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FÒRUM ABELLÓ

La sarsuela
amb DO Mollet
arriba al quart
de segle
El Fòrum Abelló celebra diumenge
el 25è aniversari amb un espectacle
antològic al teatre de Can Gomà
MOLLET. 
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‘LOS GABILANES’ La primera posada en escena de la companyia molletana l’any 1992
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Al llarg de la seva història, el Fòrum
Abelló ha portat a escena una vintena de muntatges, la majoria dels
quals seran presents aquest diumenge a l’espectacle Antologia que
l’entitat ha preparat per celebrar el
25è aniversari. Isabel Cano, Carles
Cremades, Joan Antoni Salom,
Cristina Gómez i Joan Garrido interpretaran les diferents peces del
repertori sarsuelístic, sota la direcció musical de Daniel Pérez i l’escènica de Joan Garrido, i la coordinació de l’entitat de Manuel Padillo.
Entre les peces que el Fòrum
Abelló ha dut a Mollet, a banda de
Los Gavilanes i Cançó d’Amor i de
Guerra, hi ha La leyenda del beso
(1996), La Dogaresa (1999), La

Rosa del Azafrán (2000), El Cantar del Arriero (2001), La Corte del
Faraón (2002), Luisa Fernanda
(2004), Bohemios (2005), Gigantes y Cabezudos (2006), El Barberillo de Lavapiés (2007), El
Desbán de la Sarsuela (2009), La
Generala (2010), La Verbena de la
Paloma (2011), El Dúo de la Africana (2013) i Katiuska (2013).
Tot i ser una entitat sense ànim de
lucre, la professionalitat dels muntatges ha estat la marca de la casa.
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CIUTADANS
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EL MOLLETÀ JOSEP GORDI ÉS TRIAT NOU DEGÀ
DE LA FACULTAT DE LLETRES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
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EDUCACIÓ LA CIUTAT TÉ CENSATS 560 NENS QUE HAURIEN DE COMENÇAR L’ESCOLARITZACIÓ

MOBILITAT

ALIMENTACIÓ

Mollet perdrà un grup de P3
al Montseny el proper curs

L’Ajuntament de
la Llagosta vol
impulsar camins
escolars segurs

Mollet exposa el
pla de menjadors
ecològics a les
escoles bressol
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El Departament no obrirà el grup “excepcionalment”, segons la direcció, per
fer espai i encabir d’aquí dos cursos els alumnes del Longaron, que tancarà
MOLLET. / !#!
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SOLIDARITAT

L’Ajuntament de
Sant Fost aporta 180
litres de llet a Càritas
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SANITAT

Xerrada al Casal
sobre el problema
de l’hepatitis C
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SALUT LES INSTITUCIONS COL·LABORARAN EN ÀMBITS COM EL FORMATIU I DE RECERCA

HABITATGE

L’Hospital de Mollet signa un
acord amb l’Escola Pia de Caldes

La Caixa reobre la
llista per accedir
als pisos de lloguer
de La Vinyota

HOSPITAL

MOLLET DEL VALLÈS. 1 "%
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MOLLET.

RÚBRICA Fabré (esq.) i Rodríguez (dr.) en l’acte de signatura
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FORMACIÓ

Nou curs de primers
auxilis de Creu Roja
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TELECOMUNICACIONS ELS VEÏNS PODRAN CONTRACTAR EL SERVEI EN ELS PROPERS DIES

Telefonica dóna
cobertura
de fibra òptica
a Martorelles
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VIA PÚBLICA

Parets habilitarà
dos nous espais
com a parcs
per a gossos
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PROGRAMACIÓ

CIUTADANS EL PROJECTE S’EMMARCA EN L’AGERMANAMENT ENTRE LES TRES POBLACIONS
NAIXEMENTS
Divendres 13 de març
A les 20.30h. Mosaic (r)
Dissabte 14 de març
A les 13.30h. Resum informatiu de la
setmana
Diumenge 15 de març
A les 22h. La Jornada del diumenge
Dilluns 16 de març
A les 20.30h La jornada. Presentat per
Albert Maspons i Bea Amadó-Lóriga
Dimarts 17 de març
A les 20.30 h Montornès a fons. Moderat
per Susanna Aguilera
Dimecres 18 de març
A les 20.30 h Xerrameques (programa
infantil). Presentat per Miquel Pérez
Dijous 19 de març
A les 20.30 h Visions. Presentat per Neus
Parés i Alicia Navarro
I a més VV Notícies cada dia a les 20.00,
22.00, 00.00, 02.00, 04.00, 06.30, 10.00,
13.30 i 15.00 h.
www.vallesvisio.cat

Can Rajoler acull l’estrena del
documental sobre les migracions
de Chilluévar i Santo Tomé a Parets
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FAMÍLIA TARRÉS

Empresa: Ramlou
Components: Ramon Olive,
Lourdes Sampedro, Sergi Ollé
Tel. 658 972 489
605 704 097
Mail:
ramloucrecimiento@gmail.com
Web: www.ramlou.com

Isaac Fernández Velázquez (Mollet)
Dimecres 4
Pol Jiménez Peláez (Mollet)
Divendres 6
Ahmed Ouafae (Mollet)
Jimmy Montaya Cancel (Les Franqueses)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

DEFUNCIONS
Dimarts 3
Honorata Alcoceba Arriba (Mollet)

85 anys

Dimecres 4
José Ruíz Ramos (Mollet)

84 anys

Francisco Calderón Sánchez (Mollet) 70 anys
Adela Villorbina Fontanet (Sta. Perp.) 83 anys
Dijous 5
Vicenta Méndez Trulls (Sta. Perpètua) 92 anys
Divendres 6
Diego Muñoz Merchán (Mollet)

69 anys

Dissabte 7
José Tarrés Franch (Mollet)

91 anys

Ana Molina Cañas (Montmeló)

87 anys

Diumenge 8
Montserrat Artés Papiol (Mollet)

99 anys

Dilluns 9
Antonio Azcón Lahoz (Mollet)

81 anys

Francisco Muñoz Montaño (Montmeló) 85 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà
i la Funerària Montserrat Truyols

ENTREVISTA SETMANAL
-Quan va nèixer l’empresa?
-L’any 2010
-Què ofereix i quin objectiu té?
-La nostra intenció és formar i donar a conèixer la nostra experiència, a totes aquestes persones que desitgen més a la seva
vida (un canvi, iniciar un projecte, empresa o negoci, etc) per tal
que puguin augmentar la seva qualitat de vida tant personal,
com financera. Els nostres 8 anys d'experiència en el món de la
formació ens avalen.
- A què es dedica l’empresa?
-Al desenvolupament i Creixement Personal. A l'ajuda i millora
de l'enfocament dels emprenedors negocis, empreses i autònoms. Aprendre a Invertir
en la Borsa Americana (accions, opcions, ETF).
Aquestes formacions presencials o on-line estan dissenyades utilitzant les tècniques
que fan servir persones de alt èxit i orientat a persones que desitgin un canvi en la
seva vida, tant en projectes a nivell personal com empresarial o financer. Es poden
entendre d'una manera senzilla i comprensible, integrant els coneixements i l'experiència, realitzant els diferents seminaris cursos o tallers. No només serà un acostament potencial al teu projecte, sinó que representarà un creixement i una expansió
en la teva vida, millorant-la dia a dia cap a un futur millor.
La nostra filosofía va orientada a l'acció, pensem que sense acció no hi ha canvis:
Pensament + Idees + Acció = Realització
- Sou usuaris habituals del centre MOLLET COWORKING?
-Sí, tenim pensat establir a Mollet Coworking el centre referent per realitzar les nostres formacions i consultories de Mollet i tot el Baix Vallès.
-Quin curs realitzareu a l’espai polivalent?
-25 i 26 d'abril, curs dirigit a emprenedors, empresaris i autònoms anomenat Com
emprendre o potenciar el teu negoci o empresa, on ensenyarem les millors
estratègies utilitzades per persones d'èxit que et marcaran un salt per maximitzar i
potenciar el teu negoci o empresa. Tot això o realitzarem a traves de teoria i practica on sortiràs amb les eines adequades per una efectiva aplicació que et portarà a
una millora del teu negoci.
Presentació gratuïta del curs el proper 10 d'abril a les 19 h. Important confirmar assistència a hola@molletcoworking.com degut a l'aforament de la sala.
-Perquè MOLLET COWORKING i no un altre espai?
-Perquè ens hi trobem còmodes amb la localització i la seva filosofia de treball.

Dimarts 3

FARMÀCIES DE TORN
MOLLET
Farmàcies de guàrdia diürnes
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13. CLIMENT. Pompeu Fabra, 81
14. CONCEPCIÓN. Gallecs, 73
15. GARNÉS. Cervantes, 29
16. LAFARGUE. Can Flaquer, 19
17. MARTÍNEZ. Diputació, 9
18. MORALES. Ferrer i Guardia, 39
19. ROVIROSA C. Av. Rívoli, 23
Farmàcia de guàrdia nocturna
MORALES.

Ferrer i Guardia, 39

SANT FOST
15. I. IGLESIAS. Prat de la Riba, 5

MARTORELLES
29. C. HOLGUERA. c. Nou, 4
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CIUTADANS EL GOVERN LOCAL INCREMENTA UN 9% LA PARTIDA RESPECTE A 2014
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SUCCESSOS LA VÍCTIMA SERIA UNA VEÏNA DE MARTORELLES
N.O.

L’Ajuntament destina 237.535 euros
a subvencions per a entitats
MOLLET. 1* !#! 
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AL LLOC DELS FETS Mossos i ambulància a l’avinguda

Una dona mor atropellada
a l’avinguda Piera
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Inauguració del nou
parc de la Torrentera

Tomàs Molina parla de
meteorologia al Casal

SANTA MARIA. !#*
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EDUCACIÓ GUARDÓ AL FESTIVAL DE CLIPMETRATGES 2015
CENTRE D’ESTUDIS MOLLET

GUARDONATS Moment del lliurament al CaixaForum

Premi de Mans Unides per un
curt del Centre d’Estudis Mollet
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MUNICIPALS 24M MANEL SOSTRES, DE MOVIMENT D’ESQUERRES, ÉS EL NÚMERO 5 DE LA LLISTA ENCAPÇALADA PER ORIOL LÓPEZ
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PRESENTACIÓ Oriol López i Manel Sostres (d’esquerra a dreta)
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Manel Sostres
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La candidatura serà encapçalada per
López, Marta Vilaret (2), Josep Gordi
(3), Judith Vizcarra (4) –tal com ja
havia avançat Esquerra– i incorpora
Manel Sostres (5) com a primer
militant de Moviment d’Esquerres a la
llista. Malgrat que la coalició preveu un
acte de presentació de candidatura el
dia 20 de març a Can Gomà, López
avançava els 10 primers candidats. El
número 6 serà Josep Amaya d’ERC;
l’independent Pere Reyes, el 7;
Marina Planellas, de la JERC, el 8;
Susana Vega, també independent,
com a 9, i Eva Gonzalo, de MES, el 10.
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CANDIDATA

IUSF fa l’acte oficial
de Montse Sanmartí
com a cap de llista
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LLISTA

L’assemblea del PSC
de la Llagosta aprova
divendres els candidats
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LES SECCIONS LOCALS DE SIS MUNICIPIS INCLOURAN ALS PROGRAMES ELECTORALS EL PROJECTE DE RECUPERACIÓ D’EL CALDERÍ

PRIMÀRIES

Esquerra vol una línia de
transport Sant Fost-Caldes

Sumem Parets tria
l’ordre de la llista
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MUNICIPALS 24M L’ACORD D’ICV-EUIA AMB PODEMOS HA TRENCAT LA CANDIDATURA

DIJOUS ES PRESENTAVEN A LES XARXES SOCIALS
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ICV-EUIA RECORDA QUE ES VA IGNORAR
LA PETICIÓ DE RETIRADA DEL RADAR
ASSEMBLEA La primera assemblea de Crida per Mollet
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PROCÉS CONSTITUENT
I L’ESPERIT INICIAL

 ICV-EUiA ha recordat que, fins ara, l’equip de govern de Mollet (PSC-CiU)

havia ignorat les peticions de retirada del radar de la Ronda dels Pinetons, una
mesura que ara sí que aplicarà i que anunciava la setmana passada. La Coalició
critica que el govern actuï “de manera electoralista”, malgrat considera que la
decisió d’eliminar el radar demostra “que hi ha alternatives per garantir la
seguretat viària”. La Coalició ha recordat que el 2014 va posar en marxa una
campanya contra els radars “que només tenien finalitat recaptatòria”.

 Procés Constituent, que formava

part de la Crida, ja es desmarcava la
setmana passada de qualsevol
candidatura a Mollet, en no haver
pogut assolir l’objectiu fundacional
de la Crida, que dilluns recordava en
un comunicat: “Defensem una
candidatura municipal més enllà d’una
simple suma de sigles. Defensem una
proposta ciutadana construïda a
partir de la implicació de persones
compromeses amb la ciutat”.
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La indústria arrelada als territoris,
oportunitat per a l’ocupació de qualitat
JOSEP CANO

Mireia Solsona: “Europa ens demana que tornem la
mirada a la indústria”

ISTOCK.COM

La indústria automobilística és una de les més importants al territori
Cava a Sant Sadurní d'Anoia

Requerir mà d'obra especialitzada, oferir
perspectives de continuïtat i desenvolupament professional, salaris més alts que la
mitjana dels sectors productius i un volum
de contractes fixos superior, fa de l'impuls
a la indústria una estratègia per generar
ocupació de qualitat. El projecte Ocupació
a la Indústria Local materialitza l'aposta
de la Diputació de Barcelona per afavorir
la competitivitat de les empreses incloses
als sectors industrials arrelats als territoris
i amb capacitat per pal·liar l'impacte de
l'atur, sobretot, en els col·lectius on té
major incidència.
La mirada supramunicipal i col·laborativa
impregna la iniciativa, que busca tirar
endavant projectes d'ampli abast a les
comarques de la demarcació. Per això, les
propostes dels territoris s'adreçaran a una
massa poblacional mínima de 30.000
habitants i no serà estrany que els governs
locals hagin de treballar plegats per presentar els projectes de millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral de persones a
l'atur, amb especial atenció a les majors de
45 anys, les menors de 34 i les aturades de
llarga durada.
L'activitat productiva industrial de la
demarcació és diversificada i, en molts
casos, els sectors s'identifiquen amb un
territori específic. D'aquí que, com a tret
estratègic de la convocatòria, dotada amb
dos milions d'euros, els projectes focalitzaran els esforços en sectors que formen

part d'un sistema productiu local, és a dir,
en activitats localitzades en un entorn productiu on empreses del mateix sector, per
proximitat i característiques comunes,
poden cooperar, generar economies
d'escala, disposar d'alta flexibilitat productiva i de mà d'obra relativament abundant i especialitzada.
Centrar els projectes en els sistemes productius locals de la demarcació és un criteri que augmenta les possibilitats de contractació. Per assolir aquest objectiu, un
altre element clau és que la formació que
rebran les persones incloses als projectes
serà en competències aplicables a diferents empreses del mateix sector estratègic.
A més, part de l'èxit estimat passa pel fet
que les empreses contractants hauran participat en la planificació de la formació,
que combinarà teoria i pràctica professionalitzadora. De fet, la millora de l'ocupabilitat de les persones a l'atur es basarà
en un diagnòstic de les necessitats de mà
d'obra especialitzada que tenen les empreses dels sectors industrials escollits en
cada territori, per aconseguir els perfils
professionals que requereixen per les
seves activitats. Així, Ocupació a la
Indústria Local, preveu posar la formació
a l'abast d'unes 800 persones i assolir unes
500 insercions laborals.
facebook.com/DiputaciodeBarcelona
@economieslocals

Mireia Solsona, vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona, sintetitza la línia de
treball prioritària de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, de la qual és responsable,
amb la idea de “lluita contra l'atur”. L'estratègia clau dels governs locals per encarar-s'hi
amb èxit: conèixer les necessitats de les empreses, ajudar-les a créixer i formar les persones sense lloc de feina per cobrir els perfils que requereix el teixit productiu. El projecte
Ocupació a la Indústria Local respon de ple a la fórmula.
-La Unió Europea apunta que la indústria es troba al cor del nou model de creixement
de l'eurozona. Com hi contribueix el nou projecte d'impuls a la indústria local de les
comarques barcelonines?
-Europa ens demana que tornem la mirada a la indústria i un projecte com “Ocupació a la Indústria
Local” és exactament el que fa: apostar per enfortir els sistemes productius locals, és a dir, els
clústers industrials forts de la demarcació, amb capacitat de créixer. I, de rebot, amb capacitat de
generar llocs de treball estables i qualificats.
-Per concretar, quina és la indústria capaç de generar ocupació al nostre entorn?
-La diversitat és característica dels nostres territoris, de manera que els projectes de millora de
l'ocupabilitat poden tocar des de l'activitat vitivinícola al Penedès i el tèxtil a l'Anoia a la indústria
de l'automoció i el metall del Baix Llobregat, passant per la indústria agroalimentària al Berguedà
i Osona i un llarg etcètera. El potencial de la indústria manufacturera a la demarcació és realment
alt.
-Un dels eixos centrals del projecte és la col·laboració publicoprivada. La crisi ha
obligat la Diputació a treballar amb aquesta fórmula?
-Fa més de vint anys que els ajuntaments dissenyen polítiques de promoció econòmica i ocupació.
I per a fer-ho, cal conèixer els agents vinculats al teixit empresarial del territori. No podem reduir
l'estratègia a la urgència de la conjuntura. Ara bé, a ningú se li escapa que la crisi força que la concertació sigui més efectiva. Per això, a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic hem posat en marxa
diversos programes al costat de PIMEC i CECOT, que coneixen millor l'empresariat.
-Quina part del projecte d'impuls a la indústria local depèn del treball amb l'empresariat dels territoris?
-Els governs locals hauran d'entendre's amb les empreses dels sectors per detectar quins perfils
professionals busquen i no troben, analitzar els llocs de treball amb futur i formar les persones a
l'atur d'acord amb el diagnòstic. La iniciativa busca implicar els agents dels sectors productius
locals en les diverses fases del projecte i que els ens locals liderin la construcció d'espais de cooperació. La voluntat va més enllà de l'èxit del projecte. Busquem establir bases per a la col·laboració
publicoprivada com a estratègia pel desenvolupament dels territoris a mitjà i llarg termini. És una
inversió en futur.
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PARETS ACOLLIRÀ DISSABTE EL MERCAT DE LA PAGESIA
AMB PRODUCTES ARTESANALS, ANIMALS I MINICONREUS
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EMPRESA DADES DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

El nombre de veïns de Mollet
afiliats a la Seguretat Social
va créixer un 3,6% el 2014
Del total d’afiliats, el 12% són treballadors en règim autònom
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AFILIATS 2013-14 PER MUNICIPI DE RESIDÈNCIA
MUNICIPI

DESEMBRE ‘13

JUNY ‘14

DESEMBRE ‘14

VARIACIÓ ANUAL

La Llagosta

4.716

4.934

4.946

+4,9%

Martorelles

1.724

1.848

1.791

+3,9%

Mollet

19.221

19.937

19.910

+3,6%

Montmeló

3.324

3.444

3.433

+3,3%

Montornès

6.020

6.196

6.166

+2,4%

Parets

7.871

8.036

8.123

+3,2%

Sant Fost

3.440

3.462

3.489

+1,4%

Sta. Maria de M.

361

355

363

+0,5%

BAIX VALLÈS

46.677

48.212

48.221

+3,3%

FONT: INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
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RACÓ DEL PROFESSIONAL

X AV I E R L L E D Ó

ESTHER MOLINS

Psicòleg General Sanitari
facilitador de canvis i formador

Psicoanalogista, naturòpata i terapeuta floral

DIFERÈNCIES ENTRE
COACHING I PSICOTERÀPIA
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PORS INEXPLICABLES = FLOR DE BACH: ASPEN
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XAVIER LLEDÓ Rambla Nova 42, 6è 1a I MOLLET

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS Av. Llibertat, 20, 2n C

T- 687 42 09 63 / 93 140 09 28 www.psicoacher.es

MOLLET I T- 93 570 43 04 / 618 07 72 20 www.psicopnaturmolins.cat esther@psicopnaturmolins.cat

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

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

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat
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T. J. C Á N OVA S
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada. Psicoterapeuta i herborista

PER TREURE MÉS PROFIT A LA VIDA
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CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS Des del 1979
c. Gaietà Ventalló, 9 I MOLLET I T- 93 570 28 29 I Facebook: centredieteticteresapons

Classificats

IMMOBILIARIA

DIVORCIADO SIN CARGAS
Con muchas ganas de vivir y amar, con la
vida resuelta. Vivo solo en mi torre.

Deseo conocer mujer sin cargas.

VENDA
SE VENDE EN EIXAMPLE-PARETS.

Sobre unos 55 años para una relación
seria y compartir la vida y si nos
enamoramos consolidarnos como pareja
de hecho. Tel. 667 571 116

Magnífico piso. 84 m2.
En la última planta. Amplio comedor con salida

CIONAMENT A ZO-

en el sector. Interes-

Urge

NA

sats/des truqueu al te-

12 PERSONAS

COMERCIAL

(rambla Pompeu Fabra

léfon: 617 20 96 13.

CONTACTES

para puesto fijo de trabajo. Ingresos entre
600 y 1.180 euros netos, según puesto.
Se precisa carnet de conducir y
disponibilidad inmediata.

RELAX

Sra. González. Zona Maresme

de Mollet), amb videocaixer i amb 2.000
pel·lícules (DVD i BluRay). Possibilitats de
compaginar amb altres
negocis o ampliable a

LLOGUER

con balc., muy soleado.

altres serveis. Local

NEGRITA

Precio: 375 euros/mes.

adaptat amb vidre de

SIMPATICA Y MUY

SE ALQUILA EN MO-

Ref. 04696. Tel. 93 579

seguretat, aire condi-

CALIENTE EN MO-

riores, baño completo y

LLET, PISO SEMI-

33 33.

cionat amb bomba de

LLET. Hago todo tipo

aseo. Clase energética

NUEVO, ZONA CEN-

calor. Preu: 6.900 eu-

de servicio sin prisas.

en trámite.

Soleado.

TRO. 2 hab., baño,

SANT FOST. APAR-

ros. Tel. 609 71 07 61

Tambien dme desplazo

Precio 150.000 euros.

cocina, comedor con

TAMENTO con 2 hab.,

(pregunteu per Jordi).

a hoteles y domicilios

Ref. 11703. Tel. 93 579

balcón, asc., calefac-

baño, cocina, comedor

33 33.

ción. Obsequiamos con

con balcón, suelos de

el alquiler de plaza de

parket, aluminio. Pocos

EN VENTA PLANTA

parquing. Ref. 04536.

vecinos Precio: 400 eu-

BAJA

Precio: 560 euros/mes.

ros/mes. Ref. 04703.

Tel. 93 579 33 33.

Tel.93 579 33 33.

EN

ZONA

LIDL.

MARTORE-

LLES.

Ref:

11716.

TRASPÀS

dedores. Llama ya que
te estoy esperando. 24
horas al tel: 632 814
003.

H O M B R E S PA R A
SEXO con señoras. Al-

Informació i presentació de sol·licituds del dilluns 16/3/2015 al divendres
20/03/2015, a les oficines de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles (OAC), de 8 a 14:00 hores.

SOR. Zona Sud. 3 hab.,

ES TRASPASSA NE-

(30 anys aproximada-

to nivel. Teléfono: 902

rra. Baño completo con

baño, cocina, comedor

GOCI EN PLE FUN-

ment) amb experiència

944 029.

a tierra. Soleada y tranquila pocos vecinos.
Amplio jardín de 44 m2.
Precio: 135.900 euros.
Tel. 93 579 33 33.

Contractes temporals de tres mesos en tasques de construcció,
electricitat, fusteria, jardineria i treball de camp en obtenció de dades.

CESSITA PERSONA

medor con fuego a tie-

comedor con chimenea

Programa Complementari de Foment
de l’Ocupació Local per treballadors aturats

CIÓ DE PLÀSTIC NE-

PISO SIN ASCEN-

mos una amplia sala-

PLA LOCAL D’OCUPACIÓ DE
SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Condició: Personal aturat inscrit com a demandant d'ocupació

MOLLET,

m2. En el jardín tene-

Ajuntament de Sant Fost
de Campsentelles

AGENCIA NECESITA

cocina equipada, co-

trastero, terraza de 27

658 59 80 48

EMPRESA D’INJEC-

Consta de distribuidor,

ducha, 3 habitaciones,

QUINTO

de todo el Vallès y alre-

DEMANDES

oportunitat per demostrar
la teva capacitat
d'adaptació. Truca ara al

DULCE,

a balcón, 3 hab. exte-

LABORAL

630 593 341

SI ENCARA NO TENS
TREBALL i vols una

Bases a la web municipal i al taulell d’anuncis
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Edita CONTRAPUNT SCCL
Capçalera fundada
l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès
T- 93 570 52 59
F- 93 579 33 88
Membre de l’Associació
de Mitjans d’Informació i
Comunicació (AMIC)

CREIXEMENT EN PRECARI?
Mollet registrava l’any passat un increment del nombre d’afiliats a
la Seguretat Social tant pel que fa als treballadors en el règim
general (assalariats) com pel que fa als autònoms. Aquesta és de
les millors xifres d’aquest indicador des de l’inici de la crisi i,
juntament amb la davallada d’aturats en termes interanuals, podria
ser un indicador d’un canvi de tendència pel que fa al mercat laboral
que apuntaria cap a una recuperació, que, amb tot, s’ha d’agafar
amb pinces. Aquests indicadors, tot i que positius, s’han de llegir
amb cautela, no tant pel que fa a la quantitat de persones ocupades,
que va a l’alça, sinó a la qualitat d’aquestes feines. Tot i que es
generen llocs de treball, la precarietat en les condicions laborals és
una de les denúncies que sindicats i experts estan fent. A més, no
s’ha d’oblidar que no tots els col·lectius d’aturats tenen les mateixes
oportunitats ja que l’assignatura pendent són els majors de 50 anys,
molts d’ells aturats de llarga durada que tenen cada cop més difícil
la seva reinserció. Les xifres són bones però cal mirar el fons. 

TOT I QUE L’AUGMENT EN EL NOMBRE D’AFILIATS ÉS UNA DADA POSITIVA,
CONTRAPUNT SCCL forma
part del grup empresarial
cooperatiu Cultura 03

ddd

CAL TENIR EN COMPTE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ QUE ES GENERA

La nostra sang

STAFF
Gerència
Sílvia Vinyeta
svinyeta@contrapunt.cat
Conseller Delegat
Ramon Torrents
rtorrents@contrapunt.cat
Departament Comercial
publicitat@contrapunt.cat

0F=MONP 

Redacció
redaccio@contrapunt.cat
Disseny Gràfic
contrapunt@contrapunt.cat
Administració
administracio@contrapunt.cat
Distribució
Contrapunt SCCL
Dipòsit legal
B-22583-2001
ISSN: 1579-4148
Tancament de l’edició
20.41 h del 12 de març
ddd
Control de difusió PGD
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Patrocinadors d’honor
Joan Abelló · Col·lecció Privada
Garreta-Rovira · Kao SA
Industrias Químicas del Vallés
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Amb la col·laboració de

Mollet del Vallès

E

 "!    )
4  $"  ! 
" -$ 
"+# ,  #
"""!!)
#)!!"!
-"!!(
   ) $ "#  
"! ,! #,  !"%  -
 !  -#! 
#!A  -! !   
!!+,#!
#!(
<!#!
&#(/"
4,+"#!""
)!![!4"
  !$( < ! "
,+" "!! #"  #4
 #4 #,  !#! -"!
)!#!!!
"!!  $!  *5" )
#),"!(
4  #   
" *! !" #4 
#"!!
 !  *  !
-! % ,    
#  -$( / )# # 
)!#!$#
  ) -   !!  
-!#!
""% ! "!( / "

*)#!)!!"#
*!!""5"
   !C #! #4 -
#!*!!(
#!!!*#
   # "#  !"
!C(3#!#
#!*'"%!!
( !""#!C")
$!#!#
 "!""%   "!![ 
$#   #%   &!" 
*"#!"!(
*$+*)!!"!!
!"5%*!
!A! ! !   "#! 
#!!#"(
;#"X5"*!
-$%  "     ! 
!"!!#
!$!"#"!"
!(1""%
 "#  4 )#C  
*)#  #! $"  
%    ""!&!
,+"&-(
*! , )&#  
"5$   -! ""%
   !4 ,   !
)#!*#!
  "!! )#( /
" -  -8  ! *""!
  -5" #! !! 
$(D#*
-""%5
 -# "# -  ) )# -!(
/"#!!
   !!   "
5[ '"#! $& "!#
#%#(
, (  ) " $ "-

  contrapunt

Treball contra mentides
0I</33 P
Primer secretari de l’Agrupació
local del PSC a Mollet
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Fem Memòria

Estació de França a la dècada dels anys 30
Imatge de l’estació de França, o com en diuen ara Mollet-Sant Fost, a la dècada
dels anys 30. Aquesta estació de la línia de Granollers o Girona es va posar eb
marxa l’any 1854 quan va entrar en servei el tram construït per la Camins de
Ferro de Barcelona a Granollers entre Barcelona (antiga estació de Granollers,
substituïda per l’Estació de França) i Granollers Centre. J.M. ESCURA MOLLET
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Creus que s’ha de buscar
un pas alternatiu de la
B-500 a Sant Fost?
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@defensanitatBV
Plataforma Sanitat Al Baix Vallès

Bústia
Hi ha respostes?

Opina a contrapunt.cat/enquestes

Segueix-nos a Twitter (@contrapuntcat)
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redaccio@contrapunt.cat

A PEU PLA
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Promeses preelectorals

VIST A FACEBOOK

Acte incívic a la masia de Can Borrell
Els incívics pinten la façana central de l’emblemàtic centre cívic de Can
Borrell. Davant aquest acte s’ha fet un atestat per a la posterior denúncia.
L’AV de Can Borrell no tolerarà aquesta mena d’actes.

TONI GARCIA

Membre de l’AV Can Borrell
MOLLET DEL VALLÈS
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Exregidora independent
del PSC a Sant Fost
SANT FOST
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Les cartes i imatges han de fer constar el
nom i cognoms de l’autor, l’adreça, un
telèfon de contacte i el document d’identitat. Els escrits han de tenir una
extensió màxima de 20 línies. En cas
que es depassin, la redacció es reserva
el dret d’escurçar-les.
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SUPLEMENT INFORMATIU MENSUAL DE MONTORNÈS I MONTMELÓ

URBANISME L’AJUNTAMENT PRESENTA LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE LA VIA PRINCIPAL

EQUIPAMENTS

L’antiga carretera de Montmeló
serà prioritària per a vianants

Trasllat del Jutjat
de Pau per iniciar
les obres a l’edifici
de Can Saurina
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT

El govern local preveu licitar les obres en breu i
començar-les al juny per enllestir-les al novembre
MONTMELÓ. 1*! "! 
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Adiós querido amigo
Se ha ido nuestro mejor amigo, Micky.
Entró en nuestras vidas hace 16 años,
pequeñito y como decía mi hermana, sus
ojos parecían unas aceitunas negras. Fue el
gran compañero de Carmen y Candi. Les
acompañó a ellos y a nosotros como família
en muchas etapas felices y duras de nuestras vidas. Forma parte de su historia y
nuestra compartida en muchos momentos.
Fue grande de corazón aunque pequeño de
tamaño. Era especial, alegre, juguetón, simpático y algunas veces con el punto de
gruñón, pero sobretodo con los que le
querían era el “sonrisas”. Enseñaba los
dientes para reírse y siempre nos brindaba
con una de sus mejores caritas para
recibirnos. Quien no lo conocía pensaba que iba a morder y lo que estaba era
saludando.
Desde bien joven hasta su etapa senil
pasó por muchos especialistas por sus
múltiples problemas de salud, pero los
sorteaba y salía adelante. Hasta tuvo un
invento que revolucionó las calles en
sus últimos meses para que pudiera
salir sin que su artrosis no se lo impidiera. Mi hermana le hizo un carrito
con un transportín de tela, una manta
preciosa con el que iba calentito y de
esta manera no se cansaba. Yo ya le dije
que tenía que sacarse el carné de conducir carritos para perros… Tenía un
armario lleno de trajes para él (una chupa
de cuero, chandals, jerseys de lana, chubasqueros... iba a la última) y siempre iba
impecable, limpio y de peluquería.
Estrenaba varios modelos cada temporada y
no digamos las mejores camas para que sus
patitas sufrieran lo menos posible.
Mi hermana y cuñado disfrutaron de él en
todo momento. Era el rey del camping, de
la playa. Se lo pasaba pipa revolcándose en
la arena y dándose baños en el agua. Se le
iluminaban los ojos cuando veía el mar. Ha
recorrido montañas, valles, parques y calles
de muchas ciudades. Y los camareros eran
sus aliados; siempre tenían un detalle con
él. En sitios donde no dejaban entrar perritos, él lo conseguía con su dulce mirada. Ah
y lo más bueno es cuando íbamos a
tomarnos algo a una terraza y mi hermana y

cuñado nos decían que nos invitaban, era
mentira. Cuando el camarero venía a
cobrar, no se cómo lo hacía pero yo creo
que estaba adiestrado para cuando llegara el
momento del pago. Se agarraba a su bolso
con energía y al final los que invitaban eran
los invitados.

Muy buena estrategia. Así se quedaba bien
siempre, ja, ja, ja.
Grandes amigos de paseos se fueron antes.
Era divertido ver qué bien se llevaba con un
grandullón llamado Bicho de 45 kilos y
cómo lo protegía.
En la clínica era nuestro guardián detrás del
mostrador hasta que se jubiló y luego pasó

a ser el secretario oficial y venía en sus últimos momentos a hacerse grandes siestas
mientras trabajábamos. Desde bien
pequeño me pedía subir a la mesa de exploración para que lo auscultara y luego
reclamaba su chuche. Era genial y me lo
ponía fácil. En los últimos años como yo le
decía, fue un pastillero, pero gracias a su
medicación constante le ayudaron a superar de la mejor manera posible sus males.
Cuando teníamos reuniones familiares
sabía a quién tenía que pedir porque nadie
le daba nada en la mesa excepto mi padre.
Yo le regañaba por lo que le traía, pero a mi
no me escuchaba ¿para qué? Lo que aconsejo en la clínica alguno se lo saltaba en mi
cara y todos se reían. Ahí queda en una
anécdota que siempre cuento a mis clientes.
Conoció a Paula nuestra sobrina y con dos
añitos ella ya lo llevaba de su correa. Nunca
hizo ademán de morderla a pesar de lo
trasto que es.
Si tuviéramos que escribir la historia de
Micky cada uno de nosotros tendría muchas
cosas buenas que explicar y sobre todo
Carmen y Candi. Lo amaron, respetaron,
cuidaron, disfrutaron y aquí sí que
podríamos hablar de compañeros fieles
pero por ambos sentidos. Estuvieron
siempre juntos. Fue una vida compartida
y feliz y con grandes vivencias que marcaran un antes y un después.
Antes de irse se despidió, nos dio un beso
que rasgó nuestro alma pero sabíamos
que su momento había llegado y se
marchó tranquilo y en paz y acompañado
de los que le amaban.
Hoy le lloramos, porque nos ha dejado
un hueco difícil de llenar pero lo haremos
con su recuerdo y su sonrisa tan especial
que nos llegó al alma desde el día que entró
en el corazón de todos nosotros.
Adiós Micky, no te olvidaremos y serás
siempre muy especial aunque ya no estés
con nosotros.
Te querremos siempre allá dónde estés.

c. Gaietà Ventalló, 64 (esq. c. Madrid) · MOLLET del VALLÈS · Tel. 93

570 55 87

· También nos encontrareis en
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INSTAL·LACIONS EL GOVERN OBRIRÀ UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER TRIAR LA NOVA PLANTILLA QUE ES FARÀ CÀRREC DEL SERVEI

EQUIPAMENTS

L’Ajuntament de Montornès fa obres
per reobrir el complex esportiu

La Diputació
aportarà 2 milions
d’euros al Circuit
de Montmeló
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AJUNTAMENT

INSTAL·LACIONS El complex roman tancat per fer-hi millores
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HISTÒRIA LES PONÈNCIES SERAN AQUEST DISSABTE

Jornada de reflexió històrica
sobre les relacions
entre Catalunya i Espanya
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Montmeló acollia
una vintena de
centres d’estudis
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ZONES INDUSTRIALS LES OBRES TENEN UN PRESSUPOST D’UN MILIÓ D’EUROS

INDÚSTRIA EL FABRICANT COMPRA UNA EMPRESA ALS EUA

Comencen els treballs
de millora al polígon
del Pedregar de Montmeló

L’empresa Lucta guanya
pes al mercat nord-americà
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COMERÇ

POLÍGON Les obres al Pedregar duraran uns cinc mesos

La borsa de treball
gestiona 70 ofertes
per a El Corte Inglés

Fira d’Oportunitats
dels botiguers
de Montornès
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La implantació de fibra òptica i la millora de l’accessibilitat, algunes actuacions
AJUNTAMENT
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POLÍTICA NOU EPISODI ALS TRIBUNALS ENTRE DANIEL CORTÉS I EL GOVERN
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@AJMONTORNES

El TSJC tomba l’anul·lació del
pressupost 2014 de Montornès
L’alt tribunal creu que l’Ajuntament no va vulnerar els drets de l’oposició
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Dos regidors del PSC a Montornès renuncien
Els regidors del grup municipal socialista del PSC a l’Ajuntament de Montornès
Míriam Rubio (dreta) i Agustí Garcia (esquerra) han deixat els seus càrrecs de
regidors al consistori per discrepàncies amb l’actual línia del partit. La renúncia
es va fer efectiva en el ple de dijous passat 5 de març, unes setmanes després
que ambdós regidors es donessin de baixa com a militants del PSC.

ERC de Montmeló proposa
reunions mensuals amb els barris
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ESPORTS UNS 3.500 CORREDORS VAN PARTICIPAR A LA 22a MITJA MONTORNÈS-MONTMELÓ-VILANOVA-LA ROCA

FUTBOL SALA

Behmbarka i Bahom s’imposen

Un torneig solidari
de futbol sala per
recaptar aliments
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SÍLVIA VINYETA

MONTORNÈS.
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MOTOR

VENCEDOR Mohamed Behmbarka creuant la meta de la Mitja

Hasna Bahom
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El Circuit estrena
temporada amb les
V de V Endurance
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BALL ESPORTIU
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L’ESCOLA DE BALL MOLLET PARTICIPA A LA PRIMERA EDICIÓ DE
L’OPEN CHEERLEADING ALL-STAR QUE ES FA DIUMENGE A BARCELONA
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FUTBOL I Primera Catalana EL CONJUNT MOLLETÀ NO GUANYA DES QUE VA COMENÇAR EL 2015 AMB 2 DERROTES I 6 TAULES

Primera Catalana

El CF Mollet UE, destinat a l’empat

La Molletense
suma la primera
victòria de 2015
al camp del cuer

El migcampista molletà Cristian marca de penal el definitiu 1-1 al minut 25 contra la UE Vic
DANIEL MOLINA

CF MOLLET UE
UE VIC
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La Molletense B guanya el derbi a la Lourdes
El derbi molletà a la Quarta Catalana, grup 8, se’l va emportar el segon equip
de la UD Molletense al tram final, en un ajustat 3-2. La Lourdes va dominar la
primera part i amb dos gols de Vaquero i Reina van donar la volta a la diana
del jugador local Marcos. Amb l’1-2 van marxar al descans de la Zona Sud
però a la represa els gols de Ríos i Sánchez van fer la sentència. L’àrbitre va
expulsar amb polèmica el segon tècnic de la Lourdes, José Castells, per
protestar, i al minut 88 el jugador Javier Marcen. La Molletense B ocupa el
desè lloc amb 25 punts, mentre que la Lourdes és setè amb 29 punts.
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Tercera Catalana

El CF Martorelles
encadena la
segona victòria
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comerç i serveis de la llagosta
Bona Festa de sant josep

L’ACIS fa un concurs de
‘selfies’ pel Dia del Pare
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BÀSQUET I Copa Catalunya ELS MOLLETANS SÓN QUARTS
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FUTBOL SALA I Tercera Nacional EL CONJUNT PARETÀ SUMA LA CINQUENA DERROTA A CASA

!#3!*)#L El FS Parets reacciona tard i
2!&!C!!'1.! perd el segon partit consecutiu
BOET MATARÓ
RECANVIS GAUDÍ MOLLET
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Derrota del Sant Gervasi
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DANIEL MOLINA

FS PARETS
RÀPID SANTA COLOMA
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EN ACCIÓ Javier Grimaldos intenta marxar d’un rival
#&#"#(
3  -   % *O
 ;< !   
<!"!&7G E9*F< !
 "! * !)!" E ;!
 7 E9( / ; ;!  
 !! "!  3 6"
! 0)   C 
#( )(<!!(

HANDBOL I Primera Catalana SEGONA VICTÒRIA CONSECUTIVA
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CH PARETS
PALAUTORDERA B

31
26

/;,O,3!
  3! 6 #, ""
 *!!  G( / 
! "  
"!+!!"#,

H!&;
(3-<;
!    ;, O,
<! ! ,$  5 " 
4   "!  U$
72 G9 #!    6
 0O  1! " !!
"!  !& 7G 29  4
5(

Divisió d’Honor
CFS MARTORELLES
SANTVICENTÍ
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ATHLETIC 04 CASTELLAR
UFS MOLLET
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FUTBOL AMERICÀ

Una victòria i una
derrota del Mollet
Dolphins a la lliga
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NIT DE L’ESPORT LA CERIMÒNIA ESTRENA NOU MODEL AL CELLER CARRENCÀ
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AJUNTAMENT MARTORELLES

PREMIATS Els guardonats de la gala esportiva a l’acabament de l’acte
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BILLAR ELS MOLLETANS SUPEREN 6-2 LA PARTIDA I CONTINUEN QUARTS
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ESCACS

NATACIÓ

El Club d’Escacs Mollet
encetarà la Lliga Escolar
el dilluns 23 de març

Miguel Luque guanya
l’estatal autonòmic amb
la selecció de Catalunya
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CINEMA

EL CICLE DE CLÀSSICS DE LA MARINETA
PROJECTA ‘AL FINAL DE L’ESCAPADA’ DE GODARD
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ART L’ABELLÓ INAUGURA ‘TOM CARR. ECOS DE CARLES BUÏGAS’, AMB PARTICIPACIÓ DE SITO RUIZ

Les fonts de Montjuïc, 2.0

MÚSICA ACOMPANYADA DEL GUITARRA JOSÉ QUEVEDO ‘BOLITA’

La cantaora Argentina
presenta ‘Vivoz’ a Parets

MARC GARCIA
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El Lledoner rep la veu de Carmen Doorá
L’exposició més musical de CREA
L’associació de dones artistes CREA inaugurava divendres a La Marineta la
tradicional exposició del Dia de la Dona, enguany dedicada a la musicalitat
que pot transmetre l’art plàstic.
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CINEMA LA PRIMERA PEL·LÍCULA QUE ES PROJECTARÀ A CAN PANTIQUET SERÀ ‘CHUGYEOGIA’

AMAM i el Club de Rol Inner
inicien un cicle de cinema asiàtic
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Josep Isern i Joan Pi explicaven dissabte, en el marc de la jornada de portes
obertes del Museu Isern de Mollet, nombroses anècdotes de la història del
motor al Vallès Oriental.

Felip Comas
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Isern ofereix reviure la història de la moto
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La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es

Registres de la setmana

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

Màx.

Mín.

* Temp.

Pluja

Cop màx. vent

DIJOUS, 5

20ºC

7ºC

14ºC

-

50 km/h NNW

DIVENDRES, 6

15ºC

3ºC

12ºC

-

26 km/h SE

DISSABTE, 7

17ºC

4ºC

12ºC

-

28 km/h SSE

DIUMENGE, 8

16ºC

4ºC

12ºC

-

21 km/h S

DILLUNS, 9

19ºC

7ºC

14ºC

-

27 km/h SSW

DIMARTS, 10

19ºC

6ºC

17ºC

-

26 km/h SW

DIMECRES, 11

23ºC

7ºC

19ºC

-

16 km/h SW
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ORIGIN OF PERSPECTIVES,
PRIMER FINALISTA AL DEVILFEST
Origin of Perspectives ha estat el
primer grup que participarà al festival
Devilfest, que organitza AMAM al
Mercat Vell. Aquesta era la banda que
més va convèncer a la primera
semifinal de divendres passat al Cívic.

Unes 200 racions de migas són
les que cada any cuina i reparteix el
Centro Cultural Extremeño Virgen de
Guadalupe de Mollet, que diumenge
(10 h) tornarà a celebrar aquest àpat
popular al Mercat Vell. Com cada any,
el membres de l’entitat ho remataran
amb una tradicional caldereta
extremenya que es repartirà a partir
de les 14.30 h per gaudir d’una
trobada de l’entitat.

EL CASAL D’AVIS LA MASIA
DE MARTORELLES CELEBRA 25 ANYS
 El Casal d’Avis La Masia de Martorelles arriba enguany al 25è aniversari,
que commemorarà aquest diumenge (13 h) amb el Dia dels Socis, a l’Envelat
de Carrencà. Després d’un dinar, la jornada comptarà amb les actuacions del Ball
de Gitanes, la Unión Cultural Andaluza i la Joventut Sardanista de Martorelles. La
festa acabarà amb un ball. Les celebracions del 25è aniversari continuaran el 20
de setembre, amb una festa i el dinar d’homenatge als socis, i el 22 de novembre
amb una activitat cultural del Casal d’Avis al Celler de Carrencà. 

ELS CASTELLERS DE MOLLET ENCETEN
TEMPORADA A LA FIRA DEL DESTORB

AIGUANEIX DE POESIA, A
LA BIBLIOTECA CAN BUTJOSA
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa prepara per a dilluns (18 h)
un Aiguaneix de poesia, un espai de
creació per descobrir camins per
viure la poesia amb més intensitat i
sensibilitat.
CAN MULÀ PRESENTA EL LLIBRE
DE MEGAL ‘LA LUZ DE DERKAC’
La Biblioteca de Can Mulà de Mollet
acull divendres (19 h) la presentació
del libre La luz de Derkac, el primer
publicat de l’autora local Jim Megal
(pseudònim de la martorellenca
Mireia Egea).
CRA’P ORGANITZA UNA NOVA
SESSIÓ DE ‘BALLES?’
CRA’P organitza una nova sessió del
taller Balles?, aquest divendres, de
19h a 20:30, al local de l’entitat, al
carrer Anselm Clavé, 67. L’aportació
és de 5 euros.

 Els Castellers de Mollet tenen la seva

primera cita de la temporada aquest
diumenge, amb l’habitual actuació a casa,
amb motiu de la Fira del Destorb, que
organitza l’Associació de Col·leccionistes
de Mollet i Comarca a les rambles i carrer
Barcelona, que acolliran parades durant tot
el matí. A la plaça Prat de la Riba, els
castellers verd claret començaran una
temporada en què pretenen recuperar els
castells de 7 assolits el 2013-14 i seguir
fent créixer la colla. 



UNS 250 ARBRES MÉS JA ESTAN PLANTATS A MOLLET
La tradicional Festa de l’Arbre del Casal de Mollet fa anys que aposta per crear
una anella verda a l’entorn de la ciutat. En els darrers anys ha intensificat la
plantada a la zona dels Pinetons, on diumenge desenes de persones
plantaven 250 exemplars, amb l’ajuda de la Brigada de Jardineria.

DISSABTE, BALLS DE SALÓ
AL MERCAT VELL DE MOLLET
L’Associació Balls de Saló de Mollet
organitza una nova trobada al Mercat
Vell dissabte a la nit. D’altra banda,
diumenge a la tarda hi haurà ball de
gent gran.

E



SANT JOSEP

  contrapunt

MÇ15
MARÇ2015

FESTA D’HIVERN DE LA LLAGOSTA LA FESTA DE LA PRIMAVERA I LA FIRA D’EN PEPET COMPLETEN LES ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR
ARXIU

Història, taller hortícola i parc
infantil pel patró llagostenc
LA LLAGOSTA. /  2 
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La Festa de la Primavera

Programa més ampli
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A la tarda
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;#  4 ),! 1 1!
* !#,4!"
-! # *)( / !
"% + ) - 
   #8 7    )9 #, 
"! * ! !&"  
8* !64!!

"!  -" . ,!!C 
"-"( 1 "  , 
1 1!  *  !#,4
"B,CM,:
!(  -!   " )
!!,5!-"/(

Fira d’en Pepet
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Torna la Trobada Gegantera amb vuit colles
El programa d’actes de Sant Josep s’obrirà aquest diumenge al matí amb la
Trobada Gegantera, que s’ha recuperat després d’un any sense organitzar-se i
que arriba a la sisena edició. En aquesta ocasió els llagostencs han convidat
les colles de Sant Cugat, Sant Adrià del Besòs, la Barceloneta, del carrer
Princesa de Barcelona, de Martorelles, L’Havana de Mataró i de Sant Andreu
del Palomar. La plantada de gegants es farà a les 9.30 h a l’avinguda Onze de
Setembre. A les 11.15 h es farà una sessió d’estiraments per als geganters i per
a tothom qui ho vulgui. Seguidament començarà la passejada, que acabarà a
les 13 h a la plaça Antoni Baqué, amb la picada de gegants.
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FESTA D’HIVERN DE LA LLAGOSTA LA PROVA ATLÈTICA ES FARÀ EL 19 D’ABRIL

El Club Fondista
obre les inscripcions
a la cursa d’Els 10
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La Mini
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ARTS ESCÈNIQUES

El grup de teatre del
Casal d’Avis presenta
‘El canto del gallo’
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SOLIDARITAT

REMS recollirà
aliments diumenge a
la Trobada Gegantera
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MÚSICA

L’Alborada organitza
un concert de corals i
música gallega
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SUGGERIMENTS

PIZZA BRUNA
Amb vedella picada, patates, formatge feta i alfàbrega
CARTELLERA del 13 al 19 de març
Perdiendo el norte

Chappie

Divendres: 18.30 - 20.30 - 22.45
Dissabte i Diumenge: 16.30 - 18.30 20.30 - 22.45 Dilluns, Dimarts,
Dimecres i Dijous: 18.30 - 21.30

Divendres: 18.30 - 20.40 - 22.45 /
Dissabte i Diumenge: 16.30 - 18.30 20.40 - 22.45 / Dilluns, Dimarts,
Dimecres i Dijous: 18.30 - 21.30

Hugo i Braulio, dos joves amb formació universitària,
farts de no trobar ni treball ni futur a Espanya, decideixen emigrar a Alemanya seguint els cants de sirena d’un
programa de televisió tipus “Espanyols pel món”. Però
aviat descobriran que sobrar en un lloc no significa ser
necessari en un altre i que perseguir el somni alemany
pot tenir molt de malson.

Dins la gran varietat de La Tomate Magique
hi podreu trobar pizzes per a tots els gustos
i d’una altíssima qualitat. Els amants de les
pizzes cremoses i alhora contundents no
poden deixar de tastar la PIZZA BRUNA,
adreçada als carnívors i als clients seduïts
pels gustos de la gastronomia grega.
Aquesta delícia porta, sobre la tradicional
base de tomàquet, vedella picada amb
patates, acompanyades de formatge feta i
alfàbrega, i arrodonit amb una salsa de
crema de llet i emmental que hi lliga tot de la

millor manera. El feta és un formatge tradicional de Grècia, fet a base de llet de cabra i
ovella, i madurat en salmorra, un mètode
que li atorga un gust molt característic i que
fan de la Pizza Bruna una joia gourmet.

La Tomate Magique
Rda. Can Fàbregas, 18 · Mollet
 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

Into the Woods Dissabte i Diumenge: 16.30
El francotirador Divendres, Dissabte i
Diumenge: 18.15 - 20.30 - 22.45 / Dilluns,
dimarts, dimecres i dijous: 18.30 - 21.30
Kingsman: Servicio Secreto Divendres,
Dissabte i Diumenge: 18.15 - 20.30 - 22.45 /
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 18.30 - 21.30
La mujer de negro 2 Divendres, Dissabte i
Diumenge: 20.30 - 22.45 / Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 21.30
El destino de Júpiter Divendres, Dissabte i
Diumenge: 20.30 / Dilluns, dimarts, dimecres i
dijous: 21.30
Bob Esponja: un héroe fuera del agua
Divendres, Dissabte i Diumenge: 18.40 / Dilluns,

Després de ser segrestat per dos criminals durant la seva
creació, Chappie es va convertir en la “criatura” adoptiva
d'una família tan inusual com disfuncional. Chappie és un
prodigi, un cas únic amb un talent excepcional: és un
robot amb sentiments. El director Blomkamp ha creat una
entretinguda nova variació sobre el tradicional tema dels
androides.

Dimarts, Dimecres i Dijous: 18.30
The interview Divendres, Dissabte i Diumenge:
22.45
La señal Dissabte i Diumenge: 16.30
50 sombras de Grey Divendres, Dissabte i
Diumenge: 18.15 - 20.30 - 22.45 / Dilluns,
Dimarts, Dimecres i Dijous: 18.30 - 21.30
El libro de la vida Dissabte i Diumenge: 16.30
Big Hero 6 Dissabte i Diumenge: 16.30
Blackhat Divendres, Dissabte i Diumenge: 22.45
Annie Divendres, Dissabte, Diumenge, Dilluns,
Dimarts, Dimecres i Dijous: 18.30
Dios mío ¿pero que te hemos hecho?
Dissabte i Diumenge: 16.30

www.cinemesmontcada.com
Verdi, 2-4 (Centre Comercial El Punt) · Montcada i Reixac · T. 935 753 929
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Estación de Francia · Mollet

Ref. 11713

Santa Rosa Residencial · Mollet

Ref. 11413

Eixample · Parets
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Ref. 11727

Magnífico ático reformado con 2 terrazas

Casa adosada cerca de colegios

Espectacular piso seminuevo

Amplias tzas. de 40 + 25 m2. 90 m2. Bien distribuido. Salón
comedor grande con salida a una de las terrazas con barbacoa.
Cocina amplia y con espacio office para comer, tiene salida a
lavadero de 8 m2 y una sala de 15 m2. Piso con zonas de día y
noche diferenciadas. Hab. espaciosas. Baño grande con bañera
y aseo. Pequeño trastero. Finca con asc.

3 hab. + estudio. 172 m2, útil 135 m2. Casa amplia y
llena de luz, baño, aseo, salón comedor con chim.
grande y soleado con suficiente espacio para toda la
familia y salida directa al jardí. Cocina office. Clase
energética: En trámite.

Tza. 90 m2. Zona comercial Nova Illa. Totalmente ext. y
orientación este. En una de las zonas más tranquilas. 3
hab., la hab. de matrimonio suitte. Coc. office con lavad.,
comedor con salida a tza., 2 baños cptos., suelos de parket, vent. alum., calefac., asc. ,plaza parking y trastero.

Agradable y reformado

169.000 €

Centro · Mollet

Ref. 02655

Máxima comodidad

339.500 €

Vallehermoso · Mollet

Ref. 02628

¡Con una terraza genial!

220.000 €

Centro · Mollet

Ref. 02649

Oportunidad única por precio

¡Tenemos tu casa adosada!

¡Ahora puedes vivir en el centro!

Vivienda unifamiliar. Actualmente la finca está ocupada
por una construcción de planta baja y primera planta situada a pie de calle Portugal. Planta baja: salón-comedor,
cocina, baño y trast. Planta primera: 2 hab. y un estudio.
Clase energética: En trámite. Vivienda con proyecto.

A pie llano desde la calle: cocina y comedor, con jardín.
Garaje integrado en la casa con acceso al recibidor.
Primera planta: 3 hab. La de matrimonio con baño exclusivo y vestidor y balcón. Las otras hab. también tienen
salida a balc. Clase energética F.

Casa adosada con 4 hab., 2 baños completos, cocina
oficce, salón- comedor, suelos gres, ventanas de aluminio, patio con barbacoa, garaje para 2 coches con un
trastero. A 5 minutos del centro. Clase energética: En
trámite.

A reformar

123.000 €

Centro · Martorelles

Ref. 11569

Esquinera

265.000 €

Can Farell · Lliçà d’Amunt

Ref. 02653

Excelente ubicación

299.000 €

Centro · Santa Maria de Martorelles

Ref. 02656

Piso reformado y exterior

Precio único y oportunidad única

Gran casa con impresionantes vistas

85 m2, 4 hab. (1 doble, 3 individuales), baño con ducha,
cocina office, lavadero, salón-comedor con salida directa
a un soleado balcón, suelos gres, asc., calefac., carp.
ext. alum., carp. interior haya, orientación este balcón
8m2. Clase energética: D. Con zona comunitaria.

Suelo urbanizable de 1443 m2. 27 m2 de fachada y fondo
de 55 m2. Ubicación inmejorable, muy cercano al centro
y todos los servicios (gasolinera, comercio, CAP etc.),
tocando a urbanización existente. Desnivel suave y buenas vistas.

4 hab. (1 suitte), 3 baños amplios, cocina de lujo con pasaplatos al comedor con chimenea y salida a porche
delantero, garaje muy amplio con sala de juegos y trastero, ventanas aluminio, calefacción, osmosis, Clase
energética: G. Increíble precio y lugar donde vivir.

Muy soleado

120.000 €

¡No lo dejes escapar!

99.000 €

Para entrar a vivir

250.000 €

