix-nos a www.facebook.com/DiariContrapunt

Jaume Herrero. A la notícia ‘Ara Mollet-ERC-MES 
demanarà al ple declarar Felip VI persona non grata’

No em sembla mala idea, els reis són 
imposats per jerarquia i si no existissin 
no els hauríem de pagar el seu sou amb 
els nostres impostos.

Premiem l’estudi de la conca del Besòs
El curs 1995-1996, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs posava en marxa el programa educatiu Viu el Besòs i apostava 
així per apropar, des del coneixement i la formació, nens i joves a la 
conca del Besòs. Dues dècades després, ha quedat palès l’èxit: més 
de 90.000 alumnes han pres part en alguna de les seves activitats. 
Aleshores, la conca començava a despertar d’una època grisa on 
l’havien sumit la contaminació i la manca d’un sistema de sanejament i 
d’una veritable consciència mediambiental per part de la societat.
Ara que els nostres rius són vius, posem en marxa una altra 
iniciativa vinculada amb el món educatiu. Es tracta del I Premi de 
Treballs Acadèmics Consorci Besòs-Tordera. Volem reconèixer els 
alumnes de batxillerat i de cicles formatius que han apostat per 
dedicar els seus treballs de recerca o de curs a qualsevol àmbit 
que estigui vinculat amb la nostra conca: les seves aigües, els seus 
entorns, els seus camins, la seva flora i fauna, el seu patrimoni, la seva 
evolució, els usos socials... La nostra conca es pot mirar des de moltes 
perspectives, totes elles interrelacionades i indispensables.

Potser aquell nen que amb 8 anys va visitar la depuradora de 
Granollers dins el nostre programa educatiu ara ha decidit tractar els 
processos de depuració de les aigües residuals a les nostres EDAR; 
potser aquella nena que des de petita ha passejat en bicicleta pels 
nostres camins fluvials s’ha decantat per estudiar en profunditat quina 
és la fauna que hi trobem... Són moltes les opcions i nosaltres les 
volem conèixer i premiar. La imatge d’aquest nou premi és la Plas. Una 
gota d’aigua, però no qualsevol gota, sinó una gota d’aigua que viu a la 
conca i que sap com són els nostres rius, les nostres xarxes de  
sanejament i com hem d’actuar tots, professionals i ciutadans, per fer 
que tot funcioni correctament i guanyi el medi ambient. 

sergi mingote

President del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 

baix vallès

mb motiu del traspàs 
del Lluís Ansó, m’ha 
vingut al cap la imat-
ge de bèstia negra de 

l’Ajuntament que va tenir fa anys, 
encara que per a l’opinió pública 
pogués esdevenir més aviat ver-
da. És la visió més reduccionis-
ta d’aquest esperit potent i ple 
d’energia sense el qual no s’enten-
dria el Mollet actual.

Darrera de fets com els del Parc 
dels Colors o de l’arrencada de 
taules fetes amb travesses amb 
creosota a Gallecs, hi havia un 
discurs fonamental que la imatge 
pública que se n’ha volgut trans-
metre i fins i tot l’intent de cri-
minalització sovint han diluït: la 
rèplica articulada al projecte de 
molletanisme postolímpic insti-
tucional, la resposta al progrés 
basat en el creixement urbanístic 
i capitalista amb la sostenibilitat i 
la desmercantilització. Això per-
metia entendre no només la si-
tuació de la ciutat, sinó també una 
possible resposta a les necessitats 
que s’hi produïen i que era alter-
nativa a la institucional. Però a 
més, dins de les veus discrepants, 
el Lluís no només formulava, sinó 
que passava a l’acció.

Si gaudiu de Gallecs, sentireu el 
mantra de l’atribució de la seva 
suposada conservació al pla di-
rector i el consorci. Però no us 
explicaran que sense les pres-
sions de persones com el Lluís, de 
bèsties verdes, Gallecs no estaria 
mínimament conservat. I dic mí-
nimament perquè ara està morint 
d’èxit per l’enfocament utilitari 
i de consum que s’està emprant 
per a la seva preservació.

Des de tot l’afecte, amb la desa-
parició del Lluís s’esvaeix la darre-
ra veu dels anys durant els quals a 
Mollet s’articulaven i argumentaven 
projectes de ciutat. Però l’eco de la 
veu contundent del Lluís encara 
ressona en algun racó de Gallecs. n

A

ORIOL
 ESCURA

Politòleg

LA BÈSTIA VERDA

CAVE CANEMAutèntica política de 
participació ciutadana 
En primer lloc, el meu agraïment 
a l’Escola Sant Gervasi, Escola 
Can Besora, Escola Bressol Els 
Pinetons, AMPA Sant Gervasi, 
AMPA Can Besora, AMPA Els 
Pinetons, Hospital de Mollet i AV 
de Can Borrell per la bona rebu-
da i permetre que us presentés-
sim una proposta de millora de 
la seguretat de les persones mit-
jançant un pas de vianants amb 
semàfor en una cruïlla de la zona 
on esteu ubicades. Reconeixent 
com a molt positives aquestes 
trobades, independentment de 
la valoració que cadascun va fer 
sobre la proposta presentada, 
donant-li o no suport, i no havent 
de suposar, de cap manera, un 
conflicte. Això forma part de la 
pluralitat d’idees i de pensament 
que ens enriqueix a l’hora de 
prendre decisions sobre qualse-
vol aspecte que afecti la ciutada-
nia o qualsevol col·lectiu.

En segon lloc, i tal com us vam 
informar en la mateixa presenta-
ció, la proposta va ser traslladada 
com a moció al ple municipal del 
passat 29 de febrer i, com es pot 
entendre, les entitats que van do-
nar suport i nosaltres lamentem 
que no fos aprovada pel ple. 

Tot i així, la majoria del consis-
tori es va manifestar molt favo-
rable a traslladar la proposta a 
la Taula de Mobilitat (que es re-
unirà a finals de març) perquè la 
seva viabilitat sigui valorada. 

Des del grup municipal d’Ara 
Mollet-ERC-MES, valorem molt 
positivament el fet de poder fer di-
rectament  partícip a la ciutadania 
en les accions que es proposen al 
ple municipal, i d’una manera prè-
via al resultat de la seva aprovació 
o rebuig per part del mateix ple. I 
no confondre la participació ciu-
tadana de les entitats amb la seva 
utilització política amb desconegu-
da finalitat o foscos interessos que 
potser altres vulguin fer. Creiem 
que aquesta és l’autèntica partici-
pació ciutadana que dóna major le-
gitimitat a l’acció de govern i forma 
part dels criteris de transparència 
que sempre hem defensat.

Finalment, tornar a agrair a 
les entitats i centres el temps 
que ens han dedicat per valorar 
i fer-nos saber les seves opinions 

Bústia

CIBERACTIVITAT

i desitgem que no sigui aquesta la 
darrera ocasió per poder conti-
nuar participant, donant suport o 
col·laborant en futures propostes 
que podem fer des del grup muni-
cipal d’Ara Mollet-ERC-MES. 

manel sostres

Regidor d’Ara Mollet-ERC-MES 

mollet del vallès

Pau Claris
El 27 de febrer de l’any 1641 mo-
ria, a Barcelona, Pau Claris, polític 
i eclesiàstic català de renom per-
què, entre altres fites, va ser el 
94è president de la Generalitat de
Catalunya i qui va declarar, el ma-
teix any de la seva mort, un 16 de
gener, la República Catalana, sota 
la protecció de França.

Aleshores, la situació era força 
diferent de l’actual, però s’hi po-
den establir paral·lelismes. Cla-
ris, quan va entrar a presidir la 
Generalitat, se la va trobar amb 
greus problemes econòmics i amb 
conflictes ja oberts amb la corona 

de Castella, derivats de la seva re-
ticència que Catalunya seguís co-
merciant amb França a causa de 
la Guerra dels Trenta Anys.

Però el problema era que Ca-
talunya mai no s’havia sentit 
partícip d’aquesta guerra. Quan 
el comte-duc d’Olivares va voler 
traslladar la preocupació per la 
guerra i involucrar-hi Catalunya, 
ja van començar els contactes de 
Catalunya amb França, que acaba-
rien formant una aliança enfron-
tada amb la corona espanyola en 
la ja coneguda Guerra dels Sega-
dors. Catalunya va rebre ajuda 
militar de França per fer front a 
les pressions efectuades des de 
Castella. França, a canvi, li va de-
manar a Catalunya que iniciés la 
separació del territori de la coro-
na castellana i que s’erigís com a 
una república lliure, davant de la 
protecció del rei francès. Claris no 
va dubtar-ho i, compromès i deci-
dit amb Catalunya, va fer oficial la 
secessió. 

Tot i que la subordinació a Cas-
tella no va tardar a arribar, tenim 
un precedent clar de la voluntat 
de Catalunya i dels seus polítics 
d’esdevenir una república lliure. 
Ens encoratja a continuar lluitant, 
ja que mai fins ara hem tingut tan 
a prop el somni i l’anhel de tantes 
generacions de tornar a veure Ca-
talunya com el país que és. Seguim 
en peu. Visca Catalunya Lliure.

jerc vallès oriental

Dones i homes
Fa més de cent anys que se cele-
bra el Dia de la Dona Treballado-
ra, que commemora l’assassinat 
d’unes dones que estaven en vaga 
per protestar sobre les condi-
cions en les quals treballaven i 
que demanaven que se’ls pagués 
igual que als homes. En ple segle 
XXI veiem que gràcies a aques-
tes dones que durant anys van 
estar lluitant s’ha millorat, però 
no suficient. Dones perfectament 
preparades no tenen el mateix 
reconeixement que els homes en 
alts càrrecs. La igualtat entre ho-
mes i dones no hauria de ser un 
problema a l’hora formar-se, de 
trobar un lloc de treball. És cert 
que les dones tenim l’opció de la 
maternitat, però això no hauria 
de ser un problema a l’hora de 
valorar la feina. Els homes tam-
bé poden responsabilitzar-se de 
la seva paternitat. Hauríem de 
seguir el treball d’aquelles dones 
que van morir perquè se’ls reco-
negués com a treballadores i no 
només com a dones; lluitar per la 
igualtat és un treball que hauríem 
de fer tots perquè es valorin les 
aptituds, la formació i la capaci-
tat de treball que té una persona. 
La professionalitat és l’única cosa 
que s’hauria de valorar a l’hora 
de contractar un/a treballador i 
no si és home o dona, equiparar 
els sous depenent de la categoria 
o funcions que facin i no pel sexe. 
Igualtat, una paraula a la qual se 
li hauria de començar a donar la 
importància que té, tractar-nos 
d’igual a igual aconseguiríem un 
gran futur i seria el final de la llui-
ta d’aquelles que reclamaven la 
igualtat.

elena cisneros

Regidora de Ciutadans 

mollet del vallès

Comenta les notícies a www.contrapunt.cat

 desdaquestterrat.blogspot.com
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PRESSUPOST  MONTORNÈS DESTINARÀ AQUEST ANY 1,25 MILIONS D’EUROS A INVERSIONS

El govern d’ICV-EUiA prioritza qüestions com l’educació i l’ocupació 

MONTORNÈS. L’Ajuntament de 
Montornès va aprovar dijous de 
la setmana passada el pressupost 
municipal del 2016, uns números 
que, segons l’alcalde, José Mon-
tero, “mantenen un projecte 
social molt complet que ja vam 
iniciar el 2012”. Entre les inver-
sions més destacades d’aquest 
any hi haurà una partida per co-
mençar el projecte del centre de 
dia i residència per a gent gran del 
municipi, un equipament del qual 
–com passa amb l’escola Palau 
d’Ametlla (130.000 euros aquest 
any)– l’Ajuntament n’assumirà 
inicialment el cost de construcció. 
El propòsit és avançar els diners 
(60.000 aquest any) i continuar 
negociant amb la Generalitat el fi-
nançament d’aquest equipament. 
“Ens veiem obligats a assumir 
inversions que no ens correspo-
nen”, assenyala l’alcalde Montero. 

Altres inversions destacades se-
ran la construcció d’una nau per 
a la brigada i l’ampliació del pàr-
quing del CAP (306.000 euros), 
l’equipament informàtic de Can 
Saurina (121.300 euros), la cons-
trucció de banys i magatzem a la 
pista polivalent (35.000 euros) o 
l’adquisició dels terrenys dels di-
pòsits de Can Xec (97.000).

L’Ajuntament avançarà la 
construcció del centre de dia

Més enllà d’això, una altra no-
vetat destacada en relació amb 
l’any 2015 és la incorporació de 
programes, planificació i partides 
específiques per a infància. De fet, 
Montero desglossa el pressupost 
en tres àmbits prioritaris. Un és 
l’anomenat pla de xoc per a les fa-
mílies més necessitades “per ga-
rantir els serveis socials bàsics 
per a tothom”, que inclou, entre 
d’altres, programes per combatre 
la pobresa energètica, d’habitatge 
i de beques escolars. Un segon àm-
bit és el de partides socials adre- 
çades a tota la població: educa-

ció, esports, cultura, participació, 
foment de l’ocupació... En aquest 
àmbit destaquen els 70.000 euros 
destinats a les subvencions espor-
tives, els 22.000 euros per a ajuts i 
beques a la formació o els 310.000 
destinats a educació, per a projec-
tes com Montornès Ciutat Educa-
tiva, el pla de transició al treball, 
les subvencions a les escoles i les 
AMPA, l’Escola Municipal de Mú-
sica o els premis a l’excel·lència 
acadèmica. Finalment, un tercer 
àmbit prioritari del pressupost fa 
referència a obres, equipaments, 
via pública i millora dels barris. n

SUCCESSOS

PALAU D’AMETLLA  L’escola avança i es construirà el 2017

arxiu

MONTORNÈS. Un jurat popular ha 
declarat un veí de Montornès cul-
pable d’assassinat de la seva dona 
al domicili de la parella –alesho-
res a Vilassar de Dalt– el novem-
bre del 2010. Segons es va donar 
a conèixer a l’Audiència de Barce-
lona el 19 de febrer, J.P. mantenia 
una relació sentimental amb una 
altra dona en el moment dels fets. 
Quan la seva dona va descobrir-ho 
li va manifestar la voluntat de se-
parar-se, i el presumpte autor, 
per por de perdre el patrimoni 
de la parella, va simular un roba-
tori a casa seva i va posar fi a la 
vida de la seva dona. A partir del 
veredicte del jurat popular, emès 
per unanimitat, la fiscalia i l’acu-
sació particular demanen la pena 
màxima de 20 anys de presó, una 
condemna que la sentència haurà 
d’acabar de determinar. n

El jurat popular 
declara culpable 
d’assassinat un 
veí de Montornès 

Premi de la Loteria 
Nacional a Montmeló
El segon premi de la La Loteria 
Nacional del 25 de febrer va dei-
xar 120.000 euros a Montmeló. El 
premi es va consignar a l’admin-
istració de la plaça Gran, 2, i va 
recaure en 20 butlletes venudes 
totes per finestreta. Cada butlleta 
va ser premiada amb 6.000 euros.

NECROLÒGICA

IGNASI CANTARELL

ajuntament

MONTMELÓ. El passat 27 de febrer 
va morir, als 91 anys, el doctor Ig-
nasi Cantarell, que va ser metge a 
Montmeló durant 35 anys i autor 
de diverses troballes arqueològi-
ques. Nascut a Tortosa el 1924, es 
va llicenciar en Medicina el 1949 
i va arribar a Montmeló el 1955 
després d’haver fet de metge en 
diverses poblacions de les Terres 
de l’Ebre. Es va casar amb Cinta 
Aixendri i va tenir cinc fills i sis 
néts. Va rebre diversos reconeixe-
ments professionals i va ser im-
pulsor d’associacions mèdiques. 
Cantarell també va ser un apassio-
nat de l’arqueologia i el Museu de 
Montmeló, va dirigir excavacions 
arqueològiques al poble i va re-
marcar l’interès de l’assentament 
romà de Can Tacó, entre els ter-
mes de Montmeló i Montornès. n

Mor als 91 anys 
‘el doctor de 
Montmeló’,
Ignasi Cantarell
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MONTORNÈS / MONTMELÓ. Els ajun-
taments de Vallromanes, Vila-
nova i Montornès estudien im-
plantar un servei d’autobús que 
connecti aquestes tres poblacions 
amb l’estació de tren de Mont-
meló, des d’on la tarificació per 
accedir a Barcelona amb tren és 
més barata que fer-ho des de Gra-
nollers. Actualment, l’accés a Bar-
celona des de la capital del Vallès 
Oriental es fa amb un tiquet de 
tres zones tarifàries, mentre que 
des de Montmeló el tiquet és de 

URBANISME  EL DIPUTAT JORDI FÀBREGA VA VISITAR LA PRIMERA FASE DE LA REMODELACIÓ

dues zones. Les regidores de Mo-
bilitat d’aquests tres consistoris, 
Mariluz Muñoz de Vallromanes; 
Sandra Álvarez de Vilanova i M. 
Rosa Vinyallonga de Montornès, 
es van reunir fa uns dies amb els 
responsables de l’Agrupació de 
Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU) i amb l’equip consultor 
Jordi Singla-JS per començar a 
elaborar l’estudi que servirà per 
posar en funcionament aquesta 
línia d’autobús que iniciaria el 
recorregut a Vallromanes, pas-

MONTMELÓ. El diputat d’Infraes-
tructures Viàries i Mobilitat, Jordi 
Fàbrega, va lliurar a l’alcalde An-
toni Guil el Catàleg de camins mu-
nicipals, un document que inven-
taria els camins del municipi i que 
recull quin és l’estat de cadascuna 
d’aquestes vies. 

El catàleg de camins municipals 
és un document que analitza els 
trets fonamentals del conjunt de 
vies municipals que hi ha al ter-
me. En el cas de Montmeló s’han 
inventariat un total de 16 camins, 
que sumen un total de 8,2 km, es-
collits d’acord amb les indicacions 
dels tècnics encarregats de la re-
dacció i representants de l’Ajun-
tament, entre els quals hi ha regi-

dors i tècnics. A partir d’aquesta 
informació de base formada per 
un seguit de paràmetres referents 
a la geometria, funcionalitat, estat 
de conservació, amplada i tipus de 
ferm, es fa un treball de camp amb 
visites als camins i es recullen da-
des descriptives pel seu posterior 
processament informàtic. 

De cada camí s’ha fet una fitxa 
resum amb les dades identificati-
ves com són el codi, nom, extrem 
i topònim i situació, a més d’in-
formació general, com l’estat de 
conservació, la llargada i amplada 
així com la tipologia. El document 
es completa amb una descripció 
de cada camí, acompanyat de fo-
tografies i un perfil longitudinal. n

L’Ajuntament rep l’inventari dels 
camins municipals de Montmeló

MONTORNÈS. Els Mossos d’Esqua-
dra han descartat que el fill de 
l’home mort ara fa gairebé dos 
anys en un assalt a una casa de 
Montornès sigui el principal sospi-
tós com a culpable dels fets. La po-
licia admet que aquesta línia d’in-
vestigació ha perdut força i que se 
n’han obert de noves. Els fets van 
passar quan un home de 76 anys 
va patir un assalt al seu domicili 
del barri de la Bòvila i, després de 
ser lligat i emmordassat, va morir. 
Aquell mateix dia els Mossos van 
detenir el fill de la víctima com a 
presumpte autor dels fets, ja que 
els indicis feien pensar que l’as-
saltant coneixia la casa. L’home 
va passar a disposició judicial i va 
quedar en llibertat. Ara els Mossos 
continuen investigant. n

Descartat el fill de 
la víctima com a 
sospitós d’assassinat

MONTMELÓ. El diputat Jordi Fàbre-
ga va visitar fa unes setmanes la 
primera fase de les obres de re-
modelació de la travessia urbana 
de les carreteres BV-5156 i BV-
5003, una actuació finançada per 
la Diputació amb un pressupost 
total d’1,2 milions d’euros i que 
ha suposat la reurbanització de 
l’avinguda de Pompeu Fabra. En 
la visita, l’alcalde Antoni Guil va 
demanar el suport de la Diputació 
per agilitzar l’inici de la segona 
fase de les obres que preveu la 
remodelació de l’entorn de l’es-
glésia. Actualment la Diputació ja 
està redactant el projecte execu-
tiu de la segona fase, que suposarà 
la reurbanització des del passeig 
Miquel Biada fins al carrer Folch 
i Torras. Aquests trams de la tra-
vessia urbana de les carreteres 
van ser traspassats per la Diputa-
ció a l’Ajuntament d’acord al con-

Montmeló demana ajut a la Diputació 
per agilitzar la reforma del centre

MOBILITAT  EL DOCUMENT DESCRIU L’ESTAT DE LES VIES

VISITA  Alcalde i regidors mostren la reforma al diputat

@ercdiputació

Montornès, Vallromanes i 
Vilanova reclamen un bus que els 
connecti a l’estació de Montmeló

saria per Vilanova i Montornès i 
finalitzaria a l’estació de tren de 
Montmeló. “D’una banda ens in-
teressa que els tres pobles esti-
guin connectats entre ells amb 
transport públic, i d’una altra 
també volem guanyar una con-
nexió més ràpida amb Barcelo-
na”, explica M. Rosa Vinyallonga, 
qui afegeix que actualment ja 
existeix una línia entre Montor-
nès i l’estació de Montmeló, però 
que “és poc funcional sobretot 
en l’anada, ja que no coincideix 
amb els horaris de la R2”, diu 
Vinyallonga. La regidora tam-
bé indica que han traslladat a la 
Generalitat la proposta de poder 
disposar d’un bus Exprés.cat que 
enllaci directament el municipi 
amb Barcelona. n

veni signat entre les dues admi-
nistracions el 2 de març del 2015.

L’actuació ha convertit el con-
junt d’espais que connecten la 
plaça de la Vila amb la plaça de 
Santa Maria en un nou àmbit de 
referència històrica, amb més 
seguretat viària i accessibilitat i 

entès fonamentalment com un 
espai per als vianants. En la visi-
ta, el diputat va estar acompanyat 
de l’alcalde, Antoni Guil, i d’altres 
membres del consistori, com el 
regidor d’ERC, Albert Montserrat, 
i el regidor portaveu d’ICV-EUiA, 
Jordi Manils. n

SUCCESSOS  

MONTORNÈS. La Policia Local va 
comissar a mitjans de febrer 108 
productes caducats en una botiga 
de conveniència situada al carrer 
Balmes, 3. Entre els productes 
comissats –alguns caducats des 
de feia més de dos anys– hi havia 
làctics i aliments de primera infàn-
cia. Una altra anomalia detectada 
en aquest establiment, així com a 
la botiga del carrer Major, 28, és 
l’incompliment de la normativa hi-
gienicosanitària en la venda de pa, 
així com altres irregularitats rela-
cionades amb la salut pública i in-
dicis de frau laboral. L’Ajuntament 
ha obert expedient sancionador a 
aquests establiments i va posar els 
casos en coneixement del Depar-
tament de Salut Pública i Inspecció 
de Treball de la Generalitat. n

Comissats 108 
productes caducats 
en una botiga

SALUT PÚBLICA
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MONTORNÈS. L’Ajuntament ha im-
pulsat l’anomenat Cafè Montor-
nès, un producte que té l’objectiu 
de fomentar entre la ciutadania la 
consciència del consum responsa-
ble i els principis del comerç just, 
una iniciativa a la qual s’han adhe-
rit una desena d’establiments de 
la població. 

La barreja d’aquest cafè, que ha 
pres el nom del poble, prové de 
dues cooperatives de Nicaragua i 

COMERÇ JUST  S’IMPULSA LA VENDA D’AQUEST PRODUCTE

Arriba a les botigues 
el Cafè Montornès

COL·LABORADORS  Comerciants que prenen part al projecte

ajuntament de montornès

MONTORNÈS. Un total de 35 jo-
ves es formen en el primer curs 
de l’Escola d’Hoteleria del Vallès 
Oriental, ubicada a la Masia El 
Molí. Fa uns mesos, el consistori 
de Montornès va decidir refor-
mar les instal·lacions que acollien 
el mòdul d’auxiliar d’hoteleria, i 
posar-les al servei dels cicles de 
grau mitjà de cuina i hoteleria. 
Ara l’equipament ja ha iniciat una 
nova etapa amb els cicles de for-
mació professional de grau mitjà 
de l’Institut Marta Mata.

En aquest primer curs, el cicle 
de Cuina i Gastronomia té 20 es-
tudiants i el de Serveis de Restau-
ració en té 15. L’oferta formativa 
té l’objectiu de millorar la qualifi-
cació professional del personal de 
les empreses del sector i, alhora, 
obrir possibilitats d’ocupació.

Un dels instruments pedagò-
gics fonamental de la formació és 
la nova Aula Restaurant que per-
met fer pràctiques en situacions 
reals. L’alumnat de Cuina crea 

i prepara un menú que ofereix 
a una clientela atesa a sala pels 
estudiants de Serveis en Restau-
ració. Tot plegat supervisat per 
l’equip de docents que encapça-
len el projecte. A més, l’Aula Res-
taurant ja s’ha obert al públic, i 
s’hi pot reservar taula trucant al 
telèfon 608 561 862.

L’experiència també ha estat 
presentada als restauradors del 
poble amb l’objectiu de cercar lí-
nies de col·laboració en la promo-
ció de la formació professional en 
aquest àmbit.

Noves instal·lacions
Pel que fa a les instal·lacions de 
la Masia El Molí, a la planta baixa 
de l’edifici s’ha conservat la cuina 
i s’ha completat amb sales de pre-
paració d’aliments amb càmeres 
frigorífiques, i a la planta prime-
ra s’ha instal·lat la sala menjador 
amb un office on s’acaben de pre-
parar els plats. La inversió ha vol-
tat els 175.000 euros. n

SERVEIS SOCIALS

MONTORNÈS. La multinacional 
Henkel, amb seu a Montornès, 
ha fet una donació de 14 renta-
dores que s’han lliurat a famílies 
usuàries dels Serveis Socials mu-
nicipals en situació de vulnerabi-
litat i que no en tenien.

A mitjans de febrer, el consisto-
ri va recollir de l’empresa Henkel 
les 14 rentadores i les va lliurar 
a famílies tutelades pels Serveis 
Socials. La cessió va ser possible, 
segons fonts de l’Ajuntament, grà-
cies a un conveni de col·laboració 
signat entre el consistori i l’em-
presa, implicada des de fa anys 
amb l’acció municipal en els àm-
bits social i cultural, així com en 
esdeveniments com els parcs de 
Nadal, la Mitja Marató, etc.

Les rentadores provenen del 
laboratori de proves de Henkel, 
i havien estat utilitzades per fer 
assajos amb els detergents i altres 
productes que fabrica la compan-
yia. L’Ajuntament es va ocupar de 
revisar-les i comprovar que es-
tessin en bon estat i situació d’ús 
abans de lliurar-les a les famílies. n

Henkel regala 
14 rentadores
a famílies
sense recursos

Nova Associació de 
Dones a Montmeló
MONTMELÓ. La Sala de la Concòrdia 
va acollir diumenge la presenta- 
ció de l’Associació de Dones de 
Montmeló per la Igualtat amb mo-
tiu de la setmana del 8 de Març. 
L’ADMI és una associació forma-
da per un grup de dones amb la 
idea de sensibilitzar en la igualtat 
d’oportunitats reals entre dones i 
homes, promoure la trobada, l’in-
tercanvi i la reflexió. 

MONTMELÓ / PARETS. Dos restau-
rants del Baix Vallès han obtingut 
la distinció Km 0 Slow Food, que 
reconeix els restauradors dels 
Països Catalans compromesos 
amb els productes ecològics i de 
proximitat. Entre els 65 guardo-
nats d’aquest any hi ha Can Major, 
de Montmeló, i El Jardí de Parets.

L’acte de reconeixement va 

tenir lloc a la Fundació Alícia, al 
Món Sant Benet (Bages). El di-
rector de l’ens, Toni Massanés, 
va presentar l’acte de lliurament 
dels cargols amb els quals l’asso-
ciació identifica els productors i 
restauradors compromesos amb 
l’anomenat slow food, que va anar 
a càrrec de l’expresident del Par-
lament Ernest Benach. n

Can Major i El Jardí de Parets, 
distingits amb el Km 0 Slow Food

Tanzània. El Consistori ha elabo-
rat un conveni per tal que els esta-
bliments del municipi que comer-
cialitzen cafè s’hi puguin adherir. 
En total, una desena d’establi-
ments prendran part en el projec-
te promogut per l’Ajuntament i les 
entitats Alternativa3 i Fundació 
Grup Tercer Món Mataró amb el 
suport de la Diputació de Barcelo-
na en el marc de la campanya de 
comerç just Cafè Ciutat.  n

PREMIATS  Can Major, de Montmeló, va rebre el distintiu

slow food catalunya

EDUCACIÓ  INSTAL·LACIONS A LA MASIA EL MOLÍ

El primer curs de 
l’Escola d’Hoteleria 
forma 35 alumnes
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ESPORTS  L’ESCUDERIA ITALIANA FA ELS MILLORS REGISTRES EN CINC DELS VUIT JORNADES

Els monoplaces de Ferrari dominen 
el test de la Fórmula 1 al Circuit

MONTMELÓ. Els Formula One Test 
Days ja són història després de 
vuit jornades al Circuit de Bar-
celona-Catalunya. El Mundial 
de la F-1 va posar punt i final 
divendres passat amb l’alemany 
Sebastian Vettel fent un gran 
temps d’1:22.852, que confirma 
Ferrari com la principal ame-
naça de Mercedes en la lluita pel 
títol de 2016.

La darrera jornada de test va 
estar plena de sorpreses. Les 
més destacades: el segon regis-
tre del Toro Rosso pilotat per 
Carlos Sainz i l’avaria en el Mer-
cedes de Lewis Hamilton, a pocs 
minuts d’arribar al descans del 
migdia. Al final, tot va quedar en 
un ensurt i, solucionat l’error de 
transmissió, el monoplaça tor-
nava a la pista a la tarda, amb 
Nico Rosberg al volant. Igual 
que dijous, el dia va començar 
amb Ferrari provant el nou i 
controvertit sistema de segure-

tat anomenat Halo. Divendres 
va ser Sebastian Vettel l’enca-
rregat de pilotar una sola volta 
amb aquest curiós protector 
sobre el cap per comprovar fins 
a quin punt perjudica la visibi-
litat del pilot. Poc després, Vet-
tel marcava la seva millor volta 
amb compost supertou que nin-
gú no va ser capaç de millorar. 

Una dada a tenir en compte 
és que l’equip italià va dominar 
cinc dels vuit dies de test al Cir-
cuit. En canvi, tampoc cal obviar 
que a Mercedes no van muntar 
els pneumàtics més ràpids i, en 
lloc d’anar a buscar temps, es 
van dedicar a rodar sense parar. 

Divendres, qui més es va acos-
tar a Ferrari va ser Carlos Sainz 
amb el seu Toro Rosso, calçat 
amb ultratous. Durant un simu-
lacre de classificació, el madri-
leny va completar la seva millor 
volta en 1:23.134. 

Sainz confirma així l’impor-

tant pas endavant del seu equip 
aquest hivern coincidint amb 
l’arribada del motor Ferrari. 
Al final, el madrileny va fer di-
vendres més voltes que cap 
altre pilot (133) i acomiada la 
pretemporada amb molt bona 
nota. Tercer aquesta jornada 
va ser Felipe Massa (Williams) 
amb 1:23.644. El seu equip tam-
bé ha passat amb bona nota la 
pretemporada i es perfila com 
un dels forts del segon grup de 
la graella, al costat de Red Bull i 
Force India.

El Gran Premi, a punt
El primer Gran Premi de la tem-
porada arribarà la setmana que 
ve, i l’espectacle de la F-1 tor-
narà al Circuit de Barcelona-Ca-
talunya del 13 al 15 de maig, 
amb motiu del Gran Premi d’Es-
panya de Fórmula 1, que ja té les 
entrades a la venda al web del 
Circuit a partir de 55 euros. n

‘La mongeta màgica’ arriba a Montmeló

Comencen els assajos de La Remençada
Una cinquantena de persones han començat a assajar La Remençada, obra 
de l’escriptor local Xavier Bertran que s’interpretarà el 4 de juny. El musical 
arriba enguany a la tercera edició i narra la revolta dels pagesos catalans 
contra el feudalisme al segle XV. Per a aquesta edició s’han introduït petits 
canvis en diverses escenes i creat cançons noves per fer més dinàmica 
l’obra. Els assajos són cada dimarts i dijous a les 20 h al Teatre Municipal.

CULTURA  MÉS DE 500 PERSONES PARTICIPEN EN EL MUSICAL
arxiu

El Centre Infantil la Peixera i 
l’Ajuntament de Montornès im-
pulsen per primer cop una alter-
nativa d’oci infantil per a les va-
cances de Setmana Santa. Del 21 al 
24 de març, l’escola Palau d’Amet-
lla acollirà un casal infantil. La 
iniciativa s’adreça a infants de P3 
a 4t de primària i inclou propos-
tes lúdiques i pedagògiques com 
contacontes, tallers, jocs en equip 
i activitats de cuina, entre d’altres. 
El termini per inscriure’s al casal 
acaba aquest divendres.

Montornès organitza 
un casal infantil
per Setmana Santa

El grup de versions Hotel Co-
chambre reapareixerà el proper 
dissabte 19 de març a la Sala Po-
livalent de Montmeló (23 h) –des-
prés del concert suspès al febrer– 
amb motiu d’un concert solidari 
en benefici de Càritas Parroquial. 
El preu de l’entrada, quatre euros 
més un quilo o un litre d’aliments 
o, bé, sis euros, servirà per abastir 
el rebost de Càritas i assegurar, 
una vegada més, l’ajuda a les fa-
mílies que requereixen els serveis 
d’aquesta entitat.

Hotel Cochambre
actua en un concert 
solidari amb Càritas

La Sala Polivalent de Montmeló acollirà diumenge (12.15 h) l’espectacle 
infantil La mongeta màgica, una adaptació del conegut conte Jack i la 
mongetera màgica a càrrec de la companyia lleidatana Festuc Teatre.

L’equipament rebrà el Gran Premi d’Espanya del 13 al 15 de maig
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EL TRANS LUJÁN - CC MOLLET ASPIRA A LA GENERAL DEL TROFEU 
VÍCTOR CABEDO JÚNIOR DE CASTELLÓ A LES DUES DARRERES ETAPES 

CICLISME

El Trans Luján - Club Ciclista Mollet ocupa el quart lloc de la general júnior per equips del Trofeu Víctor 
Cabedo, que es disputa a Castelló. El conjunt molletà va disputar el cap de setmana passat les dues    
primeres etapes i aquest dissabte i diumenge tindran lloc la tercera i quarta jornada de la ronda júnior.  
David Gijón és 12è de la general i Iván Martell és 2n de les metes volants i del mallot de la muntanya. 

Primera CatalanaHANDBOL I Catalunya  LA FEDERACIÓ CATALANA VA CELEBRAR LA FESTA INAUGURAL DELS 75 ANYS A SANT JOAN DESPÍ

Els clubs d’handbol del Baix Vallès, 
homenatjats per la seva trajectòria
El CH Sant Fost, CH Parets, HC Vallag i JH la Llagosta, van rebre un reconeixement de la Federació

El CH Parets visita 
Sabadell a 1 punt 
del líder, el Sant 
Boi Cooperativa

Els tres primers llocs d’ascens es 
vendran cars a final de la tempo-
rada. El Parets, tercer classificat 
amb 30 punts, visita l’OAR Gràcia 
Sabadell B a tan sols 1 punt del lí-
der, el Sant Boi Cooperativa, i del 
segon, el Terrassa. La pugna pel 
lideratge és complicada perquè 
el quart, el Sabadell Handbol, té 1 
punt menys que els paretans; i el 
cinquè, el Sant Llorenç-Sant Feliu, 
dos punts menys. El proper rival 
paretà lluita per la permanència 
al penúltim lloc amb 11 punts. Al 
partit de la primera volta els pare-
tans van imposar-se a la seva pista 
amb un ampli resultat (34-27). n

Els clubs d’handbol del Baix Va-
llès  van ser homenatjats durant 
la Festa Inaugural dels 75 anys de 
la Federació Catalana d’Handbol. 
CH Sant Fost, CH Parets, HC Vallag 
i JH la Llagosta, van rebre una dis-
tinció i un reconeixement per la 
seva trajectòria esportiva dins la 
Federació. L’acte, que va tenir lloc 
el divendres passat a Sant Joan 
Despí amb més de 500 convidats, 
va servir per retre homenatge a 
la resta de clubs catalans, equips 
històrics i personalitats a petició 
dels clubs.

Una de les entitats protagonis-
tes de la gala va ser el CH Sant Fost. 
Els santfostencs van rebre els re-
coneixements de club i d’equip per 
haver jugat tres temporades a la 
Divisió d’Honor masculina (81-82, 
85-86 i 86-87), màxima categoria 
estatal i ara coneguda com Asobal.  

En representació d’aquell equip va 
ser present Josep Maria Buxarrais, 
porter d’aquell equip, en què tam-
bé va jugar l’ara president de la 
federació catalana, Tomàs Moral. 
“Ens va sorprendre que s’enre-

cordessin de nosaltres després 
de tant de temps. Van ser doble 
campions catalans de primera 
estatal i subcampions catalans 
de Divisió d’Honor”, recorda el 
president del CH Sant Fost, Miquel 
Subirats. El club va retre home-
natge a Àngel Costa, un dels pro-
motors del club i bàsic per veure 
el primer equip en categories es-
tatals. 

Pel que fa al CH Parets, es va re-
conèixer el seu actual president, 
Joan Volart, de 59 anys, que ocu-
pa el càrrec des de 2004 i que està 
vinculat al club des dels 14 anys. 

“Va ser consensuat per la junta 
i em va fer molta il·lusió”, ad-
met el president paretà.  

A la Llagosta, es van reconèixer 
les dues entitats. L’HC Vallag va 
distingir el jugador professional i 
llagostenc, Antonio García Robledo 
“per ser un exemple de valors 
per a la nostra base”, diu el pre-
sident del Vallag, José Aguilera. El 
JH la Llagosta va destacar a Luis Ca-
nalejas. “Va ser pioner en muntar 
un equip d’handbol a la Llagosta 
els anys setanta”, remarca el di-
rector esportiu del Joventut Hand-
bol, Xavier Canalejas.  n  j.l.r.b.

Distinció

L’Ajuntament de Parets també va 
ser reconegut durant la gala de la 
federació com a seu d’un partit de la 
selecció catalana femenina el 
desembre de 2004. Aleshores 
Catalunya va perdre contra Islàndia 
després d’una pròrroga (34-36). El 
partit s’emmarcava en els actes del 
50è aniversari del club paretà.  

L’AJUNTAMENT 
PARETÀ, RECONEGUT

fch

ÀNGEL COSTA El tercer per l’esquerra, recollint el guardó

Segona Catalana

Sant Fost i Joventut, 
escapen del descens
El CH Sant Fost i el JH la Llagos-
ta continuen fora de les places de 
descens directe de la Segona Cata- 
lana. Tots dos lluiten per mante-
nir la categoria. El Sant Fost rep 
dissabte l’Aula (20 h), mentre que  
el JH la Llagosta rep el Ripollet 
(18.15 h). 

OAR GRÀCIA B - CH PARETS  
Diumenge, 10.45 h
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ESCACS  EL CONJUNT ES CLASSIFICA PER A LA SEGONA FASE DEL CAMPIONAT 

El primer equip del Club d’Escacs 
Mollet va acabar la primera fase 
del grup 2 de la Divisió d’Honor al 
segon lloc amb 5 punts. Els molle-
tans lluitaran per guanyar la lliga 
en la segona fase, que enfronta els 
quatre primers classificats dels 
dos grups catalans.  

El conjunt molletà es va im-
posar en la darrera jornada de 
la primera fase contra el cuer, el 
Sant Andreu (7-3). Aquesta vic-
tòria va fer pujar a l’equip molletà 
del quart al segon lloc i va acon-
seguir empatar amb el primer, el 
Colón Sabadell, ja que aquest va 
perdre la darrera jornada.

La classificació per a la fase del 
títol, dóna matemàticament la 
permanència a la màxima catego-
ria catalana d’escacs. En la lluita 
per guanyar la lliga, el Mollet par-
teix amb la quarta millor pun-
tuació dels vuit equips. El primer 
duel de la segona fase dels molle-
tans tindrà lloc aquest dissabte a 
la seu del Foment, que ocupa el 6è 
lloc. n j.l. rodríguez b. 

El Club d’Escacs Mollet lluitarà per 
guanyar la lliga de la Divisió d’Honor

La UD Molletense encara s’enfonsa més
La UD Molletense va predre el seu 17è partit de la temporada el dissabte 
passat contra l’Andorra (0-2). Els molletans visiten el Farners a l’últim lloc 
amb 10 punts i amb una distància de 17 punts per salvar-se. Pel que fa el 
CF Mollet UE, al 9è lloc a cinc punts de la promoció, visita el Lloret. 

FUTBOL I  PRIMERA CATALANA ÉS ÚLTIM AMB 10 PUNTS

BÀSQUET I  Lliga EBA  L’EQUIP PERD CONTRA EL SANTFELIUENC 

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
suma els partits de la segona 
fase del grup català per derro-
tes. Els d’Àlex Coma van perdre 
el seu segon partit a la pista del 
Santfeliuenc, derrota que ha 
provocat la pèrdua de la segona 
plaça, tot i que l’equip encara 
està en llocs de les fases d’as-
cens al tercer lloc. 

Amb aquesta situació, el Recan-
vis Gaudí rebrà l’avantpenúltim 
de la classificació, el CB Igualada, 
que ve de guanyar contra el CB 
Cornellà a la seva pista (74-69). 

El Recanvis Gaudí Mollet rep 
el CB Igualada al tercer lloc 

EL SANT GERVASI 
REP EL LÍDER

Primera Catalana

El masculí de l’Escola Sant Gervasi 
tindrà un duel pel primer lloc diumenge 
a la seva pista (17.30 h). Els molletans,
que ocupen el segon lloc amb 16 
victòries, rebran el primer classificat, 
el Santa Coloma, que és líder destacat 
amb 19 partits guanyats. 

Entre els jugadors més destacats 
dels de l’Anoia hi ha Eduard Teje-
ro i Eduard Burgès, màxim anota-
dor contra el Cornellà. n 

ÚLTIM RESULTAT

SANTFELIUENC - CB MOLLET                   77-65La Penya Escacs, campió de la Segona
El primer equip de la Penya Escacs Mollet es va proclamar el cap de      
setmana passat campió del grup 3 de la Segona Provincial de Barcelona 
i va assolir l’ascens a la Primera. El conjunt molletà guanya el campionat 
del seu grup quan encara falten dues jornades per acabar el calendari. 
D’aquesta manera, l’equip suma el seu segon ascens en dues temporades 
d’existència i aconsegueix el repte que s’havia marcat aquesta temporada. 
El títol permetrà disputar el campionat absolut de Catalunya. 

penya escacs mollet

CB MOLLET- IGUALADA
Dissabte, 19.45 h Plana Lledó

FUTBOL SALA I Segona N. 

La Concòrdia visitarà 
la pista del Vallirana 
Després d’una jornada de des-
cans, el CD la Concòrdia femení 
visitarà la pista de l’AE Vallirana el 
dissabte (19 h). Les llagostenques 
ocupen el quart lloc de la Segona 
Nacional amb 30 punts i tenen el 
líder, el Teldeportivo, a cinc. Pel 
que fa al Vallirana, ocupa el vuitè 
lloc amb 25 punts. D’altra banda, 
el FS Parets masculí descansarà 
aquesta setmana. Els paretans són 
avantpenúltims de Tercera.

daniel molina
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CICLISME I Cicloturisme  EL CLUB MOLLETÀ PREVEU MÉS D’UNA TRENTENA DE SORTIDES A L’ANY

PUNT DE TROBADA  Un dels grups de corredors del club diumenge passat abans d’una sortida

MOLLET. El Club Ciclista Plana Lla-
dó vol competir aquesta tempo-
rada a la Challenge Catalana de 
Cicloturisme 2016. L’any passat 
dos corredors van completar el 
calendari, però per puntuar com a 
equip necessita un mínim de cinc 
integrants. 

El calendari cicloturista del 
2016 preveu vuit marxes durant 
l’any. La primera tindrà lloc el 
16 d’abril a Cambrils i la darrera 
serà el 16 d’octubre a l’Hospitalet 
de Llobregat. Entre les vuit mar-

El CC Plana Lladó vol crear un 
equip per a la Challenge Catalana 

xes programades hi ha la Marxa 
Pelegrí Pi, de Mollet, que es dis-
putarà el 2 d’octubre. “Amb tres 
corredors més podem tenir un 
equip. Potenciem la pràctica 
social de la bicicleta en carre-
tera, però aquesta temporada 
ens agradaria formar un equip 
per competir”, assegura el presi-
dent del Club Ciclista Plana Lladó, 
Germán Viejo.     

A banda de la competició, el 
club té previst organitzar més 
d’una trentena de sortides socials 

durant l’any –ja n’ha fet dues–, to-
tes en diumenge. “Ens adaptem a 
qualsevol nivell. Fem sortides 
pel Vallès i també en progra-
mem en altres comarques. To-
thom qui vulgui participar-hi 
pot afegir-se al grup”, recorda 
Viejo, i adverteix: “també poden 
venir dones, som bona gent”. 

 La propera sortida social del 
club serà aquest diumenge fins 
a Sentmenat. El punt de trobada 
sempre és el Centre Cultural La 
República (8 h). n j.l. rodríguez b. 

ATLETISME I  Espanya  EN LA FINAL DELS 200 METRES LLISOS

Carmen Sánchez, de Mollet, i Ín-
grid Andrés, de Parets, van fregar 
el metall al Campionat d’Espanya 
absolut d’atletisme en pista co-
berta als 200 metres llisos. To-
tes dues atletes baixvallesanes, 
vinculades al FC Barcelona, van 
quedar quarta i cinquena, respec-
tivament.

Carmen Sánchez es va que-
dar a una dècima del metall de 
bronze en la final. La molletana 
havia aconseguit a la semifinal 
el tercer millor registre i el mi-
llor crono de la seva sèrie amb 
24,24 segons, que es converteix 
en la seva millor marca personal. 
En la final, Sánchez va repetir la 
seva millor marca personal, però 
no va ser suficient per penjar-se 
una medalla, ja que en la tercera 
classificada, Paloma Díez (Playas 
de Castellón) va ser més ràpida 
amb un temps de 24,15 segons, 
la seva millor marca personal. Les 
dues primeres classificades van 
baixar dels 24 segons: Nana Jacob 
(23,71) i Lara Pérez (23,78), pri-
mera i segona respectivament.

PÀDEL I Open

Unes 150 parelles al 
Bronze del CT Mollet
Unes 150 parelles participen al 
Campionat de Pàdel de categoria 
Bronze de la Federació Catalana. 
La competició va començar el 7 
de març i la fase final es preveu 
disputar el cap de setmana i les 
finals diumenge. 

Carmen Sánchez i Íngrid Andrés 
freguen el metall a l’estatal 

MARIA CARNER, 
SUBCAMPIONA 
CADET ALS 3.000

Catalunya

L’atleta del Club Atlètic Mollet, Maria 
Carner, es va proclamar subcampiona 
dels 3.000 metres llisos del Campionat 
de Catalunya cadet de pista coberta. 
La competició va tenir lloc el cap de 
setmana passat a Sabadell. L’or del 
català es va escapar tres tres segons.

Pel que fa a Íngrid Andrés, encara 
en etapa júnior amb 19 anys, es 
va plantar a la final amb la seva 
millor marca personal, 24,49 se-
gons. L’atleta paretana, que tan 
sols una setmana abans havia 
estat campiona catalana als 200 
metres llisos júnior, es veia a la fi-
nal amb opcions de competir per 
les medalles. En la final, Andrés 
va fer un registre amb una dècima 
més, però va signar un meritori 
cinquè lloc.  n j.l.r.b.

ATLETISME I CLASSIFICATS PER A L’ESTATAL

Sonia Bocanegra i Raúl Gracia 
sumen quatre medalles al català
PARETS. Els atletes Sonia Bocane-
gra i Raúl Gracia, del Barcelona 
Atletisme, van sumar medalla al 
Campionat de Catalunya veterà 
d’atletisme de pista coberta que 
va tenir lloc el cap de setmana 

passat a Sabadell. Bocanegra va 
guanyar la prova dels 60 me-
tres llisos, mentre que Gracia va 
fer medalla de plata al relleu de 
4x200 metres i al salt d’alçada, i 
de bronze al salt de llargada. n
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EL CASAL CONVOCA LA CIUTADANIA A PLANTAR 300 ARBRES 
ALS PINETONS PER TANCAR L’ANELLA VERDA MOLLETANA

FESTA DE L’ARBRE

El Casal Cultural de Mollet celebra de bell nou la Festa de l’Arbre aquest diumenge (11 h) a la zona dels 
Pinetons. Enguany, es plantaran 300 arbres -pins, alzines i roures- i arbustos a l’espai que hi ha entre 
la rotonda del parc de Bombers i la nova rotonda que hi ha abans de l’Hospital de Mollet. D’aquesta 
manera, el Casal continua la tasca de “replantar” l’anella verda al voltant de la ciutat. 

ENTITATS  DISSABTE SE CELEBRA PER PRIMERA VEGADA LA GRESCA POPULAR D’HIVERN AMB LA COL·LABORACIÓ DEL CONSISTORI I DIVERSES ASSOCIACIONS

Sant Fost viurà dissabte la pri-
mera Festa d’Hivern.  No és el 
dia del patró, ni tampoc marca la 
data d’una gresca tradicional que 
ara s’hagi proposat recuperar. La 
iniciativa sorgeix de les Colles, 
l’entitat que uneix els grups de di-
namització de la festa major d’es-
tiu. De fet, l’associació ja emprèn 
activitats fora dels dies de festa 
major, com ara la festa de la Ve-
rema o el Carnaval. Amb la nova 
festa hivernal, però,  s’eixampla 
encara més el seu calendari d’ac-
tes populars.

La proposta ha estat ben re-
buda per part del Consistori i di-
verses entitats santfostenques, 
que també hi col·laboraran. Així, 
al programa oficial hi apareixen, 
a més de  Les Colles, les associa-
cions Voluntaris Sant Fost, l’AECC 
Sant Fost, Revol-Taller d’arts es-
cèniques, Assaig-Espai de dansa i 

Les Colles de Sant Fost celebren 
la primera Festa d’Hivern

arts escèniques, i l’Escola de Dan-
sa Pas a Pas.

La programació de la primera 
edició de la Festa d’Hivern s’es-
tén des del migdia de dissabte 
fins a la matinada de diumenge 
i està farcida d’activitats per a 

totes les edats que tindran lloc a 
la zona del Pavelló 2. A les 12 h, 
Voluntaris Sant Fost instal·larà 
inflables per als més menuts, just 
una hora abans de l’arribada d’un 
dels actes més esperats, la Calço-
tada Sant Serenu, de la colla Els 

daniel molina

El circ de Jordana omple L’Ateneu
Diumenge, l’Ateneu estrenava programació familiar amb el teatre gestual i 
el malabarisme de Moi Jordana i l’espectacle The Vals Paper, una proposta 
que va deixar bocabadat el públic de l’auditori.

L’entitat impulsa una jornada amb una desena d’actes festius i populars
colles sant fost

CARTELL imatge guanyadora del concurs de dibuix 

Serenus. L’àpat ja fa anys que se 
celebra amb molt bona acollida, 
per això aquest any s’ha decidit 
incorporar-lo al programa de la 
nova festa.

A la tarda, l’escola de dansa Pas 
a Pas organitzarà un espectacle 
d’animació infantil (17 h). Tot se-
guit, hi haurà audició d’havaneres 
(18 h) acompanyada de xocola-
tada i rom cremat que prepararà 
l’AECC Sant Fost.

 En acabar la cantada, s’entre-
garan els premis del primer con-
curs de dibuix, que ha servit per 
al cartell de la gresca. L’organitza-
ció va decidir traslladar als nens 
i nenes l’encàrrec d’elaborar la 
imatge de la primera edició, tot 
incorporant elements que recor-

dessin el lema El meu poble en 
festes d’hivern.

 Al vespre, el taller d’arts escè-
niques Revol dirigirà l’activitat 
El Revol ens Mou!, i a continuació 
Les Colles estrenaran el concurs 
de truites, un certamen que pre-
miarà la creació més bona i la més 
ben feta. 

A les 21 h, l’entitat cridarà a 
tornar a entaular-se per celebrar 
el sopar popular. Els tiquets (4 
euros) es posaran a la venda el 
mateix dia a partir de les 16 h.

Per acabar bé la gresca, hi 
haurà nit musical (22 h) a càrrec 
de les bandes Frecuencia Banda-
rra i Psychotropic Swamp, i dels 
Djs Manty’s, Jaume Corts i Kru-
sand.  n m.r.
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Mig miler de calçotaires a Gallecs
La plaça de l’Església de Gallecs va quedar diumenge curulla de comensals 
entaulats per degustar els calçots dels productors de l’espai rural. Tot i 
l’amenaça de la pluja, el dinar popular va poder celebrar-se amb èxit. 

TRADICIÓ  DINAR ORGANITZAT PEL CONSORCI
daniel molina

colla gegantera de la llagosta

FESTA UNA DESENA DE COLLES GEGANTERES D’ARREU PARTICIPARAN A LA 7a TROBADA

LA LLAGOSTA. Dissabte 
comença oficialment la 
programació de la festa 
de Sant Josep, que aca-
barà el 21 de març. La 
inauguració dels actes 
anirà a càrrec de l’Escola 
Municipal de Música, que 
celebrarà un concert (11 
h) a l’església que porta 
el nom del sant al qual, 
a finals dels anys cin-
quanta del segle passat, 
va decidir retre honor i 
convertir, així, en patró 
del municipi. 

Gegants d’aquí i d’allà 
El plat fort de la festa 
serà la setena Trobada 
Gegantera de la Llagosta, 
que tindrà lloc aquest diumenge. 
Els amfitrions, la Colla Gegantera, 
no han escatimat en enginy i en-
tusiasme per preparar una jorna-
da que vol ser sonada.

Enguany, els locals han convi-
dat deu colles d’arreu del territo-

Els Gegants i l’Escola de Música 
obren via a la festa de Sant Josep

ri geganter: els Betafocs del Grau 
(Castelló); les colles barcelonines 
Gegants del carrer Princesa i Ge-
gants del Clot; els de Fraga (Osca); 
i els de Canovelles, Sant Cugat, Sant 
Vicenç de Montalt, Calafell, Sant 
Andreu de Llavaneres i Santa Colo-

ma de Gramenet.
La trobada co-

mençarà amb la tra-
dicional plantada a 
l’avinguda Onze de 
Setembre (9.30 h). A 
les 11.15 h, l’entitat 
Fondistes de la Llagos-
ta oferirà una sessió 
d’estiraments per als 
portadors de gegants, 
una iniciativa que s’in-
corporava l’any passat 
amb èxit. Tot seguit, 
començarà la passe-
jada en cercavila pels 
carrers de la Llagosta, 
que durarà fins a les 13 
h. A aquella hora, totes 
les colles s’uniran a la 
plaça d’Antoni Baqué 

per celebrar la Picada i el final de 
festa.

Durant la celebració de la troba-
da gegantera, la colla llagostenca 
recollirà material d’higiene perso-
nal per a l’Associació local de Vo-
luntariat Social Rems. n  

LA IMATGE de la trobada, de Lorena Cervera 
L’Agrupació Ball de Gitanes de 
Martorelles  comença la temporada 
de ballades aquest diumenge (17 
h) fent d’amfitriona de la primera 
roda de colles de l’Agrupació del 
Vallès. La trobada tindrà lloc a l’En-
velat de Carrencà i comptarà amb 
la participació de les colles de Ripo-
llet, Santa Eulàlia de Ronçana i els 

dansaires Veterans de Montemló. 
Aquesta temporada és especial 

per a l’entitat martorellenca, ja que 
enguany celebra el 40è aniversari. 
La colla ja prepara la commemora-
ció amb un campanya promocional 
i una gran ballada que reunirà to-
tes les generacions de balladors els 
propers 4 i 11 de juny. n  

El Ball de Gitanes de Martorelles 
enceta temporada a casa
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=

=

dissabte 12

diumenge 13

divendres 11

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

Vent de Gregal, que mantin-
drà les temperatures fredes 
per a l’època, amb mínimes  
més baixes i màximes més 
altes.

No canvia la situació del 
anticicló, que continuarà 
enviant-nos vents del NE, 
generant un temps assolellat 
però frescot.

Continuarà el temps antici-
clònic, amb vents agregalats 
i temperatures que tampoc 
volen canviar.

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, 3 18ºC  8ºC     15ºC        -           37 km/h W

DIVENDRES, 4 18ºC  5ºC     14ºC         -          40 km/h WSW

DISSABTE, 5 15ºC  8ºC      13ºC        - 40 km/h WNW

DIUMENGE, 6 14ºC  4ºC      10ºC       -   34 km/h E

DILLUNS, 7 14ºC  4ºC      11ºC        -           32 km/h ESE 

DIMARTS, 8  14ºC  7ºC      10ºC        -           31 km/h SSW

DIMECRES, 9   10ºC  4ºC       9ºC      0,8                 23 km/h W

NonSense i Reaktion, a la final d’AMAM
El DevilFest ja té dos finalistes al cartell. Les bandes barcelonines NonSense, 
escollida pels vots del públic, i Reaktion (a la imatge superior), pels del 
jurat, van ser les primeres a assegurar-se, divendres passat, un lloc a la final 
del festival, que tindrà lloc el dia 7 de maig al Mercat Vell. D’altra banda, 
AMAM continua aquest divendres amb la programació dedicada al festival. 
A les 19.30 h, l’entitat  projectarà el documental Global Metal (2008), de 
SamDunn i Scot McFadyen. Dissabte, AMAM oferirà una altra sessió de cine, 
aquest cop de la mà del cicle The Picture Show Cineforum i el film Hellraiser .

daniel molina

MÚSICA EN MARXA LES SEMIFINALS DEL CONCURS DEVILFEST

PARETS. Sovint, la música que un 
dia ens posava els pèls de punta 
o ens feia plorar es torna odiosa, 
maleïda. De sobte, ens recorda re-
lacions sentimentals frustrades, 
etapes en què érem algú que ja 
no som, o llocs als quals no volem 
tornar.

Aquesta sensació és la que ha 
impel·lit el monologuista i cò-
mic Quequé a escriure Malditas 
canciones, un espectacle que ara 
aterra al Cafè Teatre de la Sala Ba-
sart de Parets  per fer esclafir de 
riure el públic. El xou tindrà lloc 
dissabte a les 22.30 h. n

Quequé trepitja la Sala Basart per 
renegar de les ‘maleïdes cançons’

daniel molina

BIBLIOTEQUES  SANT FOST I MARTORELLES SE SUMEN A LA SETMANA ‘BIBLIOTEQUES AMB DO’

Art i literatura amb DO Alella
Les biblioteques de la serralada de 
Marina són les protagonistes del 
mes de març de la quarta edició de 
Biblioteques amb DO, el cicle de la 
Xarxa de Biblioteques Públiques 
de Catalunya que marida les 11 
denominacions d’origen vinícoles 
del país amb l’art i la literatura.

Durant tot el mes, la Biblioteca 
Montserrat Roig de Martorelles i 
la biblioteca de L’Ateneu de Sant 
Fost programen activitats per 
conèixer les vinyes de la DO Alella 
i els seus vins a través de xerrades, 
tasts, exposicions i tallers.

En el cas de Sant Fost, l’equipa-
ment convida aquest divendres 
(17.30 h) el grup d’animació infan-
til Companyia Patawa a l’Hora del 
conte perquè hi expliqui El ratolí 
Valentí descobreix el vi.

A Martorelles, la programació 
estarà farcida d’activitats fins di-
jous que ve. Dissabte (12 h), hi 
haurà un aperitiu acompanyat 
de les explicacions sobre vins i 
vermuts de la DO Alella i Terra 
Alta amb la participació de tres 
enòlegs, entre ells el del celler 
Can Roda de Santa Maria. Dilluns 
(18.30 h), l’equipament acollirà la 
presentació del llibre Vinyes, vins, 
cooperativisme vínicola a Catalun-

ya, de Jordi Planas, i el tast d’un vi 
històric del municipi. També hi 
haurà tast de vi el dimarts (18.30 
h), acompanyat de figues i amb la 
xerrada de Rosa Maria Guasch so-
bre els costums vinícoles a l’Antic 
Egipte. L’últim dia, dijous (18 h), 
la biblioteca impartirà un taller 
de pintura amb vi per a joves. 

A més, de l’11 al 31 de març 
s’exposaran imatges  de la vinya i 
el vi de Martorelles. n 

El teatre aterra al Celler de Carrencà
Diumenge, el Celler de Carrencà acollia la primera representació del cicle de 
teatre de primavera, l’obra TOC-TOC  de Ja ho tenim, teatre. La programació 
va estrenar-se amb més d’un centenar d’entrades venudes.

Tertúlia

L’autora de Les Franqueses Carme 
Ballús presenta aquest divendres 
(18 h) a la Biblioteca Montserrat Roig 
el seu darrer recull de contes Amor, 
deixa’m dormir, publicat al 2015. 

CARME BALLÚS 
PRESENTA LLIBRE

QUEQUÉ

TEATRE L’HUMORISTA HI PRESENTA EL SEU ÚLTIM XOU
arxiu

PARETS. La companyia Dreams 
Teatre torna al teatre Can Rajoler 
amb la seva joia de la corona, l’obra 
Els tres porquets. Els barcelonins 
són uns vells coneguts del públic 
paretà, que, gràcies a l’entitat Ria-
lles, ha pogut gaudir en diverses 
temporades d’aquesta versió en 
clau d’humor que incorpora, a més 
música de Manu Guix. La funció 
tindrà lloc diumenge a les 18 h. 

Rialles torna a 
portar el clàssic 
‘Els tres porquets’

MOLLET. El grup de teatre Can Pan-
tiquet estrena nova creació aquest 
dissabte (20 h) al teatre  Can Gomà. 
L’entitat hi presentarà Històries 
d’amor i odi, una comèdia vitalista 
que vol ser “un cant a l’amistat, 
a l’admiració, a l’amor”. L’obra 
està dirigida per Joaquín Martos i 
compta amb un repartiment for-
mat per una dotzena d’actors i ac-
trius amateurs. 

Can Pantiquet
estrena ‘Històries 
d’amor i odi’ 

MOLLET. Emmarcat dins del cicle 
L’aigua a Mollet, el centre El Lle-
doner organitza diumenge (18 
h) el cinefòrum L’aigua: font de 
poder i conflictes, amb el passi 
previ del film d’animació  Rango 
(2011). n

El Lledoner projecta
‘Rango’ per parlar de 
la gestió de l’aigua
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LA LLAGOSTA

VOSTRA VITE

Restaurant pizzería

Estació, 7

& 93 560 24 82

MOLLET

BEUMALA

Cuina casolana 

Roger de Llúria, 7 

& 93 593 08 21

BRACAFÈ

Cafeteria

c. Gaietà Vínzia, 11 

CAL MARFÀ

Cuina casolana

Prat de la Riba, 13

& 93 593 00 04 

CASA GERARDO

Cuina de mercat, gins 

i cocktails

Del Sol, 75

& 93 544 07 88

CHINA TOWN 

Cuina xinesa

Av. Burgos, 61

& 93 570 66 46

EL BODEGÓ

Tapes i cerveses 

artesanes

Berenguer III, 6

& 655 759 785

EL GARBÍ

Entrepans i tapes

Rbla. Pompeu Fabra, 

20

& 93 593 49 28

EL RACÓ DE 

CA LA LEO

Cuina tradicional 

Rbla. Pompeu Fabra, 

40

& 93 570 10 12

EL VELL NOU

Pizzeria

c. Antònia Canet, 6

& 93 570 88 61

EL VELL NOU 2015

Cuina casolana

c. de Pere Ramon, sn

& 93 001 13 37

EVA

Cuina tradicional 

Avda. Gaudí, 62

& 93 593 21 16
KENFIR

Braseria 
Joaquim Mir, 57
& 93 570 85 93

LA LLAR D’EN TARIEL

Braseria - Cafeteria

Pompeu Fabra, 42

& 93 570 05 46

LA MARIETA

Cuina Mediterrània

Plaça de l’Esglèsia, 9

& 93 593 31 83

LA MOLLETA

Especialitat en peix i 

marisc

Plaça Major, 6 L- 5

& 93 579 21 34

LES PRUNERES

Cuina Mediterrània

La Pau, 48

& 93 593 38 69

PITAPES

Platets i tapes 

creatives

Jacint Verdaguer, 6

& 93 593 72 22

SOMNI D’OR

Entrepans

Anselm Clavé, 15

& 93 593 25 55

TOMATE MAGIQUE

Pizzes per emportar

Rda. Can Fàbregas, 

18

& 93 579 41 22

MARTORELLES

BAR DE PASO

Tapes i entrepans

c. Sant Isidre, 11

CAN RAIGUER

Cuina tradicional i 

casolana

c. Fenosa, nau 21

& 93 579 49 66

EL JOGLAR

Rostisseria - Braseria

c. Joan XXIII, 2

& 93 570 74 96

PARETS

MOLÍ DE VENT 

Cuina casolana 

Garbí, 17

& 93 562 16 34

LLEVANT PARK

Plats combinats 

Tenes, 1

& 93 562 14 28

SANT FOST

ELS CASTANYERS

Cuina catalana

Camí Castanyers, s/n

& 93 593 00 42

EL XARAGALL

Cafeteria - Catering

Plaça de la Vila, 2

& 644 44 36 08

Una selecció dels millors bars i restaurants de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

Reserva                
   taula
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El Besós - Barcelona. c. Muret           Ref. JV13020

Preciosa cocina reformada en 2012
Piso de 60 m² bien conservado con vent. de alum., 2 hab., 
una doble y la otra individual, salón-comedor rectangular de 
16 m². Balcón habilitado como vivienda, lavad. Cerca del 
centro comercial Diagonal Mar a 15 min. paseando, Lidl y 
CEM a 5 min., C-31, metro L-4 y L-2. Clase energética: F

Primera planta sin ascensor 80.000 €
Centro · Mollet                                     Ref. 13013

Junto Ayuntamiento y colegios 
70 m2, 3 hab. (1 doble), baño cpto. con plato de 
ducha, amplio salón-comedor, cocina con lavad. 
Suelos de gres, vent. alum., aire acond. Ascensor. 
Magníficas vistas. Clase energética: E.

c. Avenida Badalona 106.000 €
Sot dels notaris · Lliçà de Vall               Ref. 02646

Chalet con piscina. ¡Precio rebajado!
Magnífico chalet de dos plantas con 230 m² de casa en una 
parcela esquinera de 529 m². Planta baja: coc. office equipada, 
comedor con chim. y salida a tza., 3 hab. y baño cpto. Bajando 
las escaleras otra hab. con cuarto de baño suitte cpto. Planta 
baja: garaje destinado a salón-comedor con barbacoa, con  una 
cocina de verano y un Aseo en el exterior del jardín. 

c. Sud 260.000 €

Santa Rosa · Mollet                          Ref. JV13038

Magnífica casa esquinera
Salón-comedor de 34 m² y salida al patio trasero de 10 m², 
cocina, lavad., aseo, en la planta baja. Escaleras de mármol. 
Planta superior: hab. suite (baño cpto.), 3 hab. y baño cpto. 
Buhardilla de 33 m² con armarios emp. y librería, muy lumi-
nosa. Garaje 3 coches y un trastero. Clase energética: D

Chimenea de mármol 398.000 €

Centro · Parets. c. Santa Irene            Ref. 13037

Preciosa casa de pueblo reformada  
3 habitaciones +  buhardilla, 1 baño y 1 aseo,  amplia 
cocina office con salida a patio interior de 25 m2. NO 
DUDES EN VENIR A VERLA. Clase  energética: E

Acabados de calidad 260.000 €

El Mirador · Lliçà de Vall                   Ref. JV40020

Una de las mejores zonas de Lliçà de Vall
Magnífica parcela plana de 915 metros m2. Cerca del 
centro urbano, el Ayuntamiento y los colegios. El Mirador 
es una urbanización del municipio de Lliçà de Vall, en la 
comarca de Vallés Oriental, provincia de Barcelona. Se 
puede construir planta baja + planta 1.

c. Roquetes 190.900 €

Centro · Mollet                                  Ref. JV13043

Piso esquinero y completamente exterior
3 hab. (1 suite con baño), cocina con lavadero, comedor 
con salida a balcón y gran ventanal, suelo de terrazo 
color beige, puertas de roble, gas natural, vent. alum. La 
vivienda se encuentra arrendada. Puede ser una gran 
oportunidad. Clase energética: E

c. Tarragona 146.000 €

Centro · Mollet. c. Rambla Nova, 27   Ref. JV12996

Piso de 88 m2 todo reformado
3 hab. (1 doble,  2 indiv.), baño cpto. con plato 
ducha, cocina office con vitroceramica, calefac. y 
aire acond., carp. ext. aluminio, carpintería interior 
haya. Finca con ascensor. Clase energética: D.

¡Oportunidad por precio! 128.000 €

Santa Rosa · Mollet                           Ref.JV13007

Piso todo reformado. Muy luminoso y cálido
Céntrico. 3 hab. (1 doble, 2 individuales), suelos de 
parquet, calefacción, baño reformado con bañera, 
salón-comedor con salida a balcón con muy bue-
nas vistas, Sin ascensor. Clase energética: E.

¡Precio rebajado! 76.000 €


