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EN PORTADA

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 
desenvoluparà els propers mesos 
un seguit de canvis als serveis lo-
cals d’ocupació que comportaran 
habilitar nous espais i, alhora, 
vincular els serveis actualment 
dispersos. L’escola Longarón es 
rehabilitarà i es transformarà en 
l’espai de formació de l’EMFO, 
l’edifici del carrer Riera es des-
tinarà a gestió i administració i 
l’actual comissaria de la Policia 
Municipal a l’avinguda Jaume I 
esdevindrà la seu de Mollet Em-
prèn, un espai per al Pivem, els jo-
ves i el foment de l’emprenedoria. 

El trasllat de la Policia Munici-
pal a les noves instal·lacions de 
Can Pantiquet permetrà que l’edi-
fici actual de la comissaria pugui 
acollir altres usos a partir de 
l’estiu. Concretament, les depen-
dències policials es rehabilitaran 
i esdevindran el punt anomenat 
Mollet Emprèn, que acollirà dos 
serveis d’ocupació que actual-
ment es presten a l’edifici de 
l’EMFO: el Pivem i emprenedoria. 

nes en risc d’exclusió social–, com 
els vestidors, l’aparcament per a 
vehicles o el magatzem. 

A la primera planta, amb entra-
da per l’avinguda Jaume I, hi haurà 
l’espai QR –qualitat i recerca–, des-
tinat a fomentar l’emprenedoria 
i que inclourà, entre d’altres, un 
espai de coworking o treball com-
partit per a emprenedors, així com 
també els serveis d’ocupació per 
a joves, on es gestionaran els pro-
grames de Garantia juvenil: Joves 
per l’Ocupació, Fem Ocupació per 
a joves i el Projecte Singulars. 

Actualment els serveis tèc-
nics municipals estan acabant 
de redactar el projecte, i l’Ajun-
tament preveu que tan bon punt 

la comissaria s’hagi traslladat a 
Can Pantiquet –es preveu que es 
faci durant el mes d’abril–, puguin 
començar les obres d’adequació 
dels locals de manera que després 
de l’estiu ja estiguin operatius.

Formació ocupacional
Aquests nous usos dels locals de 
la comissaria aniran en paral·lel 
a l’adequació de l’escola Nicolás 
Longarón com a centre de forma-
ció de l’EMFO, el que es coneixerà 
com a Mollet Forma.

El Departament d’Ensenyament 
ja ha desafectat el centre educatiu 
per permetre que l’Ajuntament 
pugui fer-ne ús com a centre de 
formació ocupacional, i els prò-

Set anys després d’haver-se adjudicat, 
les obres de la nova comissaria de la 
Policia Municipal de Mollet, situada a 
Can Pantiquet entre els carrers Pablo 
Picasso, Vicenç Fonolleda, Joaquim 
Mir i Enric Morera, estan a punt  
d’enllestir-se. Actualment s’està  
acabant de cablejar el nou edifici, de 
1.500 metres quadrats útils, i la  
previsió és que durant el mes d’abril es 
pugui dur a terme el trasllat de tots els 
serveis policials al nou equipament.  
Aquest trasllat deixarà lliures les  
dependències policials de Jaume I, 
que immediatament començarà un 
procés de transformació per acollir  
els serveis de Mollet Emprèn.

LA NOVA SEU 
POLICIAL, A PUNT

Equipaments

L’actual comissaria de policia de Mollet es 
convertirà en un espai per a emprenedors

x.l.

n  L’escola Nicolás Longarón va tancar les portes com a centre d’educació  
infantil i primària el juny passat després de 47 anys d’existència. Poc després, 
al setembre, un dels edificis del centre adaptava les aules i acollia els grups de 
batxillerat de l’INS Aiguaviva, que havia arribat al límit de la seva capacitat, i al 
desembre l’Ajuntament habilitava 7 aules de l’edifici principal perquè l’EMFO hi 
impartís formació per a aturats i emprenedors. Ara, amb la rehabilitació total  
de l’edifici per destinar-lo a formació ocupacional, l’equipament comença una 
nova etapa. Sobre això, el regidor Raúl Broto explicava que “la transformació de  
l’escola Nicolás Longarón també ha de suposar un nou motor per al barri”, deia.

“UN NOU MOTOR PER AL BARRI”

L’Ajuntament reordena els serveis locals d’ocupació 
i trasllada tota la formació a l’antiga escola Longarón

L’edifici de l’EMFO, al carrer Riera, es mantindrà 
com a seu central i de gestió i administració

COMISSARIA  Les dependències policials de Jaume I quedaran buides en poques setmanes

La planta baixa, amb entrada 
pel carrer Sant Vicenç, darrere 
del Mercat Vell, acollirà els ser-
veis del Pivem –el programa d’in-
serció i contractació per a perso-

xims mesos començaran unes 
obres d’adequació que, entre d’al-
tres, habilitaran l’accés principal al 
centre pel carrer Francesc Macià, 
on s’eliminarà la tanca del pati es 
crearà una plaça oberta als veïns i 
als usuaris de l’equipament.

També es rehabilitarà la façana, 
es millorarà l’accessibilitat i es re-
novarà el sistema de climatització, 
unes obres ja licitades per valor de 
268.163 euros i que assumirà ín-
tegrament l’Ajuntament. L’edifici 
centralitzarà les accions formati-
ves de l’EMFO, que cada any aug-

continua a la  pàgina 4
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ajuntament

9.463
ÉS EL NOMBRE DE CIUTADANS 
ATESOS DURANT EL 2016 A
LES DEPENDÈNCIES DE L’EMFO
Durant aquest període, 1.132 persones  
van participar en alguna de les accions 
formatives organitzades per l’empresa  
municipal, i fins a 318 joves van 
participar en algun dels programes de 
formació i treball adreçats a aquest 
col·lectiu. També durant l’any passat 
van gestionar-se un total de 600 
ofertes de feina.

MOLLET FORMA  L’antiga escola Longarón serà rehabilitada les properes setmanes. Entre d’altres, es 
renovarà el sistema de climatització, es millorarà l’accessibilitat i s’habilitarà l’entrada principal pel 
carrer Francesc Macià, on s’eliminarà la tanca del pati per obrir una plaça entre el carrer i el centre.

menten i a les quals l’any passat 
van participar 1.132 persones. 

La reordenació dels serveis 
locals d’ocupació també arriba-
ran a l’edifici actual de l’EMFO, al 
carrer Riera, que passarà a aco-
llir exclusivament els serveis de 
gestió i administració en matèria 
d’ocupació.

Millora del servei
Amb aquests canvis en la dis-
tribució d’espais, l’Ajuntament 
pretén millorar els serveis tant 
de formació ocupacional com de 
recerca de feina. “És un projec-
te de futur per continuar llui-
tant contra l’atur”, assegurava 
Raúl Broto, regidor d’Ocupació, 
qui afegia que “amb aquest nou 
model pretenem oferir un ser-
vei més àgil i que no sigui tan 
dispers”. 

Josep Monràs, per la seva ban-
da, recordava com l’atur va re-
duint-se progressivament a la ciu- 
tat i com han crescut les inser-
cions laborals darrerament grà-
cies a l’EMFO, “un 34% el curs 
2015-2016”, indicava. “Aquest 
és l’objectiu pel qual apostem 
per millorar els serveis d’ocu-
pació: reduir l’atur i créixer en 
formació”, deia. n   x.l.

ve de la pàgina 3

896
ÉS EL TOTAL D’EMPRENEDORS 
ATESOS DURANT L’ANY PASSAT
L’Empresa Municipal per a la  
Formació i l’Ocupació va col·laborar 
en aquest període en la creació de 
125 empreses i, amb recursos propis 
de l’Ajuntament, van contractar-se 
fins a 50 persones de la ciutat per 
a diferents feines relacionades amb 
el municipi i l’atenció als ciutadans.

EN PORTADA
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SOCIETAT
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L’ESCOLA ABELLÓ ORGANITZA UNA CONFERÈNCIA
PER PROMOURE LA LECTURA ENTRE ELS INFANTS

EDUCACIÓ

L’Escola Joan Abelló de Mollet organitza dijous 30 de març una xerrada 
d’Enric Queralt titulada Llegir a casa. Com ajudar-los. Serà a les 16.45 h i tothom  
hi està convidat. Queralt és assessor i formador de l’Estratègia d’Impuls a la lectura  
que promou Ensenyament i és autor del llibre Llegir més enllà de les lletres.

MOLLET. Judith Gómez, mestra de 
l’Escola Sant Gervasi experta en 
noves tecnologies, va presentar fa 
unes setmanes en el marc del Mo-
bile World Congress el projecte 
Minecraftegem un edfici singular, 
un projecte educatiu que consis-
teix en la recreació dels edificis de 
l’escola per part dels alumnes de 
6è de primària a partir del videojoc 
Minecraft. A través d’una metodo-
logia col·laborativa, els alumnes 
s’han d’organitzar per elaborar 
una fitxa tècnica, una audioguia i 
la construcció d’un dels edificis de 
l’escola. Gràcies al projecte, s’acon-
segueix que els alumnes cerquin 
informació sobre la història de l’es-
cola; treballin amb plànols, escales, 
àrees, perímetres i volums i ana-
litzin quines són les millors estra-
tègies per calcular les alçades dels 
edificis que han construït a escala 
dins del Minecraft. n

L’Escola Sant 
Gervasi presenta 
un projecte 
educatiu al Mobile

Beca de la Fundació 
Amancio Ortega 
a un alumne molletà 
MOLLET. L’alumne de l’INS Gallecs 
Ian Garcia Serna és un dels 250 
joves de tot l’Estat que ha acon-
seguit una beca de la Fundació 
Amancio Ortega per estudiar 1r 
de batxillerat al Canadà, on viat-
jarà el mes d’agost. 

BAIX VALLÈS / MOLLET. El Depar-
tament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat ha fet pública aquesta 
setmana l’oferta de places de P3, 
que, al Baix Vallès, serà la matei-
xa que la del curs actual. Segons 
fonts del departament, l’oferta 
provisional no preveu canvis en 
els grups de P3 respecte al curs 
actual, i, per tant, no està previst 
suprimir ni incrementar cap grup 
a les escoles baixvallesanes, a di-
ferència del curs passat, en què 
es van perdre grups de P3 tant a 
Mollet com a la Llagosta.

Pel que fa a les ràtios (nombre 
d’alumnes per aula), tot i la de-
manda de l’Ajuntament de Mollet 
per abaixar-les, el departament 
manté la ràtio de 25 nens per aula 
de P3 i de 30 alumnes en el cas de 
l’ensenyament secundari, excep-
te a l’escola Salvat Papasseit, on 
la ràtio de P3 és de 22 alumnes, i 
a l’INS Mollet, on és de 27, ja que 
tots dos centres són considerats 
d’alta complexitat.

Més alumnat a secundària
Fa unes setmanes, l’Ajuntament 
de Mollet, per mitjà d’una carta, 
traslladava la seva preocupació 
en relació amb el mapa escolar 

EDUCACIÓ  LES RÀTIOS ES MANTINDRAN EN 25 ALUMNES PER AULA TOT I LES DEMANDES DE REDUCCIÓ D’ALUMNES PER CLASSE

Ensenyament manté els grups de 
P3 per al curs vinent al Baix Vallès

El període de preinscripció per 
al segon cicle d’educació infantil, 
educació primària, centres inte-
grats i educació secundària obli-
gatòria s’ha obert dijous d’aques-
ta setmana i s’allargarà fins al 4 
d’abril.

Places d’escola bressol
D’altra banda, les escoles bressol 
municipals de Mollet oferiran per 
al curs vinent 153 places lliures 
de les 228 existents per a infants 
de 0 a 3 anys a les tres llars d’in-

que es dibuixa a Mollet els pro-
pers anys i recordava que, com 
ha passat arreu, Mollet també ha 
sofert un alentiment en el seu 
creixement demogràfic, amb la 
qual cosa, els darrers anys, hi ha 
hagut una davallada dels infants 
de 3 anys. 

En canvi, les previsions man-
tenen un increment de l’alumnat 
de secundària, amb els problemes 
d’espai que això suposa per als 
centres, avui ja al límit de la seva 
capacitat.

Les tres escoles bressol municipals de Mollet disposaran de 153 places lliures 
arxiu

MANIFESTACIÓ  Les AMPA, l’any passat, contra l’eliminació de grups

fants de la ciutat. Concretament, 
l’Escola Bressol Municipal La 
Xarranca oferirà 8 places per a 
infants nascuts entre l’1 de gener 
de 2017 i el 12 de maig de 2017, 
18 places per a infants nascuts el 
2016 i 7 places per als nascuts el 
2015. En el cas de l’escola bressol 
La Filadora hi haurà 39 places per 
a infants nascuts el 2016 i 21 per 
als nascuts el 2015, i a l’escola 
bressol Els Pinetons s’oferiran 26 
places per als infants nascuts el 
2016 i 34 per als nascuts el 2015 
(3 grups de grans).

Les jornades de portes obertes 
es faran durant l’abril: a la Xar-
ranca el dimarts 18 d’abril (10 h); 
a La Filadora el dimecres 19 (10 
h) i a Els Pinetons el dijous 20 (10 
h). El període de preinscripció es 
farà entre el 2 i el 12 de maig i 
l’oferta definitiva es publicarà l’1 
de juny. n

Tot i que no es preveu la 
creació de cap grup nou 
sí que s’espera un augment 
d’alumnes a secundària
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MOLLET. Una setmana després 
que s’adjudiquessin les obres de 
millora de l’estació Mollet Sant 
Fost, Renfe ha adjudicat les obres 
de millora de l’estació de Mollet 
Santa Rosa, uns treballs que per-
metran millorar l’accessibilitat 
d’aquesta terminal. Les actuaci-
ons, que seran executades per 
Contratas Vilor, disposen d’un 
pressupost d’1.219.455 euros i 
un termini d’execució d’11 mesos.

Els principals treballs de mi-
llora suposen la construcció d’un 
pas inferior amb ascensors a les 
dues andanes, fet que comporta-

INFRAESTRUCTURES  ELS TREBALLS SUPOSARAN LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS I L’ELIMINACIÓ DEL PAS DE VIES PER ALS USUARIS

Renfe adjudica les 
obres per millorar 
l’estació de
Mollet-Santa Rosa

rà l’eliminació del pas de vies. A 
més, s’implantarà paviment po-
dotàctil per guiar l’encaminament 
fins als ascensors i les escales del 
pas inferior. També s’instal·laran 
noves marquesines que cobreixin 
l’accés als ascensors i les escales. 
Les obres també preveuen el re-
creixement d’andanes i la prolon-
gació fins a 200 metres, cosa que 
facilitarà l’accessibilitat al tren 
des de l’andana. També s’eixam-
plarà l’andana central. Pel que fa 
a la il·luminació, se substituirà el 
sistema existent a les andanes.

Diàriament, 3.341 viatgers uti-

arxiu

diputació de barcelona

ESTACIÓ  Cada dia agafen el tren en aquest punt 3.341 passatgers

MUNICIPAL  Edifici del sector IVECO on es traslladarien els serveis 

Un estudi xifra en 1,4 milions 
el cost de traslladar serveis 
municipals a l’edifici d’IVECO 

PARETS. L’Ajuntament de Parets 
està valorant la possibilitat de 
traslladar alguns serveis muni-
cipals a un edifici propietat del 
consistori situat a la zona Iveco. 
En concret, l’Ajuntament voldria 
traslladar l’arxiu municipal, la 
policia local, els serveis socials, la 
ràdio municipal i el jutjat de pau 
a un local municipal del sector, i 
disposar-hi també d’espais com 
una sala polivalent i una oficina 
d’atenció ciutadana. 

Aquesta setmana la Diputació 
de Barcelona ha lliurat a l’Ajunta-
ment un estudi per valorar el pos-
sible trasllat de diversos serveis 
a aquest emplaçament. El treball 
analitza els espais on actualment 

es presten els serveis, proposa un 
programa funcional específic per a 
cadascun d’ells que s’adeqüi a les 
necessitats municipals i del servei 
i analitza la possible implantació a 
la nova  nou emplaçament.

Segons fonts de la Diputació, 
l’estudi conclou que seria possi-
ble aquest trasllat, tot i que no hi 
cabrien tots els serveis plantejats 
inicialment; especifica uns crite-
ris d’implantació per facilitar la 
posterior redacció del projecte 
pels serveis tècnics municipals i 
fa estimació de les inversions ne-
cessàries. Així, el cost aproximat 
per al trasllat d’aquests serveis 
municipals d’acord amb l’estudi 
seria d’1.474.000 euros. n

Reiterats talls de llum afecten 
milers de veïns de Sant Fost
SANT FOST. El tall de subministra-
ment elèctric que dilluns va afectar 
fins a 2.814 clients de Sant Fost –el 
tercer en dues setmanes– va portar 
l’Ajuntament a requerir a Endesa 
explicacions sobre les deficiències 
del servei. La companyia ha admès 
que els talls són originats per una 
avaria que prové dels cables soter-
rats que hi ha al municipi, motiu 
pel qual s’ha instal·lat un labora-
tori elèctric per analitzar la xarxa, 
localitzar l’avaria i reparar-la. Sant 
Fost es troba al final d’una línia 
elèctrica i no està interconnectat ni 
té accés a línies provinents d’altres 
municipis, de manera que quan es 
produeix una avaria com aquesta 
no es pot reestablir el subminis-

trament d’una manera ràpida can-
viant la font d’alimentació. A més, 
segons Endesa, l’avaria es produ-
eix en un punt soterrat, cosa que 
en fa més costosa la localització i 
reparació. Es dóna el cas que el tall 
de dilluns –de les 4.28 h a les 12 h–, 
és el tercer que es produeix a Mas 
Corts, la Conreria i Mas Llombart 
en només dues setmanes. El pri-
mer es va produir entre el 5 i el 6 
de març i va durar unes 10 hores, 
mentre que el segon va ser entre el 
15 i el 16 de març i també va durar 
unes 10 hores. En tots tres casos la 
companyia va habilitar diferents 
grups electrògens –fins a tres en el 
cas de dilluns– per poder resoldre 
temporalment la incidència. n

entre Balenyà i Vic. Les obres per 
desdoblar els dos trams vallesans 
podrien començar el 2018.

Aquestes obres s’emmarquen 
en el pla d’estacions de Renfe per 
a la rodalia de Barcelona. En total, 
l’operador invertirà prop de 100 
milions d’euros en actuacions cen-
trades, sobretot, en la millora de 
l’accessibilitat, així com  tasques 
de modernització de 39 estacions 
de la rodalia de Barcelona. n

Parets celebra la 
1a Festa solidària 
contra el càncer
La plaça de la Vila de Parets 
acollirà aquest diumenge, de 
10 a 14 h, la 1a Festa Solidària 
Parets contra el Càncer, una jor-
nada de solidaritat organitzada 
per l’Associació Parets contra el 
càncer i que inclourà inflables, 
una botifarrada i l’actuació de 
diversos grups i entitats del 
poble. La festa també celebrarà 
l’arribada de la Marxa Violeta.

SALUT

Canviem demana 
lavabos i més fonts 
als parcs de Mollet
El grup municipal de Canviem 
Mollet proposarà per mitjà 
d’una moció al ple munici-
pal de dilluns que s’instal·lin 
punts d’aigua o fonts i també 
serveis de lavabos mòbils als 
parcs dels diversos barris de la 
ciutat com poden ser els parcs 
de Les Pruneres, Can Mulà o el 
dels Colors. L’objectiu és facili-
tar-ne l’ús per part de persones 
de totes les edats, i més de cara 
al bon temps.

VIA PÚBLICA

Jornada a Parets 
sobre els refugiats 
i l’acollida solidària
L’Assemblea de Joves de Parets 
i el Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau organitza aquest dissabte 
(10.30 h) a la plaça de la Vila de 
Parets una jornada sobre els re-
fugiats que inclourà una xerrada 
per saber de què fugen aquestes 
persones, la presentació de l’ex-
periència d’una família acollido-
ra, un vermut solidari i l’actua-
ció musical d’Al Cous-Cous.

SOLIDARITAT

Curs de Creu Roja 
de primers auxilis 
en nens i nadons
L’assemblea local de Creu Roja 
de Mollet i el Baix Vallès orga-
nitza el 8 d’abril, matí i tarda, un 
curs de primers auxilis en nens i 
nadons adreçat a la població en 
general interessada en tenir co-
neixements bàsics de com actu-
ar en una situació d’emergència 
amb nens i nadons. El curs té un 
cost de 46,60 euros i les inscrip-
cions ja estan obertes.

FORMACIÓ

litzen els serveis de la línia R3 que 
permet enllaçar amb el centre de 
Barcelona en 24 minuts, una línia 
que arrossega problemes histò-
rics pel fet de ser de via única a 
partir de l’estació de Montcada 
Bifurcació en direcció a Puigcer-
dà. L’ultim compromís de Foment 
és la inversió de 95 milions d’eu-
ros per desdoblar tres trams de 
la línia: entre Parets i Granollers, 
entre les Franqueses i la Garriga i 

Ara Mollet-ERC-MES proposarà al 
ple municipal de dilluns un siste-
ma d’esterilització dels coloms per 
controlar la població d’aquestes 
aus a la ciutat que substitueixi l’ha-
bitual de captura i eliminació que, 
segons Ara Mollet ERC MES, “per 
resultats i estadístiques no ha 
donat els resultats esperats, ja 
que es tornen a reproduir amb 

molta rapidesa”. L’esterilització 
es faria per mitjà d’un pinso trac-
tat que permet controlar el nom-
bre de coloms sense necessitat de 
sacrificar-los. La formació reclama 
a l’Ajuntament que encarregui un 
estudi que indiqui la quantitat de 
colònies de coloms de la ciutat i 
que estudiï el cost per implantar 
el sistema de pinso esterilitzant. n

Ara Mollet vol esterilitzar coloms 
per controlar-ne les colònies
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Mesures d’actuació per a 
clients vulnerables

La companyia ha posat en marxa 
una Unitat d’Atenció a la Vulne-
rabilitat amb l’objectiu de fer un 
seguiment de tots aquells casos 
de clients que puguin trobar-se 
en situació vulnerable. Al costat 
d’aquesta unitat, la companyia 
ha creat un Grup de Gestió de 
Col·lectius Especials. D’aques-
ta manera, Gas Natural Fenosa 
compta, des de gener de 2017, 
amb un equip d’aproximadament 
60 persones dedicades a l’atenció 
de ciutadans vulnerables.
Així mateix, la companyia ha ac-
tivat una línia telefònica gratuïta 
per atendre clients en situació de 

vulnerabilitat (900 724 900). En 
aquesta línia, disponible 24 hores 
al dia i tots els dies de la setmana, 
els agents proporcionen assesso-
rament a l’usuari segons les seves 
necessitats energètiques, revi-
sant cada cas detingudament i 
resolent qualsevol tipus de dubte.
Els clients vulnerables de Gas Na-
tural Fenosa, a més de tenir ga-
rantit el subministrament ener-
gètic, disposen també de diverses 
eines per a la seva ajuda, com ara 
que la companyia ha flexibilitzat 
el pagament dels rebuts, podent 
fraccionar el pagament i oferint 
als clients les quotes que millor 
s’adaptin a les seves possibilitats, 
sense cap quota inicial i sense cap 
tipus d’interès.

La pobresa és la situació socioeconòmica per la qual la 
població no pot accedir o disposar dels recursos neces-
saris per satisfer les seves necessitats físiques o psíqui-
ques bàsiques. Entre les seves manifestacions s’inclouen 
la fam, la malnutrició, l’accés limitat a l’educació o als al-
tres serveis bàsics, com la llum, el gas o l’aigua. Aquesta 
última vessant és el que anomenem “pobresa energètica”.
A Espanya, cada vegada és més gran la preocupació per 
la protecció de les llars en situació vulnerable. Segons el 
III Estudi de pobresa energètica de l’Associació de Ciènci-
es Ambientals (ACA), 5,1 milions de persones a Espanya, 
l’11% de les llars, són incapaços de mantenir el seu habi-
tatge a una temperatura adequada a l’hivern.

Davant aquesta problemàtica, Gas Natural Fenosa ha po-
sat en marxa a Espanya un Pla de Vulnerabilitat energèti-
ca per tal d’intensificar les actuacions que ja venia realit-
zant, sistematitzar la gestió dels clients més vulnerables, 
així com reforçar la col·laboració amb les entitats del 
Tercer Sector i les administracions públiques. El pla, que 
preveu més de 20 mesures tant operatives com socials, 
és el primer desenvolupat per una energètica espanyola i 
preveu una inversió de 4,5 milions d’euros anuals.

El primer pla contra la pobresa energètica
Gas Natural Fenosa és la primera energètica espanyola 
a desenvolupar un pla per pal·liar la vulnerabilitat. 
En total, invertirà 4,5 milions d’euros anuals.

La companyia compta amb més de 400 acords 
bilaterals amb administracions de tot Espanya, que 
han permès protegir el 97% dels clients a Catalunya.

La companyia ha creat 
el telèfon gratuït 
900 724 900 per atendre
els clients vulnerables 

La companyia ha reforçat també 
les comunicacions amb els clients. 
Informa 7 vegades als clients, a 
través de cartes i telèfon, abans 
de procedir a la sol·licitud d’inter-
rupció de subministrament. Així, 
entre la primera carta de devolu-
ció bancària fins que la companyia 
sol·licita el interrupció de submi-
nistrament transcorren 140 dies 
(prop de 5 mesos), molt per sobre 
del que marca la legislació vigent.

La Fundació Gas Natural 
Fenosa, clau en el projecte

La Fundació Gas Natural Fenosa 
ha reorientat la seva activitat per 
donar més pes a les iniciatives so-
cials, especialment les dirigides a 
pal·liar la vulnerabilitat energèti-
ca. En col·laboració amb diverses 
entitats sense ànim de lucre, la 
Fundació treballarà per buscar al-
ternatives que trobin mesures per 
ajudar a persones afectades per la 
pobresa energètica.

La Fundació Gas Natural Fenosa 
ha creat una Escola d’Energia So-
cial amb l’objectiu d’assessorar 
i formar treballadors de les enti-
tats del Tercer Sector i al personal 
dels Serveis Socials municipals en 
eficiència energètica.

També desenvolupa una inicia-
tiva de rehabilitació energètica 
d’habitatges de col·lectius vulne-
rables. Per a això, l’entitat està re-
alitzant un estudi per determinar 
quins components i mesures de 
realitzar un habitatge per reduir 
al màxim el consum. Un cop ob-
tinguts els resultats, la Fundació 
Gas Natural Fenosa impulsarà la 
signatura de convenis de col·labo-
ració amb les administracions pú-
bliques o amb els propietaris dels 
habitatges perquè implementin 
aquestes mesures de rehabilitació 
i eficiència energètica i que les fa-
mílies vulnerables puguin reduir 
el seu consum.
Així mateix, la Fundació Gas Na-

tural Fenosa ha posat en marxa 
també un programa de volunta-
riat corporatiu orientat al col·lec-
tiu vulnerable. Un programa, que 
es desenvolupa en col·laboració 
amb diferents entitats i que in-
clou l’assessorament per part 
d’empleats voluntaris de la com-
panyia energètica, que destinen 
part del seu temps a l’atenció de 
persones vulnerables a la recerca 
de la millor solució per a cada si-
tuació particular.

Proactius davant la pobresa 
energètica

Gas Natural Fenosa ha desenvo-
lupat des de sempre una política 
proactiva contra la pobresa ener-
gètica. La companyia ha impulsat 
més de 400 acords bilaterals amb 
administracions de tot Espanya, 
gràcies als quals el 97% dels 
clients a Catalunya de Gas Natural 
Fenosa estan protegits davant de 
situacions de vulnerabilitat. Fins 
a la data, aquestes administraci-
ons locals han informat a la com-
panyia de l’existència de més de 
12.000 domicilis de clients vulne-
rables als quals no se’ls ha inter-
romput el subministrament.
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MOLLET. “Hi ha hagut un atemp-
tat a Londres però estem tots 
bé”. Amb missatges de whatsapp 
similars a aquest, un grup d’alum-
nes i professores de l’escola Les-
tonnac de Mollet tranquil·litza-
ven els seus familiars i el centre 
educatiu després dels atemptats 
succeïts aquest dimecres a l’en-
torn del Parlament de la capital 
anglesa, en què van morir quatre 
persones. 

Des de diumenge i fins aquest 
divendres un grup de 59 alum-
nes i quatre professores de 2n i 
3r d’ESO de l’escola molletana es 
troben en unes estades amb famí-
lies a Worthing, una població al 
sud de Londres, on desenvolupen 
tot un programa d’activitats de 
classes i sortides. 

Precisament aquest dimecres, 
el grup tenia programada l’ex-
cursió a Londres amb la visita a 
Westminster, a l’entorn del qual 

es va produir el succés en què 
dimecres perdien la vida quatre 
persones.

La sortida es feia amb moni-
tors i guies anglesos. Justament, 
una de les monitores va arribar 
tard al punt de sortida i van per-
dre el tren previst per anar cap 
a Londres, un retard que “els va 

SUCCESSOS  ELS JOVES VAN VEURE TOT L’ENRENOU D’AMBULÀNCIES I POLICIES AL PONT

Un grup d’estudiants de Mollet, 
afectat per l’atemptat de Londres

saber tranquil·litzar els alum-
nes i que van fer que no hi ha-
gués cap moment de descon-
trol”, indica Santos, qui conclou 
“el que és  important és que no 
els va passar res”. 

Després de l’ensurt, el grup 
d’escolars acabarà la seva estada 
a Anglaterra i es preveu que arri-
bi a Mollet aquest divendres.

D’altra banda, l’Ajuntament de 
Parets va convocar dijous al mig-
dia un minut de silenci per con-
demnar l’atemptat. n  l.o.

fer canviar el pla de la visita i 
començar amb un itinerari en 
vaixell pel Tàmesi”, explica la 
directora titular de Lestonnac de 
Mollet, Glòria Santos. 

És en aquest moment que es 
produïa l’atemptat al pont de 
Westminster. “Els nanos van 
veure tot l’enrenou d’ambu-
làncies i policies al pont, però 
sortosament tots ells estan bé”, 
apunta Santos. 

En aquell moment, els vaixells 
que estaven fent les travessies es 
van allunyar de la zona i, un cop a 
terra, els guies van dur el grup a 
una estació de tren per sortir de 
la capital, una ciutat “commocio-
nada i presa per la policia, una 
situació que va espantar alguns 
dels nanos”, explica la directora 
titular. “Valorem molt la tas-
ca tant dels guies, que els van 
orientar per sortir de la ciutat, 
com de les professores que van 

@lestomollet

SANS I ESTALVIS  El grup d’alumnes molletans a Londres

Feliu Guillaumes 
substituirà Homs 
com a diputat
al Congrés

MOLLET. L’exregidor de CiU a Mo-
llet Feliu Guillaumes serà el subs-
titut de Francesc Homs com a di-
putat al Congrés de Madrid un cop 
es faci efectiva la decisió judicial 
que inhabilita Homs per a càrrecs 
públics durant 13 mesos per ha-
ver desobeït el Tribunal Consti-
tucional per la consulta del 9-N. 
Guillaumes ocupava el 5è lloc a la 
llista de CDC al Congrés per la cir-
cumscripció de Barcelona en les 
darreres eleccions al Congrés. És 
llicenciat en Filosofia i Lletres, mi-
litant de CDC i fundador de la JNC. 
A l’Ajuntament de Mollet va ser 
regidor de 1999 a 2013. També ha 
estat president comarcal de CDC al 
Vallès Oriental i diputat a Madrid 
de 1993 a 1996 i de 2011 a 2016.

Homs, a Mollet
Francesc Homs serà dijous que ve 
a Mollet en l’acte de presentació 
de la secció local del Partit Demò-
crata Europeu Català (PDECat) a 
la ciutat. La trobada serà al Casal 
Cultural a les 20 h. Homs ha estat 
diputat al Parlament, portaveu 
del govern de Catalunya i conse-
ller de Presidència fins al 2015.

Alumnes de 2n i 3r d’ESO del Lestonnac visitaven la capital anglesa

POLÍTICA

arxiu

FELIU GUILLAUMES

En el moment de l’atemptat,
els joves es trobaven fent
una travessia en vaixell 
pel riu Tàmesi a prop del
pont de Westminster

@lestomollet
Escola Lestonnac Mollet

PIULADA

Ens han trucat els professors 
dels alumnes de 2n i 3r de 
@lestomollet que estan a 
Londres dient que estan bé.

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Dijous 16

Mia Novo Zurita (Santa Perpètua)

Jano Raventós González (Parets)

Divendres 17

Dina El Moussaid Nhandi (Mollet)

Ivan Soriano Fernández (Mollet)

Ayoub Madmar Moussaddaq (Mollet)

Dissabte 18

Miquel Farràs Amaya (Mollet)

Pau Argemí Fernández (Mollet)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

FARMÀCIES DE TORN

MOLLET
Farmàcies de guàrdia

24. rovirosa s. Berenguer III, 66
25. sánchez. Sant Ramon, 55
26. satorres. Av. Llibertat, 36
27. tugas. Plaça Catalunya, 1
28. vilaseca. Jaume I, 87
29. amadó. Prat de la Riba, 17
30. barbero. Gaietà Vínzia, 66

SANT FOST
02 (abril). j i n. iglesias. c. Barcelona, 84

MARTORELLES
26. g. llenas. Av. Piera, 41

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

Dimarts 14

M. Teresa López Xicola (Mollet)   81 anys

Dimecres 15

Raimunda Padró Font (Mollet)   90 anys

Andrés López Fernández (Mollet)   87 anys

Dijous 16

Francesc Parera Briquets (Parets)   76 anys

Isabel Bastida Reinaldos (Mollet)   93 anys

Irene Cividanes Peñasco (La Llagosta) 88 anys

Divendres 17

Isabel Alsina Serrano (Montmeló)   68 anys

Dissabte 18

Isabel Garcés López (Mollet)                  90 anys

M. Rosa Viñallonga Roca (Mollet)   81 anys

María Balagué Pons (Mollet)  90 anys

Margarita Cañal Molero (Martorelles)  85 anys

Diumenge 19

Paula Rodríguz Gómez (Sta. Perp.)   89 anys

Dilluns 20

María Alarcón Pascual (La Llagosta)       87 anys

 

 Dades facilitades per la Funerària Monserdà 
i la Funerària Montserrat Truyols
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L’Escola de la Natura de Parets ha 
programat dues accions per celebrar 
el Dia Mundial de l’Aigua. La primera 
activitat, aquest divendres (16.45 h), 
tindrà lloc al parc del Torn i s’adreça 
als infants i les famílies. Es tracta 
de la teatralització del conte sobre 
el cicle de l’aigua La gota clara, de 
Josep Gasulla. L’altra activitat  
és una passejada per la ruta de 
l’aigua de l’espai de la Torre de Malla, 
aquest dissabte de 10 a 14 h.

ACTIVITATS DE 
L’ESCOLA DE LA 
NATURA A PARETS 

Dia de l’Aigua

MOLLET. L’Escola Sant Jordi ha posat 
en marxa la instal·lació solar d’au-
toconsum, uns panells fotovoltaics 
situats en una pèrgola del pati amb 
una potència de 20 kWh. La pro-
ducció anual és de més de 19.000 
quilovats/hora i un 65% es podrà 
aprofitar per al propi consum del 
centre. La resta s’injectarà a la xar-
xa amb la retribució corresponent.

L’electricitat generada permetrà 
alimentar el 100% dels edificis del 
parvulari i el mòdul situat al pati, 
on s’hi han col·locat plaques infor-
matives. El centre escolar tindrà 
comptadors on es podrà visualit-

zar l’energia generada o consumi-
da de manera instantània. Aques-
ta instal·lació solar ja estava en 
funcionament, però en modalitat 
d’injecció a xarxa. Ara s’ha posat 
en marxa per a l’autoconsum, una 
mesura que “referma el compro-
mís de l’Ajuntament de Mollet i 
d’aquest centre educatiu amb 
la sostenibilitat i el medi ambi-
ent”, apunten fonts municipals.

Una altra mesura és que l’elec-
tricitat que Endesa subministra 
aquest any al consistori es produ-
eix mitjançant energies renovables 
al 100% del volum subministrat. n

L’Escola Sant Jordi aprofitarà
un 65% de l’energia que 
generen les plaques solars

Una plataforma promou una 
consulta per decidir el model de 
gestió de l’aigua a la Llagosta 

Mollet i Martorelles 
se sumen a 
l’Hora del Planeta

Coincidint amb el Dia Mundial 
de l’Aigua, dimecres es presen-
tava a la Llagosta la plataforma 
Aigua és democràcia, que té com 
a objectiu celebrar una consulta 
popular sobre el model de gestió 
de l’aigua al municipi, que actual-
ment té el servei externalitzat a 
l’empresa Sorea. El grup, que està 
format per representants de dife-

rents partits polítics i entitats de 
la Llagosta, aposta per un model 
de gestió de l’aigua municipal. El 
portaveu de la plataforma, Ma-
nolo López, avançava que es farà 
una recollida de signatures per 
forçar l’Ajuntament a organitzar 
la consulta. La plataforma mun-
tarà paradetes informatives per 
explicar el projecte als veïns.

L’Ajutament de Mollet apagarà els 
llums d’indrets emblemàtics de la 
ciutat entre les 20.30 i les 21.30 h 
d’aquest dissabte, 25 de març, per 
commemorar l’Hora del Planeta, 
una iniciativa per conscienciar so-
bre el canvi climàtic. Els llums que 
s’apagaran seran els del campanar 
de l’Església, la font modernista de 
Prat de la Riba i les rotondes del 
Calderí i la Vinyota. L’Ajuntament 
de Martorelles també s’hi adhereix.

MEDI AMBIENT  CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ DEL CONSORCI BESÒS TORDERA

Els problemes de llençar 
tovalloletes i tampons al lavabo
BAIX VALLÈS. Coincidint amb el Dia 
Mundial de l’Aigua, el Consorci 
Besòs Tordera ha engegat la cam-
panya Els rius a les teves mans per 
conscienciar la ciutadania que 
tingui cura del riu amb les seves 
accions diàries. Després de la re-
cuperació dels rius gràcies als sis-
temes de sanejament –el consorci 
gestiona 17 depuradores– i a les 
actuacions als entorns fluvials, 
l’ens reclama un pas qualitatiu. 
“L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és implicar la ciutadania en el 
correcte manteniment i en la 
preservació dels rius i els seus 
entorns”, explica el president del 
consorci, Sergi Mingote. 

“Gràcies a les estacions de-
puradores d’aigües residuals 
(EDAR) i a la xarxa de col·lec-
tors hem passat de rius morts a 
rius vius, on ara la gent passe-
ja, fa esport i vida, i això també 
està ocasionant noves proble-
màtiques que, entre tots, hem 
d’eradicar”, apunta.

90 euros a l’any per un hort a Can Camp
L’Ajuntament de Martorelles ha aprovat el reglament i el servei dels futurs 
horts urbans que s’estan habilitant a Can Camp, i que es preveu posar en 
marxa a finals d’abril. Per accedir a conrear una de les 25 parcel·les 
disponibles caldrà ser veí de Martorelles i major de 16 anys. Els usuaris hauran 
d’abonar una taxa de 90 euros anuals i una fiança inicial de 30 euros, tot i 
que es preveuen bonificacions del 90% per als usuaris de Serveis Socials i 
del 50% per a la gent gran i els joves. Els horts, que seran cedits per un any 
i es podran renovar fins a un total de quatre, disposaran de casetes d’eines i 
estaran oberts d’abril a setembre de 7 a 21 h i d’octubre a març de 8 a 19 h.

l.o.

La campanya alerta que tot allò 
que es llença als lavabos de les 
llars i a les piques de les cuines 
va a parar a les depuradores. 
“Tovalloletes, cotons, pintu-
res, dissolvents, olis de cuina 

i medicaments, entre d’altres, 
no s’han de llençar a la pica ni 
als lavabos de casa perquè re-
percuteixen negativament en 
el funcionament de les EDAR”, 
subratlla el vicepresident del 
consorci, Joan Vila. “Modificar 
aquests hàbits és necessari per 
millorar la qualitat de les ai-
gües depurades i no fer malbé 
claveguerams i estacions depu-
radores”, alerta Mingote.

Altres aspectes que palesa la 
campanya són els abocaments a 
rius i riberes de papers, llaunes, 
plàstics, mobles, runes, pneumà-
tics i restes de poda; l’abandona-
ment d’espècies animals invaso-
res, com la tortuga de Florida o el 
visó americà, i el pas de vehicles 
motoritzats, com motos i quads, 
pels camins fluvials.

En el marc de la campanya, s’ha 
dissenyat un blog amb material per 
compartir i conscienciar tothom. 
La campanya té com a etiqueta a 
les xarxes #elsriusalestevesmans. n
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Diez razones para con� arnos la venta/alquiler de su vivienda o local

TAMBIÉN GESTIONAMOS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

1.  No incrementamos el precio de su � nca.

2. Si se puede vender/alquilar a un mejor 
 precio, la diferencia tiene que ser para 
 el propietario.

3.  Cobramos unos honorarios justos y 
 legales.

4.  Tasamos su inmueble a precios de
 mercado sin engaños.

5. No hacemos � rmar exclusivas abusivas.

6.  Buscamos la � nanciación más favorable 
 para el comprador.

7. Gestionamos todos los documentos 
 necesarios. Comprobaciones 
 registrales. Notaria. (Cédula, 
 Certi� cado Energético, Escrituras, etc).

8.  Disponemos de servicios de 
 Abogados, Gestoría Fiscal,  
 Arquitectos. 

9.  Servicio de reparaciones 
 urgentes 24 horas.

10. Porque no somos recién llegados, 
 nuestra trayectoria y experiencia 
 de más de 40 años como API 
 desde 1976 nos avala.

Un 10 en servicios

Av. Burgos, 21.
08100 Mollet del Vallès
www.cesarpaz.com
info@cesarpaz.com

93 570 74 84
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El grup impulsor pel canvi del ROM 
a la Llagosta ha presentat la seva 
proposta de modificació del Regla-
ment Orgànic Municipal i dóna per 
tancat el procés participatiu iniciat 
el 2016. La proposta preveu la ce-
lebració de consultes, la creació de 
consells municipals, la regulació 
de pressupostos participatius i de 
participació als plens municipals, 

així com la iniciativa ciutadana, un 
element que planteja la interven-
ció dels veïns per tal de promoure 
actuacions municipals, des de la in-
corporació d’un punt a l’ordre del 
dia als plens municipals fins a sol-
licitar una consulta popular, entre 
d’altres. El grup destaca “la manca 
de col·laboració de l’equip de go-
vern” en el procés participatiu. n

El grup pel canvi del ROM de la 
Llagosta presenta una proposta

Lluís Llach: “La independència 
s’ha de fer amb astúcia
i esquivant les provocacions”
MOLLET. Just la vigília del 50è ani-
versari del seu debut als escenaris 
com a cantautor –el 22 de març 
de 1967–, el diputat Lluís Llach, 
de Junts pel Sí, va participar a Mo-
llet en un acte d’Òmnium Cultural 
que va fer petita la Sala Fiveller. El 
diputat va fer una breu exposició 
del moment polític i va respondre 
les preguntes del públic en relació 
amb el procés sobiranista: què fa 
el govern, els terminis del procés, 
la reacció de l’Estat, el paper dels 
mitjans de comunicació o la reac-
ció d’Europa, entre d’altres. 

Lleis i estructures a punt
Entre les idees que Llach va tras-
lladar a l’auditori hi havia que “ja 
som on havíem de ser, fins i tot 
més endavant d’on havíem dit 
que seríem, complim els termi-
nis que ens havíem fixat”, deia. 
“Cal fer el camí amb intel·ligèn-
cia i astúcia política, esquivant 
les provocacions i les dificultats 
que ja prevèiem”. En aquest sen-
tit, Llach assegurava que l’Estat 
prova de “desmotivar, silenciar 
i desunir la societat catalana”, 
però que davant d’això cal “no 
defallir” i continuar buscant “les 
complicitats i empaties que cal-
gui per continuar sumant i se-
duint”, indicava.  

Llach va elogiar el paper i el su-
port de la societat civil en tot el 
procés i va assegurar que “de mo-
ment no hem de gastar l’energia 
social que tenim, arribarà el dia 
que la societat s’haurà de mobi-
litzar”, i afegia: “enfrontament 
i desobediència sí, però quan 

POLÍTICA  EL DIPUTAT ENCORATJA L’AUDITORI A CONTINUAR DONANT SUPORT AL PROCÉS ELS COMPTES DE 2015 RECULLEN 8.027 EUROS DE PÈRDUES

Retrets a la Llagosta per
la gestió del CEM El Turó
LA LLAGOSTA. La junta general ex-
traordinària de l’empresa pública 
que gestiona el CEM El Turó –Ges-
tió Municipal de Sòl i Patrimoni–, 
formada pels 17 regidors de la 
corporació, va aprovar la setmana 
passada amb els vots en contra 
d’ICV-EUiA els comptes auditats 
de 2015, amb unes pèrdues de 
8.027 euros, xifra que afegida a 
les pèrdues d’exercicis anteriors 
justifiquen, segons l’equip de go-
vern, la necessitat de dissoldre la 
societat. La junta va tractar l’audi-
toria encarregada l’any passat pel 
consistori i que ha posat de ma-
nifest, segons el govern munici-
pal, “errades comptables en els 
exercicis 2013 i 2014, en què es 
van declarar beneficis quan en 
realitat hi havia pèrdues”. 

De fet, segons l’auditoria, l’em-
presa municipal és deficitària des 
del primer dia i acumula pèrdues 
per valor de 150.067 euros, de 
manera que d’acord amb les lleis i 
els mateixos estatuts de l’empresa 
la societat haurà de dissoldre’s i 
trobar noves fórmules de gestió 
de l’equipament esportiu.

ICV-EUiA, per la seva banda, 

ha criticat el paper de l’equip de 
govern en la dissolució de Gestió 
de Sòl i Patrimoni. Segons afirma, 
la decisió del govern és “injusta 
i molt covarda políticament”, 
ja que “durant els darrers dos 
anys no han fet res per evi-
tar-ho i l’han deixat morir de 
mort natural”.

Segons la formació, “l’anunci 
de dissolució arriba dos anys 
després que el govern de dretes 
de la Llagosta assolís l’alcaldia, 
el temps que ha trigat a convo-
car el consell d’administració 
malgrat les reiterades petici-
ons de l’oposició”.

ICV-EUiA assegura que l’audi-
toria indica que “la gestió eco-
nòmica de l’empresa municipal 
va ser correcta”, ja que, “segons 
els auditors, no es pot parlar de 
cap il·legalitat, sinó de canvis 
en els criteris comptables”. Per 
això considera que el govern ha 
decidit “privatitzar” la gestió del 
complex esportiu, cosa que “su-
posarà la reducció de la plan-
tilla i la degradació de condici-
ons del servei, d’on sortiran els 
beneficis de l’empresa”. n

x.l.

SALA PLENA  Més de 250 persones van assistir a la xerrada 

a nosaltres ens convingui, no 
quan ens provoquin”. 

Sobre la desconnexió de l’Estat, 
el diputat assegurava que “el Par-
lament ja té a punt les lleis que 
han de garantir la legalitat cata-
lana per fer front a les agressi-
ons de l’Estat”, i va defensar la in-
dependència com l’única manera 
de “fer un país millor, amb una 
societat moderna, més justa i 

amb més qualitat democràtica”. 
Finalment, sobre la seva partici-

pació personal en política, Llach va 
expressar que “m’apassiona fer 
el camí cap a la independència 
sabent que tenim un parlament 
i un govern independentista”, i 
concloïa que, si surt que sí en el re-
ferèndum del setembre, el govern 
declararà la independència i la im-
plementarà en pocs mesos. n  x.l.

El ple de Martorelles de dilluns 
va aprovar, amb els vots favo-
rables d’UxM i un del PDECat i 
l’abstenció del govern i un altre 
del PDECat una moció d’Units per 
Martorelles que instava l’Ajunta-
ment a fer difusió del telèfon d’as-
setjament escolar i a programar 
sessions informatives als centres 
escolars sobre el bullying. L’equip 

de govern es va abstenir en consi-
derar que “per afegir un telèfon 
al web municipal no cal presen-
tar una moció al ple”, i que “en 
tot cas pensem que estaria bé 
debatre una moció feta a par-
tir de les aportacions dels pro-
fessionals docents i del consell 
escolar municipal”, deia l’alcalde 
Marc Candela. n

Debat al ple de Martorelles
per una moció sobre el ‘bullying’
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Els grups municipals del PDECat i Ara Mollet-ERC-MES han presentat de 
manera conjunta una moció al proper ple de Mollet, dilluns que ve, per-
què el municipi s’adhereixi al Pacte Nacional pel Referèndum, una evolu-
ció de l’antic Pacte Nacional pel Dret a Decidir constituït el 2013.

Moció conjunta del PDECat i Ara 
Mollet-ERC-MES pel referèndum  

o.c.

Campanya ‘Fem futur’ de l’ANC, a Mollet
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Mollet va celebrar diumenge 
una jornada lúdica i informativa al Parc de les Pruneres en el marc de  
campanya Fem futur, en què l’entitat vol reflexionar sobre la república 
catalana i convèncer els indecisos perquè se sumin al referèndum malgrat 
no pugui ser pactat amb l’Estat espanyol. Durant la jornada, a més  
d’accions informatives sobre l’evolució del procés sobiranista, també es 
van programar activitats com actuacions musicals, tallers i inflables per als 
més menuts, una sessió de cinema amb crispetes o un trenet per la ciutat.

PARETS / MOLLET. El secretari ge-
neral de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat, Josep 
Ginesta, assegura que en una fu-
tura república catalana “el pa-
gament de les pensions està 
garantit”. Ginesta va oferir diven-
dres convidat per Ara Parets ERC 
una xerrada sobre economia i tre-
ball dins la campanya La repúbli-
ca que farem. En la seva exposició, 
Ginesta va explicar que les pensi-
ons, a més d’estar garantides, “des 
del primer dia es revaloritzari-
en amb l’actualització de l’IPC” 
per recuperar la dignitat de la 
gent gran de Catalunya. En aquest 
sentit, va explicar que la Generali-
tat ja té prevista aquesta mesura 
“tant si el govern espanyol s’avé 
a negociar la separació pactada 
com si es produeix una descon-
nexió no negociada”.

Ginesta va remarcar que qui 
no està en disposició de pagar les 
pensions és l’Estat espanyol, ja 

SOBIRANISME  XERRADES DE JOSEP GINESTA AL BAIX VALLÈS

El secretari de Treball 
garanteix les pensions a 
la Catalunya independent  

que “els darrers anys ha deixat 
buida la guardiola que s’havia 
generat durant el període de 
bonança econòmica”.

També va parlar del nou marc 
laboral català, de la seguretat so-
cial i de com millorar l’ocupació 
per tal que sigui de qualitat. Sobre 
això, Ginesta va dir que “l’econo-
mia del país no serà mai com-
petitiva si no es paguen salaris 
dignes; paga amb cacauets i 
tindràs micos”, deia.

Visita divendres a Mollet
El número 2 de la consellera Bas-
sa també serà al Casal Cultural de 
Mollet aquest divendres (19 h) 
per fer una xerrada sobre treball 
i pensions a la república catalana. 
L’acte està organitzat per la terri-
torial molletana de l’ANC, i, a més 
de Ginesta, hi haurà les interven-
cions de Paco Martínez, del sector 
de jubilats de l’ANC i col·labora-
dor de Súmate. n

Els comunistes 
molletans recorden 
la figura de Fidel

Conchi Jiménez, a 
la mesa del Consell 
Nacional del PSC

El Casal Popular la República de 
Mollet (Bernat Metge, 49) acull 
aquest dissabte (18 h) un acte en 
homenatge a Fidel Castro. L’acte 
inclourà la projecció del docu-
mental Desafío i les intervencions 
de Dora Abad, membre de Mollet 
amb Cuba; Ana Posada, de l’Aso-
ciación de Cubanos en Catalunya 
José Martí; i Fabio Álvarez, cònsul 
de Cuba a Barcelona.

La regidora de l’Ajuntament de la 
Llagosta i membre de l’executiva 
local del PSC Conchi Jiménez és 
a partir d’ara un dels set mem-
bres de la mesa del Consell Na-
cional del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, que es va constituir 
diumenge. Jiménez és consellera 
nacional en representació de la 
federació comarcal del PSC al Va-
llès Oriental.

Cuixart presenta la 
nova secció local 
d’Òmnium a Parets
El president d’Òmnium Cultural, 
Jordi Cuixart, serà l’encarregat de 
presentar la nova secció local de 
l’entitat a Parets. Cuixart assistirà 
a l’estrena que se celebrarà amb 
un acte el proper divendres 31 de 
març a la Sala Basart de la Coope-
rativa. Òmnium, fundada el 1961, 
va ser creada per protegir i im-
pulsar la llengua, la cultura i afa-
vorir la cohesió social i l’educació.
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FORMACIÓ

L’SLOP I LA CAMBRA DE COMERÇ ORGANITZEN NOVA
FORMACIÓ PER A JOVES INSCRITS A GARANTIA JUVENIL
El Servei Local d’Ocupació de Parets i la Cambra de Comerç de Barcelona organitzen nova 
formació per a joves d’entre 16 i 30 anys inscrits al programa Garantia Juvenil. Aquests 
dies s’estan duent a terme els processos de selecció per a cambrer de sala, i pròximament 
s’obrirà la inscripció per a controlador d’accessos i SAP Business One entre d’altres.

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 
ha obert les inscripcions perquè 
tots els professionals i establi-
ments comercials i de serveis de 
la ciutat que vulguin participar 
en l’edició d’enguany de Mollet 
és Fira puguin garantir-se la par-
ticipació i perquè així es pugui 
començar a organitzar l’esdeve-
niment. Les inscripcions estaran 
obertes fins al 13 d’abril, i ara 
com ara ja es coneixen les nove-
tats principals que presentarà la 
cinquena edició del Mollet és Fira.

D’una banda, Mollet és Gourmet 
i Mollet és Motor se celebraran de 
manera conjunta el mateix cap de 
setmana, el 13 i 14 de maig, men-
tre que Mollet és Comerç i Qua-
litat de Vida se celebrarà el 27 i 
28 de maig. Aquest calendari, de 
fet, és una altra de les novetats, 
l’avançament de pràcticament un 
mes respecte a les edicions an-
teriors. “Hem avançat les dates 
en resposta a la petició dels co-
merciants, ja que són bons dies 
per celebrar esdeveniments a 
l’aire lliure i, en principi, no fa 
tanta calor com al juny”, explica 
Victòria Caballero, gerent de Mo-
llet Impulsa. Sobre la concentra-
ció de Gourmet i Motor, “respon 
a l’opinió de diferents associa-
cions i expositors que conside-
ren que la integració de motor 
i alimentació crearia sinergies 

COMERÇ  L’AJUNTAMENT CONFIA QUE LES NOVETATS APORTIN MÉS PÚBLIC A LES MOSTRES

Mollet és Fira es concentrarà
en dos caps de setmana de maig

FIRES  Enguany s’avancen les dates per evitar la calor del juny

arxiu

El 16 de març, l’Associació Àmbit 
B30 va participar en una reunió 
de caràcter tècnic amb altres ini-
ciatives de plataformes territori-
als de Barcelona i les seves àrees 
de desenvolupament econòmic 
més rellevants amb l’objectiu, 

entre d’altres, de dissenyar pro-
postes de desenvolupament eco-
nòmic conjunt i intercanviar ex-
periències i projectes. Durant la 
sessió, Àmbit B30 va exposar les 
seves línies d’actuació prioritàri-
es i els seus projectes en curs. n

Àmbit B30 comparteix projectes
de desenvolupament econòmic

positives entre les dues temàti-
ques, complementàries per ma-
ximitzar públic, esforços, etc.”. 

En aquest sentit totes dues fires 
mantindran els espais ocupats en 
la darrera edició: Gourmet ocu-
parà la plaça Prat de la Riba, el 
carrer Barcelona i un tram de la 
rambla Balmes, on es faran de-
gustacions i tallers relacionats 
amb l’alimentació i exposicions 
de productes de km 0, i Motor se 
situarà a l’avinguda Llibertat, des 
de Berenguer III fins a Alexander 
Fleming, amb concessionaris de 
la ciutat i establiments relacio-
nats amb l’automoció, un espai 
mediambiental organitzat per 
l’Ajuntament, l’exposició de vehi-
cles clàssics i la col·laboració dels 

PARETS. Cil-Logística, de Parets, és 
una de les empreses que participa 
en el primer clúster de pimes del 
sector de la logística de Catalunya 
creat per Pimec amb l’objectiu 
d’alinear estratègies i sumar es-
forços per potenciar i optimitzar 
aquesta activitat industrial en les 
petites i mitjanes empreses. Amb 
aquest clúster, el primer que co-
breix tota la cadena de valor del 
sector, Pimec vol contribuir a 
millorar la competitivitat de les 
pimes mitjançant la modernitza-
ció de la logística i la cadena de 
subministrament, de manera que, 
a més de les pimes vinculades a 

Cil-Logística, al primer clúster
logístic de Pimec per a pimes

la cadena de subministrament, 
també hi hagi les empreses car-
regadores o les que tenen neces-
sitats no resoltes en logística. En 
aquest sentit, la patronal aposta 
per desenvolupar accions de col-
laboració entre els seus associats, 
ja que les pimes no tenen accés 
a processos i tecnologia per aug-
mentar l’eficiència logística. Inici-
alment, el Clúster Pimec Logística 
inclou una quinzena d’empreses 
dedicades al transport, l’emma-
gatzematge, la manipulació, el so-
ftware, el hardware, l’enginyeria 
o la consultoria, una de les quals 
és Cil-Logística de Parets. n

EMPRESES  PROJECTES DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL

Bombers i de la Policia Municipal 
de Mollet, que faran tallers de 
conscienciació per als més petits.

L’organització també ha indi-
cat que hi haurà novetats en la 
programació i en els premis de 
les campanyes, i que un cop es 
coneguin les dades d’inscripció 
dels comerços i serveis locals es 
presentarà públicament el pro-
grama d’activitats. “Per les ins-
cripcions fetes fins ara s’apre-
cia clarament un comerç molt 
actiu pel que fa a activitats, 
degustacions i tallers”, avan-
ça Caballero, qui preveu que les 
noves dates i la concentració de 
fires aportaran “una participa-
ció activa i elevada, com ja hem 
tingut en edicions anteriors”. n
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EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

          Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès          93 571 95 00 Ext. 9627          canviem@molletvalles.cat         www.canviemmollet.com
          626 304 696          @ CanviemMollet          /Canviem Mollet

Medi Ambient
· Posada en marxa servei reutilització objectes deixalleria

· Recuperació gestió pública del servei de l’aigua

Dona i igualtat
· Aplicació mesures per igualtat de gènere i drets humans

· Suport al Manifest per mantenir Institut Català de les Dones

Educació
· Reivindicar recursos suficients per l’educació especial

· Perquè no es tanqui cap línia de P3 a Escola pública
 · Suport a una nova Llei del sistema educatiu de Catalunya

 · Prevenció en els casos d’assetjament escolar (bullying)
· A favor treball digne de docents i qualitat escola pública catalana

Mobilitat, accesibilitat, via pública
· Retirar la zona blava de l’hospital
· Millora dels accessos estacions de tren RENFE (Mollet-St. Fost i Santa Rosa)
· Bus i parada al barri de Lourdes
· Creació de més carril bici

Solidaritat i convivència
· Suport al tancament del CIE de Barcelona
· Suport campanya acollida de refugiats
· Enfortir polítiques de convivència i cohesió social

· Proposta de suport a l’empresa Valeo 
· Suport celebració Dia de l’Orgull LGTB

Treball, justícia social, comerç
· Declarar Mollet municipi oposat al TTIP

· Impulsar un “bo social” per activitats d’oci per a tothom
· Sol·licitud de suport a persones afectades per clàusules sòl
· Millora en el copagament per a les persones amb discapacitat

  Participació i transparència
· Bústia ètica (anti corrupció)
  · Crear una agenda oberta, per conèixer ús i disponibilitat dels centres cívics
  · Adhesió a plataforma de Participació ciutadana
  · Avaluar el funcionament del Consell de Ciutat

  · Fer seguiment i complir acords aprovats al Ple, i major transparència
  · Fer consultes a la ciutadania sobre diversos temes 

Cultura i joventut
· Fer un estudi sobre viabilitat de sales de cinema a la ciutat

· Redacció del Pla Local de Joventut

Democràcia
· Suport a la reparació jurídica de les víctimes del franquisme
· Commemoració proclamació II República

Salut
· Suport a l’atenció sanitària universal
· Suport al grup “Que No pase Más”, contra negligències mèdiques
· Instal·lar desfibril·ladors a la via pública
· Reduir llistes d’espera servei rehabilitació
· Sol·licitud d’informació i transparència gestió hospital

IDEES I PROPOSTES QUE ES FAN REALITAT
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Medi ambient

Dona i igualtat

Solidaritat i convivència

Treball, justícia social, comerç

Educació

Salut

Participació i transparència

Cultura

Joventut

Democràcia

Mobilitat, accesibilitat, via pública

Fins ara, 
Canviem Mollet 
ha portat al Ple

38 mocions
36 aprovades / 2 rebutjades

· Retirar zona blava de l’hospital (Mobilitat) 
· Sol·licitud informació i transparència

gestió hospital (Salut)
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EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

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

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

ASSESSORS EMPRESARIALS

Si l’arrendatari decideix abandonar l’ha-
bitatge arrendat abans del termini esta-
blert en el contracte: Com ha de fer-se?, 
Quines són les seves conseqüències? 
Haurà de pagar la renda que falta fins al 
seu venciment? 
Tractant-se de contractes posteriors al 6 
de juny de 2013, l’arrendatari podrà fer-
ho una vegada que hagin transcorregut 
sis mesos de durada del contracte. Per 
a aquests contractes el preavís necessari 
és de 30 dies, i haurà de fer-se per un 
mitjà que acrediti la recepció per part del 
propietari. 

Així, si la resolució per l’arrendatari es 
duu a terme passats els sis mesos, úni-
cament tindria lloc la indemnització en 
el cas que s’hagi pactat, sent l’habitual 
que es fixi en un mes de renda per cada 
any en vigor que resti de complir i, per 
a períodes inferiors, la part proporcional 
de la indemnització. No caldria pactar 
una indemnització superior, doncs esta-
ríem davant d’una clàusula nul·la i sense 
efecte. En el cas que no existeixi aquest 
pacte, l’arrendador no pot exigir cap ti-
pus de responsabilitat a l’inquilí. 

Ara bé, res diu la Llei d’Arrendaments 
Urbans sobre què succeeix en el cas de 
desistir abans d’aquest termini mínim 
dels sis mesos. Per descomptat es pro-
dueix un incompliment del contracte, 
doncs almenys s’hauria d’haver que-
dat aquest període. Per aquest motiu, 
s’origina el dret a favor de l’arrendador 
a ser indemnitzat conforme als danys i 
perjudicis realment produïts, i que caldrà 
provar.

José Ignacio Carnero Sobrado 
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Quines són les
conseqüències 
d’abandonar  
l’habitatge llogat 
abans que acabi 
el termini?

CONSULTORI

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

PARETS. L’Ajuntament de Parets 
ha presentat aquesta setmana 
les dades de Parets Empreses, el 
servei local de creació i consoli-
dació empresarial nascut el 2013 
amb l’objectiu d’acompanyar en el 
procés de creació d’una empresa, 
assessorar els nous emprenedors 
i ajudar les empreses a redefinir 
o reforçar el seu models de ne-
goci. Des d’aleshores, Parets Em-
preses ha atès 407 emprenedors 
paretans i 513 empreses. Durant 
l’últim any també s’han triplicat 
els expedients iniciats per a la 
creació de noves empreses. L’any 
2016 els plans d’empresa iniciats 
van passar de 12 a 40, mentre que 

RECERCA  LA COMPANYIA VOL REFORÇAR EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC DE LA SOCIETAT

arxiu

JOSEP CASTELLS

Parets Empreses atén més de 
500 negocis en quatre anys

La UGT fa 
campanya contra 
l’explotació
dels immigrants

el nombre d’empreses que van 
començar la seva activitat amb un 
pla d’empresa va passar de 6 a 10. 
Parets Empreses també ha orien-
tat 80 possibles noves empreses i 
s’han obert 47 nous negocis que 
han generat un total de 51 nous 
llocs de treball. A més, durant 
aquests quatre anys, 724 perso-
nes han format part de les accions 
relacionades amb la sensibilitza-
ció a l’emprenedoria o han rebut 
formació empresarial. El regidor 
de Desenvolupament Econòmic, 
Toni Fernández, valora que “cal 
acompanyar les persones que 
tenen la iniciativa de posar en 
marxa un negoci”.  n

Inkemia tanca una ampliació
de capital de 2,2 milions d’euros
MOLLET. La companyia biotecno-
lògica Inkemia, dirigida per Josep 
Castells, ha tancat amb èxit una 
ampliació de capital de 2,2 mili-
ons d’euros en què s’han subscrit 
la totalitat de les accions. Amb 
aquesta ampliació la companyia 
molletana pretén reforçar l’ex-
pansió internacional i especial-
ment les noves filials dels Estats 
Units i Anglaterra, així com re-
forçar la capacitat d’inversió en 
empreses participades tecnolò-
giques. 

Les sol·licituds rebudes han 
ascendit a un total de 1.204.014 
accions, cosa que representa un 
13,55% de sobredemanda, ja que 
es van posar a la venda 1.060.318 
noves accions ordinàries amb 
els mateixos drets i obligacions 
que les que actualment hi ha en 

circulació. Amb tot, l’ampliació 
de capital ha quedat subscrita en 
el seu import màxim, és a dir en 
2.226.667,80 euros.

Segons la companyia, l’objectiu 
de l’ampliació és reforçar l’expan-

sió internacional i especialment 
les noves filials dels Estats Units 
i Anglaterra. Inkemia Green Che-
micals, amb seu a Houston, té 
com a principal objectiu l’explo-
tació de productes químics verds, 
mentre que Inkemia Biofuels Ad-
vanced, amb seu a Londres, es 
dedicarà a l’explotació dels car-
burants avançats de segona gene-
ració, que provenen de residus no 
aprofitables per a altres usos.

Inkemia també vol reforçar la 
capacitat d’inversió en empreses 
participades tecnològiques –actu-
alment participa en deu empreses 
que a més poden crear sinergies 
entre elles– i reforçar el desen-
volupament tecnològic de la so-
cietat, accelerant els projectes de 
recerca propis i col·laborant amb 
els de terceres empreses. n

BAIX VALLÈS. “Hi ha explotació, hi 
ha precarietat i hi ha aprofita-
ment”. Amb aquesta frase defineix 
Òscar Riu, secretari de la UGT del 
Vallès Oriental, la situació per la 
qual passen en aquests moments 
molts treballadors immigrants. 
Riu considera que, passats els pit-
jors anys de la crisi, arriba el mo-
ment de “passar a l’acció”, fet pel 
qual el sindicat ha posat en marxa, 
juntament amb l’Associació d’Aju-
da Mútua d’Immigrants a Catalu-
nya (AMIC), una campanya que 
denuncia les situacions irregulars. 
“Si l’explotació laboral en alguns 
casos ja afecta els treballadors 
legals, aquesta es converteix en 
esclavitud quan es tracta dels 
treballadors contractats il·le-
galment”, remarca Mohamed Da-
ouieb, assessor en temes d’estran-
geria i representant d’AMIC.

Gairebé 2.000 consultes
La UGT i l’AMIC han rebut al llarg 
de l’últim any 1.948 visites en el 
servei de suport i assessorament 
legal i jurídic d’estrangeria, la ma-
joria de les quals vinculades als 
problemes que hi ha per obtenir 
la residència i els que es deriven 
de la situació laboral. Per aquest 
motiu, la UGT ha posat en marxa la 
campanya que anima els treballa-
dors a denunciar aquestes situaci-
ons. Per a David Papiol, president 
d’AMIC-UGT, “cal solucionar-ho 
perquè està estretament lligat 
al fet que puguin tenir el permís 
de residència”. El sindicat dema-
na la implicació dels ajuntaments 
i denuncia que actualment només 
dos del Vallès Oriental –Mollet i la 
Llagosta–, els donen suport. n

LABORAL

En el marc del debat sobre la col-
laboració pràctica en promoció 
econòmica entre el Vallès Oriental 
i l’Occidental, Pimec ha proposat 
la creació d’una Unitat de Promo-
ció conjunta per atraure inversi-
ons exteriors i promoure millores 
als polígons industrials. Aquesta 
unitat hauria d’estar tutelada per 
tots els ajuntaments de les dues 
comarques i les entitats empresa-
rials del territori, un model de 
col·laboració publicoprivada. Un 
percentatge de la recaptació anu-
al en concepte d’IAE dels vallesos 
podria destinar-se a finançar les 
accions de promoció de la unitat.

Pimec proposa la 
promoció conjunta 
dels dos vallesos
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Patrocinadors d’honor Joan Abelló · Col·lecció Privada Garreta-Rovira 
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Amb la col·laboració de
Control de difusió PGD

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

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Mollet ha presentat el projecte de 

reordenació dels serveis locals d’ocupació, que ampliaran espais i es 

descentralitzaran en diversos equipaments de la ciutat. D’una banda,  

l’actual edifici d’EMFO, al carrer Riera, es destinarà a administració i gestió 

de l’empresa municipal; de l’altra, les instal·lacions de l’antiga escola Nicolás 

Longarón es reconvertiran en un espai destinat a la formació ocupacional. 

Però la principal novetat dels futurs serveis serà la creació d’un centre 

específic per a emprenedors a l’actual comissaria, un espai de coworking, 

una iniciativa demanada ja fa anys per alguns partits a l’oposició –el 2014 

ICV-EUiA presentava una moció al ple de Mollet que era tombada per 

l’equip de govern– i que, finalment, es durà a terme a la ciutat per donar  

resposta des del sector públic a un dels nous models del mercat laboral. Però 

cal tenir en compte que un coworking no és només un espai físic adaptat a 

les necessitats dels emprenedors. Si no hi ha algú que s’ocupi de connectar 

i crear oportunitats entre els membres, no serà un espai de coworking i no 

complirà la seva funció més important. Amb aquesta reordenació dels serveis 

locals d’ocupació i la important inversió amb recursos propis prevista, 

l’Ajuntament fa una aposta decidida. Ara cal que no es quedi a mig camí.  

FINALMENT, L’AJUNTAMENT DE MOLLET APOSTA PER LA CREACIÓ D’UN ESPAI 

MUNICIPAL DESTINAT AL COWORKING A L’ACTUAL COMISSARIA DE POLICIA

NOUS MODELS LABORALS

EDITORIAL

camí, es tradueix en uns camps de refu-
giats inhòspits on acabaran de perdre la 
identitat cultural, la dignitat personal i la 
vida humana. 

Veient-ho, sofrint-ho en la mesura en 
què es pot sofrir des de la distància, no 
puc evitar maleir alguns aspectes de la 
condició humana. I també, l’enorme risc 
d’insensibilització per la repetició in-
discriminada i ben poc argumentada de 
moltes imatges cruels, atroces, despie-
tades que ens mostren, com a peces de 
caça cobrades, bona part dels mitjans de 
comunicació més influents.

Pot ser que l’ésser humà sigui bo per 
naturalesa. M’agradaria molt creure-ho 
però la història real de la humanitat so-
vint sembla poc més que la història de la 
destrucció humana. Tanmateix, també és 
la història de la creació humana. 

En aquest context, la lluita dels hu-
mans no ha de ser per aconseguir l’equi-
libri entre el mal i el bé, cal que sigui la 
lluita pel domini del bé sobre el mal, de 
la creació sobre la destrucció, del diàleg 
sobre l’enfrontament, de la solidaritat 
sobre l’egoisme.

Però, on ens ho ensenyen això? A la 
família? A l’escola? A la societat? A la te-
levisió segur que no i és, precisament, la 
via amb més capacitat d’incidència.

Coda: insensibilitzar-nos envers la 
maldat és un acte de maldat. 

a història del món és plena 
d’exemples de poblacions asset-
jades cruelment per les forces 
adversàries, desitjoses d’ocupar 

un indret geoestratègic, un lloc simbòlic, o 
desitjoses de venjança i d’acció exemplar.

Troia, Numància, Constantinoble, Ma-
drid, Stalingrad (Volgograd), Sarajevo, 
Mossul i tantes i tantes. En tots els casos 
centenars de milers de persones han so-
fert o sofreixen una de les expressions 
més inhumanes, més cruels de la condi-
ció humana: l’ús de la mort o de totes les 
formes d’infligir dolor a l’altre, en benefici 
propi. Alguns en diran, eufemísticament, 
danys col·laterals.

Les imatges actuals de la guerra de 
l’Iraq, de Síria, de l’Iran, del Kurdistan, de 
Turquia, etc. i, en concret aquests dies, les 
de l’assalt a la ciutat històricament kur-
da de Mossul, amb la fugida de milers de 
persones de totes les edats i condició, són 
indecentment explícites. Persones que 
fugen cap al no-res que, si no moren pel 

L

ORIOL
 FORT

Graduat en Humanitats

Mossul

PER COMPARTIR

Colla del Ball de Gitanes de Sant Fost (1943)
Aquesta és la colla del ball de Gitanes de Sant Fost de l’any 1943 abans de començar la ballada a la 
plaça de la Vila. La plaça s’abillava amb teles adients a la festa i s’omplia de gom a gom per contemplar 
l’espectacle i fins i tot hi havia públic fora de la plaça, damunt de la paret de les pilastres. Durant la dècada 
dels quaranta del segle passat, Sant Fost va gaudir d’unes importants ballades que s’iniciaven dos mesos 
abans de la quaresma i tenien la cloenda per carnestoltes. jaume rifà sant fost

Fem Memòria

Els rius a les teves mans

SERGI MINGOTE 
President del Consorci Besòs Tordera

de març. Dia Mundial de l’Aigua. 
Un bé escàs i indispensable per 
a la vida humana.  Un bé que 
hem de cuidar i no malbaratar. 
El sanejament de les aigües 

residuals -aquelles resultants de dutxar-nos, 
de rentar la roba, d’anar al lavabo... aquelles 
que les indústries generen quan duen a ter-
me la seva activitat- ha estat el primer pas, i 
el més important, per recuperar els nostres 
entorns fluvials. Només vull destacar una xi-
fra: cada segon, les 17 depuradores que ac-
tualment gestiona el Consorci Besòs Tordera 
depuren 1.500 litres d’aigües residuals.

Els sistemes de sanejament (depuradores 
i xarxes de col·lectors) han servit per retor-
nar al riu aigües que permetin la vida aquàti-
ca. Hem passat de rius morts, a rius nets, i de 
rius nets a rius vius. Estem ara en un estadi 
avançat pel que fa a la recuperació dels en-
torns fluvials. Estem restaurant i arranjant 
camins fluvials, perquè avui dia fa goig pas-
sejar al costat d’aigües netes, on fàcilment 
veurem ànecs collverds, peixos i moltes aus.

Aquesta nova etapa de recuperació dels 
entorns ens fa fer un pas qualitatiu, alhora 
que s’han generat noves problemàtiques 
que, per solucionar-se, necessiten la impli-
cació ciutadana. Tot allò que llencem pels 
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lavabos, a la pica de la cuina... tot va a pa-
rar a les depuradores. Tovalloletes, cotons, 
pintures, olis de cuina, dissolvents... fins i 
tot, medicaments. Modificar aquests hàbits 
és necessari per millorar la qualitat de les 
aigües depurades i no fer malbé clavegue-
rams i estacions depuradores d’aigües resi-
duals (EDAR). Però la cosa no queda aquí: 
mobles, runes, pneumàtics, ampolles, llau-
nes, papers, etc. no són espècies pròpies del 
riu, però estan envaint molts dels nostres 
espais fluvials. Davant això, el Consorci ha 
dissenyat una campanya de consciencia-
ció i pedagogia ciutadana que sota el títol 
Els rius a les teves mans llença un missatge 
directe a la ciutadania: tenim els rius a les 
nostres mans, per gaudir-los i per tenir-ne 
cura. L’estat final dels entorns fluvials en 
el seu conjunt serà un fidel reflex d’aque-
lles petites accions que fem, ja sigui des de 
casa com quan gaudim de la natura. Tenim 
l’oportunitat de fer-ho bé, i la tenim a les 
nostres mans, no la deixem escapar.

Com a president del Consorci Besòs Tor-
dera, i en nom de totes les persones que dia a 
dia treballen per millorar els nostres rius, us 
encoratjo a sumar-vos a la nostra campanya. 
Hem dissenyat un blog (blog.besos-tordera.
cat) on podreu veure els vídeos i el materi-
al gràfic que hem dissenyat i, des d’allà, els 
podreu compartir per les xarxes socials, des 
dels vostres telèfons mòbils, des de les vos-
tres tauletes... Ho teniu a les vostres mans.

Unim les nostres mans i caminem plegats 
pel bon estat dels nostres rius i del medi 
ambient! 
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PISO EN MOLLET 

PARA REFORMAR. 

77 m2 económico. 

Finca con ascensor. 

Consta de 2 hab. con 

posibilidad de 3, baño, 

cocina y salón come-

dor. Calefacción. Certi-

ficación energética en 

trámite. Ref. JV13362. 

Precio: 55.000 euros. 

Tel. 935 793 333.

CASA DE POBLE 

EN VENTA A SANT 

FOST. Ref.1-557. 4 

hab. dobles, jardí. Per 

reformar al seu gust. 

Molt amplia. Preu: 

150.000 euros. Tel. 93 

579 65 65.

MOLLET. PIS AM-

PLI. Ref. 1-567. 4 

hab. Ascensor. Aprop 

de Can Mulà. Preu:  

130.000 euros. Tel. 93 

579 65 65. 

LA LLAGOSTA. PIS 

TOTALMENT EX-

TERIOR. Ref. 1-560. 

Zona centre. Ascensor. 

Per actualitzar. Preu: 

128.000 euros. Tel. 93 

579 65 65.

PISO EN GRANO-

LLERS. Recibidor, 

comedor, cocina office 

equip., 3 hab. (1 doble, 

2 individuales), baño 

completo con bañe-

ra,  aseo de cortesia 

con ducha, suelo gres, 

carpinteria interior de 

sapelly, carpintería ex-

terior de madera doble 

cristal, calefacción. a 

gas natural, aire acon-

dicionado en salón. 

Amueblado y con elec-

trodomésticos.  Ref: 

M000134. Precio: 665 

euros/mes. Tel. 670 

030 925. 

PISO EN MONTME-

LÓ de 58 m2 reforma-

do y soleado en pleno 

centro, con 2 hab., gran 

comedor de 20 m2, la-

vabo muy bien conser-

vado y cocina conser-

vada, tiene un balcón 

con cierre de aluminio. 

Ascensor. Precio: 490 

euros/mes. Suministros 

y basuras a cargo del in-

quilino, IBI y comunidad 

a cargo de la propiedad. 

Ref: EA10466. Tel. 656 

874 298. Juana.

PLANTA BAJA DE 

70 M2 EN MARTO-

RELLES. Amueblada y 

con tza. 30 m2. 3 hab. 

dobles, amplia cocina, 

baño con ducha, lavad  

en sótano y comedor 

soleado, finca con 2 

vecinos. Calefacción 

de gasoil, suelo de 

gres, vent. y puertas 

sencillas. Precio: 600 

euros/mes. Basuras a 

cargo de inquilino. Ref. 

EA10472. Tel. 656 874 

298.

CASA ADOSADA EN 

MONTORNÈS. 100 

m2, 4 hab. (2 dobles, 2 

individuales), 2 baños, 

cocina abierta a come-

dor amplio, lavadero, 

terraza 25 m2, suelo 

gres, armarios, calefac., 

carp. ext. alum., carp. 

int. roble, aire acond. 

Patio 40 m2. Precio: 

720 euros/mes + basu-

ras. Tel. 630 011 669.

PISO EN MOLLET. 

Activo bancario en al-

quiler. Inmueble de 90 

m2. 4 hab., baño y aseo, 

cocina office, lavadero, 

balcón, comedor de 20 

m2. Ascensor. Carpin-

teria interior de haya 

vaporizada, carpintería 

exterior madera, acris-

talamiento sencillo, su-

elo gres. Ref: JA10745. 

Precio: 730 euros/mes. 

Tel. 695 153 891. 

PISO EN MOLLET. 

PLANA LLEDÓ. Asc. 2 

hab. con posibilidad de 

3, baño, cocina y salón. 

Calefac. Certificación 

energética en trámite. 

Precio: 55.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

SANT FOST. CASA 

DE POBLE, 4 habitaci-

ons dobles, jardí. Per re-

formar al seu gust. Molt 

àmplia. Ref. 1-557. Preu: 

150.000 euros. Tel. 935 

796 565.

PISO EN MOLLET. 

CAN BORRELL. Piso 

con parquing y traste-

ro. Una hab. doble y 2 

indiv., salón-comedor 

de 20 m2 con salida a 

balcón, cocina office 

con lavadero integrado, 

aseo y baño ref., arma-

rios empotrados, todo 

exterior excepto baño y 

aseo, amplio trastero y 

doble plaza de parquing. 

Certificación energética: 

G. Precio: 170.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

LA LLAGOSTA. Ref. 

1-561. Ideal inversió, 

zona cèntrica. Molt as-

soleiat, 3 habitacions i 

balcó. Preu: 90.000 eu-

ros. Tel. 93 579 65 65.

PISO ECONÓMICO 

CON BALCÓN EN 

PARETS. Zona Ei-

xample. 3 hab., amplio 

salón-comedor con 

salida a balcón. Cocina 

independiente y baño 

de origen. Calefac. y 

aire acondicionado. 

Suelos de terrazo, car-

pinteria interior cerezo 

y exterior de madera. 

Certificación energética: 

G. Ref. JV13219. Precio: 

94.000 euros. Tel. 93 

579 33 33.

MOLLET. ÀTIC A 

CAN PANTIQUET, 3 

habitacions, ascemsn-

ro, per actualitzar. Ref. 

1-563. Preu: 164.500 

euros. Tel. 935 796 

565.

C
la
s
s
if
ic
a
ts

IMMOBILIARIA

COMPRA

LLOGUER

COMPAÑÍA en crecimiento 

BUSCA CHICOS PARA 
FORMAR COMO TÉCNICOS 

Edad entre 18 y 63 años, seriedad, 
ganas de aprender un oficio, contrato 
S.S indefinido desde el primer día y 
formación a cargo de la empresa. 

Tel. 691 238 805. Sra. Tania.

Agencia inmobiliaria y asesoría, selecciona 

COMERCIAL DE ZONA 
Solicitamos perfil comercial y experiencia 
como tal, conocimientos de informática a 

nivel usuario. Se valorará tenencia vehículo 
propio. Ofrecemos contrato fijo parcial, am-

pliable superado periodo de prueba. 
Salario según convenio 

y suculentas comisiones.  
E-MAIL: SELECCIONPVG@GMAIL.COM

BUSCAMOS

TRANSPORTISTAS 
CON LOS PAPELES EN REGLA 

(tarjeta de transporte, seguridad social, etc..) 

Para transportes directo 
y posibles futuras rutas. 

Teléfonos: David 622 16 09 80
· Marcelo 635 64 88 53.
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Perruquera · Estilista

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

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

Neurofeedback
Psicoteràpia

EMDR  (Tractament
de t rauma ps íquic)

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

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

MOLLET · magda gayà i vidal

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA
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ESPORTS
contrapunt.cat/actualitat/esports

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

Consume menos energía, 
gracias a nuestras ventanas 
de última generación de 
aluminio y PVC

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

Si cambias todas las
ventanas de tu casa, 
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 61. Lliçà de Vall. Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546 / 622 225 021 aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es  

+IVA

+IVA

+IVA

KARATE

EL CAMPIÓ DEL MÓN, ALEJANDRO NAVARRO, 
CELEBRARÀ UNA ‘MASTERCLASS’ A MARTORELLES
Alejandro Navarro, campió del Món i d’Europa de karate, farà aquest dissabte una 
masterclass al pavelló municipal de Martorelles de 9.30 a 11.30 h. L’entrenament, 
que organitza el Club Karate de Martorelles, serà una preparació per a l’estatal 
del proper 8 d’abril. 

HANDBOL I Asobal  EL JUGADOR LLAGOSTENC ARRIBA CEDIT FINS A FINAL DE TEMPORADA

Antonio García: “Quan et truca 
el Barça és difícil dir que no”
El llagostenc Antonio García Ro-
bledo ja vesteix la samarreta del 
FC Barcelona Lassa. Dimarts, club 
i jugador van arribar a un acord 
per vincular-se fins a final de tem-
porada amb una cessió, ja que el 
de la Llagosta té contracte amb el 
KIF Kolding, de Dinamarca. “A fi-
nals de la setmana passada em 
va trucar el Xavi Pascual –tècnic 
del Barça– i em va dir si estava 
disposat a venir. Quan el Barça 
et truca és difícil dir que no. Jo 
no m’ho vaig pensar i, a més, el 
tècnic em va explicar que de mi 
n’esperava un bon paper. Vaig 
decidir fer tot el possible per 
venir aquí i el Kolding també va 
posar-hi de la seva part”, explica 
García Robledo al FC Barcelona. 

Antonio García, format al BM 
Granollers, jugarà el que resta de 
temporada amb la samarreta del 
Barça les competicions de la Lliga 
Asobal i la Copa del Rei. El llagos-
tenc no podrà disputar la Lliga de 

santiago garcés / fcb

AMB EL BARÇA  Antonio García podria debutar dissabte

Campions perquè amb el Kolding, 
amb qui va fitxar l’estiu passat, ja 
ha jugat enguany a Europa amb 
la Copa EHF –segona màxima 
competició continental–. “Estic 
molt content i arribo amb mol-

Lliga Catalana  FALTEN TRES JORNADES I OCUPEN EL QUART LLOC

PARETS. L’Handbol Parets encara 
no ha dit l’última paraula en la llui-
ta per fer la promoció d’ascens. Els 
paretans han aconseguit reengan-
xar-se als primers llocs després 
de tres victòries consecutives. El 
conjunt baixvallesà ocupa el 4t 
lloc amb 30 punts, a 4 del segon i 
el tercer, Sant Vicenç B i Poblenou; 
i a 5 de líder, el Gavà. 

Quan falten només tres jorna-

Tres victòries tornen el CH 
Parets a lluitar per l’ascens

des, les opcions matemàtiques hi 
són, tot i que els paretans neces-
siten guanyar els propers partits 
i esperar una punxada dels tres 
primers, tot i que en dues setma-
nes el Parets rebrà el Sant Vicenç. 
Aquest cap de setmana visitarà el 
Sant Martí Adrianenc B. 

El Sant Fost, a 4 punts del líder
A la Segona Catalana, el Sant Fost  
ocupa el 3r lloc amb 28 punts i té 
el líder, l’Aula, a 4. Els santfostencs 
estan en llocs de promoció d’as-
cens i dissabte jugaran a la pista 
de l’Igualada. Pel que fa al JH la 
Llagosta, lluita per la permanència 
i diumenge visitarà el Fornells. n

arxiu

ta il·lusió. Coneixia gairebé tots 
els companys, però els que no 
coneixia m’han rebut molt bé. 
Tinc moltes ganes de fer les co-
ses bé i poder ajudar l’equip”, 
admet el llagostenc.

El lateral esquerre arriba per 
substituir Lasse Andersson, que 
s’ha acomiadat de la temporada 
per una lesió. “Em fa molta il·lu-
sió ajudar un equip guanyador”, 
assegura Antonio García, que als 
seus 33 anys podria debutar dis-
sabte a la Lliga Asobal amb el Bar-
ça contra el Frigoríficos Morrazo 
al Palau Blaugrana (17 h). n

EN PISTA  Un partit anterior del sènior masculí del CH Parets

SM ADRIANENC B - CH PARETS
Dissabte, 20.45 h 
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FUTBOL I Primera i Segona Catalana  EL JUVENIL A REBRÀ DISSABTE EL SEGON, EL CORNELLÀ B

El CF Mollet UE perd a casa i 
se situa a nou punts de l’ascens

MOLLET. El CF Mollet UE va perdre 
el primer partit de la temporada 
diumenge passat contra el Mar-
tinenc (2-3), un partit que domi-
nava 2 a 0 a l’inici de la segona 
part. La derrota és la segona con-
secutiva i deixa l’equip molletà al 
5è lloc amb 39 punts i a 9 punts 
de la promoció d’ascens, que ocu-
pa en segon lloc l’Horta; i a 12 
punts del líder, l’Andorra, que té 
un partit més. 

L’equip vol capgirar l’actual si-
tuació i tornar a reenganxar-se a 
les possibilitats d’ascens, i tindrà 
la primera oportunitat diumenge, 
que tornarà a jugar com a local. 

El Mollet rebrà el Sants, que 
és 4t amb 42 punts. “El Sants és 
un rival molt complicat, que li 
agrada tenir la pilota i és un 
equip molt dinàmic Haurem 
de corregir moltes coses en 
l’àmbit defensiu”, va admetre el 
tècnic, David Ortiz, en acabar el 
compromís contra el Martinenc, 
i va remarcar: “l’equip s’ha de 
recuperar anímicament i men-
talment”. 

D’altra banda, el juvenil A del 

cf mollet ue

Derrota inesperada del 
CB Mollet contra el cuer

BÀSQUET I Lliga EBA  VICTÒRIA VITAL DEL SANT GERVASI

El Recanvis Gaudí Mollet va viure 
un cap de setmana estrany amb 
dos partits consecutius. Dissabte, 
va perdre a la seva pista contra 
el cuer, el Sitges (73-75), que va 
sumar la seva quarta victòria de 
la temporada; i diumenge, va re-
fer-se amb una victòria a la pista 
del Valls (75-80) –en una jornada 
avançada– per continuar líder 
amb un marge de dues victòries 
respecte al segon, el Quart, i el 
tercer, el Pardinyes. 

El Mollet va patir un accident 
contra el Sitges que no malmet 
la bona imatge del conjunt d’Àlex 
Terés, que aquest dissabte visita-
rà la pista del Masnou, que és 10è 
amb 9 victòries.   

Victòria de mèrit del Sanger
L’Escola Sant Gervasi va sumar 
la cinquena victòria després de 
guanyar el tercer, el Vic (90-83). 
Els molletans s’allunyen del des-
cens directe, que ocupa el cuer, 
Bàsquet Pia Sabadell, amb 3 vic-
tòries. Divendres, l’equip molletà 
visitarà el líder, el Sant Josep, que 
suma 18 victòries i 3 derrotes. n

EL MASNOU - CB MOLLET
Dissabte, 20.15 h

Mollet continua la lluita per evi-
tar el descens de la Lliga Nacional. 

Dissabte, l’equip molletà tindrà 
un partit vital al camp municipal 
Germans Gonzalvo (16 h) con-
tra el Cornellà B, que és el segon 

classificat. Els molletans ocupen 
l’antepenúltim lloc amb 23 punts, 
empatats amb el quart per la cua, 
el Manresa. El Mollet encadena 
tres partits sense perdre, amb 
dos empats i una victòria. 

La Molletense, caiguda lliure
La UD Molletense continua la 
seva dinàmica negativa de resul-
tats i la jornada passada va per-
dre contra el Vic Riuprimer (2-1). 
Els molletans ja fa sis jornades 
que no aconsegueixen guanyar. 
Aquest diumenge l’equip visitarà 
el Sabadell Nord. n

Fitxats per FC Barcelona i RCD Espanyol
El FC Barcelona i l’RCD Espanyol ja s’han compromès a incorporar als 
seus planters tres jugadors que juguen cada quinze dies al camp municipal 
Germans Gonzalvo amb el CF Mollet UE. El club molletà veurà com a final 
de temporada Aleix Galceran (aleví B) i Omar Boiro (prebenjamí A) marxen 
a la disciplina del Barça, i Hugo Burgos (aleví B) a l’Espanyol. “És un  
premi per a ells, que són els que entrenen i s’ho treballen. També és
un reconeixement per a nosaltres com a club, per la feina que fem”,  
afirma el coordinador de futbol-7 del club molletà, Marc Trasobares.

CF MOLLET UE - SANTS   
Diumenge, 12 h Germans Gonzalvo 

El femení UFS Mollet guanya el derbi
El sènior femení de la UFS Mollet va guanyar el derbi baixvallesà contra 
la Concòrdia B (3-1). Els dos equips aspiren a fer l’ascens a la Primera 
Catalana i la victòria molletana hi apropa l’equip blanc-i-vermell.  
El Mollet ocupa el quart lloc de la Segona Catalana amb 35 punts, a 7  
del líder, el Rubí B, i a 3 del segon, el Hummel Alella. Pel que fa a les noies 
de la Concòrdia B, han baixat fins al 6è lloc amb 28 punts. Dissabte,  
la Concòrdia B rebrà el Sabadell C (15.45 h), mentre que diumenge  
el Mollet rebrà l’Ullastrell (13.15 h).

FUTBOL SALA I Segona Catalana  A TRES PUNTS DEL SEGON LLOC
ona cervera
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Quatre medalles catalanes del Hansu
L’Escola Hansu, de Mollet, va obtenir quatre medalles en el Campionat de 
Catalunya infantil de taekwondo que va tenir lloc diumenge a Barcelona. La 
competició va reunir uns 1.300 lluitadors catalans i entre les novetats del 
torneig hi havia l’aplicació del nou reglament de la federació internacional 
de taewkondo. Keysi Roura va penjar-se una plata, mentre que la resta  
van ser de bronze per a Marina Pérez, Héctor Zarco i Andrea Aldariz.

TAEKWONDO  KEISY ROURA ES PENJA UNA MEDALLA DE PLATA

Cerrudo i Pons, de bronze a Madrid 
El tàndem Juan Carlos Cerrudo i Sergi Pons, membres del Club 
Judo-Karate la Llagosta, van fer el cap de setmana passat un pas endavant  
en la seva lluita per disputar el Campionat d’Espanya de judo de katas  
en parella. Els dos llagostencs van acabar al tercer lloc al Trofeu Navarro 
de Palencia, que es disputava a Madrid, i que és un dels tornejos  
preparatoris per a l’estatal de la modalitat.

JUDO  L’1 D’ABRIL DISPUTARAN EL CAMPIONAT D’ESPANYA

escola hansu

judo la llagosta

PATINATGE ARTÍSTIC  SARA CASTILLO ASSOLEIX EL TERCER MILLOR REGISTRE ABSOLUT

El Patí Parets suma un triplet de
medalles al Campionat Territorial
PARETS. El Club Patí Parets ha 
encetat la temporada de lliure de 
patinatge artístic amb un triplet 
de medalles en el Campionat Ter-
ritorial de Barcelona. En categoria 
sènior, Sara Castillo va penjar-se 
un bronze, i en júnior, Carla Pérez 
va ser or i Andrea Prieto bronze. 
El campionat va disputar-se el cap 
de setmana passat a Parets i va ser 
organitzat per l’entitat paretana.

El campionat territorial va 
comptar amb 58 patinadors d’en-
tre uns 30 clubs de la província 
de Barcelona. En categoria sèni-
or, Castillo va lluitar per l’or, però 
finalment va penjar-se un bronze 
amb 327,400 punts, a 6 punts de 
la plata, de Grace Tara (CP Grame-
net), i a 9 de l’or, de Carla Escrich 
(Caldes d’Estrac). També van des-
tacar Nerea Wis (CP Parets) amb 
un 5è lloc i Júlia Marco (CPA Mo-
llet), 7a. En categoria masculina, 
Oriol Terradas (CP Parets) va ser 
quart.

En categoria júnior, el Patí Pa-
rets va sumar un doblet de meda-

ona cervera

lles. Carla Pérez va aconseguir el 
campionat, i va estar acompanya-
da al podi d’Andrea Prieto, que va 

assolir el subcampionat. El paretà 
David André no va participar-hi a 
causa d’una lesió. n

SARA CASTILLO  Un dels moments del Territorial de Barcelona
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MUNTANYA  LA MARXA DE RESISTÈNCIA DEL CM MOLLET ES PODRÀ FER CAMINANT O CORRENT

La Caminada Mollet-Montserrat 
se celebrarà el proper 1 d’abril
La tercera edició de la Caminada 
de Resistència Mollet-Montserrat 
ha obert inscripcions i se cele-
brarà el proper 1 d’abril. Com a 
novetat d’enguany, l’organització 
del Club Muntanyenc Mollet ha 
decidit fer dues sortides ben di-
ferenciades entre els que faran la 
marxa caminant, a partir de les 5 
h, i els que volen fer-la corrent, a 
les 8 h.

Com en edicions anteriors, 
l’activitat constarà de 4 avitualla-
ments, esmorzar i dinar. A més, hi 
ha previst el servei d’autobús per 
tornar a la ciutat. “Abans d’inici-
ar la caminada tots els partici-
pants rebran un obsequi com-
memoratiu”, informa el club en 
una nota.

L’activitat està oberta als socis 
i a qualsevol aficionat. La camina-
da, que consta d’uns 50 quilòme-

cm mollet

EN MARXA  Cinc membres del club en l’edició del 2016

tres, té places limitades. Les ins-
cripcions es poden fer a la seu de 
l’entitat, al carrer Pineda Fosca, 

número 6, els dijous i divendres 
de 20 a 22 h, o bé a través del web 
www.cmmollet.cat. n

El Club d’Escacs Mollet és 
colíder de la Divisió d’Honor

ESCACS  LA PENYA MOLLET ACABA AL SEGON LLOC DE PRIMERA

El Club d’Escacs Mollet és colíder 
de la Divisió d’Honor Catalana 
amb 8,5 punts, empatat amb el 
Colon Sabadell. Dissabte, rebrà a 
la seva seu el Barberà amb l’ob-

jectiu de mantenir el pols pel títol.
D’altra banda, a Primera Terri-

torial, la Penya Mollet ha acabat 
en segon lloc i sense ascens, tot i 
guanyar tots els partits.

Suport econòmic de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya es va comprometre dimarts a donar suport 
econòmic a l’Ajuntament per celebrar la distinció de Mollet com a Ciutat 
Euopea de l’Esport 2017. Així jo va dir el secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras, que va admirar el treball esportiu de la ciutat molletana. 
“Tant institucional com econòmic”, va dir Figueras davant l’alcalde, 
Josep Monràs. Aquest suport encara està per concretar, tot i que es va 
indicar que aproximadament podria ser un ajut d’uns 30.000 euros.

POLIESPORTIU  GERARD FIGUERAS I JOSEP MONRÀS

El Translujan-CC Mollet domina el català
El Translujan-CC Mollet domina amb pas ferm la Copa Catalana júnior de 
ciclisme. El cap de setmana passat, l’equip molletà va guanyar la segona 
prova de la competició a Barcelona. El molletà Marc Brustenga va guanyar 
la cursa, i el segon lloc el va ocupar Arnau Fonollosa, també del Mollet.

CICLISME  GUANYA LA CATEGORIA D’EQUIPS A BARCELONA

jlrb

cc mollet

Dissabte, la Penya Blaugrana Mo-
llet celebrarà a la seva seu el pri-
mer Campionat local de Futbolí, 
que s’encetarà a les 10 h. Les ins-
cripcions estan obertes amb un 
preu de 10 euros per parella.

Campionat 
de futbolí
de la PB Mollet
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1r COMPROMÍS INTEGRAL: 
UNA COOPERATIVA
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

a) Que la participació de les persones sigui un 
senyal permanent de la identitat d’Integral.
Les 25 persones d’Integral ens trobem orga-
nitzades en 6 equips permanents, als que cal 
afegir els equips de projecte en marxa durant 
2016 i també, tant el nostre Equip Directiu com 
el Consell Rector. Tot plegat fa que a Integral 
desenvolupem una cultura basada sempre en 
el treball en equip, on totes les persones tenim 
oportunitat de participar. En aquest mateix 
sentit el Pressupost de 2017 ha estat elaborat 
amb la participació directa de totes les perso-
nes d’Integral.
A Integral hem dut a terme 5 Assemblees du-
rant 2016.

b) Que el seu índex de cooperativització sigui 
sempre igual o superior al 75%.
De les 25 persones que treballàvem a Integral 
el dia 31 de desembre, 22 som persones sò-
cies, això fa un índex de cooperativització del 
88% (que és el mateix que al 2015 i al 2014. És 
un dels índexs més alts del nostre sector i tam-
bé del cooperativisme de treball en general.
A Integral tenim subscrit un “pacte per l’ocu-
pació” des de l’any 2008. Això vol dir que no 
reduirem cap lloc de treball per raons econòmi-
ques i mantindrem el nostre nivell d’ocupació. 
L’any 2013 i 2014 vam posar a prova aquest 
pacte i la resposta va ser ben clara: L’Assem-
blea d’Integral va aprovar, per unanimitat, sa-
crificis salarials de les seves persones sòcies 
per tal de fer valer el pacte. Integral, malgrat 
les grans dificultats imperants, ha mantingut 
el seu nivell d’ocupació coberta pel pacte: 25 
persones.

2n COMPROMÍS INTEGRAL: 
EXPERTA EN COOPERATIVES
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Renovar i mantenir sempre actualitzat el seu 
coneixement sobre el cooperativisme de forma 
que la prestació de serveis a cooperatives sa-
tisfaci realment les necessitats que el motiven. 
Integral es compromet a ser digne de dur el 
qualificatiu de cooperativa experta en coope-
ratives.
· A través de les seves Divisions Econòmica i 
de Consultoria, Integral ha prestat serveis a 
Cooperatives, relacionats amb els àmbits fis-
cal, comptable, laboral, mercantil, econòmic i 
financer, i comercial i màrqueting.
Aquesta és la taula que mostra l’evolució 
d’aquesta prestació de serveis.

Malgrat el retrocés en xifres absolutes del 
nombre de cooperatives ateses, la taula mos-
tra que això es deu a la no realització durant 
2016 del Programa Aracoop. Pel que fa a les 
cooperatives que atenem de forma directa 
l’evolució ha estat positiva, assolint un creixe-
ment del 8% que encara és més important si 
ho vinculem a l’estat del nostre 4t Compromís 
amb les Cooperatives Federades.

3r COMPROMÍS INTEGRAL: AMB LES 
COOPERATIVES DE NOVA CREACIÓ
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Realitzar un acompanyament a preu coopera-
tiu a Cooperatives de Nova Creació.
Integral focalitza aquest compromís en el fet 
d’assumir, dins dels Premis Manuel Arroyo 
impulsats per l’Escola Sant Gervasi, la mate-
rialització del primer premi al millor projecte 
de creació empresarial de l’àmbit cooperatiu. 
Aquest primer premi consisteix en la prestació 
de forma gratuïta dels serveis d’assessora-
ment i acompanyament en els àmbits econò-
mic, fiscal, comptable, laboral i comercial, per 
tal de contribuir al bon desenvolupament del 
nou projecte empresarial cooperatiu. El valor 
d’aquest premi és de 6.000 euros anuals.
Al 2016 el premi al millor projecte de creació 
empresarial de l’àmbit cooperatiu ha estat 
atorgat a la cooperativa La Baula, a la que, Inte-
gral, en compliment d’aquest compromís, està 
prestant els serveis que estima convenients.

4t COMPROMÍS INTEGRAL: AMB 
LES COOPERATIVES FEDERADES
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Prestar tots els seus serveis, sense cap ex-
cepció, a totes les cooperatives federades de 
qualsevol federació catalana, considerant un 
preu cooperatiu per aquests serveis. Aquest 
preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en 
un 10% a l’habitual per a una cooperativa no 
federada. En el mateix sentit, si la Cooperativa 
està afiliada d’alguna forma a una estructura 
generada per la Federació, aquest preu coope-
ratiu serà, com a mínim, inferior en un 15% a 
l’habitual per a una cooperativa no federada.
La següent taula mostra l’evolució de les coo-
peratives federades que han gaudit d’aquest 
preu cooperatiu.

La xifra d’atenció a cooperatives federades fa 
un net pas endavant amb un creixement del 
17% i encara és més important l’import de 
descompte cooperatiu generat, que creix en un 
22%, de forma que ja s’acosta als 24.000 eu-
ros anuals. Considerem que és una xifra prou 
important i que demostra amb fets allò que vo-
lem fer. Cal assenyalar un cop més que el preu 
cooperatiu s’aplica estrictament sobre el preu 
habitual i per tant, el benefici que rep la coope-
rativa és efectiu i cert.

5è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL MERCAT SOCIAL
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a: Considerar sempre 

com a proveïdor preferent de les seves ne-
cessitats de bens i serveis a les empreses que 
desenvolupen una activa presència en la cons-
trucció d’un Mercat Social.
Integral no té plena llibertat per triar tots els 
seus proveïdors en el marc del Mercat Social 
com ara és el cas del lloguer de les nostres 
instal·lacions i d’altres despeses, d’acord amb 
això i considerant les adquisicions de bens 
i serveis en les que Integral pot triar un pro-
veïdor implicat en la construcció del Mercat 
Social:
A l’any 2015, el 54,4% de les adquisicions “amb 
tria” han estat fetes a entitats que construeixen 
Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
A l’any 2016, el 54,5 % de les adquisicions “amb 
tria” han estat fetes a entitats que construeixen 
Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
Novament, mica en mica, Integral va consoli-
dant també aquest 5è. Compromís que ens de-
mana la nostra implicació en la construcció del 
Mercat Social.

6è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL PENSAMENT COOPERATIU
Amb aquest compromís Integral 
es compromet a: Col·laborar ac-

tivament en la generació i difusió de Pensa-
ment Cooperatiu, amb especial èmfasi en que 

aquest pensament possibiliti la translació de 
coneixement cooperatiu en aplicació pràctica 
del mateix.
Integral ha intentat desenvolupar diverses ini-
ciatives per tal de satisfer aquest compromís, 
però cap d’elles ha reeixit i per tant en aquest 
moment:

considerem que:  
aquest compromís no s’ha complert

Novament, durant 2017, Integral intentarà ge-
nerar una iniciativa estable que permeti satis-
fer els requeriments d’un compromís que no 
hem pogut tirar endavant en aquests anys.

7è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB ELS PRINCIPIS COOPERATIUS 
I LA TRANSPARÈNCIA
Amb aquest compromís Integral es 

compromet a: Que els Principis Cooperatius i la 
Transparència acompanyin permanentment el 
desenvolupament del Compromís Arc Iris, que-
dant això assegurat a través de la creació de 
la figura de la “Persona Garant del Compromís 
Arc Iris” que serà duta a terme per una persona 
u organització de reconegut prestigi en l’àmbit 
cooperatiu.

L’Escola Sant Gervasi va acceptar ser la Perso-
na Garant del Compromís Arc Iris, a través de la 
persona del seu President Executiu David Cos. 

En David Cos no ha reportat que cap coope-
rativa s’hagi adreçat a ell per fer valer la seva 
condició de persona garant i per tant podem 
afirmar que el desenvolupament del Compro-
mís Arc Iris s’està produint sense cap incidèn-
cia ni reclamació. Un fet molt i molt important 
per a nosaltres. 

Aquest és l’estat dels compromisos en el mo-
ment de tancar el Balanç de 2016.

Compromís
Arc Iris
Integral és 

una Cooperativa
per a Cooperatives

Integral som una Cooperativa que pres-
ta serveis d’assessorament i consultoria 
a Cooperatives de pràcticament totes les 
branques. Tenim, des del nostre naixement 
a l’any 1987, una clara vocació de ser una 
Cooperativa per a Cooperatives.
Al mes d’abril de 2011, vàrem posar dem-
peus el nostre Compromís Arc Iris, i ja us 
vam presentar els Balanços anuals des de 
2011 fins a 2015. Fem el mateix ara amb 
el Balanç de 2016, en allò que suposa, per 
tant, la seva sisena edició. Ho fem amb tota 
transparència i amb un profund agraï-
ment que es deriva del fet que mica en 
mica el Compromís Arc Iris va arribant a 
una més gran quantitat de Cooperatives, i 
aquest és el nostre compromís central i que 
li dóna sentit.

2015 2016 Variació
Coops. ateses de forma 
directa  77  83   6%  8%

Coop. ateses Programa 
Aracoop i l’Ajunt. Vallirana 25 4

Total Cooperatives ateses 
directa e indirectament 102 87

ESTAT DELS COMPROMISOS 2015 2016

1. Integral una Cooperativa

2. Integral experta 
en Cooperatives

3. Integral amb 
les Coops. de Nova Creació

4. Integral amb les 
Cooperatives Federades

5. Integral amb el 
Mercat Social

6. Integral amb 
el Pensament Cooperatiu

7. Integral amb 
els Principis Cooperatius 
i la Transparència

2015 2016 Variació
Cooperatives 
federades  48  56   8 17%

Import total 
del dte. 19.019€ 23.227€ 4.208€ 22%
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MÚSICA

ESTOC DE VEUS TORNA A MARIDAR EL VI 
I EL CANT CORAL AL TEATRE CAN GOMÀ
La formació molletana de cant coral Estoc de veus, exconcursant d’Oh Happy Day, repetirà aquesta 
primavera el maridatge musical Notes de Vins al teatre Can Gomà. La cita serà l’1 d’abril, amb funcions 
a les 18 h i a les 21 h, i l’assessorament del sommelier baixvallesà Jaume Folguera. Les entrades  
ja estan a la venda, i es poden comprar a La Marineta cada dilluns i dimecres entre les 18 i les 21 h.

MÚSICA  ‘TORNA-LA A TOCAR’ FORMA PART DELS ACTES DE L’EXPOSICIÓ ‘ENTRE SALONS’

Visitants, torneu-la a tocar

MOLLET. Dissabte, l’Abelló propo-
sa l’original iniciativa Torna-la a 
tocar, una activitat oberta a tot-
hom en què, qui ho vulgui, podrà 
interpretar peces de qualsevol 
estil musical amb el piano de cua 
que hi ha instal·lat a l’exposició 
Vestigis del Modernisme. Entre Sa-
lons. Granados & Pellicer. 

És la primera vegada que a 
Mollet es reprodueix una inicia-
tiva com aquesta, que, en canvi, a 
Barcelona ja fa anys que es porta 
a terme en diversos espais pú-
blics de la mà de l’associació del 
Concurs de Música Maria Canals. 
Des del Museu han fet una crida 
a la participació a tots els músics 

UNA EXPOSICIÓ QUE PORTA CUA  El Museu ha insta·lat un piano

professionals i amateurs, i als 
alumnes i professors de les esco-
les de música molletanes. L’acti-
vitat també està oberta al públic 
que només vulgui anar a escoltar 
música i visitar l’exposició, que 
precisament recorda la figura del 
pianista i compositor Enric Gra-
nados. L’horari d’obertura serà 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 

Per arrodonir la jornada, a les 
12 h, a la mateixa sala de l’expo-
sició, hi haurà un concert a càrrec 
de Langsam Trio, un grup format 
pels professors de l’Escola Mu-
nicipal de Música Carme López 
(soprano), Pep Mira (clarinet) i 
Daniel Gálvez (piano). El recital 

MITMO 2017 

La Mostra Internacio-
nal de Titelles de 
Mollet (MIT-
MO), que se 
celebrarà del 6 al 8 
d’abril, enceta el pro-
grama previ d’acti-
vitats aquest dilluns 
a La Marineta amb 
una exposició de la 
sexagenària compa-
nyia de titelles Guinyol 
Didó. La mostra en re-
passa la història a través de 
fotografies i putxinel·lis originals.

Guinyol Didó va néixer a Vila-
nova i la Geltrú de la mà de Ra-
mon Sánchez, deixeble del cèle-
bre matrimoni titellaire format 
per Ezequiel Vigués Didó i Teresa 
Riera. L’any passat, durant la 10a 
MITMO, l’alcalde Josep Monràs 
va lliurar a Sánchez un Mollet 
Mullat, la mascota del festival, en 
reconeixement als seus 60 anys 
d’activitat titellarie. 

Presentació i cicle als aparadors
Aquest dimarts (18 h), La Marine-
ta acollirà la presentació de l’11a 
edició de la MITMO, un acte obert 
que anirà precedit del recorregut 
inaugural (17 h) des de la pla-
ça Catalunya del 6è Circuit dels 
Aparadors dels Titelles, dedicat 
als contes clàssics. Els infants que 
s’hi uneixin tindran una bossa de 
la MITMO de regal. n

Els titelles Guinyol 
Didó s’exposen 
a La Marineta

museu abelló

Per descobrir la música impressionista  
de Granados, el Museu convida a tocar 
aquest divendres (20 h) el Trio Jakob, 
un grup de cambra del Conservatori 
Superior del Liceu format per Asier 
Merino (violí), Imanol Casan (piano) 
i la molletana Carla Peña (violoncel), 
que interpretarà peces del cèlebre 
músic i de Manuel de Falla.  
La formació acaba de guanyar el  
3r premi al 10è Concurs de Cambra  
de Barcelona. L’entrada és gratuïta.

PRÈVIA MUSICAL 
AMB EL TRIO JAKOB

Concert

El Museu Abelló posa dissabte un piano a l’abast de qui vulgui tocar-lo

MOLLET. El Centre Cultural La 
Marineta exposa des d’aquest di-
vendres la mostra Passadissos, un 
projecte d’intervenció artística a 
càrrec dels alumnes de batxillerat 
artístic de l’Institut Mollet, coor-
dinat per l’escultora aragonesa 
Marina Rubio. 

L’exposició és el resultat del 
laboratori creatiu que durant sis 
mesos ha dut a terme l’alumnat, 
amb l’assessorament de Rubio, 
cada dimecres a La Marineta. En 
el decurs del taller, l’equip ha 
desenvolupat una tasca creativa 
a l’entorn del concepte de frag-
mentació, “entesa com a forma 
de construcció, de trobar en 
l’objecte i la seva repetició una 
manera de crear un tot”. Els jo-
ves han treballat en grups, però 
han desenvolupat cadascun dels 
projectes personalment, des de 
la producció i els acabats fins a la 
instal·lació final de les peces.

 Passadissos s’exposa en espais 
poc freqüentats de l’equipament, 
amb peces i escultures fetes a 
partir de tècniques com el colla-
ge o  l’assemblatge d’objectes de 
tota mena. La inauguració tindrà 
lloc aquest divendres a les 19 h 
i comptarà amb la presència de 
l’alumnat, representants de l’Ins-
titut Mollet i la regidoria de Jo-
ventut, i Marina Rubio. n

estarà acompanyat d’un vermut 
cortesia de l’establiment de Mo-
llet Bodega Segalés. n

ART

Els alumnes de 
batxillerat artístic
inauguren la mostra 
‘Passadissos’
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MOLLET. El Casal Cultural posa en 
marxa aquest diumenge el primer 
cicle de cultura infantil El Petit Ca-
sal, un programa mensual d’espec-
tacles d’animació adreçat als més 
menuts i les seves famílies. 

Un diumenge al mes –a les 11 h–, 
la sala d’actes obrirà les portes al 
públic familiar amb propostes ar-
tístiques de totes les disciplines. La 
idea, però, és que els pares i mares 
puguin aprofitar l’estona de l’es-
pectacle per fer un vermut, inclòs al 
preu de l’entrada (8 euros per uni-
tat familiar). “Ja fa dos anys que un 
grup de socis d’El Casal que som 
pares hi donem voltes. La volun-
tat és obrir-nos a noves disci-
plines i a edats diferents”, apunta 
Oriol López, soci d’El Casal i un dels  
impulsors de la iniciativa.

Aquesta temporada, el cicle 
comptarà amb les actuacions dels  
cantautors molletans Oriol Bar-
galló (26 de març) i Faustí Ronda-
llaire (4 de juny), la contacontes de 
Sant Pere de Vilamajor Musicanna 
(7 de maig) i el grup d’animació in-

ARTS ESCÈNIQUES  ORIOL BARGALLÓ INAUGURA EL PETIT CASAL

El Casal estrena un 
cicle de cultura infantil

ORIOL BARGALLÓ  

fantil de Santa Perpètua La Belluga 
(2 de juliol, al Jardinet). 

L’encarregat d’inaugurar el cicle, 
aquest diumenge (11 h) a la sala, és 
l’històric cantautor infantil de Mo-
llet Oriol Bargalló, que compta amb 
més d’un quart de segle de trajec-
tòria professional. L’animador hi 
actuarà amb Amanida de maina-
da, un espectacle amb cançons i 
danses pròpies i altres temes po-
pulars, d’estil folk-country. n

o.b.

Dos baixvallesans, a la 
comèdia de la temporada

arxiu

‘FAIRFLY’  Amb Queralt Casasayas (esq.) i Aitor Galisteo (dreta)

ACTORS A ‘FAIRFLY’, DE LA COMPANYIA LA CALÒRICA

Amb menys d’un mes de funcions 
al Teatre Tantarantana de Barce-
lona, Fairfly, l’última producció 
teatral de la companyia indepen-
dent La Calòrica, ja ha estat con-
siderada per la crítica com una 
de les comèdies de la temporada. 
La sala barcelonina, de moment, 
l’acaba de prorrogar fins al 2 
d’abril.

Darrere de Fairfly hi ha l’actriu 
montmelonina Queralt Casasayas 
i el molletà Aitor Galisteo-Rocher. 
Aquesta és la primera col·labo-
ració de La Calòrica amb Casa-

sayas,  que ha participat abans en 
diversos projectes professionals 
–Fedra, La Bête, Fuenteovejuna– i 
forma part de la companyia Les 
Bianchi. Galisteo, en canvi, treba-
lla des de fa anys a La Calòrica. 

Fairfly explica la història de 
quatre amics que intenten sor-
tir-se’n després que l’empresa on 
treballen apliqui un ERO. L’obra 
parla, segons el director, Joan 
Yago, “sobre la bombolla de 
l’emprenedoria i la distància 
entre allò que ens proposem i 
allò que acabem fent”. n

SANT FOST. El teatre familiar torna 
aquest diumenge (12 h) a l’audi-
tori de L’Ateneu de Sant Fost amb 
l’original La vaca que canta de 
PocaCosa Teatre. L’obra és una 
combinació de comèdia infantil 
i òpera perquè els més menuts 
s’introdueixin al món d’aquest 
gènere musical. Narra la història 
de la Sofia, una vaca que viu al 
camp i que, a diferència de totes 
les altres vaques, canta òpera. 
Escoltant la ràdio sent la notícia 
que es convoca el primer Concurs 
d’Orquestres de la Ciutat. Només 
li cal trobar una orquestra per po-
der participar-hi, però per a això 
caldrà que baixi a la ciutat i aban-
doni casa seva.

L’òpera infantil 
‘La vaca que canta’
arriba a L’Ateneu

MARTORELLES. En el marc del pro-
grama cultural dedicat a la DO Ale-
lla del projecte de la Generalitat 
Biblioteques amb DO, la Biblioteca 
Montserrat Roig de Martorelles 
acull aquest dijous (20 h) el tast 
teatral Mai convidis un sommelier 
a prendre una Coca-Cola. Interpre-
tada per Lara Díez ( l’Anna Gabriel 
de Polònia) i Marta Codina, l’obra 
d’Elisenda Guiu situa l’espectador 
en una sala de tast on es troben 
una reputada sommelier i una 
actriu amb poca fortuna. Durant 
l’espectacle, la Biblioteca lliurarà 
els premis del 1r Concurs de Vins-
tagram de Martorelles. Tot seguit, 
se servirà un tast de vi de la DO 
Alella.

Teatre i vi d’Alella 
a la Biblioteca 
Montserrat Roig

PARETS. Diumenge (18 h), el teatre 
Can Rajoler aixeca el teló a la ver-
sió teatral del clàssic L’aneguet 
lleig, de la Cia. Dreams Teatre. De 
la mà de l’entitat Rialles Parets, 
la canalla podrà descobrir la his-
tòria de l’ànec que neix amb un 
aspecte diferent de la resta dels 
seus germans, i viure el periple 
que ha d’emprendre l’au abans de 
convertir-se en cigne.

Dreams Teatre és una compa-
nyia de Barcelona especialitzada 
en l’adaptació de contes populars 
i produccions pròpies infantils. 
Nascuda el 1995, està formada 
des de llavors pel tàndem d’ac-
trius Montserrat Miralles i Roser 
Contreras.

Rialles porta la 
versió del clàssic 
‘L’aneguet lleig’
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dissabte 25

diumenge 26

divendres 24

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

Molt tapat des de prime-
ra hora. A partir de migdia, 
precipitacions, que al ves-
pre podrien ser molt fortes.

Pausa al matí, encara que 
continuarà molt tapat. A la 
tarda alguns ruixats disper-
sos  de poca intensitat.

Continuaran els ruixats 
dispersos. Malgrat això, les 
temperatures aniran pujant 
progressivament.

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, 16 20ºC 7ºC 16ºC - 23 km/h SE

DIVENDRES, 17 23ºC 6ºC 13ºC - 26 km/h SSW

DISSABTE, 18 21ºC 7ºC 16ºC -  26 km/h SSE

DIUMENGE, 19 22ºC 8ºC 17ºC - 19 km/h SSE

DILLUNS, 20 21ºC 8ºC 16ºC - 29 km/h SSE 

DIMARTS, 21 17ºC 8ºC 15ºC - 26 km/h SE

DIMECRES, 22 19ºC 10ºC 16ºC -                         37 km/h SSW

=

OCI  SIS HORES DE JOC A LA PRIMERA ‘GAMER NIGHT’ DE MOLLET

Els videojocs irrompen 
al Mercat Vell per una nit
MOLLET. El Mercat Vell acollirà 
aquest divendres la primera Ga-
mer Night que es fa a la ciutat. 
L’activitat, organitzada per l’Ajun-
tament i l’associació vallesana 
Social Lovers, convertirà l’equi-
pament en una sala recreativa en 
què el jovent podrà  jugar durant 
sis hores ininterrompudament  
–de les 18 a les 00.30 h– als video-
jocs més populars.

A l’esdeveniment, que és gratu-

ït, s’hi podrà participar en equip, 
i hi haurà tornejos dels jocs Clash 
Royal, FIFA 17, Pokémon Sol & 
Luna, Mario Kart i Rocket League. 
També  se celebrarà una compe-
tició de jocs de ball. L’equip ven-
cedor podrà guanyar una consola 
Nintendo DS.

L’entitat Social Lovers, impulso-
ra de l’acte, ja va portar a la tardor 
la primera  trobada d’aficionats al 
joc Pokémon Go. n

A partir de l’abril, cada darrer di-
jous de mes, a partir de les 20 h, 
la Llibreria L’Illa de Mollet apuja-
rà la persiana als lectors del nou 
club de lectura.

Per donar a conèixer la iniciati-
va, l’equipament farà una prime-
ra reunió amb les persones inte-
ressades a formar-ne part aquest 
dimarts (20 h). L’objectiu és con-
solidar un grup de lectors a partir 
d’aquesta data.

Un membre de l’equip de L’Illa 
dinamitzarà cada sessió i, sempre 
que sigui possible, l’establiment 
convidarà algú relacionat amb 

cada llibre, ja sigui l’autor, l’edi-
tor o, en cas de que sigui un llibre 
escrit en llengua estrangera, el 
traductor. 

Les persones que vulguin su-
mar-se al club delectura, poden 
esciure un correu a illallibres@
gmail.com.

Trobada amb David Cirici
Dijous (20 h), L’Illa acollirà la 
presentació de l’últim Premi Sant 
Jordi, la novel·la El setè àngel de 
David Cirici. L’acte el presentatrà 
Sergi Bolea, president d’Òmiun 
Cultural del Vallès Oriental. n

La Llibreria L’Illa posa en 
marxa un nou club de lectura

LITERATURA  SELECCIONAT PER ‘LA INMENSA MINORÍA’

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
publicat 1.000 exemplars nous 
del llibre Mirades. La Llagosta: 
passat, present i futur, que va sor-
tir a la llum el novembre passat 
amb motiu del 80è aniversari del 
municipi. L’obra ha estat editada 
per Contrapunt SCCL i distribuïda 
gratuïtament per l’Ajuntament. 
Les persones que vulguin tenir-ne 
un exemplar podran obtenir-lo 
a l’OAC a partir del 3 d’abril fins 
que se n’esgotin les existències.

Mil nous exemplars 
del llibre ‘Mirades’ 
sobre la Llagosta

EDITAT PER CONTRAPUNT

SANTA MARIA. L’Ajuntament de 
Santa Maria ha publicat les ba-
ses del 2n Concurs de Narrativa 
Curta Font de la Teula, que es lliu-
rarà per Sant Jordi. El certamen 
és obert a tothom i inclou dues 
categories: una per a infants de 
8 a 15 anys i l’altra per a adults 
majors de 16 anys. Les persones 
que vulguin participar-hi hauran 
de presentar les obres originals 
en paper a l’Ajuntament entre 
aquest dilluns i el 9 d’abril. A més, 
s’haurà d’enviar una còpia en for-
mat digital a smmt.ajuntament@
santamariademartorelles.cat, o 
bé entregar-la en un suport físic. 
Tot i que la temàtica és lliure, és 
indispensable que els relats inclo-
guin el nom del municipi. L’exten-
sió dels textos no haurà de supe-
rar les dues pàgines.

El jurat del concurs farà pú-
blic el veredicte el 23 d’abril. Els 
guanyadors obtindran dotaci-
ons d’entre 100 i 150 euros en 
el cas de la categoria d’adults, i 
d’entre 30 i 50 en el de la cate-
goria infantil.

Convocat el 2n 
Concurs Font de la 
Teula de narrativa

POPULAR PRIMERA      DIADA DEL 25è ANIVERSARI DE LA COLLA

Els Castellers s’estrenen amb la torre de 6
La primera diada de la temporada del 25è aniversari dels Castellers de 
Mollet deixava aquest diumenge bon regust a la plaça Prat de la Riba.  
Els molletans van signar una actuació impecable, amb un 5d6, un 3d6 per 
sota, la torre de 6 i un 3d6 net, executats sense complicacions. La diada 
també va comptar amb la participació de les colles castelleres de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Alt Maresme.

castellers de mollet

El paretà Miguel Ángel 
Ortiz, finalista al Premio 
Mandarache de literatura

aj. cartagena

MIGUEL ÁNGEL ORTIZ

PARETS. L’escriptor de Parets Mi-
guel Ángel Ortiz és un dels tres fi-
nalistes de la 13a edició del Premio 
Mandarache amb la novel·la La in-
mensa minoría, que situa la trama 
entre un grup d’adolescents que 
viuen a una barriada pobre de la 
Zona Franca de Barcelona. 

El premi l’organitza Grupo Pro-
motor, un grup de bibliotecaris 
i professors de Cartagena. Cada 
any trien tres novel·les d’autors 
espanyols. Enguany, han selecci-
onat Ortiz, Milena Busquets –per 
También esto pasará– i Juan Pablo 
Villalobos –per Te vendo un perro. 
A partir del 24 d’abril, 5.000 alum-
nes de la ciutat murciana decidiran 
amb els seus vots la novel·la gua-
nyadora , que rebrà 3.000 euros.

Ortiz (Ciutat del Cap, 1982) va 
viure a Burgos abans d’arribar 
a Parets, on ha estat jugador de 

l’equip de futbol. El 2013 va pu-
blicar la seva primera novel·la, 
Fuera de juego, que precisament 
parla d’aquest esport, un tema 
que també apareix a La inmensa 
minoría. n c.m.clavell
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El Racó de Laura
TAPES i ENTREPANS

C. Francesc
Macià, 89

(Mollet)

Ens trobaràs a:

 

Umami Restaurant, a la 
plaça Major, 7, de Mo-
llet, és un establiment 
de restauració de pri-
mera qualitat inaugu-
rat fa poques setmanes 
que ofereix una cuina 
tradicional elaborada 
amb les tècniques més 
actuals. L’ús de produc-
tes de qualitat i l’elabo-
ració cuidada són l’es-
sència de la seva oferta 
gastronòmica, fruit de 
la professionalitat dels 
seus cuiners i de tot el 
personal de l’establi-
ment. De dimarts a divendres hi trobareu la possibilitat de degustar un 
excel·lent menú de migdia, mentre que els dijous i divendres nit, els dis-
sabtes migdia i nit i els diumenges migdia la millor selecció de la cuina 
tradicional la trobareu a la seva extensa carta de cuina creativa però 
alhora tradicional: hamburguesa de peus de porc, canelons de pintada, 
fideuà de pescadors, carpaccio de bacallà... Umami Restaurant, a més, ja 
ha obert la terrassa d’estiu per gaudir dels millors plats a la fresca. Visita 
Umami Restaurant, alta qualitat a un preu excel·lent.

UMAMI RESTAURANT  Plaça Major, 7  I  MOLLET DEL VALLÈS    
Tel. 93 763 97 56  I  www.umamimollet.com  I  Facebook: Umami Restaurant

UMAMI RESTAURANT, CUINA 
TRADICIONAL ELABORADA
AMB PRODUCTES DE QUALITAT

RESTAURACIÓ
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