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EN PORTADA  

Dones invisibles 
als noms de 
carrer de Mollet

MOLLET. La invisibilització de la 
dona a l’espai públic de pobles i 
ciutats és una realitat fàcilment 
constatable. A tall d’exemple,  
dels 284 carrers que existeixen 
a Mollet, només 11 (3,9%) estan 
batejats amb noms de dona pels 
87 (30,6%) que fan referència a 
un home. Aquesta realitat molle-
tana, però, és extrapolable a tots 
els municipis catalans. De fet, 
segons dades de l’Institut Català 
de la Dona, a tot Catalunya hi ha 
només un miler de carrers amb 
nom femení i a la ciutat de Bar-
celona només un 7% de les vies 
porten nom de dona. “Actual-
ment tenim un deute històric 
amb les dones del nostre país 
i és important visibilitzar-les”, 
apunta Núria Balada, presiden-
ta de l’Institut Català de la Dona. 
Amb aquest objectiu, aquest or-
ganisme, juntament amb l’Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya, va 
posar en marxa el 2014 carrers-
dones.cat, un nomenclàtor dels 
carrers amb nom de dona, de 
caràcter col·laboratiu, que per-
met identificar els carrers de Ca-
talunya que tenen nom de dona. 
“L’aplicatiu vol promoure que 
hi hagi interès dels ens locals 
per incrementar el nombre de 
carrers dedicats a dones, que 
en aquests moments és molt 
baix”, apunten des de l’Institut. 

De les 284 vies i places que hi ha a la 
ciutat, només 11 fan referència a dones

l.o.

La força femenina se sent pel 8-M
Més de 400 persones, la majoria dones de diferents edats convocades per CCOO i UGT, participaven dijous a la 
tarda a la marxa pel Dia de la Dona contra les violències masclistes, la bretxa salarial i la precarietat laboral. Durant 
la diada reivindicativa i de vaga feminista van fer-se accions diverses a tot el Baix Vallès, com la marxa de vaguistes 
des del polígons de Parets fins a la plaça de l’Ajuntament, les lectures del manifest als diversos consistoris i accions 
a les escoles com la creació d’un llaç lila gegant format pels alumnes de l’Escola Montseny de Mollet (a la imatge).

VAGA FEMINISTA  ACCIÓ DEL COL·LECTIU A MOLLET I SANT FOST

El grup FemRevol 
caracteritza les 
estàtues d’home 
MOLLET / SANT FOST. El col·lectiu 
FemRevol feia dijous una acció 
feminista en el marc del Dia de la 
Dona, que va consistir en la carac-
terització de les estàtues d’home 
de la ciutat amb elements que es 
relacionen amb les tasques do-
mèstiques i de cura dels infants i 
els malalts. L’home del diari a la 
Rambla Nova i l’avi de la plaça de 
la Vila de Sant Fost van ser algunes 
de les figures caracteritzades amb 
el missatge Avui i sempre les cures 
també són tasques teves, company. 
“Hem fet aquesta acció per visi-

@femrevol

L’HOME DEL DIARI  

bilitzar l’aturada de totes i de-
nunciar la manca de corespon-
sabilitat en l’àmbit domèstic i el 
treball remunerat”, deien. n

Segons aquesta eina, Montserrat 
Roig i Mercè Rodoreda són dues 
de les dones il·lustres que donen 
nom a més carrers de Catalunya.

Els noms de dona que bategen 
els carrers de Mollet són Frederi-
ca Montseny, Rosa Sensat, Dolores 
Ibárruri, Maria Aurèlia Capmany, 
Maria Blanchard, Maria Monteso-
ri, Mercè Rodoreda, Montserrat 
Roig, la majoria d’elles relaciona-
des amb el món de l’ensenyament 
o la literatura. Però, a més, també 
hi ha tres noms que fan referència 
a dones rellevants de la història 
molletana, com són Antònia Canet 
(1871-1924)– filla d’una família 
de propietaris rurals de Sarrià 
amb propietats a Mollet i Sant 
Fost casada amb Gaietà Vínzia–; 
Victòria Garcés– mestra als Col·le-
gis Nous i dona del també mestre 
Jaume Coll–, i Trinitat Falguera, 
també mestra.

Arxiu de dones rellevants
Precisament, amb l’objectiu d’om-
plir el buit de referents femenins 
a escala local, els ajuntaments de 
Mollet i Montornès han aprovat, a 
proposta d’ERC, sengles mocions 
per a la creació d’un arxiu de do-
nes rellevants, que vol recuperar 
la memòria de les dones del mu-
nicipi que “amb la seva feina, 
entrega i perseverança han 
contribuït a escriure la història 

igual que els homes, tot i que la 
societat s’entesti a menyspre-
ar-les o oblidar-les”. A Mollet, 
la proposta es va aprovar el juny 
de l’any passat i ja aleshores l’al-
calde, Josep Monràs, anunciava la 
possibilitat de posar el nom de la 
primera alcaldessa de Mollet de 
l’etapa democràtica, Anna Bosch, 
a un espai rellevant de la ciutat.

D’altra banda, aquesta setmana, 
Dones d’Ara Mollet ERC lliurava 
el primer premi que porta el nom 
de M. Àngela Palau, que s’entre-
garà cada any a l’entitat, associa-
ció, col·lectiu o persona que hagi 
destacat en els valors republicans 
i en defensa dels drets de les do-
nes. Maria Àngela Palau, activista 
veïnal i distinció cívica Per Mollet, 
va morir al gener als 68 anys i en 
aquesta primera edició de l’home-
natge pòstum va recollir el guardó 
la seva família. n  laura ortiz
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LA POLICIA MUNICIPAL DE MOLLET INTENSIFICA
EL CONTROL CONTRA ELS GRAFITS SENSE PERMÍS

CIVISME

La Policia Municipal està augmentant el control d’actes incívics a la ciutat, sobretot en matèria
de grafits sense permís, abocaments no autoritzats en contenidors i consum de substàncies
prohibides en zones d’oci. Els últims mesos s’han identificat sis persones per pintar 
grafits sense autorització, una acció que pot sancionar-se amb multes de fins a 1.500 euros.

LA LLAGOSTA. Adif ha adjudicat 
aquesta setmana el contracte 
per redactar el projecte de con-
nexió en ample estàndard entre 
l’estació de mercaderies de la 
Llagosta i el Corredor Mediter-
rani d’alta velocitat, una actua-
ció que ha de potenciar l’estació 
llagostenca com a punt estratè-
gic del transport ferroviari de 
mercaderies a l’entorn més pro-
per a Barcelona. 

Amb l’adjudicació d’aquest 
contracte el Ministeri de Foment 
dóna un nou impuls a l’estació 
de mercaderies de la Llagosta i 
al que es coneix com a Corredor 
Mediterrani, un conjunt de línies 
ferroviàries paral·leles a la cos-
ta mediterrània que han d’unir 
França amb el sud d’Espanya i 
considerat un dels nou principals 
corredors intermodals d’Europa. 

INFRAESTRUCTURES  LA CONNEXIÓ PERMETRÀ POTENCIAR LA PLATAFORMA LOGÍSTICA  PER CAPTAR MÉS TRÀFIC INTERNACIONAL

Adif adjudica l’estudi per connectar
l’estació de mercaderies de la
Llagosta al Corredor Mediterrani

Llagosta –l’estació de mercaderi-
es avui centrada a donar servei a 
empreses logístiques del sector 
de l’automòbil– amb el Corredor 
Mediterrani des del viaducte de 
la línia d’alta velocitat a l’entorn 
del nus ferroviari de Mollet com 
per desenvolupar la plataforma 
multimodal i logística de la Lla-
gosta. 

El projecte constructiu també 
inclourà l’adaptació a ample mixt 

El contracte preveu la redacció 
dels projectes tant per connectar 
la plataforma multimodal de la 

arxiu

NUS FERROVIARI  Es completarà el viaducte sobre la C-17 i la C-33

Renfe millorarà 
l’accessibilitat de 
14 trens de la R3
BAIX VALLÈS. Renfe destinarà gai-
rebé 15 milions d’euros a fer més 
accessibles 14 dels trens (model 
447) que circulen per la línia R3. 
Es tracta d’una inversió aprova-
da la setmana passada per mi-
llorar el servei a persones amb 
mobilitat reduïda. Les actuacions 
consistiran en l’adaptació d’una 
porta amb rampa i d’un lavabo 
accessible als vagons centrals 
dels combois. Està previst que 
les reformes comencin enguany i 
estiguin enllestides el 2020, quan 
Renfe tindrà un 61% de trens ac-
cessibles. Per fer les modificaci-
ons s’aprofitaran els períodes de 
manteniment per afectar el mí-
nim possible els usuaris.

TRANSPORT

(estàndard i convencional) de la 
via de connexió entre la platafor-
ma logística i la línia entre Mollet 
i el Papiol des de la bifurcació de 
Mollet i la remodelació de l’en-
torn de l’estació.

Un projecte estratègic
Segons Foment, l’estació inter-
modal de la Llagosta està situada 
en un enclavament estratègic, en 
una zona de gran activitat indus-
trial i connectada a xarxes viàries 
d’alta capacitat. A més, apunten, 
disposa de totes les prestacions i 
dimensions per ampliar i millorar 
la seva infraestructura i incorpo-
rar noves funcionalitats que la 
posicionin com a node estratègic 
i esdevingui “una plataforma 
intermodal de primer ordre 
en l’entorn més proper a Bar-
celona i   per captar més tràfics 
internacionals”.

El contracte per redactar el 
projecte, adjudicat per un import 
de 661.442 euros (IVA inclòs), ha 
estat encarregat a la unió tempo-
ral d’empreses (UTE) formada 
per les companyies Esteyco i In-
serail, amb un termini total d’exe-
cució de 26 mesos. n

Creix un 3% 
el nombre d’usuaris 
del bus exprés
Les dues línies de bus Exprés.cat 
que donen servei al Baix Vallès van 
tenir l’any passat gairebé 1,4 mili-
ons d’usuaris. La línia e7 de la Vall 
del Tenes va transportar 910.656 
passatgers, un 3% més que l’any 
anterior, mentre que l’e21, entre 
Barcelona i Mollet i activa des del 
setembre passat, va transportar 
en només quatre mesos 475.574 
viatgers, un 3% més que el mateix 
període de l’any anterior.

Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut  999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2018.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes



DEFUNCIONS

Dimarts 27
Teresa Cordon Muñoz (Martorelles)  81 anys
Pablo Díaz Domínguez (Mollet)  83 anys
Dimecres 28
José M. Sánchez Martínez (Mollet)  88 anys
Rosa Farrés Girona (Martorelles)  93 anys
Alberto Pous Quilez (Martorelles)  89 anys
Antonio Muñoz Salas (Sta. Perpètua)  84 anys
Dijous 1
Maria R. Lloret Solves (Santa Maria)  91 anys
Josefina Valencia de Vásquez (Sta. P.)  84 anys
Divendres 2
Camila Salvia Triginer (Parets)  90 anys
Isabel Galera Martínez (Mollet)  87 anys
Maria T. Pozo Alonso (Mollet)  54 anys
Dissabte 3
Rosa Costa Braviz (Mollet)  80 anys
Antonio Ruíz Ruíz (Martorelles)  88 anys
Diumenge 4
Victoria Luna Cumplido (Parets)  85 anys
Dilluns 5
Juan Benítez Benítez (Sta. Perpètua)  50 anys
Dimarts 6
Rafael Rodríguez Carretero (Sta. Perp.) 91 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà 
i la Funerària Montserrat Truyols

FARMÀCIES DE TORN

MOLLET
09. amadó. Prat de la Riba, 17
10. barbero. Gaietà Vínzia, 66
11. belart. Rambla Nova, 25
12. climent. Pompeu Fabra, 81
13. concepción. Gallecs, 73
14. garnés. Cervantes, 29
15. lafargue. Can Flequer, 19

SANT FOST
18. n. iglesias. c. Barcelona, 84

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

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

NAIXEMENTS

Dijous 24
Paulo González Cerrillo (Palau-solità)
Divendres 25
Emma Díaz Romero (Mollet)
Miquel Cerrillo Maldonado (Mollet)

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

el consentiment dels pares per ser publicats)
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PARETS. La Unió de Germandats 
de Parets s’ha proposat rellan-
çar l’entitat de cara al futur i, per 
fer-ho, reforçarà la seva imatge 
corporativa. Així pretén donar-se 
a conèixer més i millor entre els 
veïns de Parets i mirar de captar 
nous associats més joves per arri-
bar als 2.000 en dos anys. 

La Unió de Germandats de Pa-
rets –creada el 1960 fruit de la 
unió de tres mutualitats munici-
pals, la més antiga originària de 
1873–, passarà a dir-se La Ger-
mandat, i tindrà presència a les 
xarxes socials –Facebook, Twitter 
i Instagram–. La Germandat tam-
bé ha estrenat un nou web en què 
es pot consultar un blog informa-
tiu, les col·laboracions amb les 
botigues i les entitats del poble, 
esdeveniments de la mateixa enti-
tat i informació de decessos. Una 
altra de les iniciatives que impul-

ENTITATS  L’ASSOCIACIÓ PARETANA COMPTA ACTUALMENT AMB 1.400 SOCIS I ES PROPOSA ARRIBAR ALS 2.000 D’AQUÍ A DOS ANYS

La Unió de Germandats de 
Parets rellança l’entitat per
augmentar el nombre d’associats

el dissabte 17 de març (10.30 h) a 
la plaça Doctor Trueta que comp-
tarà amb la col·laboració dels Ma-
nyacs, i en la qual hi haurà una 
xocolatada i altres sorpreses.

Joan Mercadal, director ge-
neral de la Unió de Germandats 
de Parets, explicava dilluns que 

sarà La Germandat a partir d’ara 
serà un cicle de xerrades, titulat 
Sempre al teu costat, que es faran 
cada quatre mesos amb el suport 
de la Creu Roja i que estaran rela-
cionades amb la salut i la vida.

Per presentar tots aquests can-
vis, La Germandat farà una festa 

x.l.

AGERMANAMENT  Entre Els Manyacs i La Germandat

l’objectiu del canvi d’imatge és 
“donar una nova empenta a 
l’entitat, donar-li un impuls de 
creixement perquè pugui durar 
30 o 40 anys més”, i afegia que el 
propòsit també és “agrupar-nos 
i entrellaçar-nos amb les enti-
tats i associacions del poble i 
col·laborar entre tots per tenir 
més presència”. En aquest sentit, 
dilluns La Germandat va agerma-
nar-se amb els Manyacs de Parets 
–l’entitat més antiga amb la més 
jove del municipi– amb la idea de 
col·laborar plegats en diferents 
esdeveniments que s’organitzin 
al poble. Albert Pérez, tresorer 
dels Manyacs, agraïa l’interès de 
La Germandat i es comprometia a 
participar en les activitats promo-
gudes per l’entitat.  

La Germandat ha funcionat com 
una mútua durant molts anys, i 
els últims temps s’ha dedicat més 
a la gestió de defuncions i enterra-
ments de veïns fent que els associ-
ats tinguin cobertes les despeses 
associades a una defunció. De fet, 
l’entitat gestiona cada any entre 
25 i 30 enterraments, el 90% de 
Parets i el 10% de Lliçà. La Ger-
mandat compta actualment amb 
1.400 socis, i l’objectiu és arribar 
a 2.000 l’any 2020. n  x.lloreda

NOPP denuncia
abocament de runes 
a tocar del Tenes
NOPP ha denunciat que l’equip de 
govern de Parets “tolera l’aboca-
ment de terres i runes al solar 
del final de l’avinguda Josep Tar-
radellas cantonada amb el camí 
paral·lel al Tenes”, un solar qua-
lificat d’equipaments. La formació 
també critica que els camions que 
accedeixen al solar per abocar-hi 
terres circulin pel camí paral·lel al 
riu Tenes, fins ara tallat al trànsit. 

Sessió d’astronomia 
infantil a l’Escola
de la Natura
L’Escola de la Natura de Parets ha 
organitzat tres sessions gratuïtes 
d’astronomia dedicades al públic 
infantil. La primera sessió serà 
dimecres (18.30 h) amb la confe-
rència De la Terra a la Lluna, un 
fantàstic viatge de Jules Verne, en 
què es farà una observació astro-
nòmica amb telescopi a l’estrella 
Sirius. Les pròximes sessions se-
ran el 13 d’abril i el 18 de maig.

El drogotest de Parets enxampa 
quatre conductors en 15 dies
PARETS. La Policia Local de Pa-
rets ha sancionat, en només dues 
setmanes, un total de quatre con-
ductors que han donat positiu 
en el test de drogues que se’ls ha 
practicat al municipi. Concreta-
ment, tres conductors han donat 
positiu en consum de marihuana i 
un altre en consum de marihuana 
i cocaïna. La sanció per a cadas-
cun d’ells ha estat de 1.000 euros, 
a més de la pèrdua de 6 punts del 

carnet de conduir.
El control del consum de dro-

gues –un problema de seguretat 
viària preocupant i que es con-
trola mitjançant el drogotest– ha 
estat possible a Parets gràcies a 
l’adquisició, fa poques setmanes, 
d’un aparell que detecta si els con-
ductors han consumit substàncies 
estupefaents. L’aparell és comple-
mentari als alcoholímetres que ja 
utilitzen els agents locals. n
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La nova Llei de Contractes del Sector Públic 
incorpora nombroses novetats per facilitar 
la participació de les petites i mitjanes em-
preses en els processos de contractació que 
realitzen totes les administracions públiques.
El 9 de març entrarà en vigor la nova Llei 
de Contractes Públics, una norma que, en-
tre altres objectius, pretén fomentar l’accés 
dels contractes per obres i serveis oferts per 
l’administració. 
Així, la nova llei tracta de dissenyar un siste-
ma de contractació que asseguri l’eficiència 
i el respecte als principis d’igualtat de tracte, 
no discriminació, transparència, proporcio-
nalitat i integritat. 
Entre altres, les mesures més aplaudides pels 
petits negocis són les següents:
- La supressió de l’opacitat. Ja no serà possi-
ble la contractació sense prèvia publicitat, in-
dependentment de la quantia del contracte.
- L’obligatorietat com a regla general de 
dividir en lots els contractes susceptibles de 
fraccionament.
- L’eliminació del requisit de solvència tèc-
nica vinculat a la realització anterior de 
treballs per l’administració: Els requisits de 
solvència que s’hauran d’estar vinculats a fi 
del contracte i ser proporcionals al contracte.
- El canvi del criteri d’adjudicació de l’“oferta 
econòmica més avantatjosa”, pel d’una “mi-
llor relació qualitat-preu”.
- L’impuls de mesures per lluitar contra la 
morositat com, per exemple:
• L’obligació de dipositar cada factura en un 
registre electrònic.
• La prohibició de pactar terminis de paga-
ment superiors als fixats a la llei.
• La possibilitat atorgada als licitadors de 
pagar directament les factures dels subcon-
tractistes, sempre que aquesta facultat esti-
gui recollida en el plec de condicions.
- La reducció de la capacitat de l’adminis-
tració en l’adjudicació directa dels contrac-
tes menors, que veuen rebaixades les seves 
quanties de 50.000 a 40.000 euros en el con-
tracte d’obres, i de 18.000 euros a 15.000 en 
els serveis i subministraments.

José Ignacio Carnero
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Els contractes 
públics, una nova 
font d’ingressos 
per a les pimes

CONSULTORI

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

MARTORELLES. Coincidint amb el 
consell d’alcaldes de la comarca 
que dimecres va celebrar-se a la 
masia de Carrencà, a Martorelles, 
els impulsors de l’Ateneu Coope-
ratiu del Vallès Oriental van pre-
sentar la nova entitat promoguda 
en el marc del programa AraCoop 
de la Direcció General d’Economia 
Social del Departament de Treball. 

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental s’afegeix als 14 ateneus 
que ja funcionen arreu de Catalu-
nya i s’ha marcat com a objectius 
per al primer any atendre i asses-
sorar un mínim de 1.000 perso-
nes –en la difusió, creació i gestió 
d’empreses d’economia social–; 
aconseguir la inserció laboral d’un 
mínim del 3% d’aquests usuaris i 
acompanyar i potenciar la creació 
d’almenys 30 cooperatives noves 
a la comarca. En l’acte de presen-
tació, dimecres, la coordinadora 

ENTITATS  L’OBJECTIU ÉS FOMENTAR EL COOPERATIVISME I L’ECONOMIA SOCIAL PER GENERAR OCUPACIÓ I NOVES EMPRESES

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental vol impulsar en un any 
una trentena de cooperatives

públics”, la consolidació del teixit 
de l’economia social “amb la ge-
neració de noves empreses” i la 
creació “d’espais de trobada on 
els nous emprenedors puguin 
compartir els reptes i necessi-
tats que tinguin i com entre tots 
podem generar projectes des 
de la intercooperació”.

de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental, Montse Lamata, va expli-
car que l’assessorament, l’acom-
panyament i la formació són tres 
eines bàsiques de l’Ateneu Coope-
ratiu, així com “la sensibilització 
i difusió –de les empreses d’eco-
nomia social i el mateix Ateneu– 
amb tallers per a tot tipus de 

s.c.

EN MARXA  Impulsors de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Mollet obrirà els patis de 
Col·legis Nous i Salvat
Papasseit els caps de setmana
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 
obrirà els patis de les escoles Joan 
Salvat Papasseit i Col·legis Nous 
cada divendres de 17 a 21 h i els 
dissabtes i diumenges d’11 a 14 i 
de 16 a 21 h per dotar la ciutat de 
més espais per al lleure dels veïns, 

especialment per a infants i joves. 
D’aquesta manera s’amplien els 
horaris d’obertura dels patis res-
pecte a anys anteriors. Les obertu-
res dels patis es faran mitjançant 
dues persones contractades a tra-
vés d’un pla d’ocupació que seran 

Josep Vidal, director general 
d’Economia Social, va afegir que 
l’aposta de la Generalitat pel co-
operativisme ve donada per les 
xifres obtingudes els anys de crisi. 
“L’economia social, i especial-
ment l’economia cooperativa, 
ha estat molt més capaç de re-
sistir la crisi que no les empre-
ses ordinàries”. Com que aques-
tes empreses són “governades 
pels mateixos treballadors i 
estan molt vinculades al terri-
tori”, abans de tancar o de des-
localitzar els negocis, “els treba-
lladors, que formen part de la 
comunitat, busquen alternati-
ves i altres maneres de donar-li 
continuïtat”, apuntava Vidal.

Lamata, a més, remarcava que 
els eixos d’actuació de l’Ateneu 
se centraran en la diagnosi de les 
necessitats dels territoris i la cre-
ació de nous projectes. Però tam-
bé es vol treballar amb els més 
petits “per promoure els valors 
de l’economia social entre els 
alumnes de les escoles”.

L’Ateneu Cooperatiu és resultat 
d’un conveni signat entre la Ge-
neralitat, el Consell Comarcal i les 
cooperatives Facto Assessors, Do-
ble Via, Espai Assessor, Som Con-
trapunt i Escola Sant Gervasi. n  s.c.

Taula rodona
sobre els drets
dels consumidors
PARETS. Amb motiu de la com-
memoració del Dia Mundial dels 
Drets del Consumidor, el Servei de 
Comerç i Atenció al Consumidor 
(SCAC) i l’empressa CASSA han 
programat una taula rodona sobre 
els drets dels consumidors que tin-
drà lloc dimecres (18 h) a la Sala 
d’Exposicions Can Rajoler. Entre 
d’altres hi participarà la directora 
de l’Agència Catalana de Consum.

LLEURE  L’AJUNTAMENT CONTRACTARÀ DUES PERSONES PER GESTIONAR ELS EQUIPAMENTS

les encarregades d’obrir i tancar 
els centres i vetllar per fer complir 
la normativa als usuaris. L’Ajun-
tament recorda que els pares i 
adults són els responsables que els 
infants i joves facin un ús correcte 
del pati. També recorden que cal 
respectar el mobiliari i el materi-
al esportiu, compartir l’espai amb 
respecte i utilitzar les papereres i 
els contenidors. No estarà permès 
fumar-hi, consumir-hi begudes al-
cohòliques ni entrar-hi ampolles 
de vidre ni animals. n
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BAIX VALLÈS. Les fortes ratxes de vent de di-
vendres a la matinada van causar la caiguda 
d’una desena d’arbres de grans dimensions 
en diversos punts del Baix Vallès sense cau-
sar danys personals però sí materials en 
algun cas. Protecció Civil i els ajuntaments 
van activar en fase d’alerta els plans d’emer-
gència per risc de vent. A la Llagosta, la ven-
tada va tombar dos arbres de grans dimen-
sions; un va ser al Parc Popular i l’altre a la 
placeta situada al carrer del Progrés. El vent 
també va fer caure algunes branques al Parc 
Popular i d’altres espais de la població. A 
Parets també va registrar-se la caiguda de 

quatre arbres: un al Bosc de les Taules, un 
altre a Can Cot i dos més a tocar del cemen-
tiri municipal. I a Mollet, un exemplar situat 
a la vorera va caure sobre quatre vehicles 
estacionats a l’altura de l’avinguda Burgos 
49. L’impacte va obligar a tallar parcialment 
la circulació per l’avinguda mentre Bom-
bers, Policia Municipal i la brigada munici-
pal retiraven l’arbre caigut. 

D’altra banda, a la línia R2 nord, de Roda-
lies els trens van haver de circular per via 
única entre Montcada i Reixac i Sant An-
dreu Comtal durant bona part del matí per 
la caiguda d’un arbre a la catenària. n

METEOROLOGIA  PROTECCIÓ CIVIL VA ACTIVAR EL PLA D’EMERGÈNCIES PER VENT
aj. mollet

VENTADA  La caiguda d’un arbre a l’avinguda Burgos va afectar quatre cotxes

El vent tomba una desena d’arbres
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MARTORELLES. Les obres de cons-
trucció del nou espai cívic de 
Can Sunyer ja han començat. La 
setmana passada s’iniciaven els 
treballs previs al terreny on es 
construirà un edifici annex a l’ac-
tual local de la petanca i al bar de 
la piscina  que dóna al parc de Can 
Sunyer. D’una banda, es reforma-
rà l’interior de l’edifici ja existent, 
i, de l’altra, l’annex de nova cons-
trucció comptarà amb una sala 
polivalent i d’informàtica, una 
aula de cuina, una sala de reuni-

ons i un local amb magatzem pel 
club de petanca. A més, el servei 
de bar-restaurant tindrà llicència 
d’activitat durant tot l’any. “Vo-
lem que el bar, que ara només 
està obert per la temporada de 
piscina, pugui donar servei du-
rant tot l’any”, explica l’alcalde 
de Martorelles, Marc Candela.

L’Ajuntament preveu que tota 
l’obra –inclosa en el programa de 
Llei de barris de la Generalitat– 
pugui estar acabada per la festa 
major, a principis de setembre. 

EQUIPAMENTS  L’AJUNTAMENT PREVEU QUE L’OBRA PUGUI ESTAR DEL TOT ENLLESTIDA ABANS DE LA FESTA MAJOR EDUCACIÓ

En marxa l’obra 
del nou espai cívic 
de Can Sunyer 

l.o.

IN SITU  L’alcalde i el regidor Joan Marc Flores a l’espai de l’obra

Les preinscripcions 
escolars es faran  
del 13 al 24 d’abril
BAIX VALLÈS. La preinscripció 
dels ensenyaments de segon ci-
cle d’educació infantil, primària 
i secundària obligatòria es farà 
del 13 al 24 d’abril. El Departa-
ment d’Ensenyament ha reduït 
el calendari del procés de preins-
cripció gairebé un mes des que la 
família presenta la sol·licitud fins 
que coneix el centre on ha obtin-
gut la plaça d’acord amb la petició 
de la comunitat educativa. 

D’altra banda, EUiA Mollet ha 
demanat que es facin les inscrip-
cions a les escoles públiques i de-
nuncia “el sistema de subvenci-
ons de diners públics a escoles 
privades que competeixen des-
lleialment amb la pública”. n

De fet, la Generalitat només sub-
vencionarà el 75% dels treballs 
que estiguin enllestits abans del 
30 de juny, quan acaba el termini 
previst per la llei. “Hem parlat 
amb la constructora –Cobra Ins-
talaciones y Servicios SA– perquè 
acceleri les obres al màxim, 

ja que tot el que quedi per fer 
el 30 de juny costarà a l’Ajun-
tament quatre vegades més”, 
apunta Candela. La prioritat és 
que la part de l’obra que afecti la 
zona de les piscines –on s’aixecarà 
el paviment d’entrada– pugui es-
tar acabada a principis de juny. n

MEDI AMBIENT

L’Escola de la 
Natura identifica 
una malaltia en 
amfibis a Catalunya

Intercanvi de 
l’IES Mollet amb 
alumnes alemanys

EDUCACIÓ  SEGON DE CATALUNYA AL CONCURS ODISSEA

L’INS Gallecs, expert en cultura clàssica
Yasmin Bouzeghda, David Pérez i Marc Margarit, alumnes de segon de 
batxillerat de l’INS Gallecs, van aconseguir la segona posició en el 7è 
Concurs Odissea, de Cultura Clàssica, a escala de Catalunya, un certamen 
que enguany ha guanyat l’Escola Mireia Centre d’Estudis de Montgat. Sota 
el nom Polimaqueroplagida, el grup de l’institut molletà es va quedar a dos 
punts de la final estatal per no saber trobar la relació del pelegrinatge de 
les ànimes amb la transmigració.

L’escola Montserrat 
de Parets, segona 
al prestigiós premi 
Armengol Mir
PARETS. El treball Impossible, de 
la mestra Carmen Albana i la psi-
còloga Virginia Espejo de l’escola 
Nostra Senyora de Montserrat de 
Parets, ha estat guardonat amb 
l’accèssit del premi Armengol Mir, 
que concedeix la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya. L’escola 
aconsegueix així la segona posició 
amb aquesta obra, que descriu el 
treball i l’experiència obtinguda a 
través de membres del centre amb 
una escola de Montevideo (Uru-
guai), partint de l’ideari d’un cen-
tre educatiu en el qual s’incorpora 
l’educació emocional. L’objectiu 
és proporcionar eines emocionals 
perquè els infants siguin estables 
i puguin desenvolupar una cons-
ciència per conviure en societat. n

PARETS. El Grup de Recerca de l’Es-
cola de la Natura de Parets, amb el 
Centre de Recuperació d’Amfibis 
i Rèptils de Catalunya i el Servei 
d’Ecopatologia de Fauna Salvat-
ge del departament de Medicina 
i Cirurgia animal de la Facultat de 
Veterinària de la UAB, ha descrit 
en un estudi, per primera vegada 
a Catalunya, la Dermocystidium, 
una malaltia emergent que posa en 
risc les poblacions d’amfibis de la 
península Ibèrica. Aquesta malaltia 
ja havia estat detectada a França, 
Itàlia, Suïssa i Gran Bretanya i a la 
península Ibèrica es va trobar el 
2017 a Galícia i Astúries, però sen-
se aportar proves diagnòstiques. n

Taller a Sant Fost per 
a pares d’adolescents 
SANT FOST. L’Ateneu acull aquest 
divendres (18.30 h) el taller per 
a pares d’adolescents I què faig jo 
ara?, a càrrec de la psicòloga Ma-
ria del Carme Serrat. L’acte està 
organitzat per l’Associació Volun-
tariat per Sant Fost.

MOLLET. Un grup d’alumnes de dos 
instituts alemanys són aquests 
dies a Mollet en el marc d’un inter-
canvi educatiu amb l’IES Mollet. 
Els alumnes provenen de l’institut 
Willi-Burth-Shule, de Bad Saulgau, 
del Gewerbliche Shule, Ravens-
burg, ciutat aquesta última amb 
què Mollet està agermanada.

ins gallecs
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SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
L’Ajuntament va aprovar a finals 
de febrer el pressupost municipal 
per aquest 2018, que ascendeix a 
946.540,72 euros, una xifra molt 
similar a la del 2017, i que comp-
ta amb un capítol d’inversions 
lleugerament superior al de l’any 
passat. En concret, la partida és 
de 183.974,6 euros, que es repar-
teixen en diverses accions. Una de 
les actuacions prioritàries, segons 
el govern local, i que ja es va pres-
supostar el 2017, és l’arranjament 
del camí des del cementiri fins a 
Can Girona, amb un cost de 52.000 
euros. L’obra consistirà en ade-
quar el camí a la circulació de ve-
hicles i facilitar l’enllaç entre Can 
Girona i el nucli urbà.

Una altra obra pressupostada 
és la de la millora de l’espai d’en-
trada al poble –espai de sorra 
davant de l’accés a l’escola– que 
s’arranjarà i on es prohibirà apar-
car. Aquesta actuació, juntament 
amb la implantació del clavegue-
ram al carrer Pau Casals, té un 

PRESSUPOST MUNICIPAL  L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DESTINA 183.974 EUROS A INVERSIONS

L’arranjament del camí de
Can Girona, inversió prioritària

Finalment, també es preveu es-
tablir com a zona de vianants la 
plaça Joan Matons (10.849 euros) 
per mitjà de la col·locació de pilo-
nes amb comandament a distància. 
Aquesta actuació, però, “s’ha de 
consensuar amb els veïns afec-
tats i els comerços i es farien 
proves els caps de setmana”, diu 
el regidor David Escartín. n  l.o.

pressupost de 21.068 euros.
Altres actuacions previstes són 

l’inici del projecte per arranjar la 
plaça del Rei (34.057 euros) –que 
es preveu executar a principis de 
2019–; el soterrament del cable-
jat de l’enllumenat públic a diver-
sos carrers (63.000 euros)– i la 
construcció d’un nou embornal al 
carrer Font del Ca (3.000 euros). 

l.o.

EL CAMÍ  Millora de l’enllaç entre el nucli urbà i Can Girona

ERC Sant Fost critica la
composició del grup motor
per reformar l’avinguda Aragó
SANT FOST. El grup municipal 
d’ERC Sant Fost ha criticat la com-
posició del grup motor que lidera 
el procés participatiu per invertir 
100.000 euros del pressupost mu-
nicipal –50.000 euros per decisió 
del govern local i 50.000 euros 
arran del procés participatiu– en 

la reforma de l’avinguda Aragó. 
El grup està format per sis veïns, 
tres polítics i dos tècnics, i va ser 
constituït en una reunió oberta el 
27 de gener. Ara com ara el grup 
ja ha consensuat el calendari, les 
normes i els criteris de participa-
ció del procés. Segons denuncia 

Ara Parets vol un Consell de Gent Gran
Ara Parets ERC ha presentat una moció per proposar la creació d’un 
Consell Municipal de Gent Gran, un òrgan de participació sectorial “de-
liberatiu, propositiu i amb capacitat d’arribar a acords” per incidir 
en les qüestions que afecten la gent gran del municipi i en les que su-
posin una millora del benestar i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. n

POLÍTICA EL PSC DE MOLLET RECULL MÉS DE 600 FIRMES 
x.l.

Rañé: “Calen salaris més dignes 
per garantir millor les pensions”
MOLLET. El PSC de Mollet va or-
ganitzar dimecres una xerrada 
sobre l’estat actual i futur de les 
pensions a càrrec de Josep Maria 
Rañé, exconseller de Treball i In-
dústria de la Generalitat i expresi-
dent del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya. Rañé 
va exposar que “no és cert que 
les pensions hagin d’estar en 
fallida”, ja que, segons deia, per 
pagar les pensions al 20% de la 
població n’hi ha prou amb el 10% 
del PIB, de manera que “aquesta 
quantitat sempre es pot pagar, 

fins i tot quan la generació del 
baby boom cobri pensions”. A 
més, Rañé apuntava que per ga-
rantir millor les pensions caldria 
“apujar els salaris i millorar les 
condicions perquè hi hagi més 
i millors cotitzacions i treure 
algunes càrregues que no cor-
responen a la Seguretat Social, 
com les polítiques d’ocupació”.
Per la seva banda, l’agrupació lo-
cal del PSC ha recollit en dos dies 
més de 600 firmes per reivindicar 
unes pensions dignes al govern 
de l’Estat. n  x.l.

XERRADA  L’exconseller Josep Maria Rañé i Mireia Dionisio

ERC Sant Fost, el principal partit 
de l’oposició no està representat 
en el grup motor, i la majoria de 
veïns que hi participen “forma-
ven part de les llistes d’IUSF o el 
PSC en les eleccions municipals 
de 2015”. La formació lamenta 
que “allò que s’està venent com 
una obertura de l’Ajuntament 
cap a la participació dels veïns 
del poble sigui una nova cortina 
de fum de cara a rentar la imat-
ge d’un poble on la transparèn-
cia i la participació brillen per 
la seva absència”, diuen. n

OBRES I SERVEIS SL

OBRES I MANTENIMENTS
PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES

Monturiol, 46 Local, Mollet - 93 113 09 31- info@fresgrup.com- www.fresgrup.com

“La tranquilitat de 
treballar amb 

professionals quali�icats”

BANYS · CUINES · PINTURA · SERRALLERIA · TREBALLS 
VERTICALS · ADAPTACIONS PER A MINUSVÀLIDS · ASCENSORS 
ELEVADORS · TERRASSES · PATIS · IMPERMEABILITZACIONS
Amb el nostre servei  “Manitas”  no t’hauràs 
de preocupar del manteniment de la teva llar

VOLS APRENDRE L’OFICI DE 
TÈCNIC EN CLIMATITZACIÓ?
SI CERQUES UN TREBALL TEMPORAL, AQUEST ANUNCI NO ÉS PER A TU

SI VOLS PREPARAR-TE PER UN FUTUR AQUEST ÉS EL TEU LLOC.

REQUISITS MÍNIMS: 
• GRAU MITJÀ 
• MENOR DE 30 ANYS TELÈFON 93 579 73 60
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SUCCESSOS  LA FAMÍLIA DENUNCIA LA DESÍDIA DE LES AUTORITATS PER INVESTIGAR EL CAS

protecció civil

ENSURT  El foc va extingir-se en poca estona i no va haver-hi ferits

Un camió surt de la via i
bolca a la carretera de la Roca
MARTORELLES. Un camió va sor-
tir de la via i va bolcar dilluns a 
la tarda, sobre les 16.20 h, men-
tre circulava per la carretera BV-
5001 en terme de Martorelles, a 
l’altura del punt quilomètric 15. 
Segons va informar el Servei Ca-
talà de Trànsit, el conductor del 
camió, que transportava un altre 
camió, va resultat il·lès. L’acci-
dent va obligar a tallar la carrete-

ra BV-5001 en sentit Santa Colo-
ma durant bona part de la tarda 
a l’altura del quilòmetre 15, i el 
trànsit va desviar-se per l’interi-
or del polígon industrial. El camió 
accidentat era un camió góndola 
que transportava un altre camió. 

Al lloc de l’accident van treba-
llar-hi dues dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat i diversos 
efectius policials. n

SANT FOST. Dimarts, poc abans de 
les 12 h, va encendre’s l’alarma 
d’incendi a l’empresa química Ur-
quima, situada al carrer Arnau de 
Vilanova de Sant Fost. Aquest fet 
va comportar el desallotjament de 
la nau, tal com indiquen els proto-
cols de seguretat de l’empresa.

El que va cremar, al pati de la 
nau, va ser el recobriment d’un 
dipòsit de fibra de vidre, un re-
frigerador que estava en desús i 
que va cremar arran d’una guspira 
mentre es feien tasques de mante-
niment a l’entorn. A partir d’aquí, 

els bombers de l’empresa van tre-
ballar per extingir el foc i van eva-
cuar-se tots els treballadors de la 
fàbrica. Tres dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat, així com 
efectius dels Mossos d’Esquadra 
i de Protecció Civil de Sant Fost 
també van desplaçar-se al lloc dels 
fets per apagar el foc i minimit-
zar-ne les conseqüències.

Les flames i el fum van esvair-se 
en menys d’una hora i, al final, no 
hi va haver danys personals ni ma-
terials més enllà de l’aparell incen-
diat. Tampoc cap fuita química. n

Un foc obliga a desallotjar la 
química Urquima de Sant Fost

ES VA SEGUIR EL PROTOCOL DE SEGURETAT DE L’EMPRESA

Un motorista ferit 
lleu en un accident 
a la Conreria
SANT FOST. Un cotxe i una moto van 
xocar dimarts a la tarda a la carre-
tera B-500 a Sant Fost a l’altura del 
quilòmetre 9,5, a la Conreria. Els 
conductors dels dos vehicles van 
ser atesos al lloc de l’accident per 
tècnics del SEM i el motorista, ferit 
lleu, va ser traslladat a un centre 
hospitalari. L’accident va provocar 
el tall del carril en sentit a Mollet 
durant gairebé tres quarts d’hora. 
Mossos i Protecció Civil van des-
plaçar-se al lloc de l’accident.

Detingut per estafa 
un menor que
fingia ser sordmut
BAIX VALLÈS. Els Mossos van dete-
nir l’1 de març un jove romanès 
de 25 anys i el seu germà menor 
d’edat com a presumptes autors 
de 22 delictes de furt i estafa en 
diverses poblacions. El germà 
gran està acusat d’obligar el me-
nor a fer-se passar per sordmut, 
demanar diners i robar. Alguns 
d’aquests fets havien passat a Mo-
llet. El menor d’edat va passar a 
disposició de la Fiscalia de Menors 
i el gran a disposició del jutge.

PARETS. La família de Manuela 
Díaz, una veïna de Parets que va 
morir atropellada a Mèxic el juny 
passat per un carro fantasma, ha 
denunciat els problemes i la in-
defensió que s’ha trobat a l’hora 
de repatriar i incinerar el cos de 
la difunta. Segons publicava El 
Periódico aquesta setmana, Ma-
nuela Díaz, de 69 anys, va morir 

Una veïna de Parets, víctima
d’un ‘carro fantasma’ a Mèxic

el juny passat mentre estava de 
viatge a Mèxic atropellada per 
un vehicle que va fugir després 
de l’accident. És el que a Mèxic 
es coneix com a carros fantasma, 
cotxes que circulen a tota velo-
citat, causen accidents i fugen 
sense deixar rastre. La família ha 
denunciat que l’atropellament no 
va ser investigat en cap moment 

per les autoritats mexicanes i que 
des d’aleshores només ha tingut 
problemes a l’hora de repatriar i 
incinerar el cos –certificats de de-
funció erronis, retard en els trà-
mits, falta d’informació i relacions 
feixugues amb el consolat i l’Ofici-
na d’Informació Diplomàtica–. La 
família ha lamentat la desídia de 
les autoritats mexicanes per acla-
rir el cas i alhora agraeix el suport 
de l’Ajuntament de Parets, que va 
intercedir per ajudar la família en 
la gestió dels tràmits burocràtics 
amb la funerària i el consolat. n
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ECONOMIA
contrapunt.cat/actualitat/economia

FORMACIÓ 

NOU PROGRAMA FORMATIU DE LA CAMBRA
DE COMERÇ ADREÇAT A GERENTS I DIRECTIUS D’EMPRESES
La Cambra de Comerç ha posat en marxa un nou programa de cursos adreçats principalment
a gerents i directius d’empreses. Destaca la segona edició del programa de direcció logística
i operacions a la pime i els cursos de prevenció i gestió de queixes i reclamacions, gestió
del transport marítim de contenidors, i actualització en matèria laboral i de la seguretat social.

BAIX VALLÈS. Les desigualtats en-
tre homes i dones en el món labo-
ral s’han accentuat amb la crisi i 
la bretxa a l’atur va en augment. 
Així ho alerta el sindicat UGT en 
l’Informe sobre la situació de les 
dones en el mercat de treball del 
Vallès Oriental i a Catalunya, fet 
públic amb motiu del 8 de març. 

Segons indica el sindicat, la cri-
si ha fet que la taxa d’activitat fe-
menina augmenti contínuament, i 
ha fet aflorar al mercat de treball 
remunerat mà d’obra femenina, 
mentre que la taxa d’activitat 
masculina ha disminuït i, poste-
riorment, augmentat. Al Vallès 
Oriental la població activa regis-
trada masculina ha passat de ser 
de 103.386 homes l’any 2008 a 
100.052 el 2017, mentre que en 
el cas de les dones, ha augmentat 
de 79.800 a 90.097.

Es dóna el cas que mentre l’atur 
masculí disminueix, el femení es 
manté amb xifres similars a les de 
2008, en plena crisi. L’atur regis-
trat femení a desembre de 2017 
era de 13.261 dones, per sobre de 

OCUPACIÓ  LA DESOCUPACIÓ ENTRE LES DONES ES MANTÉ EN XIFRES COM LES QUE HI HAVIA EL 2008, EN PLENA CRISI

La UGT alerta que 
la diferència entre 
l’atur femení i el 
masculí augmenta

l’atur de desembre de 2008, quan 
ja s’havia arribat a 12.346 vallesa-
nes aturades.

La UGT també fa notar que la 
bretxa d’atur entre homes i dones 
a la comarca continua augmen-
tant “sense que s’hi posi remei, 
especialment cada estiu, que és 
quan incrementa més la dife-
rència”.

El sindicat també posa sobre 
la taula el fet que “tenir fills de-
termina de manera important 
la trajectòria laboral de les 
dones, amb pitjors condicions 
que els homes o, fins i tot, tot 
expulsant-les del mercat de 
treball”. De fet, els contractes a 
temps parcial són molt més habi-
tuals en el cas de les dones –en 1 
de cada 4–.

La discriminació de la dona al 
mercat laboral es produeix mal-
grat que té un nivell formatiu su-
perior als homes. En canvi, hi ha 
més presència de dones als llocs 
pitjor remunerats i hi ha subrepre-
sentació entre el personal directiu 
i de gerència (un 32%). n  m.e.

L’atur es redueix al febrer al
Baix Vallès en 111 persones
Segons dades de l’Observatori 
Centre d’Estudis del Vallès Ori-
ental, durant el mes de febrer 
passat l’atur va reduir-se als vuit 
municipis del Baix Vallès en 111 
persones (-1,4%), de manera que 
el total de persones desocupades 
és actualment de 7.638. Aquesta 
xifra que representa un 11,6% 
menys que un any enrere, quan 
hi havia 8.644 persones sense 
feina, i la taxa d’atur al Baix Va-
llès se situa en el 12,8%, gairebé 
un punt per sobre de la mitjana 
de la comarca, que és de l’11,9%. 

Per municipis, on més s’ha re-
duït l’atur l’últim mes percentu-
alment ha estat a Parets (-4,8%, 
45 persones), seguit de Sant Fost 
(-4,1%, 16 persones), Montmeló 

(-3,8%, 18 persones) i Martore-
lles (-2,6%, 8 persones). També 
a la Llagosta (-0,9%, 8 perso-
nes) i Mollet (-0,5%, 19 perso-
nes) s’ha reduït lleugerament el 
nombre d’aturats, mentre que a 
Santa Maria (+4,8%, 2 persones) 
i Montornès hi ha hagut un petit 
augment (+0,1%, 1 persona). 

També per municipis, el nom-
bre d’aturats és de 3.527 a Mo-
llet; 901 a Parets; 1.153 a Mon-
tornès; 880 a la Llagosta; 451 a 
Montmeló; 379 a Sant Fost; 304 
a Martorelles i 43 a Santa Maria, 
de manera que la taxa d’atur os-
cil·la entre el 10% de Sant Fost i 
el 14,5% de Montornès. Al con-
junt del Vallès Oriental el nombre 
d’aturats és de 22.606 persones. n

Durant el quart trimestre del 2017
van registrar-se 32 empreses més 
al Baix Vallès que a finals de 2016. 
Concretament, els vuit municipis 
comptaven a final d’any amb 3.263 
empreses. Parets i Sant Fost van 
experimentar el creixement més gran 
(+3,5%), amb 21 i 7 empreses noves 
respectivament. Montornès també va 
registrar un augment (+2,5%) amb 
11 empreses, mentre que Montmeló, 
amb 2 empreses, i la Llagosta, amb 
1, també van augmentar el volum 
empresarial. A l’altre costat de la 
balança hi ha Santa Maria (-5,6%), 
Martorelles (-1,6%) i Mollet (-0,5%), 
amb 1, 3 i 6 empreses menys 
respectivament que un any enrere. 
Pel que fa a l’evolució dels llocs de 
treball, durant quart trimestre del 2017 
el nombre d’assalariats va créixer 
a Parets en 441 persones (+6,3%), 
Montornès en 199 persones (+4,6%), 
Montmeló en 188 (+6,4%), la Llagosta 
en 140 (+6%), Sant Fost en 11 (+7,7%) 
i Santa Maria en 4 (+7,3%). Només 
a Martorelles (-3%) i Mollet (-2%), 
amb 70 i 250 persones menys, van 
registrar davallades en el nombre 
d’assalariats. Pel que fa als autònoms 
el descens va ser general –118 
autònoms menys–, excepte a Santa 
Maria de Martorelles, on van passar 
de 78 a 81 autònoms (+3,8%). Mollet 
compta ara amb 2.561 autònoms, 
Parets amb 1.157, Montornès amb 871, 
la Llagosta amb 694, Montmeló amb 
486, Sant Fost amb 820 i Martorelles 
amb 332. Sant Fost és on més 
ha baixat l’últim any, un 4,5%.

MÉS ASSALARIATS
I MENYS AUTÒNOMS 
DURANT EL 2017
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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

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

c. Feliu Tura, 8, local · Mollet
Tel. 609 81 87 85

Hores convingudes

25 anys d’experiència

CENTRE D’ESTUDIS MOLLET  I  MOLLET DEL VALLÈS
Avinguda Calderó, 19  I  Tel. 93 593 21 98  I  www.cemollet.eu

L’APARADOR

Una nova representació del Centre d’Es-
tudis Mollet, formada per més de 50 per-
sones de totes les edats, va participar el 
diumenge 25 de febrer en la Cursa BML de 
Barcelona. Es tracta d’una cursa i camina-
da solidària que recull diners per a l’Obra 
Social de l’Hospital Sant Joan de Déu. Cada 
participant portava una samarreta amb 
40 caselles a l’esquena per escriure-hi el 
nom de les persones que van col·laborar 
posant un euro per a la causa. En total, des 
del grup creat per l’AMPA del Centre d’Es-

tudis Mollet van recaptar-se 2.300 euros. 
Les samarretes, a més, van ser cedides per 
l’empresa Reisopack, patrocinador del 
grup per segon any consecutiu. D’aquesta 
manera, tots els diners aconseguits han 
anat íntegrament a la causa.

La idea de participar a la BML va sorgir 
fa uns anys, quan a un nen de l’escola li 
van detectar leucèmia. A partir d’aquí, des 
de l’AMPA i el centre van engegar diverses 
activitats per recollir diners per a la recer-
ca  del càncer, especialment l’infantil.

Només un 20% de les persones que hau-
rien de portar-ne per sentir-hi millor por-
ten audiòfons, una dada que deixa l’Estat 
espanyol molt lluny dels països nòrdics, 
on pràcticament la meitat de la població 
en du. A més, aquesta realitat alerta els 
experts, ja que hi ha molts estudis que 
avalen la relació entre la pèrdua auditiva 
sense tractar i el deteriorament cognitiu 
–una falta d’estimulació auditiva provo-
ca una baixa estimulació neuronal i, en 

conseqüència, un major risc de deteriora-
ment cognitiu–. Per això, els professionals 
de l’audició, i també amb motiu del Dia 
Mundial de l’Audició –el 3 de març–, insis-
teixen en la importància de la prevenció. 
A la xarxa de centres auditius Aural prac-
tiquen revisions auditives gratuïtes i reco-
manen a les persones, sobretot a les ma-
jors de 50 anys, que es revisin l’oïda per 
mirar de frenar a temps alguns processos 
de deterioració de la capacitat auditiva.

VUIT DE CADA DEU PERSONES QUE 
NECESSITEN AUDIÒFONS NO EN PORTEN

AURAL CENTRES AUDITIUS  I  MOLLET DEL VALLÈS

Av. Llibertat, 1 I  Tel. 93 570 05 18  I  www.auralcentrosauditivos.es

EL CENTRE D’ESTUDIS MOLLET RECULL 
2.300 € EN LA CURSA SOLIDÀRIA BML
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SE VENDE PISO EN 

MOLLET. CENTRO. 

80 m2, 3 habitaciones, 

baño, comedor, balcón. 

Suelo gres, carpintería 

exterior de aluminio, 

calefacción a gas natu-

ral, aire acondicionado. 

Ascensor. Certificación 

energética: E. Precio: 

149.900 euros. Refe-

rencia: JV13426. Tel. 93 

579 33 33.

PISO EN MONTME-

LÓ. 85 m2, ascensor, 3 

habitaciones (2 dobles 

y 1 individual), baño, 

comedor y cocina con 

lavadero. Certificado 

Energético Clase E. 

Precio: 110.890 euros. 

Tel. 656 874 298. Ref. 

EV11032. 

MOLLET CENTRE. 

Ref. MV-CLAVE. 61 m2, 

2 hab., bany, CEE: E. 

Habitatge amb balcó 

gran i terrassa comuni-

tària. Preu: 168.000 eu-

ros. Tel. 93 570 51 23.

PISO EN MONTOR-

NÈS. 88 m2, hab. (dos 

dobles exterior y dos 

sencillas al interior), sa-

lón comedor con salida 

al balcón, cocina am-

plia, baño con ducha, la-

vadero, aluminio, puerta 

de roble, suelo de gres, 

calefac., asc., esta bien 

situado. Ref. LV11618. 

Tel. 935 683 545.

PISO EN MOLLET. 

RIERA SECA. Ref. 

JV13555. Piso con 

parquing. 3 hab., coci-

na, lavadero, 2 baños, 

salón-comedor, balcón, 

plaza doble de parquing. 

Suelo gres, carpinteria 

interior de haya y ex-

terior de aluminio. Ca-

lefacción y aire acond. 

Certificación energética: 

E. Precio: 234.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA ADOSADA 

EN MONTORNÈS. 

180 m2, repartida en 3 

plantas, 5 hab. (3 do-

bles, 2 indiv.), 1 baño, 2 

aseos, cocina, lavadero, 

comedor, terraza (20 

m2), suelos gres, garaje 

(pedir vado y quitar es-

calón), chim., carp. ext. 

aluminio, carp. interior 

de madera. Distribución: 

Planta Baja, Local Gara-

je con baño y trastero de 

65 m2. Primera planta, 

salón, cocina, aseo y 2 

habitaciones. Segunda 

planta: 3 habitaciones, 

baño y terraza de 20 

m2. Ref: LV11469. Tel. 

667 691 110.

MOLLET. CAN BOR-

RELL. Ref. MV-Lloreda. 

Casa a 4 vents amb 

llar de foc i jardí. Preu: 

239.000 euros. Tel. 93 

570 51 23.

PIS A MOLLET. 

ZONA CAN PANTI-

QUET. Ref. RVIII-Ro-

bert. 84 m2, 3 hab., 2 

banys, traster. Propi-

etat amb balcó a prop 

del centre de la ciutat. 

Preu: 180.000 euros. 

Tel. 93 570 51 23.

PISO EN MOLLET. 

CAN PANTIQUET. 

Ascensor. 4 hab., baño, 

comedor, balcón, coci-

na office reformada, 

con lavadero. Calefac-

ción, aire acondiciona-

do, suelo gres, carpin-

teria interior de roble 

y exterior de aluminio. 

Certificación energéti-

ca: E. Precio: 155.000 

euros. Ref. JV13270. 

Tel. 93 579 33 33.

LLIÇÀ D’AMUNT. 

CAN SALGOT. Ref. 

RVIII-LLOV. 219 m2, 3 

hab., 2 banys, parce-

l·la: 763 m2, pàrquing 

i traster, piscina i jardí, 

CEE: G. Casa a 4 vents 

amb llar de foc. Preu: 

287.000 euros. Tel. 93 

570 51 23.

BIGUES I RIELLS. 

CAN BARRI. Ref. 

MV-Tord. 313 m2, 4 

habitacions, 3 banys, 

parcel·la: 1.045 m2, 

2 places de pàrquing, 

traster, piscina i jardí. 

CEE: F. Casa a 4 vents 

amb magnífiques vis-

tes. Preu: 290.000 eu-

ros. Tel. 93 570 51 23.

CASA ADOSADA EN 

MARTORELLES. Ref. 

JV13604. Consta de 

bajos más 2 plantas. 

3 hab., baño, 2 aseos. 

Parquing y jardín pri-

vado. Acabados de ca-

lidad. Calefacción. Cer-

tificación energética: E. 

Precio: 260.000 euros. 

Teléfono de contacto: 

93 579 33 33.

PISO DE 100 M2 

EN MOLLET. 3 hab., 

cocina office con ga-

leria. Comedor con 

balcón. Baño con duc-

ha y otro con bañera. 

Suelo parket. Cierres 

de alum. Calefacción 

a gas natural y aire 

acondicionado. Incluye 

parking y comunidad. 

Precio: 900 euros/

mes. Teléfono: 93 579 

65 65.

MIREIA. Alegre, diver-

tida, coqueta y sobre 

todo muy morbosa. 

Descubrirás en mi una 

delicia. Hago una gran 

variedad de servicios 

como griego, 69, fran-

cés hasta el final, beso 

negro, beso con lengua 

y lluvia dorada. Soy 

muy completita. Tel. 

611 26 20 91.

CHICA PARTICU-

LAR. ME LLAMO 

SUSI. Madurita, 50 

años, gordita y ca-

riñosa. 150 de pecho 

natural, soy guapa, me 

gustan los besos con 

lengua, francés natural 

y hago todo tipo de ser-

vicios. Llámame. Tel. 

631 169 659.

80 m2, 2 hab., bany, 

CEE: E. Tercera planta 

exterior, amb cuina of-

fice. Preu: 156.500 eu-

ros. Tel. 93 570 51 23.

PISO ESQUINERO 

EN MONTMELÓ. 67 

m2, exterior y con muc-

ho sol. Conservado. 3 

hab., comedor, cocina, 

baño 3 piezas con 1/2 

bañera. Terrado comu-

nitario y trastero inde-

pendiente en terrado. 

Precio: 85.000 euros. 

Ref. EV11061. Tel. 656 

874 298.

MOLLET. EST. DEL 

NORTE. Piso refor-

mado. Todo exterior. 

Finca sin ascensor. 3 

hab., salón con salida 

a balcón, baño, cocina 

indep. Suelos de gres, 

carp. interior de cedro 

y exterior de aluminio. 

Certificación energéti-

ca: F. Precio: 115.000 

euros. Ref. JV13606. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO EN GRANO-

LLERS. Finca de 

pocos vecinos. 63 m2 

construidos, 3 hab., 

baño cpto., salón-co-

medor con salida a 

balcón, cocina con la-

vadero. Suelos de gres, 

carp. ext. aluminio. Aire 

acond. en salón-come-

dor. Precio: 89.000 eu-

ros. Ref: JV13611. Tel. 

695 153 891.

BIGUES I RIELLS. 

U R B A N I T Z A C I Ó 

CASTELL DE MONT-

BUI. Ref. MV-Falciot. 

172 m2, 3 hab., bany. 

Parcel·la de 553 m2, 

pàrquing, CEE: E. 
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Patrocinadors d’honor Joan Abelló · Col·lecció Privada Garreta-Rovira 
· Kao SA Industrias Químicas del Vallés

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

Fent un cop d’ull al nomenclàtor de Mollet –i, de ben segur, de tots els municipis 

catalans– destaca la poca presència de noms de dones als carrers i places de 

la ciutat. Només una desena dels gairebé 300 carrers de Mollet estan batejats 

amb noms de dones que han tingut un paper destacat a la història, sigui local 

o de més enllà. Sens dubte aquest és un reflex d’una societat masclista que ha 

minimitzat el paper de la dona des de fa molts segles i fins a l’actualitat. Com 

explica l’Institut Català de la Dona, la inclusió de noms femenins a l’espai públic 

és una manera de donar visibilitat a les aportacions que fan les dones a la  

nostra societat, que molts cops són poc conegudes. El país i la ciutat tenen 

dones que bé es mereixen aquesta promoció –algunes d’elles premiades dins  

i fora de la seva ciutat–. La comissió municipal de nomenclàtor hauria de tenir 

en compte aquest desavantatge de la dona de cara a futurs batejos, perquè  

els noms femenins deixin de ser tan anecdòtics.

LA MANCA DE NOMS DE DONA ALS CARRERS ÉS UN REFLEX D’UNA SOCIETAT 

MASCLISTA QUE HA MINIMITZAT EL PAPER DE LA DONA DE DE FA MOLTS SEGLES

SENSE DONES ALS CARRERS

EDITORIAL

rades les tasques domèstiques i familiars 
que majoritàriament realitzem nosaltres? 
Assisteixo atònita a com algunes dones del 
PP diuen que hauríem de fer vaga a la ja-
ponesa. Si ho fem cada dia treballant dins 
i fora de casa! Senyores del PP, el que con-
vé es fer una vaga a la francesa per fer-los 
fora del govern a vostès. Mentrestant, al-
tres dones de Cs prefereixen manifestar-se 
amb la policia o la guàrdia civil. Cadascuna 
té les prioritats que té. 

Doncs jo no. Orgull de ser dona, de totes 
les dones lluitadores i de totes les mestres-
ses de casa. Orgull d’aquestes grans dones 
invisibles per al món que treballen 24 ho-
res al dia fent tasques domèstiques i que 
cuiden les persones grans i les més petites 
perquè uns altres puguin treballar, mentre 
el seu no és remunerat. Orgull de les dones 
que treballen fora de casa i que veuen com 
es vulneren els seus drets i llibertats. Les 
vagues serveixen per dir prou: igual treball, 
igual salari. Ja n’hi ha prou d’assetjaments i 
d’assassinats. Tots els dies seran 8 de març 
fins que hi hagi igualtat i equitat efectiva.

No, senyores del PP i Cs. Això no és una 
confrontació entre homes i dones, és una 
vaga per reclamar els nostres drets. Aques-
ta és una vaga de dones i homes. Això és 
una vaga de conscienciació per a aquests 
polítics i empresaris que ens estan estafant 
amb la bretxa salarial. Aquesta és una vaga 
perquè les dones tenim dignitat i perquè 
ens volem vives, lliures i iguals. 

quest any, el Dia internacional de 
la dona treballadora se suma a 
un moviment mundial sense pre-
cedents pels drets, la igualtat i la 
justícia que ha tingut el seu punt 

culminant en la vaga feminista. Però dissor-
tadament també han sorgit veus contràries 
de formacions de dretes (com no) que s’hi 
oposen amb arguments tan lamentables 
com que fer vaga “és comunista”, que “les 
vagues no serveixen per a res” o que “supo-
sa una confrontació entre homes i dones”.

Doncs no, senyors i senyores  de Cs i PP, 
precisament va ser una vaga de 44 dies la 
que va fer possible implantar aquí la jor-
nada de treball de 8 hores l’any 1919. I són 
precisament aquests drets conquerits a 
base de vagues els que vostès intenten fer 
desaparèixer. Saben vostès que el 1909 van 
haver-hi vagues i manifestacions de dones 
per l’equiparació salarial que van acabar 
amb 146 dones assassinades? Saben que 
l’últim any hi ha hagut a l’Estat 45 dones as-
sassinades, 17.513 denúncies per violència 
masclista i 4.209 ordres d’allunyament? Per 
què les dones cobrem una pensió més baixa 
que els homes? Per què no estan remune-

A

8 de març: les dones diem prou!

M.CARMEN MOYA
Regidora de Canviem Mollet

d’aigua del carme cada cop que rememorem 
patrimoni local desaparegut o en extinció per 
fer-nos passar el mal trago. Can Besora, la Co-
operativa Agrícola, la Teneria, l’Ateneu... 

Potser aquest particular brindis pels di-
funts és el millor que podem fer a la nostra 
memòria col·lectiva, a més de procedir a la 
museïtzació i momificació d’aquests cadàvers 
per al gaudi visual d’un tou de zombis que ni 
els va ni els ve. Si la indolència ens permet 
conservar fragments o embolcalls del patri-
moni és senzillament per mala consciència 
o per un dubtós criteri estètic, no per servar 
referents compartits que puguin ser viscuts 
de nou. No hi ha cap reivindicació consistent 
de rearticulació i reintegració del patrimoni, 
ni res que recordi aquell discurs qüestionable 
del molletanisme ben entès. Acabeu la comè-
dia del teatrillo entre pisos, agafeu la bola de 
demolir i no em priveu d’un altre xarrup d’ai-
gua del carme. Mollet es resigna a ser el que 
és: una simple cruïlla, un anodí lloc de pas 
que passa de llarg de si mateix. 

eig la imatge d’aquell inhòspit so-
lar, esbudellat impúdicament, al 
costat de l’estació de Mollet - Sant 
Fost, quan torno a casa. El recor-

regut resulta encara més sòrdid quan passes 
per l’avinguda dels taxis i veus les tanques 
que conjuren el perill d’un despreniment de 
la façana del Tabaran. Potser, amb sort, se’n 
conservarà alguna voluta, com aquella xeme-
neia tristíssima de la Teneria. Sí, potser aca-
barem conservant la closca del Tabaran, com 
aquell esquirol tractat per un taxidermista i 
que, estorat en un prestatge, consolarà la nos-
tàlgia rural d’alguna tieta arnada. I fins i tot 
podríem fer com ella: servir-nos un xarrupet 
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Taxidèrmia indolent

CAVE CANEM

Sistema de pensions sostenible

JOAN DAVÍ
Regidor del PDeCAT a l’Ajuntament de Mollet

l Partit Demòcrata al Congrés ha 
presentat una proposició de llei 
per a la revalorització de les pen-
sions aquest 2018 amb l’objectiu 

de mantenir el poder adquisitiu dels pensio-
nistes. Aquesta proposició va en la línia de la 
demanda de la UGT i CCOO de reclamar que 
les pensions creixin en funció de l’IPC, tenint 
en compte que en els darrers anys l’incre-
ment dels preus ha estat notablement supe-
rior al del valor de les pensions. Això només 
condueix a l’empobriment dels pensionistes 
i això és el que de cap manera permetrem 
des del PDeCAT. Amb aquesta iniciativa es 
proposa que pel 2018 les pensions creixin 
un 1,6% enfront de l’increment del 0,25% 
que ha imposat el govern del PP. En cas que 
l’IPC sigui superior a l’1,6%, la quantia de les 
pensions s’incrementarà en el moment que 
es tingui aquesta informació, en el percen-
tatge corresponent a la diferència de l’1,6% i 
l’increment real de l’IPC.

El 2017 l’IPC va créixer un 2% i que, un 
pobre increment del 0,25% suposa una for-
ta regressió del poder adquisitiu dels pen-
sionistes. Des del Partit Demòcrata volem 
protegir-los del risc que la inflació dels preus 
es mengi el valor de la seva pensió, especial-
ment aquells que tenen pensions més baixes.

La nostra proposició de llei no només pre-
tén protegir el poder adquisitiu dels pen-
sionistes, sinó també prendre les mesures 
oportunes per fer sostenible el sistema de 
pensions. La gravetat i la durada de la crisi 
econòmica, l’elevat nivell d’atur, el deterio-
rament de les condicions laborals i el factor 
demogràfic ha provocat que el sistema de 
pensions acumuli un llarg període de dèfi-
cit que posa en risc la seva sostenibilitat.  

Malgrat això, el govern del PP no ha pres 
cap mesura que proporcioni al sistema de 
pensions un nivell d’ingressos suficient per 
mantenir el poder adquisitiu dels pensio-
nistes i reequilibrar a curt i mig termini la 
situació financera de la Seguretat Social. 
La nostra proposició de llei vol esmenar 
la mala gestió del PP des que l’any 2013 
va trencar unilateralment el Pacte de To-
ledo. Esperem que Ciutadans no bloquegi 
aquesta proposta de llei posant-se al costat 
del PP i impedeixi que puguin implantar-se 
aquestes mesures que són necessàries per 
a la sostenibilitat del sistema, tot fent acci-
ons per tal de garantir l’equilibri entre in-
gressos i despeses del sistema de Seguretat 
Social, millorant els ingressos per cotitzaci-
ons i creant fonts de finançament addicio-
nals a la cotització.

Amb aquesta proposició de llei, ens situ-
em una vegada més al costat dels sindicats 
majoritaris i dels pensionistes, un col·lectiu 
clau per sustentar moltes famílies a casa 
nostra durant la crisi econòmica i que des de 
fa anys ha estat repetidament castigat per 
les polítiques irresponsables del govern del 
PP en la gestió de la Seguretat Social. 

E
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Fem memòria 1994-2018
La Mitja de Montornès ha corregut més d’un milió de quilòmetres

UNA CURSA SOLIDÀRIA

“Amb 25 anys d’edat, us hi 
esperem de nou, aquí teniu la 
vostra Mitja de sempre”

“En benefici del territori i la 
seva gent, 25 edicions de Mitja, 
25 anys de feina, esforç, 
solidaritat i voluntariat”

“Que la cursa no s’aturi”

“Moltes felicitats a tothom que 
ha aportat el seu gra de sorra
en aquests 25 anys de Mitja”

La Mitja Marató de Montornès –que tindrà lloc el dia 25 a les 10 h– celebra 
un quart de segle i, durant aquests 25 anys, ha rodat més d’un milió de qui-
lòmetres, hi han participat més de 60.000 atletes i ha tingut més de 7.000 
voluntaris. Però no són les úniques dades curioses que ha portat la història 
a aquesta ja clàssica cursa.

§	En les primeres cinc edicions, el traçat feia dues voltes a Montornès  
 amb trams sense urbanitzar i amb la pujada més dura que ha tingut
 mai la cursa, la de la Rocamora. 

§	De la 6a a la 10a edició es va ampliar el traçat a Montmeló i només es 
 feia una volta al circuit. No va ser fins a l’11a edició que es va començar a 
 fer el circuit actual. 

§	Cada vegada que s’ha canviat el recorregut ha calgut homologar-lo per
 part de la Federació d’Atletisme per tal que les marques siguin 
 reconegudes.

§	Els primers guanyadors de la Mitja van ser Diego García i Quima Casas. 

§	En la primera edició van participar-hi 620 atletes i van arribar-ne 573. 
 No s’utilitzaven xips i els temps s’agafaven manualment.

§	Hasna Bahom és l’atleta que més vegades ha guanyat la Mitja, amb un 
 total de cinc. Benito Ojeda, amb quatre, és l’atleta que més vegades ha 
 guanyat en categoria masculina.

MISSATGES DE

BENVINGUDA

Protagonistes  Benito Ojeda, Esteban Giménez, Martín Fiz i Esther Solera

Ho sabies?

Cartell 1a edició 1994 Cartell 5a edició 1998 Cartell 10a edició 2003 

Esteban Giménez, 
Responsable tècnic del Club Atletisme Montornès

La Mitja Marató 
de Montornès 
celebra el 
25è aniversari

Ens estem fent grans!... dirien aquells amics celebrant el 
seu vint-i-cinquè aniversari...”. “Te’n recordes quan ce-
lebràvem la majoria d’edat?” “Ostres, sí... sembla que va 
ser ahir!” 
Doncs sí, amics, ens estem fent grans! I aquest és l’as-
pecte més important que podem destacar, que cada any 
fem un any més. 
Fa vint-i-cinc anys ens vàrem reunir les persones res-
ponsables del Club Atletisme Montornès amb la intenció 
de trobar nous recursos econòmics per a les tasques or-
dinàries que mou a aquesta entitat, que és la promoció de 
l’atletisme i poder donar cobertura a tots aquells atletes 
que gràcies als seus esforços aconseguien les mínimes de 
participació per als campionats catalans, estatals o mun-
dials. 
Què podíem fer? Apujar les quotes anuals als atletes? Fer 
més rifes? Potser anar a les empreses a demanar patroci-
ni? Aquestes i algunes altres van ser les idees i propostes 
que planaven en l’aire, però potser la que més ens va des-
pertar inquietuds va ser la d’organitzar una Mitja Marató.  
L’atletisme a Montornès ja organitzava alguna cursa de 
ruta i, per tradició, el cros, que era la senya d’identitat 
del nostre club fins aquell moment. Però va ser la Mitja 
Marató la que ens va professionalitzar, la que ens va fer 
treure tot el podíem donar, la que ens va animar a ser més 
solidaris... i la que ens ha marcat per a tota la vida.
La Mitja Marató representa un passat, totes aquelles per-
sones que van iniciar l’atletisme al nostre poble. Va per 
ells! També representa un present; una ajuda econòmica 
a la nostra entitat i un impacte socioeconòmic a la nostra 
població; una causa de solidaritat; una font de germanor 
amb les poblacions frontereres; un valor d’humanitat en 
perill d’extinció: el voluntariat  que, gràcies a 300 perso-
nes que ajuden, és possible continuar fent més anys.
El que representi el futur de la Mitja Marató està per es-
criure; això sí, estic segur que la relació amb el teixit co-
mercial i empresarial, amb els governants, amb els vo-
luntaris i el públic que omplen els carrers d’ànims, i amb 
l’esforç dels socis i la junta directiva del Club Atletisme 
Montornès marcarà el camí que ens guiï cap a un futur 
millor.  

BENVINGUTS, BENVINGUDES
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Fem memòria 1994-2018
La Mitja de Montornès ha corregut més d’un milió de quilòmetres

Agenda i actes destacats
ACTIVITATS RECOMANADES

CONCURS DE FOTOGRAFIA #25MITJAHENKEL
HENKEL i EL CLUB ATLETISME MONTORNÈS faran entrega de 25 pre-
mis que consistiran cadascun en un lot de la marca Munich i un lot de 
productes HENKEL amb gel de bany i xampú per tot un any. Per parti-
cipar-hi caldrà pujar fotografies de la Mitja i/o la Cursa dels 6 km amb 
l’etiqueta #25MitjaHenkel a Twitter, Instagram o Facebook. La campa-
nya serà activa del 25 al 27 de març. Reglament del concurs i més infor-
mació a www.mitjamontornes.com

MINI MARATÓ SOLIDÀRIA
Dissabte 24/03 a la tarda, a la Plaça Pau Picasso (Montornès) 
La Mini Solidària és una cursa per a nens i nenes nascuts entre 2005 i 
2015. El cost de la inscripció és de 3 euros, que serviran per col·laborar 
amb la Creu Roja de Granollers per a actuacions solidàries al Vallès 
Oriental. Tots els participants de la Mini Solidària rebran una motxilla 
commemorativa i una bossa d’obsequis dels col·laboradors: Henkel i 
Coca-Cola.

KM DE SOLIDARITAT AMB LA MITJA MONTORNÈS I HENKEL
La Mitja Montornès tornarà a ser solidària: per cada inscrit a la Mitja i 
els 6 km, Henkel destinarà 0,5 euros a la Fundació Esclerosi Múltiple. La 
recaptació íntegra de la Mini Solidària del dissabte 24 de març serà per 
a la Creu Roja de Granollers. A més, el dia de la Mitja es farà una acció 
solidària en què es donarà un quilo de menjar a Càritas Montornès per 
cada imatge al photocall del Moviment Piu. L’organització de la Mitja 
destina, a més, tots els seus beneficis al manteniment de l’Escola d’At-
letisme del Club Atletisme Montornès, que compta amb més de 250 
atletes que competeixen a tots els nivells.

ANIMACIÓ AL RECORREGUT: 
Les Penyes Bartomeu i Pere Anton de Montornès i els Gegants de la 
Roca animaran els atletes al llarg del recorregut. També hi haurà mú-
sica i un speaker a la plaça de l’Era de la Roca del Vallès. Els Diables 
de Montornès donaran la sortida de les curses i animaran els atletes. 
L’esport i la cultura junts per fer una gran festa el diumenge de la 25a 
Mitja. Recordeu: la sortida és a les 10 h del diumenge 25 de març a la 
zona esportiva de Montornès del Vallès, i es passarà pel centre (carre-
tera) de Montmeló, Montornès, Vilanova i la Roca.

25 ANYS DE MITJA I 50 ANYS DE BIBLIOTECA 
A MONTORNÈS 
Exposició de fotografies, pòsters i objectes dels 25 anys de la Mitja 
Marató a la Biblioteca de Montornès, equipament que aquest 2018 ce-
lebra el 50è aniversari. La mostra estarà oberta al públic en l’horari de 
la Biblioteca del 12 al 23 de març. Entre els qui promocionin a les xarxes 
socials fotos de l’exposició se sortejaran regals de la Mitja i la Bibliote-
ca. Més informació a les xarxes socials de la Biblioteca de Montornès.

Rècord femení: Esther Solera 
(2003) 1h16’23’’

Rècord masculí: M. Benhmbarka 
(2010) 1h04’14’’

Temps imbatuts
RÈCORDS

Cartell 10a edició 2003 Cartell 15a edició 2008 Cartell 20a edició 2013 Cartell 25a edició 2018

61.027
atletes

MITJA: 49.020

6 KM: 12.007

+7.000
VOLUNTARIS

SANITARIS

PROTECCIÓ CIVIL
POLICIES

+30.000€
RECAPTACIÓ PER A
CAUSES SOCIALS

+500.000
PRODUCTES HENKEL REPARTITS

+1.034.000
quilòmetres

= volta al món
26 vegades



Francisco Díaz José María García 
i Rubén PiñaHi ha fites a l’abast d’uns quants, i córrer to-

tes les edicions d’una cursa que enguany arriba 
al quart de segle n’és una. Ho demostra el fet 
que un únic atleta ho ha aconseguit. Es tracta 
de Francisco Díaz, que enguany ha renunci-
at a anar al Mundial de Mitja Marató perquè 
se celebra a València un dia abans que la Mitja 
de Montornès. “Quan vaig començar a córrer 
ningú no practicava aquest esport i estava mal 
vist, però jo ho faig perquè m’agrada i perquè 
m’ajuda en la meva vida familiar i laboral”, 
confessa Díaz. Però estar 25 anys al peu del 
canó no és només qüestió de constància, tam-
bé hi ha un punt de sort per tal que les lesions i 
les malalties et respectin. “Jo crec que la sort 
també te l’has de buscar. Sempre he corregut 
al meu ritme, sense passar-me, i així evites 

fer-te mal. Si ho fas bé, no et lesiones”. La primera cursa en què va participar 
va ser de 25 quilòmetres a Sant Celoni; des de llavors, ha competit en infinitat 
de proves i en 60 maratons. El 2015 va córrer 70 curses. “Entreno molt poc o no 
entreno. Els meus entrenaments són les curses. Tinc l’avantatge que el meu 
cos aguanta corrent, al meu ritme, quatre hores sense problema”. També ha 
competit en Campionats de Catalunya i d’Espanya, però “mai no n’he guanyat 
cap perquè no sóc bo. Suposo que no entreno prou”. Tot i així, la progressió 
des de la primera edició de la Mitja de Montornès ha estat molt satisfactòria. 
“El primer any vaig quedar penúltim, perquè estava acostumat a curses de 5 
o 10 quilòmetres. Vaig pensar que allò s’havia de millorar, m’ho vaig pendre 
més seriosament i el 2003 em vaig federar. La millor marca de la Mitja la vaig  
aconseguir el 2013, quan vaig acabar amb 1 hora 38 minuts. Ara, si la faig en 1 
hora i 45 o 50 minuts ja em dono per satisfet”.

Hi ha feines que quan es fan bé és quan no notes que 
algú les està fent, i la de voluntari d’una cursa com la 
Mitja de Montornès n’és una. “Has de vigilar que tot 
estigui a lloc, que l’aigua estigui ben situada, que esti-
gui ben senyalitzat... que els corredors només s’hagin 
de preocupar de córrer”, explica José María García que, 
juntament amb Rubén Piña, són els dos voluntaris que 
col·laboren amb la cursa des del primer any. “En la pri-
mera edició jo era atleta del club i vaig decidir ajudar. 
Des de llavors, no he fallat mai i ara sóc el responsable 
de la part del circuit de Montornès”, recorda Piña. Els 
dos coincideixen en què l’evolució de la cursa ha estat 
impressionant, tant a nivell de corredors com d’orga-
nització i, com no pot ser d’altra manera, de voluntaris. 
“Al principi devíem ser 10 0 12, i ara en som 300”, diu 
García. “Cada un tenim la nostra zona i, més o menys, 
el mateix equip cada any. A vegades tens baixes, però 

en sobren d’una altra zona i ens ho anem combinant”, explica Piña. Però en el 
que no estan d’acord és en les ganes de córrer ells la cursa. Mentre que García no 
ha sentit mai el cuquet –“jo vinc del món del futbol sala i córrer sense una pilota 
em costa; a mi el que m’agrada és organitzar”–, a Piña sí que alguna vegada li 
havia passat pel cap –“al principi sí que em feia gràcia, però com que estava a 
l’organització no podia. Ara ja m’he retirat”–. El dia de la cursa els dos formaran 
part de l’exèrci de més de 300 voluntaris –i cap a un centenar de sanitaris de la 
Creu Roja, Policia Local i Mossos– que vetllaran pel bon funcionament de la cursa. 
“En els esports hi ha etapes, modes, i ara pot semblar que això del running és el 
que està de moda. Però quan una cursa porta tants anys i mou tanta gent, ja no 
es pot dir que sigui una cosa passatgera”, diu García.

Parlem amb...

José María García

Rubén Piña

HA CORREGUT CADA UNA DE LES EDICIONS ELS VOLUNTARIS DE TOTES LES MITGES
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HABITATGE  LA PROMOCIÓ VA A CÀRREC DE LA COOPERTIVA LLAR UNIÓ CATALONIA, DE LA UGT, I ES FARÀ DAVANT DE L’ESTACIÓ

MONTMELÓ. Llar Unió Catalonia, co-
operatitva vinculada a la UGT de 
Catalunya, ha iniciat la construcció 
de 39 pisos de protecció oficial i 
41 aparcaments al carrer Primer 
de Maig de Montmeló. La promo-
ció s’emmarca en el Pla de Millora 
Urbana (PMU) del carrer Primer 
de Maig, que reordena urbanística-
ment l’espai d’actuació que englo-
ba les naus del mateix carrer amb 
façana a l’estació, part del carrer 
Navarra i la connexió amb el car-
rer Antonio Machado. En aquest 
cas s’actuarà sobre un dels dos po-
lígons d’actuació, que és propietat 
gairebé íntegrament de l’Ajunta-
ment i que comprèn la nau actual i 
el pati de la brigada municipal.

La cooperativa de la UGT cons-
truirà un bloc en dues alçades dife-
rents, planta +4 a la part que dóna 
al carrer Navarra i planta +5 amb 
façana al carrer Primer de Maig; un 
segon bloc de planta +5 amb faça-
na a la plaça de l’Estació i un tercer 
edifici de planta +4 amb façana al 
carrer Primer de Maig. Aquesta 
distribució permetrà crear una 
àmplia plaça i zona verda i connec-
tar a peu, mitjançant una rampa, 
amb el carrer Antonio Machado.

El conveni entre l’Ajuntament i 
la constructora de la UGT és “fruit 
de la voluntat del govern muni-
cipal de desenvolupar en el sòl 
del patrimoni municipal una 

Comença la construcció de 39 pisos 
de protecció oficial a Montmeló

activa política pública d’habi-
tatges d’acord amb les tipologi-
es i els règims previstos en els 
plans d’habitatges estatals, au-
tonòmics i locals”. 

Fa uns dies, Llar Unió Catalonia 
va convocar una reunió informati-
va per donar a conèixer les condi-
cions per accedir a aquests habi-
tatges i on i com cal inscriure’s per 
poder-hi aspirar.

D’altra banda, el ple municipal 
va aprovar la setmana passada la 
modificació del pla de millora ur-

MONTORNÈS. L’Ajuntament de 
Montornès ha obert la primera 
convocatòria per accedir a habi-
tatges municipals de lloguer, que 
en aquest cas estaran destinats 
al col·lectiu jove. Es preveu ad-
judicar cinc pisos a joves d’entre 
18 i 35 anys. El termini de sol·li-
citud romandrà obert fins al 23 
de març. Entre els requisits que 
es demanen per aspirar-hi hi ha 
la inscripció al Registre de Sol·li-
citants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial de Catalunya (HPO) i dis-
posar d’uns ingressos situats dins 
dels barems que estipulen les ba-
ses. Per a l’adjudicació es tindran 
en compte, a més dels ingressos, 
factors com la situació laboral, 
l’antiguitat al municipi o bé la 
condició de família monoparental 
o nombrosa. 

Els contractes de lloguer tin-
dran una durada de tres anys, 
prorrogables any a any a un mà-
xim de tres anys més. Les quotes 
mensuals s’establiran en funció 
dels ingressos de les unitats de 
convivència seleccionades i se 
situaran entre el 18 i el 30% dels 
guanys. Les sol·licituds es po-
dran presentar fins al 23 de març 
a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i 
també hi ha la possibilitat de fer 
la sol·licitud en línia adjuntant la 
documentació requerida a mon-
tornes.cat/habitatgejove. Tots els 
pisos disposen de dues habitaci-
ons dobles. n

Montornès treu
a concurs cinc 
pisos de lloguer 
per a joves

llar unió catalonia

NOUS HABITATGES  La promoció s’aixeca just davant de l’estació, al centre del poble

bana del carrer Primer de Maig per 
permetre la transformació d’al-
guns baixos comercials en habitat-
ges. La modificació afectarà només 
els locals que no estan just davant 
de l’estació, i els habitatges seran 
principalment per a persones amb 
mobilitat reduïda. La decisió arri-
ba després que Llar Unió Catalonia 
hagi intentat comercialitzar els 
baixos sense gaire èxit. La modifi-
cació permet mantenir l’equilibri, 
segons l’alcalde Antoni Guil, entre 
promoure habitatges assequibles 

i no deixar locals buits. Al ple, PSC 
i ERC van votar-hi a favor, mentre 
que ICV es va abstenir, “tot i es-
tar d’acord amb la modificació i 
amb la promoció d’habitatge pú-
blic protegit per part de l’Ajun-
tament”, deia el regidor Marcel 
Comas. ICV demana un replanteja-
ment per “fer més atractiu Mont-
meló perquè els emprenedors 
s’hi animin a muntar comerços”. 
“Potser hem de facilitar-los més 
les coses i buscar condicions 
més favorables”, deia. n
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SEGURETAT  DINS DEL LOCAL D’OCI NOCTURN ELS AGENTS TAMBÉ VAN TROBAR-HI UNA DOTZENA DE MENORS DE 16 ANYS

Drogues i armes blanques
comissades en una operació
policial a la discoteca Bora Bora
MONTORNÈS. Agents dels Mossos 
d’Esquadra de la comissaria de 
Granollers de diverses unitats –
seguretat ciutadana, investigació, 
àrea regional de recursos opera-
tius, trànsit, policia administra-
tiva i unitat canina–, juntament 
amb agents de les policies locals 
de Granollers i Montornès del 
Vallès, el SEM i Inspecció de Tre-
ball van participar la matinada de 
dissabte 24 de febrer en un ma-
crodispositiu a la discoteca Bora 
Bora de Montornès. S’hi va dur a 
terme una exhaustiva inspecció 
a l’interior de l’establiment amb 
l’objectiu de detectar i evitar el 
consum de drogues, els robatoris 
i les baralles tumultuàries que es 
produeixen els caps de setmana 
dins i fora del local i que consti-
tueixen un risc per a la seguretat 
i l’ordre públic de la zona. El re-

MONTORNÈS. La caporal de la Po-
licia Local de Montornès Isabel 
Martínez va participar a finals de 
febrer en la primera Trobada Na-
cional de Dones Policia a Madrid 
en el marc del Saló Internacional 
de la Seguretat. Martínez compta 
amb una llarga trajectòria profes-
sional al servei de la ciutadania. El 
1980 es va convertir en la primera 
agent femenina de la comarca i en 
una de les primeres de Catalunya. 
El 1989 va aconseguir l’ascens a 
caporal i fins al 1997 va ser cap 
de la Policia Local de Montornès. 
La Trobada Nacional de Dones 
Policia pretenia posar en relleu la 
contribució de les dones als ser-
veis policials i la necessitat d’im-
pulsar accions positives per acon-
seguir majors cotes d’igualtat. n

La caporal Isabel 
Martínez, a la 
Trobada Nacional 
de Dones Policia

sultat del dispositiu va ser de 347 
persones identificades amb un 
balanç de 21 actes per comís de 
substàncies estupefaents, tres ac-
tes d’intervenció d’arma blanca, 

dos punys americans i una defen-
sa elèctrica, a més de nombrosos 
controls de drogues i alcohol amb 
el resultat de dos positius penals 
per alcoholèmia i un per substàn-

cies estupefaents. 
Es dóna la circumstància que, 

en moment en què els agents van 
irrompre al local, van trobar a 
dins 11 menors de 16 anys, algun 
dels quals de 13 anys, els quals 
van ser lliurats posteriorment al 
seus pares o tutors.

Anomalies en seguretat
Pel que fa a l’àmbit administratiu 
es van detectar diverses anoma-
lies en matèria de seguretat: dues 
portes d’emergència que no facili-
taven la sortida correctament, un 
rètol d’aforament i un controlador 
d’accés que, en el moment del ser-
vei, duia una arma prohibida i no 
disposava de la habilitació corres-
ponent per exercir la seva tasca.

Inspecció de Treball, per la 
seva banda, va detectar dos tre-
balladors que no havien estat do-
nats d’alta a la seguretat social i 
un home jubilat que feina tasques 
de vigilància a l’aparcament. n

MONTORNÈS. La Policia Local de Montornès ha obtingut 
l’autorització del Departament d’Interior per incorpo-
rar càmeres als uniformes. Els dispositius es podran 
utilitzar en els casos en què hi hagi risc per als agents 
o terceres persones, i permetran incrementar el grau 
de protecció de la ciutadania durant les actuacions 
policials. Alhora, podran protegir els agents i evitar la 
tergiversació de les seves actuacions o l’ús d’imatges 
manipulades enregistrades amb telèfons mòbils. Com 
a mínim un agent de cada patrulla durà el dispositiu, 
que només podrà utilitzar d’acord amb els criteris in-
closos en un protocol elaborat per la mateixa Policia 
Local. Entre les limitacions d’ús hi ha el fet que només 
es podran utilitzar en les situacions de risc. n

Càmeres a l’uniforme de la Policia Local

Roba els donatius contra el càncer
La braseria La Teja de Montornès ha fet una crida a través de les xarxes 
socials per identificar l’home que el divendres 3 de març es va endur la 
recaptació dels donatius contra el càncer infantil que l’establiment estava 
recollint per a l’Hospital de Sant Joan de Déu. El lladre va ser captat per
les càmeres de seguretat. Podeu veure el vídeo a www.contrapunt.cat.

la teja

CONTROL  Mossos i Policia Local en el dispositiu del 24 de febrer

mossos d’esquadra

SUCCESSOS  L’HOME VA SER CAPTAT PER CÀMERES DEL BAR 

aj. montornès

CÀMERES ALS UNIFORMES
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EQUIPAMENTS  S’HI HAN INVERTIT 220.000 EUROS POLÍTICA

Renovació al complex 
esportiu Les Vernedes

MONTORNÈS. El sorteig de la Bono-
loto de dimecres 21 de febrer va 
deixar a Montornès un premi de 
poc més de 92.000 euros. Hi va 
haver dos butlletes premiades de 
Segona Categoria, una de les quals 
validada al punt de venda núm. 
13.030 de Montornès, al carrer 
Federico García Lorca, 2. Cada en-
certant de Segona Categoria (5 + 
C) té un premi de 92.101,66 euros.

MONTMELÓ. Les escoles de primà-
ria de Montmeló –Pau Casals i 
Sant Jordi– tornaran a tenir dues 
línies de P3 cadascuna de cara al 
curs vinent 2018-2019. La resolu-
ció del Departament d’Ensenya-
ment ha estat conseqüència d’un 
petit augment en les xifres d’in-
fants empadronats al municipi les 
darreres setmanes, fins a arribar 
a la xifra amb la qual Serveis Ter-
ritorials justificava la recuperació 
d’un quart grup de P3. L’Ajunta-
ment va notificar al Departament 
de la Generalitat l’augment dels 
infants empadronats a Montmeló 
i, un cop aplicat el percentatge de 
la taxa de matriculació, Montmeló 
passa a tenir quatre línies de P3, 
una més que fins ara. n

MONTORNÈS.  L’Escola d’Hoteleria 
del Vallès Oriental va celebrar 
dilluns el seu primer Sopar d’Es-
trella, una iniciativa pedagògica 
que va comptar amb el xef Miquel 
Aldana, amb una estrella Miche-
lin. La iniciativa permet posar en 
contacte l’alumnat del centre amb 
la cuina d’autor, premiada amb 
una estrella Michelin, d’Aldana, 
propietari del restaurant Tresma-
carrons del Masnou. A l’aula culi-
nària del Molí es va preparar un 
menú degustació, suggerit pel xef, 
amb la col·laboració dels alumnes 
i professors del centre. A l’aula 
restaurant l’àpat va ser servit pels 
alumnes de restauració i va comp-
tar amb la col·laboració de la bo-
dega Marco Alella. n

MONTMELÓ. El darrer ple ordina-
ri va tirar endavant la proposta 
d’engegar un pla de comunicació 
de l’Ajuntament, que es va aprovar 
amb els vots a favor de PSC i ERC 
i els vots en contra d’ICV-EUiA. 
L’Ajuntament assegura que el nou 
pla pretén informar la ciutadania 
“de l’acció de l’Ajuntament de 
la millor manera possible”. L’al-
calde, Antoni Guil, va explicar que 
necessitaven “que algú analitzés 
des de fora” la manera com ha co-
municat el consistori fins ara, “que 
posés en evidència defectes i 
que fixés accions per visualitzar 
aquest canvi en l’estratègia de 
comunicació de l’Ajuntament”. 
El portaveu d’ICV-EUiA, Jordi Ma-
nils, considerava que “falta volun-
tat perquè la comunicació mu-
nicipal inclogui la participació 
ciutadana” i opinava que el pla és 
una manera per “millorar la imat-
ge de marca de la propaganda 
del govern municipal”. n

MONTORNÈS. El CEM Les Vernedes 
de Montornès ha fet reformes en 
alguns dels seus equipaments, 
entre els quals destaca els de la 
sala de fitness. També s’ha re-
convertit una pista d’esquaix en 
una nova sala d’SGT (Small Group 
Training), un espai dedicat a l’en-
trenament funcional i en suspen-
sió. Amb les obres s’ha substituït 
el paviment, s’ha fet un aïllament 
tèrmic i acústic, i s’ha canviat el 
sistema de renovació de l’aire. 
També s’han instal·lat 25 endolls 
de TV, s’ha renovat l’enllumenat 
i s’ha pintat part del complex. A 
més, pròximament se substituirà 
la fusteria d’alumini i s’instal·la-
ran arrambadors a la sala de fit-
ness. Totes aquestes actuacions 
comporten una inversió de més 
de 72.000 euros. Però també 
s’han invertit 148.000 euros a re-
novar la maquinària esportiva.

Pel que fa a l’oferta d’activitats, 
s’han incorporat sessions SGT per 
a grups reduïts on es treballen 

circuits d’alta intensitat, el body-
pump, que permet exercitar els 
principals grups musculars amb 
barres i discos, i el bodycombat, 
una activitat cardiovascular amb 
moviments d’arts marcials.

Noves tecnologies
En aquesta renovació del com-
plex, també s’ha apostat per in-
cloure les noves tecnologies a la 
pràctica esportiva, amb serveis 
individualitzats per als seus 2.100 
abonats. El centre ha incorporat 
així una aplicació disponible per 
a iOS i Android que permet acce-
dir des del mòbil als horaris de 
les activitats i al programa per-
sonalitzat d’entrenaments. Pròxi-
mament, l’aplicació permetrà fer 
reserves per a les activitats diri-
gides i seguiment de programes 
de salut.

Finalment, les novetats tecno-
lògiques també inclouen la posa-
da en marxa, aquest mes de març, 
del nou web cemlesvernedes.cat. n

La Bonoloto deixa 
un premi de 92.000 
euros a Montornès

Les escoles 
de Montmeló 
recuperen la 
quarta línia de P3 

L’Escola d’Hoteleria 
fa el primer Sopar 
d’Estrella amb el 
xef Miquel Aldana

L’Ajuntament de 
Montmeló aprova 
un pla comunicatiu 
criticat per ICV 

Aparcament condicionat a Montmeló
A finals de febrer va reobrir el nou aparcament al costat del Pavelló 
de Montmeló asfaltat i condicionat. L’aparcament suposa la restitució, 
en part, de les places perdudes en les obres d’urbanització de la llosa
de soterrament. L’aparcament disposa ara de 73 places senyalitzades, 
dues de les quals es reserven per a persones amb mobilitat reduïda.

aj. montmeló

VIA PÚBLICA  L’ESPAI TAMBÉ COMPTA AMB NOU ENLLUMENAT
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MONTMELÓ. L’actriu montmeloni-
na Queralt Casasayas torna diu-
menge (12 h) a la Sala Polivalent 
de Montmeló per representar una 
nova obra amb la seva companyia 
de teatre infantil Les Bianchis, 
grup que forma juntament amb 
Bàrbara Roig i Magda Puig.

Concretament, representaran 
per primera vegada l’obra Les 
Clink, d’on venen les idees?, dins 
del cicle de teatre infantil que el 
grup Xarxa Montmeló realitza 
durant tot l’any. Una obra que se-
guirà la màxima amb la qual es va 
crear aquesta companyia el 2012: 
que el paper dels adults en els 
espectacles familiars no sigui no-
més el d’acompanyar els més pe-
tits, sinó que també en gaudeixin.

Premi Butaca
Aquesta no serà la primera actua-
ció de Casasayas al seu poble, sinó 
que ja ho ha fet anteriorment. De 

TEATRE  ESTRENA EL SEU NOU ESPECTACLE AMB LA COMPANYIA LES BIANCHIS

L’actriu montmelonina Queralt 
Casasayas torna a la Polivalent

Les Bianchis també van estre-
nar a Montmeló (al FITKAM, l’any 
2015) el seu segon espectacle, 
Les Supertietes. Una obra basada 
en el llibre Contes infantils contra 
tot pronòstic de l’escriptora i pe-
riodista Empar Moliner. n

fet, recentment ha representat 
l’obra Fairflay, amb la companyia 
La Calòrica. Va ser al desembre, i 
dies més tard l’obra va rebre dos 
premis Butaca: al millor muntat-
ge de petit format, i al millor text 
teatral (escrit per Joan Yago).

ajuntament

ARTISTES  Queralt Cassasayas (al centre) amb Les Bianchis

MONTORNÈS. Durant els darrers 
mesos s’ha fet una intervenció 
d’urgència per consolidar les 
parts més degradades de la tor-
re de l’homenatge del Castell 
de Sant Miquel. La constructora 
granollerina Coprhosa ha estat 
l’encarregada de portar a terme 
les obres, amb l’objectiu de pre-
servar l’element més simbòlic de 
l’edificació. S’ha treballat en les 
dues parts seccionades i en dues 

cavitats situades a la part de dar-
rera de la torre.

El projecte ha estat realitzat 
per l’arquitecte Jaume Serra, i el 
control i la supervisió arqueolò-
gica han anat a càrrec de Ferran 
Díaz. A més, per portar a terme 
aquesta rehabilitació de l’espai 
s’ha utilitzat material original 
recuperat durant la primera fase 
d’excavació del castell realitzada 
l’any 2016. n

Obres d’urgència a la torre 
del castell de Sant Miquel

PATRIMONI  L’OBJECTIU HA ESTAT PRESERVAR AQUEST SÍMBOL DE L’EDIFICI

TORRE DE SANT MIQUEL

ajuntament

Preparats per a 
la primera Marxa 
Nòrdica popular 
de Montmeló
MONTMELÓ. Dissabte arrenca la 
primera Marxa Nòrdica popular 
del municipi, que organitzen con-
juntament les regidories de Salut i 
d’Esports, i la Diputació de Barce-
lona. La caminada arrencarà a les 
9.30 h a la plaça de la Vila. Allà es 
farà una breu explicació de la tèc-
nica i posicionament del cos per 
a realitzar correctament aquesta 
disciplina que combina el trekking 
amb moviments simètrics, rítmics 
i dinàmics, amb l’ajut dels braços 
sobre els bastons. Les persones 
que ja han realitzant aquest ti-
pus d’exercici prèviament poden 
anar amb els seus propis bastons. 
La resta, comptaran amb pals de 
marxa nòrdica, cedits pel Decat-
hlon de Mollet. n

MONTMELÓ. La companyia Inco-
nyables porta diumenge a la Po-
livalent (19.30 h) Els monòlegs de 
la vagina. Es tracta de la repre-
sentació de l’obra amb el mateix 
nom de l’escriptora feminista Eve 
Ensler que va escriure després 
d’entrevistar més de 200 dones, a 
qui els va preguntar sobre les se-
ves vagines, el sexe i les relacions. 
L’obra s’ha representat en milers 
d’escenaris del món i s’ha traduït 
a més de 30 idiomes.

L’espectacle està compost per 
un seguit de monòlegs llegits per 
dones. Cada monòleg d’alguna ma-
nera es relaciona amb la vagina, ja 
sigui a través del sexe, l’amor, la vi-

olació, la menstruació, la mutilació, 
la masturbació, el naixement, l’or-
gasme, la varietat de noms que té o 
com un aspecte físic del cos. També 
és un tema recurrent en la peça la 
concepció de la vagina com un ins-
trument de poder femení i l’última 
encarnació de la individualitat. Es 
tracta d’una obra social i feminista, 
que és tan potent com necessària, 
que posa veu a les dones i que tren-
ca el silenci entorn de la vagina.

L’acte, que organitza l’associació 
ADMI, està emmarcat en el Dia de 
la Dona, i el preu de l’entrada funci-
onarà pel mètode de taquilla inver-
sa: el públic pagarà el preu que creu 
que val l’obra un cop l’hagi vista. n

El millor tribut
d’Europa a The 
Beatles aterra a
la sala polivalent
MONTMELÓ. The Flaming Shakers, 
que segons la crítica especialitza-
da són la millor banda tribut de 
The Beatles de tot Europa, actua 
divendres (23.30 h) a la sala Po-
livalent de Montmeló. Es tracta 
d’una banda que cuida meticu-
losament la imatge i els gestos 
dels directes dels músics de Li-
verpool, utilitzant els mateixos 
instruments i lluint la mateixa 
roba. Tampoc falta el famós pen-
tinat anomenat Top Mod. Amb tot 
plegat, faran un viatge en el temp 
i recrearan la música que tant va 
impactar la societat dels anys 60. 
És l’oportunitat de reviure els re-
cords de joventut dels més grans 
i permetre que les noves genera-
cions descobreixin The Beatles. n

‘Els monòlegs de la vagina’,  
de la mà de les Inconyables

EL TEXT FEMINISTA D’EVE ENSLER S’HA TRADUÏT A 30 IDIOMES
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ESPORTIVITAT

EL CADET DE LA UD LOURDES ES DEIXA MARCAR UN GOL
EN UN GEST DE FAIR PLAY CONTRA EL CARDEDEU
Durant el partit cadet entre la UD Lourdes i el FC Cardedeu es va veure un gest que honora 
l’equip molletà. Abans del descans, en un bot neutre, el Cardedeu esperava que la Lourdes no 
disputés la pilota, però va fer-ho i va marcar el 2 a 0. En començar la segona part, els jugadors 
de la Lourdes van deixar que el Cardedeu marqués un gol sense l’oposició dels molletans.

Xavi Moro té el millor inici a la banqueta 
i el duet Viale-Manga el rècord de gols

FUTBOL I Primera Catalana  LES ESTADÍSTIQUES DELS QUATRE PRIMERS PARTITS DELS ENTRENADORS DEL CF MOLLET UE

MOLLET. Dels quatre entrenadors 
que enguany han dirigit partits 
de lliga del primer equip del CF 
Mollet UE, José Antonio Montes 
va ser el que menys va aguantar 
a la banqueta –4–. El tàndem ac-
tual, Viale-Manga, disputaran el 
cap de setmana el seu cinquè par-
tit com a entrenadors molletans. 
Serà diumenge contra el Júpiter, 
de qui els separen 3 punts –Mo-
llet 16è i Júpiter 13è–.

Dels primers quatre partits 
dels quatre entrenadors, el pit-
jor inici va ser el de Montes, qui 
només va aconseguir un empat, 
seguit de Dani Rizaldos, que en va 
signar dos. Xavi Moro va ser qui 
més punts va sumar en el primer 
mes a l’entitat molletana, amb sis 

El Sant Fost es
fixa en els primers 
llocs de la taula

El Parets i la 
Molletense cauen 
derrotats per un gol

SANT FOST. Les noies de la Unió Es-
portiva Sant Fost van guanyar 4 a 
1 el Solsona, un dels cinc equips 
més forts de la lliga, i continuen 
en la pugna per situar-se a la part 
alta de la taula classificatòria. Ac-
tualment són vuitenes amb 25 
punts i han guanyat quatre dels 
últims sis partits. Diumenge vi-
siten l’antepenúltim classificat, 
l’OAR Vic, quip en què al partit 
d’anada, disputat a Sant Fost, ja 
van guanyar per 6 gols a 2.

PARETS / MOLLET. Cap dels dos 
equips baixvallesans de la Sego-
na Catalana masculina van poder 
superar els seus rivals i van caure 
per un gol de diferència. Al Parets, 
que dissabte visita el Ripollet, li 
ha costat perdre la primera plaça, 
que ara ocupa el Sabadell Nord 
amb un punt més. La Molletense 
va perdre contra un rival directe, 
el Vic Riuprimer, i veu com se li 
acaba el coixí de punts que tenia 
respecte a la part mitjana de la 
taula. Dissabte (16.30 h) rebrà el 
Tona, tercer classificat a 9 punts 
dels molletans, que són sisens.

Segona  Catalana Femenina

Segona  Catalana Masculina

JÚPITER - CF MOLLET UE
Diumenge, 12 h Barcelona

punts. La plata la tenen els ac-
tuals tècnics, amb una victòria i 
tres derrotes. També són els qui 
han aconseguit un major nombre 
de gols a favor, però obtenen l’or 
també en gols en contra –10–, per 
sota de Rizaldos, que va encai-
xar-ne un total de 8. n

Dilluns a la nit va irrompre a les 
xarxes socials la plataforma Elefant 
Rojo, autodefinida com “un grup de 
socis i sòcies del CF Mollet UE que 
no estem d’acord amb la directiva”, 
amb l’objectiu de provocar un canvi 
al capdavant del CF Mollet UE. Per 
fer-ho, la plataforma està difonent 
un manifest perquè socis i aficionats 
puguin adherir-s’hi i signar-lo.

L’ELEFANT ROJO, 
CONTRA LA JUNTA

Entitat

GOLS a favor

GOLS a favor

GOLS a favor

GOLS a favor

RESULTATS
dels partits

RESULTATS
dels partits

RESULTATS
dels partits

RESULTATS
dels partits

Entrenador: DANI RIZALDOS

Entrenador: XAVI MORO

Entrenador: JOSÉ ANTONIO MONTES

Entrenadors: MANU VIALE /ALBERT MANGA

5

5

3

6

PUNTS
2

PUNTS
7

PUNT
1

PUNTS
3

8

6

6

10

GOLS en contra

GOLS en contra

GOLS en contra

GOLS en contra
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Inscripcions obertes 
de la Bastarda 
i la Klandestina
PARETS. El CAM Parets ha obert les 
inscripcions per a la Bastarda i la 
Klandestina que tindran lloc dis-
sabte 21 d’abril, i que enguany ar-
riben a la novena edició. La Bastar-
da és una caminada de resistència 
de 36 quilòmetres que surt de Sant 
Martí de Centelles, arriba a Parets 
i passa per llocs com els Cingles 
de Bertí i la Vall del Tenes. Les 
inscripcions es tancaran amb 400 
participants. La Klandestina és un 
trail no competitiu que “comença 
quan corres i acaba quan deixes 
de fer-ho”, diu l’organització. El 
màxim d’inscrits serà de 100 per-
sones. Els recorreguts de les dues 
curses seran similars als dels al-
tres anys amb petits canvis. n

PROVA DE MUNTANYA

MOLLET. Isaac Paradas, del Club 
Atlètic Mollet, es va proclamar 
subcampió de Catalunya de 1.500 
metres en el català sub-18 en 
pista coberta, que es va celebrar 
diumenge a Sabadell. “Va ser una 
carrera molt lenta que es va so-
lucionar a la recta final i Isaac 
no va poder guanyar, però es-
tem contents”, comenta Rogelio 
Vega, director tècnic del club. 

Per la seva banda, el molletà 
Antonio López –actualment a les 
files del FCB– va alçar-se amb el 
subcampionat d’Espanya júnior 
de 1.500 metres. “Aquesta ca-
tegoria ja comença a ser molt 
dura i Antonio ho està fent molt 
bé”, diu Vega.

MOLLET. Diumenge se celebrarà 
la Cursa Escolar Popular Anselm 
Clavé Memorial Heliodoro Jimé-
nez. La prova esportiva, que trans-
corre pels carrers de Mollet, arriba 
enguany a la 32a edició. Hi partici-
parà l’alumnat dels col·legis de la 
ciutat i de l’entorn, repartit en les 
seves respectives categories que, 
segons l’edat, correran diferents 
distàncies. La sortida i l’arribada 
tindrà lloc davant de l’Escola An-
selm Clavé (carrer Berenguer III) 
i els primers en córrer seran els 
nois i noies cadets (nascuts entre 
2002 i 2003) –a les 10 h i amb un 
recorregut de 1.800 metres–. Cada 
deu minuts es donarà la sortida a 
una nova cursa, en ordre decrei-

EL CLUB COMPETIRÀ EL CAP DE SETMAN A L’ESPANYOL SUB-18 I AL CATALÀ SUB-16

SERÀ DIUMENGE A PARTIR DE LES 10 H

ATLETISME I Javelina  EL MOLLETÀ VA FER 64,77 METRES

Álex Sánchez, tercer 
d’Espanya en javelina

DISTÀNCIA  L’atleta vol arribar enguany als 70 metres

ANTONIO LÓPEZ

a. sánchez ca mollet

MOLLET. ”Plovia, feia vent, esta-
va amb febre, però tot i així vaig 
fer una marca de 64,77 metres 
i vaig quedar tercer d’Espanya 
absolut”, explica Álex Sánchez, 
llençador de javelina de mollet 
però que actualment vesteix la 
camiseta del Fent Camí Mislata 
valencià. Sánchez, de 24 anys, fa 
tres temporades va quedar cam-
pió d’Espanya sub-23 i, fa uns me-
sos, es va proclamar subcampió 
de Catalunya al Joan Sarraïma. 
La seva millor marca es de 68,5 
metres, però enguany vol millo-
rar-la. “Espero arribar als 70, 
però guanyar cada metre són 
moltes hores d’entrenament i 

molt de sacrifici”, comenta l’at-
leta, qui confessa que per arribar 
a Europeus o Jocs Olímpics encara 
li queda molt camí. “La mínima 
europea està en 74 metres i 
l’olímpica en 84”.

Tot i formar part del Mislata, 
actualment entrena a les pistes 
d’atletisme de Granollers i és en-
trenador del Club Atlètic. “Entre-
no des d’aquí, visc a Mollet i a 
les competicions em vesteixo 
amb la camiseta del meu club”. 
La propera competició en la que 
participarà serà la jornada de lli-
ga de Divisió d’Honor, on amb el 
seu club està en els primers llocs 
de la classificació. n

El cap de setmana vinent hi 
ha doble cita. El primer serà el 
Campionat d’Espanya sub-18, a 
Antequera, on hi participaran Is-
mael Faty, Isaac Paradas i Maria 
Carner, que arrossega molèsties 
de la grip que va patir fa dues 
setmanes. “No crec que pugui 
estar al seu millor nivell, però 
seria interessant que es pugui 
classificar per a la final. D’Isaac 
també creiem que està al nivell 
per disputar-se el podi. Pel que 
fa a Faty, esperem que entri a 
les semifinals i després ja es 
veurà”, explica el director tècnic. 

L’altra competició serà el Cam-
pionat de Catalunya sub-16, que 
es disputarà a Sabadell i en el 

xent d’edat, fins arribar a la cursa 
de petits, per a nens i nenes nas-
cuts entre 2015 i 2017, i que hau-
ran de fer un recorregut de 150 
metres. En finalitzar, serà el torn 
de la cursa popular, on s’hi pot 
apuntar qualsevol persona nascu-
da a partir del 2001.

La Cursa Escolar Popular està 
organitzada per l’Agrupació Es-
colar Anselm Clavé amb el suport 
de l’Ajuntament de Mollet. 

A banda de participar en l’acti-
vitat esportiva, les persones que 
ho desitgin podran donar sang en 
un espai habilitat per fer-ho que 
hi haurà a l’escola i que reforça 
l’acapta que aquests dies porta a 
terme la Creu Roja. n

Paradas fa plata en els 1.500 del 
campionat català i López, a l’estatal

La Cursa Anselm Clavé de 
Mollet arriba a la 32a edició

qual el club molletà hi estarà re-
presentat en gran part de les pro-
ves que s’hi disputaran. “Portem 
llençadors i atletes pels 1.000, 
els 600, els 300, i velocistes”, 
confirma Rogelio Vega. n
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FUTBOL SALA I Segona Divisió  6 A 2 CONTRA L’HOSPITALET

Setmana rodona per a la Concòrdia
El CD la Concòrdia va guanyar per un clar 6 a 2 a l’Hospitalet i segueix  
immers en la lluita per la segona plaça –el primer lloc queda molt lluny amb 
un Femisport Palau intractable–. Dimarts es van classificar pels vuitens 
de final de la Copa Catalunya després de vèncer al CN Caldes per 11 a 2. 
Dissabte visiten al Cervera-Sagrera, un equip proper al descens –10è–.

BÀSQUET I Lliga EBA  POL VIVES ENCARA NO VA PODER DEBUTAR AMB ELS MOLLETANS

El Recanvis Gaudí cau contra el 
líder abans de visitar l’Andorra

MASSA RIVAL  El CB Mollet no va poder superar el líder, el Vic

ona cervera

MOLLET. La visita del líder, el 
Vic-Universitat de Vic, a la pista 
del Recanvis Gaudí-CB Mollet va 
acabar amb un ajustat 71 a 78 
favorable als osonencs. Els mo-
lletans van anar per darrera en 
el marcador durant la major part 
del partit, tot i la remuntada que 
van protagonitzar al tercer quart 
que els va apropar fins a tan sols 
3 punts de distància. El nou fit-
xatge, Pol Vives, no va poder de-
butar, però s’espera que ho pugui 
fer en la propera jornada contra 
un dels seus exequips, el Mora-
banc Andorra. El Mollet és el sisè 
classificat amb 31 punts, mentre 
que els locals són dotzens amb 7 
punts menys. n

ÚLTIM RESULTAT

CB MOLLET - VIC                                      71-78

 ANDORRA - CB MOLLET
Dissabte, 19.45 h Andorra

DERBI BAIXVALLESÀ ENTRE  
ELS FEMENINS DEL MOLLET I PARETS
n Diumenge a les 19.30 h, el Construccions Perefran-CB Mollet, el primer 
equip femení de l’entitat, rebrà al CB Parets en un dels derbis baixvallesans 
de la Tercera Femenina. Les molletanes són terceres a la classificació amb 
30 punts –a una sola victòria del líder, el CB Tona–. Les paretanes han 
guanyat sis partits menys i, amb 24 punts, estan a la sisena plaça. El partit 
es disputarà al pavelló de Plana Lledó.
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El CH Sant Fost 
es desplaça a Gavà

El Mollet HC 
espera el GEiEG

MOLLET. El CH Sant Fost continua 
tercer després de guanyar al Ma-
nyanet per 36 a 22. Dissabte visi-
ta el Gavà, últim classificat de la 
Segona Catalana.

MOLLET. Amb la derrota contra 
el Ripollet –4 a 2–, el Mollet HC 
baixa fins a la vuitena plaça de la 
taula. Dissabte (18.45 h), al Rie-
ra Seca, visitarà l’equip el GEiEG, 
que és novè amb un punt menys.

Segona Catalana

HOQUEI I Primera Catalana

club escacs mollet

Quatre finals per a l’Escacs Mollet
El cap de setmana es va disputar un partit inèdit a la Divisió d’Honor, el 
Mollet-Sant Josep. Els molletans es van endur la victòria per 6,5 a 3,5.  
Amb aquest resultat, el club s’assegura la permanència a la màxima  
categoria dels escacs catalans, on cap altre equip vallesà no ha jugat.  
Els propers partits –contra Tres Peons, Escola d’Escacs de Barcelona, Coral 
Colón Sabadell Chessy i Figueres– seran quatre finals que determinaran si  
el Club Escac Mollet pot aspirar al títol.

ESCACS   S’ASSEGURA LA PERMANÈNCIA A DIVISIÓ D’HONOR

Vetllada de boxa 
diumenge a la
pista de Riera Seca 
MOLLET. L’Actitud Boxing Crew or-
ganitza diumenge una vetllada de 
boxa al pavelló de Riera Seca (17 
h). Es podran veure un total de 13 
combats i l’exhibició especial de 
Kilian. El preu de l’entrada és de 
10 euros i els menors de 10 anys 
tenen entrada gratuïta, però han 
d’anar acompanyats d’un adult.

BOXA

KARATE  PARTICIPAVA EN LA MODALITAT DE KUMITE DE +45 QUILOS DE 12 I 13 ANYS

Castillo, del Karate Martorelles, 
subcampiona de l’Open Spanish
MARTORELLES. La lluitadora del 
Club Karate Martorelles Sara Cas-
tillo va proclamar-se subcampi-
ona de l’Open Spanish de Karate 
celebrat a Badalona el cap de set-
mana. La martorellenca va pujar 
al segon calaix del podi en la mo-
dalitat de kumite +45 quilos noies 
de 12 i 13 anys. 

Part de l’equip del Club Kara-
te Martorelles va estar animant 
des de les grades Castillo i Amen 
Guetbach, un nou alumne del club 
que no va passar de la primera 
ronda, però que va poder gaudir 
de l’experiència de participar en 
un torneig d’aquesta categoria a 
nivell estatal.

Durant els combats, Sara Cas-
tillo va estar acompanyada del 
coach del club, el sempai Carlos 
Del Amo, i del seu germà. Amb 
el trofeu de sotscampiona a les 
mans, Castillo va immortalitzar el 
moment amb una fotografia amb 
el capità de la selecció espanyola 
de Kyokushinkai, el sensei Alejan-
dro Navarro. n

El Joventut se suma 
al Dia Internacional 
de les Dones
MOLLET. El club Joventut Handbol 
ha organitzat diverses activi-
tats per reivindicar el paper de 
la dona. Per una banda, durant 
tota aquesta setmana i la que ve, 
els entrenaments dels equips 
femenins estaran oberts a totes 
aquelles noies que vulguin parti-
cipar-hi. També, per dissabte, al 
Poliesportiu Antonio García, està 
prevista una jornada d’handbol 
femení, en la qual es disputaran 
diferents enfrontaments oficials 
i que acabarà amb un partit en-
tre el combinat dels equips aleví 
i infantil del club contra les mares 
que vulguin participar-hi. n

HANDBOL

Quatre medalles per a l’Alb-Bosc
Diumenge va disputar-se al pavelló de Montornès el Campionat Escolar 
de Karate, en el qual l’associació del centre ocupacional Alb-Bosc de 
Mollet per a persones amb discapacitat va participar per segon any. Van 
aportar-hi un total de dotze lluitadors i dos més de l’Associació Aspahid 
de Montornès, tots ells entrenats pel monitor Eric Pintado. En katas van 
aconseguir tres premis –Fernando Romo, primer; Mari Carmen del Canto, 
segona, i Carmen Cervera, tercera–; en kumite, el campió va ser Manel 
Solans. Tots ells formen part del Centre del Bosc de Mollet.

ass. alb-bosc
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YOLANDA RAMOS I PALOMA JIMÉNEZ PORTEN A LA SALA 
COOPERATIVA DE PARETS EL XOU ‘MONÒLEG 10 WOMAN’

MONÒLEGS

Les actrius i humoristes Yolanda Ramos i Paloma Jiménez arriben dissabte a la Sala Basart 
Cooperativa de Parets amb el seu espectacle Monòleg 10 woman. Un cafè teatre que 
començarà a les 22.30 h, i inclòs a la programació Març de Dones 2018. Conegudes per les 
seves intervencions al Club de la Comèdia, els riures amb Ramos i Jiménez estan assegurats.

INFANTIL MÀGIA

MOLLET. Dissabte (21 h) torna el 
teatre al Mercat Vell de Mollet 
amb la representació de La sor-
presa del roscón. Es tracta d’una 
obra escrita per Elvira Lindo, 
adaptada per Paco Mir i dirigida 
per Rafael Lladó. I sobre l’esce-
nari hi serà Assun Planas, actriu 
catalana que ha encarnat entre 
d’altres el paper de Glòria a la sè-
rie Merlí de TV3, la professora de 
dibuix tècnic i plàstica.

L’obra narra l’enfrontament 
de la Corina amb la seva família, 

TEATRE  ARRIBA A MOLLET LA REPRESENTACIÓ D’AQUESTA OBRA ADAPTADA PER PACO MIR NOU ESPECTACLE DEL GRUP DE TEATRE CAN PANTIQUET

‘La sorpresa del roscón’, 
d’Elvira Lindo, al Mercat Vell

arxiu

ALLIBERAMENT  Encara que la família no ho entengui, ella es casa

La Xarxa apropa 
la clàssica història 
de Pinotxo a Mollet

Txema Màgic porta 
el seu muntatge 
‘Tea time’ a Parets

Diumenge (18 h) la companyia 
Dreams Teatre representarà una 
adaptació de l’obra Pinotxo al tea-
tre Can Gomà de Mollet emmarcat 
en el cicle cultural Arts i Escena i de 
la mà de La Xarxa. La música i una 
posada en escena molt visual se-
ran els punts forts d’aquesta obra 
adreçada al públic a partir dels tres 
anys. El protagonista, l’Abel, és un 
noi a qui no li agrada estudiar i que 
es passaria tot el dia jugant. Per 
això, el seu pare li fa una marioneta 
del Pinotxo. Tot i la bona intenció, a 
l’Abel no li fa cap gràcia el regal. Les 
entrades –a la venda al Casal fins 
divendres i a Can Gomà– tenen un 
preu de sis euros.

El teatre Can Rajoler es vesteix de 
gala diumenge (18 h) per gaudir 
de l’hora del te (Tea Time) amb la 
companyia Txema Màgic. En Txe-
ma espera visita a casa seva, però 
no s’imagina que vindrà tanta gent 
ni tan puntual. El rellotge s’havia 
espatllat. Només la màgia podrà 
resoldre aquest contratemps. L’im-
previst es converteix en un espec-
tacle de màgia visual, molt cuidat 
i creatiu per a tots els públics. Una 
proposta amb aparicions, desapa-
ricions i manipulacions que trans-
formen la realitat, de la mà del mag 
més jove de Barcelona amb més 
projecció internacional, el Txema, 
que ha actuat en més de 15 països.

El teatre Can Gomà acull 
una obra ‘sense títol’
MOLLET. El grup de teatre Can 
Pantiquet presenta la seva dar-
rera obra de creació pròpia. Serà 
dissabte a les 19 h al teatre Can 
Gomà. Una obra dirigida per Joa-
quín Martos i en la qual s’ha tre-
ballat molt meticulosament, or-
denadament i cuidant cada gest, 
cada paraula i cada detall. Excep-
te el nom. L’obra es diu Sin título, 
que com explica la companyia és 

“un bon títol; i la veritat, ni fal-
ta que li fa un altre”.

La història convida a la refle-
xió amb comèdia, riure i alegria 
a partir d’escenes de parelles 
quotidianes, senzilles, d’amis-
tat, d’amor o d’odi. Són relats de 
persones normals i corrents, amb 
imperfeccions i amb virtuts, que 
omplirà els espectadors de senti-
ments i emocions. n

La protagonista, missionera a Guinea, es casa i abandona els hàbits

quan aquesta decideix abandonar 
els hàbits després d’haver estat a 
Guinea com a missionera durant 
quinze anys. Ho fa per casar-se 
amb un càmera de televisió, el 
José Mari, amb qui manté una his-
tòria d’amor poc convencional. 
En clau d’humor, la protagonista 
explica la seva història amb els 
homes, les relacions familiars i les 
sorpreses que li han procurat els 
tres últims nadals.

Una hora de monòleg en el qual 
la Corina es mostra convençuda 

que després de quinze 
anys dedicats a la gent, 
en la seva tasca voluntà-
ria a Guinea, per fi ha ar-
ribat el moment de de-
dicar-se a ella mateixa: 
“Jo crec en la teologia 
de l’alliberament”, diu 
la protagonista.

Aquesta alliberació 
que exemplifica l’As-
sun Planas en el paper 
de Corina fa que l’obra 
s’hagi emmarcat en les 
activitats del Dia de la 
Dona de Mollet.

Venda d’entrades
Qui vulgui assistir a 
l’espectacle pot com-

prar les entrades tant al centre 
cultural La Marineta (plaça de 
l’Església, 7) de manera antici-
pada fins a aquest divendres (de 
15.30 h a 21 h), com a la mateixa 
taquilla del Mercat Vell (plaça de 
Prat de la Riba, 6) el dia de l’es-
pectacle.

Sigui amb la primera opció o 
amb la segona, el preu de l’obra 
de teatre és de 10 euros, i un 
cop acabi La sorpresa del roscón, 
s’oferirà un petit refrigeri per al 
públic assistent. n
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MOLLET / PARETS. L’Escola Joan 
Abelló de Mollet va acollir dimarts 
els quarts de final del Certamen 
nacional infantil i juvenil de lec-
tura en veu alta que organitzen el 
Departament d’Ensenyament i la 
Fundació Enciclopèdia Catalana. 
Una seixantena de nens i nenes 
van participar en el concurs divi-
dit en quatre categories per edat. 
Joan Ninou de l’Escola ACESCO 
de Parets, va ser l’únic baixva-
llesà que va aconseguir passar a 
les semifinals que es faran a Ma-
taró.Ninou va ser el vencedor en 
la categoria Grumets Verds (ci-
cle superior de primària); Laia 

EDUCACIÓ LA FASE ELIMINATÒRIA DEL CONCURS, AMB 24 CENTRES ESCOLARS DE LA COMARCA, ES REALITZAVA DIMARTS A L’ESCOLA JOAN ABELLÓ DE MOLLET

Joan Ninou, de l’ACESCO, 
a la semifinal nacional del  
certamen de lectura en veu alta

joves lectors.
L’acte al Joan Abelló va acollir 

alumnes de 24 centres del Vallès 
Oriental, de la zona del Baix Va-
llès i Granollers i entorn, agrupats 
al Centre de Recursos Pedagògics 
Vallès Oriental II (CRPVOII). Els 
centres baixvallesans que s’hi han 
inscrit enguany al certamen han 
estat l’INS Vicenç Plantada, l’Escola 
Joan Salvat Papasseit, l’INS Mollet, 
l’Escola Joan Abelló, l’Escola Can 
Besora i el Sant Gervasi, de Mollet; 
l’ACESCO i l’INS Torre de Malla, 

Curado, de l’Escola Lledoner de 
Granollers, es va imposar en la 
categoria Grumets Vermells (ci-
cle mitjà de primària), i Asha 
Gassó, de l’INS Celestí Bellera de 
Granollers, va ser la guanyadora 
en la categoria Corsaris (1r i 2n 
d’ESO). En la categoria Tropa de 
Corsaris, amb equips formats per 
tres lectors, el grup que va passar 
a la següent fase va ser el format 
per Èric Peláez, Maria Jiménez i 
Marta González, de l’INS Domus 
d’Olivet de Canovelles. El jurat, 
que va tenir en compte criteris 
com el ritme, l’expressivitat i la 
dicció, va destacar l’alt nivell dels 

GUANYADORS  Ninou, de groc, amb els premiats i el jurat

Un àlbum per
recordar la vida del 
poble al segle passat
PARETS.  Dijous es va presentar a 
la Sala de plens de l’Ajuntament 
de Parets el projecte L’Abans. Es 
tracta d’una publicació en format 
de fascicles que recollirà imatges 
del municipi entre els anys 1891 
i 1976. De fet, els autors, Jaume 
Alcázar, Josep Maria Tarrés i Jau-
me Anfruns van fer una crida a la 
població perquè aportessin imat-
ges de particulars i d’entitats que 
il·lustressin la vida quotidiana, 
associativa, esportiva, industrial, 
urbanística, educativa i festiva del 
municipi. El primer volum del col-
leccionable el publicarà enguany 
l’editorial Efadós SL.

de Parets, i l’INS Vinyes Velles de 
Montornès. “Cada cop són més els 
centres que hi participen i això 
és un èxit”, explica Trina Milan, del 
CRPVOII, qui va agrair la col·labo-
ració de l’Escola Joan Abelló en l’or-

ganització d’aquests quarts de final 
que s’han celebrat a l’auditori de 
l’escola molletana, on la coral del 
centre, dirigida per Adela Milan, ha 
interpretat diverses peces per tan-
car l’acte. n  l.o.

@crpvoii

Èxit de la paretana Nerea 
González a La Voz Kids
PARETS.  La paretana Nerea Gon-
zález, de 14 anys, amb la cançó 
Dangerous Woman, va superar 
dilluns l’audició a cegues del pro-
grama La Voz Kids de Telecinco. 
Després de l’actuació, Nerea va 
decidir treballar amb Melendi, 
qui va lloar l’actuació de la jove. 
L’altra representant del po-
ble, Beatriz Nieto, d’11 anys, no 
va passar la prova tot i que els  
coachs van reconèixer la “dol-
çor” de la seva veu. Totes dues 
cantants són alumnes del centre 
Maria Grever de Parets. n

la voz kids

L’Abelló promou 
reflexionar sobre
les nacionalitats
MOLLET. Els Serveis Educatius del 
Museu Abelló organitzen una vi-
sita guiada gratuïta per gaudir 
diumenge (11.30 h) de l’exposició 
Camaleó. Es tracta d’una obra de 
Varvara & Mar on una bandera de 
leds es va convertint compulsiva-
ment i aleatòriament en la ban-
dera de qualsevol país del món, 
sense arribar mai a completar-se. 
D’aquesta manera pretenen fer 
reflexionar sobre el sentit de les 
nacionalitats en l’època de la glo-
balització, la supervivència de la 
Unió Europea després del Brexit 
o el significat de la paraula demo-
cràcia en les societats actuals.
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dissabte 10

diumenge 11

divendres 9

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

Vent del sud-oest amb un 
clar ascens de temperatures; 
matí variable i tarda amb 
més núvols i ruixats a la nit.

Continua el vent del sud-
oest; temperatures prima-
verals. Dia bastant variable, 
que acabarà amb ruixats.

Continuarà el vent, que gira-
rà a Ponent, amb més claria-
nes que núvols i un descens 
lleuger de la temperatura.

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, 1 15ºC  6ºC     13ºC 1,8 26 km/h

DIVENDRES, 2 15ºC  10ºC     12ºC 2,6 58 km/h

DISSABTE, 3 18ºC  8ºC     15ºC 0,4 48 km/h

DIUMENGE, 4 18ºC  7ºC     13ºC - 26 km/h

DILLUNS, 5 15ºC  7ºC     13ºC 2,6 34 km/h 

DIMARTS, 6 17ºC  6ºC     13ºC - 48 km/h

DIMECRES, 7  17ºC  5ºC     14ºC - 34 km/h

=

GEGANTS  HI PARTICIPARAN ONZE COLLES GEGANTERES

Torna la trobada de 
gegants a la Llagosta
LA LLAGOSTA. Diumenge arriba 
la novena trobada gegantera de 
la Llagosta amb la participació 
d’onze colles geganteres, d’entre 
les quals n’hi ha tres de baixva-
llesanes. Una, evidentment, la de 
La Llagosta, i les altres dues són 
les de Parets i Montornès.

A les 9.30 h es farà la plantada 
de Gegants a l’avinguda Onze de 
Setembre, a les 11.15 h comen-
çarà l’escalfament dels geganters 
per evitar lesions, i un quart d’ho-
ra després serà la passejada ge-
gantera. La trobada clourà amb la 
picada de gegants i el final de fes-
ta a la plaça Antoni Baqué (13 h).

Durant la trobada es recolliran 
esmorzars i berenars per als in-
fants de la Llagosta que més ho 
necessiten, tant a l’avinguda Onze 
de Setembre durant la plantada, 
com a la plaça Antoni Baqué du-
rant l’acte principal. La recollida 
d’aliments anirà a càrrec de l’en-
titat REMS Associació de Volunta-
riat Social.

Tot plegat es tracta del primer 
acte emmarcat en les festes del 
padró, Sant Josep, que a partir de 
la pròxima setmana inclourà al-
tres activitats populars, musicals, 
esportives, històriques i, fins i tot, 
animalistes. n

TRADICIÓ  DIUMENGE ES VAN PLANTAR TRES CENTENARS D’ARBRES A PLANA LLEDÓ

Diumenge es van aplegar veïns de totes les edats per plantar 300 arbres al 
parc de la Plana Lledó de Mollet en el marc de la Festa de l’Arbre. Es tracta 
d’arbres i arbustos nous, tots d’espècies mediterrànies com pins, roures,  
alzines,  aladerns, llentiscles o llorers entre d’altres. L’esdeveniment, que ja té 
més de trenta anys d’antiguitat, és promogut pel Casal Cultural i l’Ajuntament. 
El consistori serà l’encarregat del manteniment dels arbres fins que hagin  
arrelat prou per viure sense regs externs. També hi van col·laborar l’empresa 
KAO i l’Escola de Ioga Jaume Grau.

LA FESTA DE
L’ARBRE VESTEIX 
MOLLET DE VERD

Mollet tasta les 
migas extremenyes

Ball de sardanes 
a la plaça Catalunya

20a edició de la 
Caminada Popular 
Conjunta de Parets

MOLLET. El Centro Cultural Extre-
meño portarà diumenge les tradi-
cionals migas extremenyes a Can 
Gomà. Amb l’objectiu de “no per-
dre les arrels”, com explica el seu 
president, Antonio Navarro, els 
veïns poden tastar-les per quatre 
euros. Alls, cansalada, pebrots i 
xoriç acompanyaran les migas.

MOLLET. Tradicions i Costums 
Mollet-Sardanes prepara un nou 
matí de diumenge sardanista. A 
partir de les 11.30 h, la Cobla Jo-
venívola de Sabadell portarà a la 
plaça Catalunya deu peces entre 
els quals Colla Dansaires del Pe-
nedès, Hermínia, Catalanitat, No 
paris, no paris o Doll d’amor.

PARETS DEL VALLÈS. Diumenge 
(8.30 h) arrencarà la vintena 
edició de la Caminada Popular 
Conjunta de Parets, organitzada 
per la Penya Blaugrana Parets i 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jaume. Precisament és a la porta 
del local de la penya del Barça, a 
l’avinguda Lluís Companys, d’on 
sortirà la caminada, que té un 
recorregut de 13,6 quilòmetres. 
Les inscripcions es poden fer el 
mateix diumenge a la sortida 
de la caminada a un preu de 7 
euros i en acabar hi haurà boti-
farrada i obsequis per a tots els 
participants.

Un cap de setmana preparat per 
gaudir de les calçotades a Mollet
GALLECS. Les condicions meteoro-
lògiques adverses van fer ajornar 
la 13a calçotada popular de Ga-
llecs a aquest diumenge. Serà a la 
plaça de l’Església de Gallecs a les 
14 h, i aquest divendres és l’últim 
dia per comprar els tiquets (20 eu-
ros), a l’Agrobotiga de Gallecs o a 

la botiga L’Esquella (carrer Gaietà 
Ventalló). Una altra calçotada que 
hi haurà el mateix dia serà la Pri-
mera Gran Calçotada Popular de la 
Colla de Morats. Es farà al parc de 
Can Mulà (14 h), i els tiquets (12 
euros) es poden comprar en diver-
sos establiments molletans. n

MOLLET. El parc de Can Borrell 
acull aquest cap de setmana el 
segon campament de templers de 
Mollet. Seran dos dies –dissabte i 
diumenge amb la mateixa progra-
mació– per fer una immersió en la 
vida, la vestimenta i els costums 
d’aquests cavallers medievals.

Durant tot el dia hi haurà para-
des on comprar i veure produc-
tes exposats inspirats en l’època. 
També s’organitzaran activitats 
amb relació amb la temàtica per 
als més petits. Però el plat fort 
serà el campament dels tem-

plers. Al parc s’hi muntaran fins 
a quatre tendes amb actors fent 
de templers. Però res de mentida 
en les seves espasses i armadu-
res, tot real de la mà de l’empresa 
m21 Eventos. 

De 12 h a 13 h i de 19 h a 20 
h tindrà lloc l’exhibició de lluites 
templàries, i a les 11 h i a les 18 h, 
dues cercaviles pel barri. La fira 
està organitzada per Adhec S.XXI 
i compta amb la col·laboració de 
l’Associació de serveis, comerci-
ants i industrials de Plana Lledó 
i Can Borrell.  n

Els templers s’exhibeixen
i acampen a Can Borrell

FIRA SERÀ DISSABTE I DIUMENGE DAVANT LA MASIA

marc barrio
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Ana 
María

Maluka es una podenca adulta de color blanco, tímida 
y mirada triste. Llegó hace casi un año a su casa de 
acogida. Conocieron su historia a través de las redes 
sociales que había publicado la protectora que la 
rescató. Al ver su cara de desamparo y andar triste 
decidieron darle una oportunidad. Se estaba dejando 
morir. Su historia escondía el maltrato 
del perro de caza: vivió  en la oscuridad 
y suciedad de un zulo, mal alimentada 
y golpeada durante años. En la protec-
tora no se podían acercar a ella por 
el miedo que tenía a ser apaleada. Se 
arrinconaba y le horrorizaba que se 
acercaran por detrás. Después de un 
largo viaje encontró lo que nunca había 
tenido; la calidez de la familia que 
quiso que toda la injusticia que llevaba 
arrastrando durante años terminara. El respeto y cari-
ño que fue recibiendo lo cogía con desconfianza y sus 
miedos lentamente se suavizaron y ganó seguridad 
hasta que una familia se fijó en ella y fué adoptada.
Pero a los 6 meses y con sorpresa y decepción se 
cansaron de ella, alegando falta de tiempo para cui-
darla y fué devuelta a su casa de acogida. Su segundo 

abandono.
Da mucho que pensar de esta sociedad 
tan materialista, egoísta, consumista... 
y su falta de compromiso. Cuando se 
toman decisiones deben ser meditadas 
con todas las ventajas de intentar dar 
paz a un ser indefenso y lo que aporta 

a nivel emocional. Intento reflexionar en cada historia 
y buscar un porque, pero no lo encuentro. No creo que 
lo haga nunca. En las fotos se ve un pequeño repor-
taje de la protectora donde se refleja la tristeza y una 
preciosa foto el día de la adopción. No pongo ninguna 
más porque os podéis imaginar su carita después del 
segundo abandono.

La segunda vez 
de Maluka
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C. Sant Josep, 14. La Llagosta. T. 631 768 233        /Carnisseria Lina

Carne de ternera, 
cordero, cabrito, 
pollo, pavo, conejo.
Especias árabes y 
sudamericanas.

CARNISSERIA LINA
ALIMENTACIÓN EN GENERAL

Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

LA LLAGOSTA

LA TROBADA

Tapes i entrepans

Av. Onze de 

Setembre, 31, local 2

& 93 156 75 16

VOSTRA VITE

Restaurant pizzería

Estació, 7

& 93 560 24 82

MOLLET

ANALÒGIC

Vins, tapes i 

entrepans

c. Anselm Clavé, 11

& 93 544 50 81

BEUMALA

Cuina casolana

Roger de Llúria, 7 

& 93 593 08 21

CAL MARFÀ

Cuina casolana

Prat de la Riba, 13

& 93 593 00 04 

CASA GERARDO

Cuina de mercat

Del Sol, 75

& 93 544 07 88

CERVECERIA RÍVOLI

Tapes variades i 

menú diari

c. Agricultura, 9

& 93 570 57 57

CHINA TOWN 

Cuina xinesa

Av. Burgos, 61

& 93 570 66 46 - 

93 511 34 83

EL BODEGÓ

Tapes i cerveses

Berenguer III, 6

& 655 759 785

EL GARBÍ

Entrepans i tapes

Pompeu Fabra, 20

& 93 593 49 28

EVA

Cuina tradicional

Avda. Gaudí, 62

& 93 593 21 16

KENFIR

Braseria 

Joaquim Mir, 57

& 93 570 85 93

LA LLAR 

D’EN TARIEL

Braseria - Cafeteria

Pompeu Fabra, 42

& 93 570 05 46

LA MARIETA

Cuina Mediterrània

Plaça de l’Esglèsia, 9

& 93 593 31 83

LES PRUNERES

Cuina casolana

La Pau, 48

& 93 593 38 69

LLEVATAPS

Cuina casolana

Pompeu Fabra, 40

& 93 570 10 12

PITAPES

Vermuts i platets

Jacint Verdaguer, 6

& 93 593 72 22

SUSHI AKÍ

Sushi, sashimi i 

productes japonesos

Gaietà Ventalló, 27

& 93 179 17 69

MARTORELLES

CAN RAIGUER

Cuina tradicional 

i casolana

c. Fenosa, nau 21

& 93 579 49 66

EL JOGLAR

Rostisseria - Braseria

c. Joan XXIII, 2

& 93 570 74 96

MONTORNÈS

BELLA LUNA

Pizzeria

Onze de Setembre, 3

& 93 750 31 16

PARETS

MOLÍ DE VENT 

Cuina casolana

Garbí, 17

& 93 562 16 34

LLEVANT PARK

Entrepans especials 

Tenes, 1

& 93 562 14 28

 

SANT FOST

CASTANYERS

Cuina catalana 

i tradicional

Camí Castanyers, 

s/n (La Conreria)

& 93 593 00 42

EL XARAGALL

Cafeteria - Catering

Plaça de la Vila, 2

& 644 44 36 08

LA MASIA DE 

PEDRA

Cuina tradicional  

B-500 direcció ctra. 

Badalona, 183-185

& 93 570 64 12

Reserva                
   taula
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