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Venda de tiquets a:
https://www.inscribirme.com/calcotadapopulardegallecs1

http://www.espairuralgallecs.cat/

Cal portar el resguard de la inscripció el dia de la calçotada (Places limitades)

XV CALÇOTADA POPULAR

DE GALLECS

Diumenge 22 de març de 2020
a la plaça de l’església a les 14 h

OPCIÓ DE DOS MENÚS AMB PRODUCTES DE GALLECS:
Menú ecològic: 

Calçots amb salsa romesco, 
mongetes del ganxet 

amb cansalada o oli Vera, 
botifarra  a la brasa,  

pa d’espelta, 
coca de Sant Galdric, 
vi, aigua, mistela i cafè 

22 €
Menú infantil: 

Botifarra amb mongetes, 
pa d’espelta, 

coca de Sant Galdric, 
aigua o refresc 

10 €

Menú vegetarià ecològic: 
Calçots amb salsa romesco, 

mongetes del ganxet 
amb oli Vera, 

hamburguesa vegetal,  
pa d’espelta, 

coca de Sant Galdric, 
vi, aigua, mistela i cafè 

22 €
 Menú infantil: 

Hamburguesa vegetal, 
mongetes del ganxet, 

pa d’espelta, 
coca de Sant Galdric, 

aigua o refresc 
10 €

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
De dilluns a divendres: 93 544 53 97 · Caps de setmana: 93 579 09 57

info@espairuralgallecs.cat · @GallecsInfo
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EN PORTADA

Ángel del Moral

EN CONTRA  Un centenar de veïns es va concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig al centre de menors

SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 

Fost va acollir dilluns al vespre 

dues reunions convocades per 

la Direcció General d'Atenció a la 

Infància i l'Adolescència (DGAIA) i 

el Síndic de Greuges per explicar 

als representants municipals i a 

les entitats com serà el centre de 

menors migrats no acompanyats 

que es vol obrir al municipi i ga-

rantir-ne la seva acollida.

La directora de la DGAIA, Ester 

Cabanes, explicava el motiu de 

la trobada: "Hem vingut aquí a 

explicar l'acollida de joves mi-

grats al territori, en què consis-

teix i com ho fem" i lamentava 

el rebuig dels veïns: "Per dir no 

vull, o no em sembla bé, primer 

s'ha d'escoltar i saber qui ve i 

en quines circumstàncies", afe-

gia Cabanes.

I és que segons la directora de la 

DGAIA, el centre acollirà una dot-

zena de joves adolescents, menors 

d'edat que "han vingut per man-

ca d'expectatives al seu país o 

per situacions als quals els pe-

rillava la vida".

"Nosaltres donem tot el suport 

a la DGAIA perquè pugui anar 

obrint centres distribuïts terri-

torialment que siguin petits per 

fer un veritable projecte integra-

dor", expressava María Jesús La-

rios, adjunt del Síndic de Greuges de 

Catalunya per la defensa dels drets 

dels infants, que va assistir a la reu-

nió en representació del Síndic. 

Larios també va lamentar el 

rebuig dels veïns al centre: "Ha-

víem vist aquesta controvèrsia 

creada a Sant Fost i vam obrir 

una actuació d'ofici i vam fer 
una resolució que vam enviar 

a la DGAIA, a l'alcalde i a l'opo-

sició expressant el posiciona-

ment del Síndic que hi ha una 

obligació de tots els ciutadans 

i poders públics d'acollir, no és 

quelcom que pugui sotmetre's a 

decisió", sentenciava.

Absència de IUSF
La primera reunió va començar a 

les 19 h. En aquesta trobada esta-

ven convocats l'equip de govern 

i el partit de l'oposició, el qual va 

La DGAIA i el 
Síndic fan una 
crida a garantir
l'acollida dels 
menors migrats
L'Ajuntament de Sant Fost va acollir dilluns 

dues reunions: una per a entitats i una altra 

per a polítics, a la qual IUSF no hi va anar 

L'ALCALDE DEMANA EL COMPROMÍS DE 
LES ENTITATS MUNICIPALS I DELS VEÏNS
n L'alcalde de Sant Fost, Carles Miquel, fa una valoració positiva de les reunions 
de dilluns sobre l'acollida dels menors migrants no acompanyats al municipi 
i demana el compromís del poble perquè l'arribada d'aquests adolescents 
sigui "el menys traumàtica possible". Segons Miquel, la trobada va servir per 
traslladar a les entitats el compromís per garantir l'acollida d'aquests menors a 
Sant Fost. Un missatge que segons l'alcalde, va comptar amb la predisposició de 
la majoria d'entitats presents a la reunió. "Hem de fer el que estigui a les nostres 

mans per atendre aquests menors", va afirmar Miquel. Per altra banda, l'alcalde 
lamenta l'absència d'IUSF a la primera reunió. Miquel considera que el partit "va 

passar per davant dels drets de la infància el seu compromís polític" i acusa 
IUSF "d'utilitzar aquests menors de manera electoralista".

decidir no assistir: "A causa d'un 

cas de transfuguisme que es-

tem patint en el nostre poble 

i que considerem que aquest 

equip de govern és il·legítim 

nosaltres no ens reunirem amb 

aquest equip de govern", deia 

Montserrat Sanmartí, d'Indepen-

dents Units per Sant Fost (IUSF). 

Així i tot, Sanmartí exposava la 

predisposició del seu partit: "Ens 

oferim a parlar amb la DGAIA, 

amb Interior i amb el Síndic", 

assegurant que havia fet arribar 

una carta als organismes convo-

cants disculpant l'absència dels 

regidors d'IUSF a la reunió.

"Nosaltres estem d'acord amb 

un centre gestionat directa-

ment per la Generalitat, amb un 

lloc que sigui idoni per aquests 

nois i que el poble de Sant Fost 

estigui informat al 100% i hi 

pugui dir la seva", afegia San-

martí.

La segona reunió, que va co-

mençar a les 21 h, també es va 

fer a porta tancada amb repre-

sentants de les entitats del muni-

cipi. En aquesta sí que van ser-hi 

presents els regidors del partit de 

l'oposició.

Durant la celebració de les dues 

reunions, en les quals també van 

assistir representants del Depar-

tament d'Interior de la Generalitat 

de Catalunya, agents de la Policia 

Local de Sant Fost i dels Mossos 

d'Esquadra van acordonar l'entra-

da al consistori.

Veïns en contra
Paral·lelament a la celebració 

d'aquestes reunions, un centenar 

de veïns de la plataforma veïnal 

Gestión Responsable es concen-

traven davant del consistori per 

mostrar el seu rebuig al centre.

"Altres municipis han dit que 

no i Sant Fost també. No ens 

cansarem de repetir-ho i segui-

rem fent concentracions fins a 
ser escoltats", deia el delegat de 

la plataforma veïnal, Carlos Ruiz 

de Azúa, qui tornava a reclamar: 

"Feu unes votacions on el poble 

decideixi".  i anna mir
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Vine a veure
les novetats per 
al CURS 20/21!

SOCIETAT

MOLLET DEL VALLÈS. El Departa-
ment d'Educació suprimirà un 
dels 14 grups de P3 de les esco-
les públiques de dues línies de la 
ciutat de manera rotativa en els 
propers anys. D'aquesta manera, 
l'eliminació del grup no compor-
tarà la pèrdua de la línia, ja que 
l'escola que suprimeixi el P3 un 
curs, el recuperarà l'any següent. 

Aquesta ha estat la proposta 
d'Educació davant la davallada de 
natalitat a la ciutat, on es preveu 
que per al proper curs 2020-2021 
quedin 115 places vacants de P3 
–diferència entre oferta i deman-
da. "Hem arribat a un principi 

d'acord amb les escoles de dues 

línies perquè cada curs en els 

propers cinc anys sigui una la 

que es quedi sense un grup", ex-
plica Pere Masó, director dels Ser-
veis Territorials d'Ensenyament al 
Maresme-Vallès Oriental. 

Així doncs, els centres que en-
traran en aquesta roda seran les 
escoles Sant Jordi, Montseny, Sant 
Vicenç, Can Besora i Joan Abelló. 
La primera en eliminar el grup de 
p3 serà l'escola Sant Jordi, que ja 
per al vigent període de preinscrip-
cions oferirà només un grup, que 
l'any que ve recuperarà. La previsió 
és que el següent curs puguin ser 
les escoles Montseny i Sant Vicenç. 
La hipòtesi amb què Educació ha 
treballat és que amb l'eliminació 

CURS 2020-2021  EL DEPARTAMENT APLICARÀ UNA REDUCCIÓ DE RÀTIOS PER AULA FINS A 23 ALUMNES SI S'ACONSEGUEIX L'ACORD UNÀNIME DE TOTS ELS CENTRES

Educació suprimirà un grup de P3 de forma 
rotativa a les escoles de dues línies de Mollet

Documental sobre GuantánamoEl Bisbe presenta el rector de Martorelles i Santa Maria

En el marc del cicle de Cinema Cubà, 
La Marineta de Mollet acollirà dissabte 
(17.30 h) la porjecció del documental Todo 
Guantánamo es nuestro, del periodista 
colombià Hernando Calvo Ospina. 

El Bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, presidirà diumenge sengles 
misses a les parròquies de Sant Joaquim de Martorelles (10 h) i Santa Maria de 

Santa Maria de Martorelles (12 h) en una visita que servirà per presentar oficilament el mossèn Manuel Amado, rector de les dues parròquies des del 
setembre de l'any passat en substitució de Javier Marquínez.

L'elecció de centre

Dins del marc de la campanya de pre-

inscripció escolar per al curs 2020-

2021, entre el 7 i el 22 de març s’orga-

nitzen les jornades de portes obertes 

de les escoles i instituts de la ciutat. 

Amb aquestes jornades, les famílies 

amb fills que hagin d’iniciar P3 i 1er 

d’ESO podran conèixer de primera mà 

les instal·lacions, les característiques i 

la metodologia de treball dels centres 

públics d’Educació Infantil i Primària, 

els instituts de Secundària i els cen-

tres concertats de la ciutat. Les visites 

d’aquest procés d’elecció del centre 

comptarà amb sessions informatives 

adreçades a les famílies. Durant tot el 

procés de preinscripció i matriculació, 

l’Oficina Municipal d’Escolarització, 

ofereix informació i atenció persona-

litzada a les famílies.

Curs 2019-2020  85

Curs 2020-2021  115

Curs 2021-2022  175

Curs 2022-2023  195

PLACES VACANTS DE P3
PORTES OBERTES A 
ESCOLES I INSTITUTS

Nascuts el 2015  525

Nascuts el 2016  462

Nascuts el 2017  430

Nascuts el 2018  370

Nascuts el 2019  350

PADRÓ INFANTIL  

d'aquest grup rotatiu es pugui com-
pensar la davallada d'alumnes, tot 
i que Masó apunta que "s'haurà 

de fer un seguiment i cada any 

s'haurà d'estudiar en funció de la 

pujada o baixada d'alumnes".

P3 rotatiu a escoles públiques
El P3 rotatiu només s'aplicarà a les 
cinc escoles de dues línies públi-
ques però no pas a les concertades 
perquè, segons Masó, actualment 
el Departament d'Educació no té 
les eines normatives per poder planificar l'oferta que fan les con-
certades, un fet que canviarà amb 
el nou decret d'admissió i matrícu-
la que prepara la Generalitat i que 
ja està en exposició pública.

La mesura del P3 rotatiu va ser 
exposada la setmana passada en la 
reunió del Consell Escolar Munici-
pal, en què també es va avançar la 
possibilitat de reduir les ràtios de 
les aules a Mollet de 25 a 23 alum-
nes tant a escoles públiques com 
a concertades. Amb tot, des del 
Departament encara es negocia 
aquesta possibilitat amb algunes 
escoles ja que l'objectiu és que si-
gui un acord unànime "Si no hi 

estan d'acord tots els centres no 

ho aplicarem", assegura Masó.
Per la seva part, el regidor 

d'Educació, Raúl Broto, es mostra 
satisfet amb les propostes ja que impliquen una planificació escolar 
a mig termini, que des de l'Ajunta-

ment fa anys que es demana al De-
partament. Fa uns mesos, l'Ajunta-
ment va fer arribar a Educació uns criteris per a la planificació escolar 
a la ciutat, que, entre d'altres, de-
manaven una baixada de ràtios; 
que no hi hagués el tancament de 
cap escola, i que la supressió d'un 
grup no impliqués la pèrdua de la 
línia. Segons Broto, les propostes 
fetes a Mollet des del Departament 
compleixen aquests criteris. Sobre 
el P3 rotatiu, Broto valora “que no 

impliqui la pèrdua definitiva de 
la línia" i opina que és una oportu-
nitat perquè "les escoles alliberin 

espais per facilitar el treball en 

grups més reduïts. També trau-

rà pressió al període de preins-

cripcions, i permetrà centrar les 

portes obertes en la presentació 

dels projectes potents i singulars 

que tenim a les escoles públi-

ques de la ciutat”.
En els propers dies es coneixerà si finalment es poden reduir les rà-

tios a 23 alumnes.    l.ortiz
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100 € de descompte en el SuperKit distribució (amb bomba d’aigua inclosa).

  60 € de descompte en el Kit distribució.

PROMOCIÓ CANVI DISTRIBUCIÓ: PROMOCIÓ 
VÀLIDA FINS 
EL 31 DE MARÇ 

DE 2020

MONTORNÈS. El Departament 

d'Agricultura de la Generalitat pre-

veu que la recuperació de la fauna 

del Besòs i el Congost després del 

vessament tòxic provocat per l'in-

cendi de l'empresa Ditecsa de Mon-

tornès, a principis de desembre, i 

del temporal Glòria arribi en dos o 

tres anys.

Els tècnics del Servei de Pesca 

Continental i membres dels Agents 

Rurals han realitzat un mostreig 

del cens d'aus i de la fauna piscíco-

la a diversos punts del riu i els seus 

afluents després de l'accident i del 

temporal Glòria. L'estudi ha detec-

tat una certa davallada tant de pei-

xos com d'aus, tot i que els tècnics 

destaquen que ambdues pobla-

cions han sobreviscut aquests epi-

sodis i es comencen a recuperar.

Es van establir quatre punts de 

mostreig al riu Besòs per sota d’on 

es va produir el vessament i tres 

punts més ubicats als afluents (rius 

Mogent, Congost i Ripoll). La den-

sitat poblacional estimada és força 

superior als afluents –sobretot al 

Mogent a Montornès, amb 3.992 

peixos/ha– respecte als punts del 

riu Besòs, llevat del riu Congost on 

també s’ha detectat una densitat 

molt baixa –92 peixos/ha–, "possi-

blement degut al gran cabal que 

va baixar i a que l’hàbitat no és 

suficientment òptim en aquest 

punt per les espècies menciona-

des", apunten els tècnics. 

 Els tècnics conclouen que tot i 

que als punts del riu Besòs inferiors 

a l’abocament les densitats pobla-

cionals de peixos i d’alguns ocells 

han disminuït, "tant peixos com 

aus romanen a la zona i, tot i que 

en menor nombre, han superat 

els dos episodis". "Actualment hi 

MEDI AMBIENT  ELS TÈCNICS HAN DETECTAT UNA CERTA DAVALLADA TANT DE PEIXOS COM D’AUS, DESPRÉS DE L'INCENDI DE DITECSA

Agricultura preveu la recuperació de 
la fauna del riu Besòs en 2 o 3 anys

agricultura

EN PROCÉS  Els agents rurals en un dels punts de recollida de mostres

MOLLET. Mollet pel Futur i Marea 

Verda organitzaven dissabte a Ca-

sal Cultural la trobada oberta ano-

menada El riu es defensa, en què 

van participar altres grups ecolo-

gistes per tal de definir una respos-

ta conjunta del territori al desastre 

ecològic a la conca del Besòs.

A la reunió es va establir, pri-

merament, la necessitat de tenir 

una diagnosi acurada amb un 

mapa de riscos de la conca. Un 

altre dels punts importants va 

ser la renaturalització, vigilàn-

cia i recuperació de la llera del 

riu i determinar "per a qui s'ha 

de recuperar si per a la gent o 

per a la fauna, o que hi puguem 

conviure", indicava Laura Villar, 

de Mollet pel Futur. Sobre la recu-

peració del riu, els grups mediam-

bientalistes, en oposició a les pre-

visions d'alguns tècnics, opinen 

que l'administració vol vendre 

una idea equívoca d'una ràpida 

recuperació del riu. "El més im-

portant no és quant trigarà el 

MOLLET PEL FUTUR I MAREA VERDA VAN SER ELS ORGANITZADORS DE L'ASSAMBLEA QUE PLANTEJA UNA RESPOSTA CONJUNTA

Grups ecologistes del territori 
reclamen mesures per evitar 
nous episodis contaminants al riu

riu a recuperar-se, sinó quina 

probabilitat hi ha que torni a 

passar alguna cosa com aques-

ta", indicava Laura Villar. "Hi ha 

un tema de responsabilitat que 

s'han de depurar i hi ha unes 

conseqüències que encara s'es-

tan mesurant i no volem que 

ens enganyin", sentenciaven.  

MOLLET DEL VALLÈS

11/02 Carmen Quesada Zamora 79 anys

12/02 Dolores Martínez López 79 anys

13/02 Miguel Camp Moral 90 anys

14/02 Francisca Grau Barnils 96 anys

15/11 Rafael Mates Chicano 82 anys

15/02 Ana Albadalejo Escudero 88 anys

15/02 Josefa Teres Gonzalez 96 anys

17/02 Micaela Paredes Gil 71 anys

17/02 Juan Jiménez Molina 76 anys

PARETS DEL VALLÈS

14/02 Rafael Mates Chicano 82 anys

LA LLAGOSTA

11/02 Alvar Peralta Galera 38 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

14/02 Sophie Martin Iglesias (Martorelles)

14/02 Aina Vilafranca Alemany (Parets)

14/02 Elora Calazar Sanchís(La Llagosta)

15/02 Eliot Sebastián Oyagata Portero (Mollet)

11/02 Paula Ortega Barriga (Mollet)

10/02 Julia Jiménez Peláez (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb  

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 22 de febrer de 2020 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 23 de febrer de 2020 
A les 22h: Especial Carnaval Baix Vallès 2020

Dilluns, 24 de febrer de 2020 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí

Dimarts, 25 de febrer de 2020 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dijous, 27 de febrer de 2020 
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

ha exemplars suficients per per-

metre el restabliment natural de 

la situació en un període de dos o 

tres anys", asseguren. A més, s’es-

pera que les altes densitats dels 

afluents al riu Besòs serveixin de 

font per aportar de forma natural 

exemplars aigües avall.  
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www.muebleslallagosta.com

La mejor relación calidad-precio del Vallès

Creamos tu proyecto de interiorismo gratis en 3D

Financiación, transporte y montaje a coste 0€ 

Mira lo que opinan nuestros clientes en facebook:        /Hogarmobel                 
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EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE UNIVERSITY 
FRANCÈS - ALEMANY 
REFORÇ ESCOLAR 
ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

GRUPS DE 
CONVERSA 
EN ANGLÈS

CASALS 
D’ESTIU 

I COLÒNIES 
IMMERSIÓ 

ANGLÈS

ANGLÈS, BABY ENGLISH, KIDS, 
TEENAGERS I ADULTS. 

El teu futur parla anglès. 

ARE YOU READY?

VIDENTE ALMAMY 

MUY RECONOCIDO

Resuelve problemas de pareja, 
negocios, amor, impotencia sexual, 

quita mal de ojo, desesperación.

692 32 20 52

MOLLET DEL VALLÈS. Els retards en 

les obres de reforma d'un tram del 

carrer Gaietà Vínzia, un dels prin-

cipals eixos comercials de la ciutat, 

està provocant les queixes de molts 

dels botiguers de la zona que es 

mostren "indignats" per l'afectació 

que els està suposant en els seus 

negocis. A principis de setembre, 

l'empresa Ibergestión Construcci-

ones y Obras, SA iniciava les obres 

per substituir els paviments del car-

rer Gaietà Vínzia, entre Jaume I i el 

carrer Saragossa, uns treballs que 

tenien una durada prevista d'uns 

quatre mesos segons el contracte 

d'adjudicació. Ara, segons fonts mu-

nicipals, s'espera que, "si no surt 

cap imprevist", les obres estiguin 

enllestides durant la primera quin-

zena del mes de març.

Les causes dels retards
De moment, les obres acumu-

len gairebé dos mesos de retard, 

causats, segons l'Ajuntament per 

diferents motius com la campa-

nya de Nadal, el temporal Glòria, 

o problemes de subministrament. 

Algunes fonts, a més, apunten a 

"diferències econòmiques" en-

tre l'empresa Ibergestión i l'Ajun-

tament. Sigui com sigui, després 

Els botiguers de Vínzia es plantegen 
reclamacions pels retards de l'obra 

VIA PÚBLICA ELS TREBALLS, ENTRE JAUME I I EL CARRER SARAGOSSA, VAN COMENÇAR AL SETEMBRE I HAVIEN DE DURAR QUATRE MESOS

d'aturar les obres sobre el 20 de 

desembre per la campanya de Na-

dal –una decisió que segons els 

comerços consultats es va pren-

dre de manera "unilateral" per 

part de l'Ajuntament– els treballs 

no es van reprendre fins a princi-

pis de febrer. "Van estar durant 

més d'un mes parades; era 

desesperant perquè ningú ens 

informava del que estava pas-

sant, ens havíem d'assabentar 

preguntant als obrers", assegu-

ra Anabel López, de la Bijuteria 

Crit i presidenta de l'associació de 

comerciants de Gaietà Vínzia. Pre-

cisament, una altra de les queixes 

dels botiguers és la sensació de 

desinformació durant tot el pro-

cés. "No ens hem sentit acom-

panyats perquè no hem tingut 

prou informació", opina Elisabet 

Pou, de la floristeria L'Orquídia. 

Afectació als negocis
"Sabíem que les obres afecta-

rien però això s'està allargant 

massa", considera Borja García 

de la cafeteria Bracafé, qui asse-

gura que la facturació en el cas 

del seu negoci ha baixat un 50%. 

"Això és un negoci familiar i hi 

ha unes despeses a les quals es-

L'Ajuntament assegura que la reforma estarà acabada per a la primera quinzena de març

tem fent front tirant d'estalvis. 

Ens van dir que durarien uns 

tres mesos i mig i sabíem que 

ens afectaria i ho acceptes però 

al final ens tirarem sis mesos i 

això hi ha negocis que potser no 

ho poden aguantar", diu García. 

De fet, un dels establiments del 

carrer, Peixos Bonamar ha abaixat 

la persiana. "Personalment ens 

ha afectat ja en tres campanyes 

importants com són Tots Sants, 

Nadal i el dia dels enamorats", 

explica la responsable de la floris-

teria molletana.   

Una altra de les preocupacions 

d'alguns comerciants és la pèrdua 

de zona blava per a aparcament. 

"Vínzia és un carrer molt tran-

sitat i tenim clients que venen 

de fora de Mollet. Si no se'ls 

dona alternatives per aparcar 

deixaran de venir", opina la 

presidenta de l'associació de bo-

tiguers. López també es mostra 

preocupada per la segona fase 

d'obres a la via. "Han fet la mei-

tat del carrer i s'haurà d'acabar 

però ara mateix els negocis no 

estan en disposició de fer front 

a unes altres obres. Ens hauran 

d'informar molt bé de com es 

farà", demana.

Els comerciants afectats, que 

no amaguen el descontent amb 

l'Ajuntament, estudien poder re-

unir-se i fer algun tipus de recla-

mació conjunta al consistori. "No 

es poden acabar les obres i que 

sembli que hi ha hagut una ges-

tió perfecta", creu Borja García.

Des de l'Ajuntament argumen-

ten que "és una obra complexa 

perquè és un espai molt gran 

però quan l’obra finalitzi serà 

un espai molt amable i sosteni-

ble, que potenciarà el sector co-

mercial del carrer", apunten. 

s.v.

EN OBRES  Els treballs es fan al tram més proper a avinguda Jaume I

INFRAESTRUCTURES

Millores elèctriques 
a la Conreria i Mas 
Llombart Sud

SANT FOST. Elizabeth Loreley, 

professora de l’Agrupació Artís-

tica de Sant Fost i veïna de Mo-

llet, va morir aquest dimecres. 

L'artista havia contribuït a po-

tenciar i promocionar l’art i la 

cultura al municipi de Sant Fost 

a través de les seves classes 

de pintura per adults i infants. 

Loreley també havia impulsat 

exposicions col·lectives a L’Ate-

neu santfostenc.

NECROLÒGIQUES

Mor la professora 
de pintura Elisabeth
Loreley

SANT FOST. Les obres de millo-

ra del sistema elèctric de Mas 

Llombart Sud i de la Conreria 

ja han finalitzat. Els treballs van 

començar a finals del 2019 amb 

l’objectiu de reduir la quantitat 

de talls de llum que patien les 

famílies. A partir d'ara els veïns 

tindran dos punts de connexió 

de subministrament elèctric en 

comptes d’un de sol.

MARTORELLES. El municipi comp-

ta des de fa una setmana amb 

un nou espai de criança al Safa-

reig. A 4 grapes va dirigit a famí-

lies amb fills de 0 a 3 anys, i neix 

amb l'objectiu de crear xarxa i 

acompanyar als pares, mares i 

als infants en aquesta etapa de 

les seves vides.

INFÀNCIA

L'espai de criança A 
4 grapes comença a 
gatejar a Martorelles
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PELUQUERIA

NO OXIDACIÓN · NO AMONÍACOS · NO RESORCINA · NO PARABENOS

MEZCLA 
DE EXTRACTO 
DE PLANTAS

En nuestro salón trabajamos 
con productos sostenibles 

y de origen vegetal.
Ofrecemos coloración vegetal, 
vegana y totalmente natural.

ORGÁNICO VEGANO
100%

NATURAL

C. Sant Isidre, 22

08105 Sant Fost 
de Campsentelles

T. 93 570 18 68

peluqueriavivas@gmail.com

BAIX VALLÈS. L'any 2033, Sant Fost 

de Campsentelles serà el municipi 

amb un major percentatge de gent 

gran de Catalunya, segons les pro-

jeccions publicades per l'Institut 

d'Estadística de Catalunya (IDES-

CAT), que analitza aquells munici-

pis de més de 5.000 habitants.

Segons l'informe, un 32% de la 

població santfostenca serà major 

de 65 anys, el percentatge més alt 

de tot el territori català. A això, se 

suma que Sant Fost també serà el 

municipi amb un índex de pobla-

ció més baix de persones entre 16 i 

64 anys, un 55,8%.

Per la seva banda, es preveu 

que Montornès sigui el municipi 

baixvallesà menys envellit, amb 

un 20,6% de població major de 

65 anys. Li segueixen la Llagos-

ta (22%), Parets (22,6%), Mollet 

(23,4%) i Montmeló (25,4%).

Pel que fa als ciutadans d'entre 

16 i 64 anys, després de Sant Fost 

hi ha, en aquest ordre, Montmeló 

(62,1%), Mollet (62,9%), Parets 

(63,4%), la Llagosta (64,1%) i 

Montornès (64,3%).

D'altra banda, pel que fa a les xi-

fres d'augment de població, l'IDES-

CAT ha projectat que Sant Fost sigui 

DEMOGRAFIA  AIXÍ HO INDICA UN INFORME DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, QUE ANALITZA AQUELLS MUNICIPIS QUE SUPEREN ELS 5.000 HABITANTS

Sant Fost serà el municipi amb més 
gent gran de Catalunya el 2033

La Llagosta 13.372 14.286 914 6,8% 13,9% 64,1% 22%

Martorelles * 4.794 - - - 12% 62% 26%

Mollet del Vallès 51.143 54.715 3.572 7% 13,6% 62,9% 23,4%

Montmeló 8.786 8.974 188 2,1% 12,6% 62,1% 25,4%

Montornès del Vallès 16.265 17.675 1.410 8,7% 15,2% 64,3% 20,6%

Parets del Vallès 19.043 20.157 1.114 5,8% 14,1% 63,4% 22,6%

Sant Fost de Campsentelles 8.727 9.862 1.135 13% 12,2% 55,8% 32,0%

Santa Maria de Martorelles * 882 - - - 14% 62% 24%

MUNICIPIS 2018 2033

Creixement 2018-2033 Població per edats el 2033 (%)

Absolut 0 a 15 anysRelatiu 16 a 64 anys

Població a 1 de gener

+65 anys

el municipi de l'entorn que més crei-

xi (1.135 ciutadans més, un 13 %),

mentre que Montmeló seria el 

poble que menys ho faria (només 

188 habitants, un 2,1%). La resta, 

de major augment a menor, serien: 

Montornès (8,7%), Mollet (7%), la 

Llagosta (6,8%) i Parets (5,8%).

A nivell català, l'informe preveu 

que el nombre d’habitants aug-

menti a 588 municipis catalans, 

mentre que disminuirà a 354 i es 

mantindrà estable a 5. Els incre-

ments es concentraran en muni-

cipis de més de 5.000 habitants, 

mentre que les disminucions afec-

taran especialment els municipis 

de menys de 500 habitants. Com a 

resultat de la baixa natalitat, l’any 

2033 la població de 0 a 15 anys 

disminuiria en valor absolut a 736 

municipis, 3 de cada 4 municipis. 

En canvi, la població de 16 a 64 

anys augmentaria a 446 municipis, 

la meitat del total, fruit dels saldos 

migratoris previstos. La població 

de més edat, la de 65 anys i més, 

augmentaria a 810 municipis, 5 de 

cada 6 municipis.  

* L'estudi ha analitzat els municipis de més de 5.000 habitants; per aquest motiu manquen algunes dades a Martorelles i Santa Maria de Martorelles. Font: IDESCAT.

Un motorista mor
en un accident
a la C-33, a Mollet
MOLLET.  El Servei Català de Trànsit 

va informar dissabte que un mo-

torista havia mort en un accident 

a la C-33 a Mollet. Segons fonts de 

Trànsit, el sinistre va ser al punt 

quilomètric 88 de l'autopista cap a 

les 18.48 h. Per causes que encara 

s'estan investigant, la motocicleta 

va fregar amb un turisme i a causa 

de la topada el motorista va caure 

i va impactar contra les tanques de 

la via. Amb aquesta víctima, són 17 

les persones que han mort en acci-

dent de trànsit aquest any a la xarxa 

viària interurbana de Catalunya. 

SUCCESSOS

Taller de reducció 
de plàstic al
Mercat Municipal
MOLLET.  Els infants de 5è i 6è de pri-

mària de les escoles públiques i con-

certades de la ciutat estan realitzant 

dinàmiques per reduir el plàstic. En 

aquesta línia, del 2 al 6 de març fa-

ran al Mercat Municipal l’activitat 

On vas sense cabàs? L’Emergència 

Climàtica - Reducció de plàstic. A 

més, durant aquesta setmana s'ha 

impartit a diverses escoles un taller 

anomenat El joc de la compra sobre 

els hàbits de consum sostenibles, a 

càrrec de professionals vinculats al 

Consorci per a la Gestió de Residus 

del Vallés Oriental. 

MEDI AMBIENT

ERC, contra el 
redactat actual
del Quart Cinturó
BAIX VALLÈS.  Les comarcals d’ERC 

als vallesos presentaran al·legaci-

ons al Pla de Mobilitat Específic del 

Vallès. Les al·legacions incideixen 

en l'actual redactat de la carretera 

B-40 (Quart Cinturó), que els re-

publicans consideren que és una 

infraestructura que representa un 

desenvolupament gens sostenible. 

"No es pot acceptar una via d’al-

ta capacitat que comportaria la 

destrucció de l’entorn natural i 

la modificació del paisatge, en 

un context d’emergència climà-

tica", apunten.  

INFRAESTRUCTURES

Inversió per reduir el 
temps dels talls elèctrics
BAIX VALLÈS. Endesa ha instal·lat 

durant el 2019 un total de 20 te-

lecomandaments en centres de 

transformació del Vallès Oriental 

amb l’objectiu de millorar la quali-

tat del servei a la comarca. Els nous 

dispositius, que han suposat una 

inversió de 448.000 euros, perme-

ten, segons la companyia, reduir 

en un 20% el temps d’interrupció 

del servei en cas d’incidències.

Aquests sistemes de control re-

mot permeten realitzar maniobres 

d’operació a distància. Així, des del 

Centre de Control que Endesa té a 

Barcelona, es pot accionar a dis-

tància els dispositius de les instal-

lacions sense haver de desplaçar 

equips sobre el terreny en cas d'in-

cidències, siguin pròpies o deriva-

des de l'acció d'agents externs.

En aquesta fase, els nous 20 

equips telecomandats beneficien 

més d'una trentena de municipis 

de la comarca, entre els quals la Lla-

gosta, Martorelles, Mollet del Va-

llès, Montmeló, Montornès del Va-

llès, Parets del Vallès i Sant Fost. 

SERVEIS  ENDESA VA INVERTIR 448.000 A LA COMARCA EL 2019



dv, 21 febrer 2020 11

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL GOVERN MARTORELLENC VA VISITAR LA TOMBA DELS DOS AFUSELLATS

MARTORELLES. Una delegació de 

l'Ajuntament va viatjar a la loca-

litat francesa de Frôlois per retre 

homenatge a dos membres del 

darrer govern democràtic a Mar-

torelles abans del franquisme: el 

darrer alcalde abans de la dicta-

dura, Carles Ayza, i un dels seus 

regidors, en Pere Saumell.

L'alcalde, Marc Candela, acom-

panyat de Pere Saumell nét, la 

seva dona, Patrícia, i David Ayza, 

nét de Carles Ayza van visitar 

Frôlois el passat 8 de febrer. A la 

visita també hi van assistir el pri-

mer tinent d'alcalde, Joan Marc 

Flores, la segona tinent d'alcalde, 

Anna Nogueres, l'arxivera muni-

cipal i un intèrpret.

La comitiva martorellenca va 

trobar-se amb l'alcaldessa de 

Frôlois, un regidor i una veïna, la 

més gran de la vila, que recordava 

els trets que van posar fi a la vida 

d'Ayza, Saumell i una persona de 

nacionalitat francesa l'any 1944.

La comitiva va visitar l'indret on, 

segons els francesos, van ser afuse-

llats, tot i que la versió dels famili-

ars és que fugien i els van disparar 

per l'esquena. En aquest indret hi 

ha un monòlit en el seu record.

L'acte va finalitzar al cemen-

tiri de la localitat francesa on la 

comitiva va fer l'ofrena floral a 

la tomba on estan enterrats els 

tres combatents. "Hem vingut 

fins aquí a Frôlois a homenat-

jar-vos, a buscar i reivindicar 

qui som i qui volem ser. Orgu-

llosos del vostre compromís 

amb la democràcia, la llibertat 

i la justícia fins a les darreres 

conseqüències, perquè el fei-

xisme se’l combat sempre", va 

dir l'alcalde davant la tomba.

La delegació martorellenca 

també va visitar la casa on van 

viure Ayza i Saumell durant els 

seus dies a França. L'homenatge 

es va fer després que el passat 

mes de novembre l'Ajuntament 

va reconèixer la figura de tots dos 

en un acte al consistori. i

Homenatge a Ayza i Saumell

PARTICIPACIÓ

MEDI AMBIENT TECNOLOGIA
aj. martorelles

EL 8 DE FEBRER  La comitiva martorellenca a Frôlois, França, davant les tombes de Carles Ayza i Pere Saumell

Parets amplia

els punts de

wifi públic

d'alta capacitat

El Museu Abelló 

rep el distintiu 

Biosphere de 

turisme sostenible

Les minideixalleries

de Mollet han 

recollit més de 40 

tones de residus

PARETS.  L'Ajuntament va iniciar la 

setmana passada la instal·lació de 

diversos punts de wifi públic d’alta 

capacitat al municipi.

Aquests punts es trobaran prò-

ximament disponibles en els se-

güents espais i equipaments pú-

blics: plaça de la Salut, plaça de la 

Vila, La Linera, estació de Renfe, 

parc i casal de joves Cal Jardiner, 

plaça d'Espanya, casal Can Butjo-

sa, Sala Basart Cooperativa, Teatre 

Can Rajoler, Sala d’Exposicions Can 

Rajoler, biblioteca, Can Butjosa, 

piscina municipal Miguel Luque, 

poliesportiu municipal Joaquim 

Rodríguez i Escola Municipal de 

Música. A més, es preveu instal·lar 

nous punts de wifi en una segona 

fase al camp de futbol i a la plaça 

Dr. Trueta. 

MOLLET.  Trenta-vuit entitats del 

sector turístic del Vallès Oriental 

han aconseguit el distintiu Bios-

phere 2019, 7 més que l’any ante-

rior. En total han estat 30 entitats 

privades i 8 de públiques, entre les 

quals es troba el Museu Abelló de 

Mollet. El Compromís per la sos-

tenibilitat Biosphere, que al Vallès 

Oriental gestiona el Consell Comar-

cal, és un distintiu desenvolupat 

per Diputació de Barcelona i Cam-

bra de Comerç per garantir la qua-

litat i sostenibilitat dels serveis tu-

rístics basant-se en els 17 objectius 

de Desenvolupament Sostenible de 

Nacions Unides.

A la demarcació de Barcelona 

s’està implementant aquest dis-

tintiu des de l’any 2017 amb prop 

de 400 entitats adherides, d’entre 

elles 38 només al Vallès Oriental. El 

distintiu està obert a totes aquelles 

empreses privades i ens públics 

que vulguin millorar la seva gestió 

interna i la seva imatge social com-

prometent-se amb la sostenibilitat.

Per adherir-se al Compromís per 

la Sostenibilitat Biosphere cal asso-

lir uns objectius anuals i es poden 

beneficiar de les diferents accions 

del programa com sessions forma-

tives, assessorament en la gestió 

interna o taller de destinació. i

MOLLET. Des de principis del 2007, 

les minideixalleries de Mollet han 

recollit més de 40.000 quilos de 

petits residus reciclats domèstics, 

entre ells piles, bateries, bombe-

tes i leds. Actualment es compta 

amb unes 23 minideixalleries en 

tot el municipi per oferir aquest 

servei per a la recollida selectiva 

de residus de petit format. Actu-

alment, els residus més recollits 

per aquests punts nets són taps 

de suro, cartutxos d'impresso-

ra, Residus d'Aparells Elèctrics i 

Electrònics (RAEE) de petit for-

mat, piles, acumuladors, bateries, 

bombetes de baix consum i leds.

El regidor d'Ecologisme i Tran-

sició Energètica, Raúl Broto, ha 

afirmat que les minideixalleries 

de Mollet "s'han anat adaptant 

a les demandes dels nostres 

consumidors, tant pel que fa als 

nous tipus de residus com a l'ac-

tualització de les pestanyes que 

indiquen on va cada deixalla". 

Per a ell "aquest fet diferencial 

és el que fa que traiem el màxim 

partit de les nostres minideixa-

lleries". A més "els 40.000 quilos 

de petits residus són una dada 

molt positiva per a la ciutat, que 

mai hagués estat possible sense 

la col·laboració de la ciutadania 

que fa un gran i bon ús de les mi-

nideixalleries". 

Els Agents Rurals treballen en la identificació 
d'uns animals divisats a la Serralada Litoral

g.g

UN DELS EXEMPLARS DIVISATS PER UN VEÍ  

SANTA MARIA. Els Agents 

Rurals de la Generalitat han 

iniciat el mostreig per deter-

minar quin tipus d'animal 

són els que es van divisar el 

cap de setmana als boscos de 

Santa Maria de Martorelles.

Les fotografies d'un veí 

alertaven de la presència 

d'uns animals –que semblari-

en un tipus de cabra– que es 

trobaven als boscos de l'en-

torn de Santa Maria, dins el 

Parc de la Serralada Litoral. 

"Hem començat a fer 

una prospecció sobre el 

terreny per tal de poder 

veure quantes són i de 

quina espècie. Pel primer 

que hem vist, no semblen 

al·lòctones. Hem de proce-

ESPAI NATURAL  ELS EXEMPLARS SEMBLARIEN UNA MENA DE CABRES, VISTES ALS BOSCOS DE SANTA MARIA DE MARTORELLES

dir a identificar si es van 

escapar d’alguna explo-

tació i per tant, si tenen 

propietari", apunten fonts 

d'Agents Rurals.

Dissabte responsables 

municipals visitaven la zona 

acompanyats d'agents del 

Seprona, que constataven la 

presència del que "podrien 

ser cabres de muntanya o 

Cabirols del Montseny, se-

gons altres informacions 

que disposem", expliquen 

des de l'Ajuntament.

Segons l'alcalde, Luisma 

Pintor, també s'ha alertat 

els municipis de l'entorn, el 

Parc de la Serralada Litoral, 

Mossos d'Esquadra, Agents 

Rurals, ADF i altres serveis 

i propietaris dels terrenys relaci-

onats.

Segons Pintor, "semblaria 

que no són animals perillosos 

però això no treu que no s'hagi 

d'anar amb precaució. La reco-

manació és mantenir-se allu-

nyat d'aquests animals i evitar 

anar a fer el "turista fotogràfic" 

per la resposta imprevisible 

que poden tenir", diu.

Així doncs, els Agents Rurals 

han començat el treball per iden-

tificar i fer un seguiment d'aquests 

animals i determinar el nombre 

d'exemplars i les seves caracte-

rístiques i si és necessària la seva 

captura. Per ara, no s'ha decretat 

tancar l'accés al Parc de la Serrala-

da Litoral i es demana els veïns que 

si se'ls troben truquin al 112. i



dv, 21 febrer 202012

Gasoil professional. 
Devolució per part 
de la AEAT

En l’actualitat, l’Agència Tributària està 

retornant el gasoil d’ús professional a les 

empreses de transports o autònoms que 

compleixin una sèrie de requisits.

En primer lloc, cal assenyalar que es tracta 

d’una devolució de 4,9 cèntims per litre con-

sumit que és retornat de manera trimestral.

En segon terme, hem d’indicar els requisits 

per poder acollir-se a la devolució del gasoil 

professional:

• Disposar de vehicles amb una MMA (Mas-

sa Màxima Autoritzada) superior a 7.500 

quilograms.

• Estar inscrit en el Cens de Beneficiaris de 

gasoil professional de l’Agència Tributària.

• Comunicar els quilòmetres, segons el ta-

cògraf del vehicle, de l’1 de gener i el 31 de 

desembre de cada any.

• Els subministraments del combustible 

han de realitzar-se amb una targeta de 

combustible o un dipòsit propi degudament 

adaptat.

En tercer lloc, una vegada inscrit, és d’obli-

gat compliment facilitar els quilòmetres que 

es tenen el dia 1 de gener i el 31 de desem-

bre de cada any natural. El termini per a pre-

sentar els quilòmetres és des de l’1 de gener 

de l’any següent fins al 31 de març d’aquest 

mateix any. El no presentar la relació de qui-

lòmetres o, en defecte d’això, fer-ho fora de 

termini, pot implicar una sanció, podent 

reduir l’import sempre que es produeixi el 

pagament complint l’ordenament tributari. 

Així mateix, es pot bloquejar la devolució de 

l’import del gasoil professional.

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor Fiscal
salvador.xicola@asemax.org

MARTORELLES. Al Dídac Bautista 

Torguet li van detectar una leucè-

mia quan tenia 3 anys i ara que ja 

n'ha fet 12 ha publicat el seu pri-

mer llibre amb el Grup Planeta.

La vida fantàstica. Lliçons de 

vida d'un nen amb somnis és el 

nom d'aquesta obra que el Dídac, 

fill de la Mireia Torguet, profes-

sora de l'Escola Les Pruneres de 

Martorelles, va escriure durant 

l'ingrés del seu segon trasplanta-

ment de medul·la òssia a l'hospi-

tal, ara fa dos anys. Un recull de 

les experiències i els sentiments 

viscuts durant aquella etapa 

"amb coses dolentes i d'altres 

de bones", afirma el Dídac.

"Explico al lector com em vaig 

sentir durant aquell temps i 

com vaig gestionar aquells sen-

SOLIDARITAT  EL DÍDAC BAUTISTA, DE 12 ANYS, ÉS L'AUTOR DEL LLIBRE PUBLICAT PER PLANETA

L'escriptura, una eina per 
superar el llarg procés d'un 
transplantament de medul·la

timents", descriu el Dídac, que 

va fer d'una de les seves grans 

passions, l'escriptura, a banda de 

la lectura i el dibuix, el seu mitjà 

de reflexió durant aquell període 

hospitalitzat.

Segons explica la seva mare, 

la Mireia, "el llibre significa un 

recull d'una etapa del Dídac 

que va ser molt dura, una èpo-

ca complicada, però també de 

molts aprenentatges i l'escrip-

tura va ser una forma de poder 

expressar tots els seus senti-

ments".

Va ser precisament una amiga 

de la seva mare, qui els va reco-

manar de convertir aquell recull 

d'escrits en un llibre i el Grup Pla-

neta s'hi va interessar, publicant 

finalment, una petita part d'aque-

lles reflexions, les referides als 

sentiments. 

Donatius per a la investigació
D'acord amb els desitjos del Dí-

dac, una part dels beneficis de la 

venda del llibre seran per a l'Hos-

pital Sant Joan de Déu i la Funda-

ció d'Oncologia Infantil Enriqueta 

Villavecchia, amb la intenció d'aju-

dar altres nens i nenes malalts de 

càncer i les seves famílies. 

"Quan vius tant de temps amb 

una malaltia com aquesta t'ado-

nes de la importància de la in-

vestigació", afirma la Mireia. 

I és que la intenció del Dídac és 

que el llibre "pugui arribar tan 

lluny com sigui possible". Uns 

escrits, que segons diu, guardarà 

"fins que sigui gran".  a.mir

m.T

IL·LUSIÓ El Dídac Bautista i la seva mare, la Mireia Torguet, amb les edicions en català i castellà del llibre

SANITAT

Moció per evitar la 

cessió a privats dels 

terrenys dels jutjats

La nova temporada del cicle 

Parlem de Salut, organitzat per 

l'Ajuntament, començarà el di-

marts amb la xerrada Què cal 

saber de l'insomni?, a càrrec de 

la farmacéutica comunitària 

Montserrat Iracheta. El cicle, que 

s'allargarà fins al 30 de juny, ofe-

rirà xerrades sobre salut i benes-

tar l'últim dimarts de cada mes a 

les 19 h a La Marineta. 

Torna el cicle de 

xerrades Parlem 

de Salut

La Plataforma en Defensa de la 

Sanitat Pública del Baix Vallès ha 

entrat una moció a l'Ajuntament 

de Mollet perquè sol·liciti a l’In-

casòl, propietari dels terrenys 

on estaven projectats els jutjats 

de Mollet, que "reservi aquest 

espai a equipaments públics 

de caràcter social i sanitari". La 

moció forma part d'una campan-

ya que fa mesos va impulsar la 

plataforma, i en la qual també de-

mana el compromís del govern.

El film Projecció Maleïda 1882: 

l'aventura de Jacint Verdaguer a 

l'Aneto, que es va veure dissab-

te a Can Rajoler, va aconseguir 

recaptar uns 300 € per a Parets 

Contra el Càncer, però també 

per a Imatges Solidàries i la 

productora de la pel·lícula. Se-

gons la presidenta de l'entitat, 

Montse Montaner, "el film va 

encantar".

Gairebé 300 € 

solidaris amb el film 

de Verdaguer
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Fem el Vallès Republicà des de cada municipi. Presentem candidatura al teu poble. 39 de 39.
Vallès Oriental

Contra les agressions  
de l’Estat a la llibertat  
i a la democràcia 

ES31 3025 0001 1814 3361 5996

CAIXA DE SOLIDARITAT

caixa de solidaritat.cat

esquerra.cat/vallesoriental

T’informem personalment 

a les parades de

Mollet del Vallès, 

dissabte 22 i diumenge 23  
de febrer al matí 
a la Rambla Fiveller

Parets del Vallès, 
dissabte 22 de febrer al matí  
al carrer de Monistrol

ALBERT ROYO  ALEIX VILLATORO  AMADEU 
ALTAJAF  ANTONI MOLONS  CARLES 
MUNDÓ  CARLES PUIGDEMONT  CLARA 
PONSATÍ  DOLORS BASSA  FRANCESC 
SUTRIAS  IGNASI GENOVÉS  JAUME 
MESTRE  JOAQUIM NIN  JORDI TURULL 
JOSEP GINESTA  JOSEP MARIA JOVÉ   
JOSEP RULL  LLUÍS PUIG  MERITXELL 
BORRÀS MERITXELL SERRET  NATÀLIA 
GARRIGA  NEUS MUNTÉ  ORIOL 
JUNQUERAS  QUIM FORN  RAÜL 
ROMEVA  ROSA VIDAL  TERESA 
PROHIAS  TONI COMÍN  XEVI BUHIGUES

Raúl Broto i Eva Riulas, novetats 
a la direcció comarcal del PSC

BAIX VALLÈS. El montmeloní Jona-

tan Martínez va ser reafirmat dis-

sabte, en el 10è congrés comarcal 

del PSC, celebrat a Bellavista, com 

a primer secretari de la formació 

al Vallès Oriental amb un ampli su-

port –un 94% dels vots–. Va ser en 

una jornada en què es va incorpo-

rar el molletà Raúl Broto i la pare-

tana Eva Riulas a la direcció comar-

cal del partit en dues de les quatre 

àrees organitzatives existents: pla-

nificació política, i activisme i acció 

política, respectivament.

Les altres dues àrees mantenen 

els seus responsables: la primera 

tinent d'alcalde granollerina i di-

putada a la Diputació de Barcelona, 

Alba Barnusell, repeteix a les tas-

ques de coordinació institucional, i 

el franquesí Juan Antonio Corcha-

do, a organització, administració i 

dinamització –i que també va ser 

triat com a conseller nacional–.

A més, entre altres es mantenen 

a la direcció els baixvallesans Car-

me Palacios (Montmeló) a finan-

ces i cultura; i Antonio Rísquez (la 

Llagosta) a polítiques de benestar. 

Entre les noves incorporacions hi 

ha Pere Rodríguez (Montmeló) a 

programes i conferències, i Noa 

Monràs (Mollet) a esports.

La trobada també va servir per 

revalidar Josep Monràs com a 

president de federació i els mem-

bres del Consell Nacional, entre els 

quals es troben els baixvallesans 

Antonia Cano (Parets), Eva Díaz 

(Montornès), Xènia Guerra (Sant 

Fost), Conchi Jiménez (la Llagosta) 

i Mari Villarazo (Martorelles).

El congrés va comptar amb la 

presència de l'expresident José 

Montilla, així com de vídeos de 

Salvador Illa i Miquel Iceta, que no 

hi van ser perquè coincidia amb el 

comitè federal del PSOE. 

POLÍTICA  EL MONTMELONÍ JONATAN MARTÍNEZ VA REVALIDAR EL CÀRREC DE PRIMER SECRETARI

A BELLAVISTA  La nova comissió executiva del PSC del Vallès Oriental, encapçalada per Jonatan Martínez

psc vallès oriental

Arnau Ollé, conseller 
nacional de la JNC
MOLLET. El molletà Arnau Ollé ha 

estat seleccionat per representar la 

Joventut Nacionalista de Catalunya 

(JNC) del Vallès Oriental al Consell 

Nacional. Va ser escollit en l'assem-

blea celebrada el 12 de febrer a Lliçà 

de Vall, en què es va triar el grano-

llerí Aleix Agustí com a president.

La Caixa de Solidaritat
fa parada al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. ERC muntarà diverses 

parades a la comarca per recaptar 

fons per a la Caixa de Solidaritat. 

Dissabte i diumenge al matí hi seran 

a la rambla Fiveller de Mollet, i dis-

sabte al matí al carrer de Monistrol 

de Parets. El motiu de la iniciativa 

ha estat la darrera reclamació del 

Tribunal de Comptes, que reclama-

va a les persones que van fer possi-

ble el referèndum de l’1 d’octubre 

un total de 4,1 milions d’euros.

Ara Mollet ERC i Mollet 
en Comú reclamen el vot 
telemàtic per als plens
MOLLET. Alguns partits de l'oposició 

han presentat diverses mocions 

per debatre i votar en el pròxim ple 

ordinari de l'Ajuntament. Tant Ara 

Mollet ERC com Mollet en Comú 

han reclamat que es pugui modifi-

car el ROM per incloure el vot tele-

màtic als plens "en determinades 

circumstàncies específiques com 

la situació de baixa per malaltia 

prolongada, o un permís o situa-

ció assimilada a maternitat o pa-

ternitat", apunten els comuns. Des 

d'ERC també demanen "millorar la 

conciliació familiar i política dels 

càrrecs electes locals, racionalit-

zant els horaris i establint meca-

nismes telemàtics en tots aquells 

tràmits que sigui possible".

Els republicans també han pre-

sentat una segona moció perquè 

tots els regidors "tinguin tota la 

informació sempre a disposició 

sobre les sessions plenàries i les 

comissions fetes anteriorment, 

així com les sessions convoca-

des per al futur en els terminis 

establerts", així com "la totalitat 

del text dels decrets d’alcaldia 

que s’aprovin".

D'altra banda, Mollet en Comú 

també demana que el consisto-

ri doni suport a la vaga feminista 

del Dia de la Dona; instar a la re-

gulació dels jocs i apostes, pel que 

fa a la seva publicitat, instant a les 

diferents administracions per fer 

passos cap a prevenir la ludopatia; 

i presenta una proposta de suport 

al sistema de dipòsit, devolució i 

retorn d’envasos.

Censar les persones grans soles
Per últim, Ciutadans reclama en 

una moció la creació d'un cens de 

persones grans que viuen soles  

"per poder fer un seguiment 

continu" i així "poder traslladar 

les necessitats de cadascú". I en 

una segona proposta reclamen 

que s'incentivi el cens d'animals 

domèstics. 

CONSISTORI  ES VOTARÀ EN EL PRÒXIM PLE ORDINARI
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Garantim que les pensions es revalorin 

poder públics que posin fi a les reformes i a 

tat de formar governs i pactar pressupostos 
des de la UGT volem aprofitar l’ocasió per a 
reclamar la derogació de la reforma de les 

adquisitiu amb la recuperació de la revalora
ció de les pensions d’acord amb l’evolució de 
l’IPC.

A Catalunya, hi ha gairebé un milió i mig de 
persones pensionistes (jubilació, viduïtat i 

lunya  són inferiors als 1.000 euros i el 16%, 
o sigui més de 275.000 pensions, necessiten 

Per tot plegat, des de la UGT de Catalunya 

poders públics garanteixin la suficiència 

tualitzades, i reclamar la derogació definitiva 
d’un índex que empobreix les persones pen

Amb la dissolució anticipada de les Corts 

cions Generals, entre d’altres qüestions no 
s’ha pogut resoldre el tema de la revalorit
zació de les pensions de la Seguretat Social 
a partir del 2020, amb el perill que suposa 

les pensions que torni a entrar en vigor l’Ín
dex de Revaloració de les Pensions que es 
va aprovar el 2013 i que ha estat paralitzat 
durant els anys 2018 i 2019.

Des de la UGT reclamem derogar la reforma 
del 2013, assegurar el poder adquisitiu de les 

erradicant el dèficit de la Seguretat Social 
acabant amb les bonificacions a la contrac
tació, finançant les despeses de la Seguretat 
Social des dels Pressupostos Generals de 
l’Estat i destopant les bases de cotització.

En el nostre sindicat valorem la transferència 
de 600 milions d’euros units als 13.830 mi
lions del fons de les pensions per pagar l’ex

la llei en relació al fons de Reserva.

Però, no obstant això, des de la UGT recla
mem la consolidació del sistema de la Se
guretat Social, eliminant el dèficit total, per 

i mig termini. Per a això, en el nostre sindi
cat proposem la derogació de la reforma de 
pensions del 2013, assegurar el poder adqui
sitiu de les pensions, perquè en una dècada 

fonts de finançament i finançar el sistema 
no només amb cotitzacions, sinó també amb 
impostos, sense excloure cap pensió del sis
tema i amb un model de finançament per a 

Per a la revaloració anual de les pensions, cal 
derogar d’una vegada l’Índex de Revaloració 
del Govern del PP i aplicar la previsió d’infla
ció més una clàusula de revisió a final d’any. 
La fórmula que conté la reforma del 2013 

anys, el sistema de pensions, amb la fórmula 
actual, es convertirà en un sistema de pen

L’objectiu és restituir l’equilibri entre ingres
sos i despeses de la Seguretat Social destruït 
per les polítiques que s’han adoptat durant la 
crisi. Per a nosaltres, cal que el sistema de 
pensions, sense excloure cap pensió, es fi
nanci no només amb cotitzacions sinó amb 

Això suposaria definir una cistella d’impos
tos la recaptació de la qual es destinaria en 
la seva integritat a finançar el sistema de 
pensions. Tindria un caràcter finalista: to
talment o amb majoria d’impostos directes 

diferència entre ingressos i despeses. Això 

d’ingressos suficients per seguir pagant les 

Per a la UGT ens resulta imprescindible aca
bar amb les bonificacions a la contractació 
de les empreses, finançar les despeses de la 
Seguretat Social des dels PGE (com la res

cotització . Tres mesures que, per al nostre 

milions d’euros a la Seguretat Social i po
drien acabar amb el dèficit que el Govern del 
PP ha anat augmentant durant anys amb les 

A més d’aquests tres eixos, reclamem al nou 
Congrés un canvi d’orientació en les políti
ques que emanin de la Comissió del Pacte de 

de ser àmpliament consensuades, abordin 

la finalitat amb la qual va néixer el Pacte de 

faci ús del Fons de Reserva per última vega

tueixi el compromís explícit i ferm que en tres 

sures que acabin amb el dèficit de la Segu
retat Social.

Diagnòstic de la sanitat al Vallès Oriental
Fa uns dies que es va anunciar que s’incre-
mentarà el pressupost de Salut a Catalunya: 
bona notícia, però amb trampa.
El pressupost del 2017 va ser de 8.876 mi-
lions d’euros, lluny del pressupost de gairebé 
10 anys enrere que va ser de 9.157 milions 
d’euros. Aquest 2020, previsiblement serà 
de 9.657 milions d’euros , també lluny de la 
despesa real que està calculada en 10.400 
milions d’euros. I malgrat ens centrarem en 
la sanitat, cal recordar que la dotació pres-
supostària per dependència preveu adreçar 
només 15 milions d’euros, l’equivalent a 1 
euro al dia per persona en residència assis-
tida, essent la valoració inicial de necessitats 
de finançament pel sector de 300 milions.

Amb aquestes dades, és evident que un dels 
principals problemes de la Sanitat a Catalun-
ya, radica en la infradotació de recursos que 
s’hi destinen. Si extrapolem aquest fet a la 
nostra comarca, advertim que aquesta infra-
dotació s’estén com una taca d’oli al territori, 
sent els centres més petits els que més ho 
pateixen, com ambulatoris, centres de dia, re-
sidències i  hospitals comarcals.

Davant de tot això, es detecta que els proble-
mes endèmics a la comarca es perpetuen any 
rere any. El més important quan parlem d’in-
fraestructures és la manca de llits: segons 
IDESCAT el Vallès Oriental ocupa el 5.è lloc 
entre les comarques més poblades de Cata-
lunya, però  pel que fa al nº de llits hospitalaris 
d’aguts ocupem el lloc 34t. Al 2018, mentre 
la mitjana catalana de llits d’aguts per cada 
10.000 habitants era de 2’45 a Catalunya, al 
nostre territori per cada 10.000 habitants dis-
posem d’ 1’08 llits. 

La mancança de llits és responsable en mol-
tes ocasions de la suspensió d’intervencions 
quirúrgiques, reducció d’estades als centres,  
trasllats fora de la comarca...  L’any 2017 un 
20% dels ingressos al Vallès Oriental va haver 
de ser traslladat (1 de cada 5 ingressos). 

L’equipament que actualment s’està cons-
truint al carrer Girona de Granollers als te-
rrenys que ocupava l’antiga Policlínica del 
Vallès no pal·liarà el dèficit de llits d’aguts a 
la comarca. Els quiròfans que s’instal·laran 
només pal·liaran les llistes d’espera de la ci-
rurgia que pugui practicar-se sense ingrés, ja 
que no compta amb cap llit d’hospitalització. 
Un Centre d’Urgències de l’Atenció Primària 
(CUAP) tractarà de descongestionar els ser-
veis d’urgències comarcals on els usuaris 
perceben una atenció qualitativament per 
sota de la mitjana catalana.
Tots els informes de satisfacció dins i fora de 
la comarca indiquen que allò que els usuaris 
de l’atenció primària valoren pitjor són els 
ítems relacionats amb el temps:  atenció re-
buda fora de l’horari habitual, facilitat pel dia 
de la visita, puntualitat per entrar a la consul-
ta... El ritme de vida del món actual, i la ne-
cessitat d’immediatesa, fa que una espera de 
dies per resoldre un problema de salut sigui 
insofrible i, sobretot, incompatible amb exi-
gències laborals que pràcticament estigma-
titzen l’absentisme, sigui o no justificat.
Es continua sufragant una part del pressupost 
en Salut a costa dels sous  dels professionals 

del sector, condicionant la seva recuperació 
als balanços pressupostaris dels centres i/o 
la Generalitat. No s’ha invertit en incrementar 
els sous ni un euro, només en recuperar una 
mínima i ridícula part dels sous que ja es te-
nien l’any 2008 i s’han anat perdent.  Aquest 
fet empitjora les condicions salarials i cronifi-
ca la pèrdua de poder adquisitiu.

L’atenció domiciliària continua sent una de 
les grans mancances, ja no només al territori, 
sinó a tota Catalunya. Ens fa falta una bona 
educació sanitària,  impulsar molt més el 
programa del Pacient Expert®, i fer xerrades 
i jornades informatives per la població en ge-
neral, entre d’altres.

La salut buco-dental, la necessitat d’ulleres o 
audífons per exemple, es percep com un luxe, 
quan hauria de contemplar-se com una ne-
cessitat igual que altres tipus de serveis sa-
nitaris. Les unitats de diagnòstic ràpid (UDR) 
no estan prou implantades i necessiten més 
recursos, ja què s’està veient que funcionen 
bé i redueixen el retard en els diagnòstics. 
Falta impulsar també mecanismes de control 
eficients per erradicar del tot, els maltracta-
ments a la gent gran i/o discapacitada. La 
llista de necessitats és llarga...

Es parli amb qui es parli, siguin hospitals, 
ambulatoris, residències, diferents centres de 
salut, els principals problemes estan detec-
tats, inclús també algunes de les possibles 
solucions.
S’ha de treballar per impulsar el treball en 
xarxa, que no signifiqui convenis de col·labo-
ració entre centres que desproveeixin els cen-
tres petits en favor dels més grans, ni s’allunyi 
d’un dels objectius: que és acostar els serveis 
als ciutadans, la qual cosa s’està començant 
a revertir, sent els ciutadans els qui de nou, 
han d’anar a buscar els serveis lluny de la 
seva residència.  

Posar totalment en marxa la història clínica 
compartida, que eviti la repetició de proves, 
els errors de medicacions, i faciliti la visió glo-
bal de les patologies de cada persona.
S’han de crear mapes de recursos socials 
perquè les persones s’hi adrecin en cas de 
necessitat i reduïr la burocràcia al màxim. 
Crear noves figures i recursos socio-sanita-
ris per persones fràgils o vulnerables com 
puguin ser pisos d’acollida, centres diürns i 
també nocturns, etc.

Equiparar i millorar les condicions laborals 
dels professionals del sector, tant sigui públic 
com privat-concertat, i incentivar aquells cen-
tres que per dimensió o llunyania no puguin 
oferir al seu personal més possibilitats pro-
fessionals que altres centres més grans. In-
vertir més en el sector que s’ha de fer càrrec 
de la nostra salut.

La llista és gran i l’espai on plasmar-la, petit. 
Però el que està clar, és que a totes les so-
cietats, tant l’Educació com la Sanitat, són els 
pilars fonamentals que les mantenen en peu. 
Ens toca reforçar aquests pilars, mantenir-los 
en bon estat i invertir-hi el que faci falta per-
què no caigui tot. Posem tots de la nostra 
banda si us plau.

GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)

Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat
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El 1949 el franquisme assassinava
quatre membres del PSUC, que

malgrat les terribles tortures no van 
trencar la seva fortalesa

Carles Ayza i Pere Saumell, alcalde
i regidor de l'Ajuntament de 

Martorelles el 1937, van marxar a 
l'exili i van morir a mans dels nazis

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i el Síndic de 

Greuges convocaven dilluns al vespre els partits polítics amb representació al 

consistori de Sant Fost a una reunió per informar-los del procés d'acollida del 

centre de menors migrats no acompanyats i demanar-los el seu compromís, com 

a representants del poble, per garantir l'arribada d'aquests nois en les millors 

condicions possibles. Però el partit de l'oposició, Independents Units per Sant 

Fost (IUSF), decidia no assistir a la trobada a la qual havia estat convocat. Una 

decisió que excusava amb una carta, on deia "no podem admetre escenaris 

en els quals, ni que sigui de forma indirecta, es concedeixi carta de legitimitat 

a un govern que potser és legal, però en cap cas legítim". El que no va tenir en 

compte IUSF amb aquesta absència era l'essència de la seva existència com a 

representants del poble. Si realment volen que s'escolti la veu del poble, i que 

aquest estigui informat, qui millor que qui els representa per fer-ho possible 

i lluitar pels seus drets, sigui des del govern o l'oposició? Que com a partit 

considerin o no legítim un govern no pot ser l'excusa per defugir la responsabilitat 

de representar amb totes les garanties els gairebé 1.900 veïns que els van votar.   

UNA QÜESTIÓ DE RESPONSABILITAT 

Editorial

om dissabte 8 de febrer i anem 
al cotxe Pere Saumell net, la seva 
dona, Patricia i David Ayza i un 
servidor al volant, i en un altre ve-

hicle la resta de comitiva municipal. Transi-
tem des d’Auxerre on hem dormit provinents 
de l’aeroport de París, i hem parat a Vena-
rey-les-Laumes a comprar rams de flors. Ar-
ribem a Darcey i veiem el rètol de “Frôlois 6 
km”, el silenci s’apodera del vehicle fins que 
arribem davant de la Marie (ajuntament) de 
Frôlois. A la plaça ens hi trobem l’alcaldessa 
Isabelle Guenebaut que ens pregunta: Vous 
êtes la maire de Martorelles et les petits-en-
fants d'Ayza et Saumell? Qui eren Carles Ayza 
i Pere Saumell? Quina relació tenien amb 
Martorelles i amb Frôlois?

Amb la victòria del Front Popular el 1936 
i un cop esclatada la Guerra Civil es van rees-
tructurar els ajuntaments. A Martorelles es 
va escollir un nou consistori amb en Francesc 
Xicola al capdavant des del 10 d’agost al 20 
d’octubre, substituït per en Joan Sentís fins al 
13 de gener del 1937. Quan Sentís va plegar, es 
va haver d’escollir un nou alcalde i entrar un 
nou regidor, aquests foren Carles Ayza i Pere 
Saumell, respectivament, ambdós de la CNT.

A l’octubre del 1938 quan les tropes fran-
quistes aconsegueixen passar l’Ebre defini-
tivament i comença l’ocupació de Catalunya, 
Carles Ayza reuneix la família i els explica que 
aquella nit marxarà a l’exili. Deixa a Martore-
lles la seva dona Mari Àngels i els seus fills Car-
les (7), Carme (3) i Maria Lluïsa (11), i marxa 
direcció Toulouse. A l’entrar a França és detin-
gut i confinat al camp d’Argelers. Pere Saumell, 
que era mosso d’esquadra, decideix exiliar-se 
el darrer dia amb la comitiva de Mossos d’Es-
quadra que escorten el president Companys, 
deixant la seva dona Enriqueta embarassada 
i el seu fill Francesc (3) a Martorelles, i anant a 
parar també al camp d’Argelers.

La repressió va afectar, principalment, les 
famílies. Mari Àngels Cerdán, dona de Carles 
Ayza, va ser empresonada 3 anys, la seva filla 
Maria Lluïsa internada a Madrid, la Carme a 
casa una tieta a Barcelona, i el Carles abando-
nat a Montjuic i divagant per Barcelona fins a 
trobar la casa de la tieta setmanes més tard. 
Es van poder tornar a reunir quan la mare 
va sortir de la presó. La Teresa, dona d’en 
Pere Saumell, va ser rapada cada diumenge 
durant uns mesos a la plaça de l’ajuntament 
mentre l’obligaven a veure dosis de laxant, i 
van acabar marxant del poble, com els Ayza, 
sense cap propietat. I s’imposà el silenci.

Amb orgull trenquem el silenci
No existeix constància de si en Carles Ayza 

i en Pere Saumell es van retrobar al camp 
d’Argelers o més tard, ni com, ni quan van 
poder sortir-ne o escapar-ne. Si que sabem 
que passen a col·laborar amb la resistència 
francesa a l'ocupació nazi de França, i des de 
fa poc que vivien refugiats junts a Vaubuzin, 
un nucli del municipi de Frôlois a la Borgo-
nya francesa, on treballaven com a carnis-
sers. L’estiu del 1944 Pere Saumell escrivia al 
seu fill Francesc que per Nadal es menjarien 
junts els torrons.

El 6 de juny del 1944 les tropes aliades 
desembarquen a Normandia. El 24 d’agost 
s’allibera París i l'11 de setembre Dijon. 
Frôlois es troba a 280 km de París i a 50 de 
Dijon. El 29 d’agost en Carlos Ayza i Pere Sau-
mell són sorpresos a Vaubuzin per una co-
lumna alemanya en replegament que entra 
al poble, i intenten fugir i amagar-se al bosc. 
Són tirotejats i finalment agafats i afusellats 
amb Jean Baptiste Leroi a peu de carretera. 
Un cop acabada la segona guerra mundial 

la República francesa els guardona com a 
“morts per França” i col·loca un monument 
on van ser afusellats en honor seu. També 
concedeix una ajuda per a les seves famílies, 
a qui també els comuniquen on són enterrats.

A finals dels anys 80 i principis dels 90 en 
Pere Saumell net viatja diverses vegades a 
la Borgonya per buscar Frôlois i el seu avi, 
finalment l’any 98 troben la tomba i parlen 
amb veïns que recorden els fets. Des d’ales-
hores hi ha anat gairebé cada any. És ell qui 
aquest estiu, 75 anys després del seu afuse-
llament, a través d’en Robert Barbesà es posa 
en contacte amb nosaltres per explicar-nos 
on és el seu pare i hi trobem també en Carles 
Ayza. Aleshores ens posem en contacte amb 
la família Ayza que desconeixia on es trobava 
exactament el seu avi.

Anar a Frôlois era un deute a resoldre cap 
a la nostra pròpia història i cap a la memòria 
dels Ayza, Saumell i tot allò que han significat 
i signifiquen. Com vaig dir-los davant de la 
seva tomba: "Sou el nostre orgull, l’orgull del 
nostre poble. I hem vingut fins aquí a Frôlois 
a homenatjar-vos, a buscar i reivindicar qui 
som i qui volem ser. Orgullosos del vostre 
compromís amb la democràcia, la llibertat i 
la justícia fins a les darreres conseqüències, 
perquè el feixisme se’l combat sempre".

Gràcies als Ayza i Saumell per tot, seguim 
trencant el silenci.

S

MARC 
CANDELA

Alcalde de Martorelles
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a militància en un partit comu-
nista comporta, sobretot, moltes 
satisfaccions. Però també  alguns 
moments de dolor, pena... i orgull 

quan recordem els nostres caiguts en la 
lluita per la democràcia i les llibertats. I el 
PSUC, del qual ens considerem hereus, en té, 
malauradament, uns quants.

I ara, a l'entorn del dia 17 de febrer, és un 
bon moment per retre’ls-hi el degut home-
natge. Aquest dia de l’any 1949 van ser afu-
sellats al Camp de la Bota –del que ja no que-
da gaire a veure– Joaquim  Puig i Pidemunt, 
aleshores director de Treball, Àngel Carrero 
Sancho, Pere Valverde Fuentes i Numen Mes-
tre Ferrando, detinguts dos anys abans.

Les terribles tortures a les quals van ser sot-
mesos –els comissaris Creix, Polo o Quintela 
n'eren especialistes– no van trencar la seva for-
talesa. Prova d’això és que no es va produir cap 
detenció com a conseqüència de la detenció.

Puig i Pidemunt i Numen Mestre van po-
der fer arribar als seus familiars sengles car-
tes escrites el mateix dia de l’assassinat. Hi 
ha quelcom en comú: la comunicació que la 
seva actitud no donarà motius a les famílies 
d’avergonyir-se: “Podeu anar amb el cap ben 
alt per tot arreu”, escriu el primer.
“Mai davant ningú us haureu d'avergpnyir 

Fent memòria fas història
de res de la meva conducta”, escriu el jove 
Numen Mestre.

En la commemoració del 13è aniversari de 
la fundació del PSUC a Tolosa de Llenguadoc, 
l’agost del mateix any 1949, Josep Serradell, 
Roman, deia: “Mantenir-se i desenvolupar-se 
a Catalunya com l'única força obrera i repu-
blicana ha estat possible perquè (...) herois 
com Girabau, Serrat (Cisquet), Carrero, Val-
verde, Puig-Pidemunt i Numen Mestre, han 
donat les seves vides per mantenir ben alta 
la bandera del partit. En assassinar els nos-
tres companys, el règim franquista abocava 
tot l'odi secular de les capes reaccionàires i 

feixistes contra la classe obrera catalana i de 
tots els pobles d'Espanya". 

Pocs dies abans de ser assassinats, tot 
responent les provocacions del botxí Arnau,  
director de la Model de Barcelona, que l'in-
sultava por haver estat responsable de Tre-
ball, Puig i Pidemunt deia: “Totes les meves 
energies van consistir en voler fer un gran 
periòdic que orientés els obrers i camperols 
per recobrar Catalunya i la República”.

Ara, faig meves les paraules de l’estimat 
Roman, qui ja ens marcava el camí pel que 
avui transitem: llibertat, amnistia, dret d’au-
todeterminació!

L

MIQUEL  ÀNGEL 
SORIA

Militant de Comunistes 
de Catalunya i Exalcalde 

de Martorelles
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OPINIÓ

L'antídot contra el virus del racisme

 és la raó sensible, la voluntat 

humanitzada.  Una eina que els

 mitjans d'alliçonament volen anular  

rop d’on visc, hi ha una botiga 
regentada per una família de mo-
lletans procedents de la Xina. A 
vegades hi vaig; gent amable. Com 

els paquistanesos, els senegalesos o els equa-
torians, exemples de la nostra pluralitat.

 Amb motiu del COVID-19 a Wuhan, Xina, 
amb les tristes conseqüències en malalts 
i morts i, també, en notícies falses afavori-
dores de la hostilitat envers els «altres», 
s’han donat casos de boicot a establiments 
xinesos i menyspreu a persones procedents 
d’aquest país asiàtic. Encaixar-los la mà i do-
nar-los ànims, tot comentant-los que hi ha 
gent que no sap distingir entre una malaltia 
a la Xina i una persona xinesa. Em vaig sentir 
en l’obligació de fer-ho; com ho hauria fet si 
hagués passat amb ciutadans de l’Índia, del 
Marroc o del Perú, per citar-ne alguns. 

El virus de la xenofòbia sempre està prepa-
rat per fer-nos pujar una febre que, al llarg de 
la història, ens ha portat, com forassenyats, 
a enfrontaments ben allunyats del diàleg, la 
comprensió i la coexistència. No només en 
la nostra vergonyosa història colonitzado-
ra–àdhuc la dels catalans– sinó també, ara, 
en el moment de conviure i de compartir 
amb aquells que, essent diferents –recípro-
cament diferents– han hagut de venir a una 

P

(ZŪN YÁN) DIGNITAT

Humanitòleg i gestor cultural

ORIOL FORT I MARRUGAT

terra estranya per intentar sobreviure en un 
món que expulsa de casa seva aquells que no 
tenen res, o que, senzillament, volen viure 
millor –com ho volem tots.

Som xenòfobs? Som racistes? Sí, ja ho 
crec! És com un impuls animal. Però contra 
aquest impuls animal o irracional de temor i 
de supervivència –fomentat per aquells que 
els interessa que els subalterns estiguem de-
sunits– tenim un antídot molt humà: la raó 
sensible, la voluntat humanitzada. Són eines 

que posseïm les persones i que els poders de 
la nostra societat, a través dels mitjans d’alli-
çonament col·lectiu, intenten sedar o, direc-
tament, anular. Tinguem-ho ben en compte: 
els xinesos no escampen virus, els xinesos 
edifiquen hospitals en quinze dies. Siguem 
dignes i respectem la seva dignitat.

Lectura suggerida: Mo Yan (Nobel de Lite-
ratura 2012). Canvis. Edicions 62. «Ningú no 
m’associava mai amb res de bo o que valgués 
la pena, però quan hi havia algun problema, 
sempre me les carregava jo».

Per compartir

Entra al web

Introdueix la teva matrícula 
a la plataforma

Descobriràs si el teu vehicle 
està afectat per la ZBE

Et proposem la millor 
alternativa en transport 
públic!

Bústia

La democràcia fa aigües

Aquest mes de febrer hem vist com el go-
vern de Mollet prorrogava cinc anys més 
la concessió de la gestió de l'aigua a Sorea. 
Una empresa privada que destina els seus 
beneficis a les butxaques d'accionistes en 
comptes de modernitzar les canonades 
d'aigua, moltes de les quals encara son de 
fibrociment, i que acaben provocant fuites 
i talls com les que hem patit aquests dies 
a Mollet.

Però, a banda de la gestió privada i els 
seus dèficits, ens preocupa molt la manera 
com això s'ha decidit. Aquesta decisió tan 
important, que afecta la gestió d'un recurs 
tan bàsic com l'aigua, es va prendre en junta 
de govern. Sense ni tan sols passar pel ple 
municipal, on hi estan representats els dife-
rents grups polítics. I ja no diguem amb una 
consulta ciutadana on la gent pogués deci-
dir com vol que es gestioni la seva aigua.

Ens preocupa la forma poc democrà-
tica que mostra aquest Ajuntament amb 
un tema tan important com és l'aigua. 
Havent convocat molt poques reunions 
de la Comissió de l'Aigua, sense aportar 
la documentació que es demanava, sense 

haver tingut en compte les aportacions 
dels moviments socials, sense impulsar 
un Observatori Ciutadà que vetlli per la 
transparència i la participació... Unes for-
mes que Mollet Democràtic ja porta mesos 
denunciant, en aquest cas pel que fa al ple 
municipal, on s'han restringit els drets de 
participació del teixit social molletà. Un ple 
cada vegada més hermètic, més allunyat de 
la gent, més opac. 

En canvi, des de Mollet pel Futur i la Tau-
la de l’Aigua entenem que a l'emergència 
climàtica se li ha de fer front des de l'em-
poderament ciutadà, des de la participa-
ció de les organitzacions socials, des de la 
transparència. No pot ser que un recurs 
imprescindible i cada cop més escàs com 
és l'aigua es gestioni d'una manera tan 
opaca i poc participativa, que acaba provo-
cant fuites i dèficits evidents. Com sovint 
diuen des d'Aigua És Vida: s'escriu Aigua, 
es llegeix democràcia.

 marc selva / Taula de l'Aigua de Mollet

mollet del vallès
Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de 

l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’iden-

titat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. 

En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-

curçar-les.

FE D'ERRADES. En l'edició 921, a la notícia sobre els guanyadors del concurs d'allioli que va 
organitzar l'Escola Orfeònica de Martorelles es va dir el nom de Maria Cases com a guanyadora 
per error. El guanyador del concurs va ser Joan Pau Iglesias.  
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CASA PAREADA 

EN MONTORNÈS 

CENTRO. Dividia en 

2 plantas. Entra-

da en planta baja 

diáfana y salida a 

patio de 17,89 m2 y 

en primera planta 

dispone de 3 hab. 

dobles una con sal-

da a balcón y otra 

con salida a terraza 

de 11,45 m2. Ref. 

LV11858. Tel. 93 579 

33 33.

VIVIENDAS EN 

PLANTA BAJA CON 

ACCESO TOTAL-

MENTE PLANO 

EN MONTORNÈS 

NORTE. Pisos de 

3 hab., cocina con 

muebles altos y 

bajos laminados en 

blanco, encimera 

de granito-siles-

tone o similar, la-

vadero integrado 

en la cocina. Salón, 

cuarto de baño 

cpto. con bañe-

ra, suelo de gres, 

puertas chapadas 

semi-macizas de 

melanina lacadas 

blancas, vent. alum. 

con doble acrista-

lamiento, persianas 

enrollables de alu-

minio motorizadas, 

instalación de aire 

acond. bomba de 

calor. Acabados de 

1a calidad. CEE: E. 

Precio: 199.000 eu-

ros. Ref. LV11862. Tel. 

93 568 35 45.

PISO EN VENTA 

EN MONTORNÈS 

NORTE. EXTERIOR 

Y BIEN SITUADO. 

56 m2, 3 hab., baño 

con ducha ref., coc. 

equip. ref., salón, 

balcon, vent. alum., 

puertas sapelly, 

suelo de gres, todo 

ext., muy solea-

do. CEE: E. Pre-

cio: 69.000 €. Ref. 

LV11866. Tel. 93 568 

35 45.

C A S A - C H A L E T 

4 VIENTOS EN 

MOTORNÈS. VI-

NYES VELLES. Ref. 

LV11868. Solar de 

1.478 m2, 3 plantas, 

sup. construida 277 

m2. Zona exterior 

con jardín, 5 hab., 2 

baños, amplia coci-

na, salón 2 ambien-

tes con chim. y sali-

da directa a terraza. 

Garaje 3 coches, 

despensa y cuarto 

de caldera. Acaba-

dos de calidad, su-

elo gres, carp. ext. 

madera con porti-

cones y rejas, ca-

lefac. y aire acond. 

frío/calor. CEE: G. 

Precio: 350.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA ADOSADA 

EN MONTORNÈS. 

ZONA LA BÓBILA. 

Espectacular casa 

esquinera adosa-

da. A 5 minutos del 

centro, 290 m2 úti-

les. Planta baja: ga-

raje 100 m2. Primera 

planta: salón 30 m2, 

chimenea y salida 

terraza, cocina of-

fice 14,50 m2, salida 

a jardín y barbacoa, 

baño cpto., hab. 10 

m2, salida a terra-

za, lavad. Planta 2a: 

4 hab. dobles, baño 

cpto., suelo terra-

zo/gres, puertas de 

roble, vent. alum., 

calefac., parce-

la esquinera 450 

m2. CEE: E. Precio: 

415.000 euros. Ref: 

LV11859. Tel. 93 579 

33 33.

LOCAL DE 40 M2 

PER LLOGAR A 

MARTORELLES a 

l'Avinguda Piera. 

Per oficina, o per-

sona per fer arran-

jaments, o locutori 

i internet, etc. Alta 

vigent d'aigua i llum. 

Preu assequible a 

tractar. Tel. 93 593 

71 14.

SE ALQUILA PLAZAS 

DE PARQUING PARA 

COCHES pequeños/

motos en zona Avda. 

Badalona, 8-14 de 

Mollet. Tel. 652 971 

544 / 638 127 395.

NISSAN QASHQAI 

2.0 DCI. 150 CV, 

Tekna, año 2007, 

157.142 km. Precio 

financiado: 6.950 

euros. Tel. 93 593 

26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 

75 CV Acces, 5 

puertas, año 2011, 

108.576 km. Precio: 

5.500 euros. Tel. 93 

593 26 44.

V O L K S W A G E N 

CADDY OUTDOOR 

2.0 TDI 102 CV, año 

2019, 12.234 km, 

automático. Precio: 

26.500 euros. Tel: 

630 06 59 90.

TOYOTA AIGO 

X-SHIFT 70 X-PLAY. 

Año 2015. 93.996 km. 

Automático. Precio 

financiado: 7.900 

euros. Tel. 630 06 

59 90.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS

SE ALQUILA 
PELUQUERIA 
EN MOLLET

 
Con mobiliario. Sin traspaso.

617 09 21 52

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

PSICOANALOGIA · ANSIETAT · DEPRESSIÓ 
BAIXA AUTOESTIMA · FLORS DE BACH · TESTS
MEDICINA NATURAL · TÈCNIQUES D’ESTUDI...

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès
T. 93 570 43 04 / 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

“Perquè una pell bonica 
no és casualitat...”

Cristina Rodríguez
Avda. Catalunya, 243 
Parets del Vallès
T. 672 69 39 00

@cristinarodriguezestetica
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C. Berenguer III, 146 · Mollet del Vallès · T. 93 570 46 41
http://agora.xtec.cat/escolaanselmclave · secretaria@escolaanselmclave.com

Agrupació Escolar

ANSELM CLAVÉ
INFANTIL · PRIMÀRIA · SECUNDÀRIA

CENTRE CONCERTAT PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

VISITES GUIADES

HORES CONCERTADES EN HORARI FLEXIBLE DE MATINS I TARDES

CONEIX-NOS!

ECONOMIA

MOLLET. L’Ajuntament impulsa el 

Pla d'Acció Integrada Alimentació i 

Salut, una iniciativa fruit del treball 

dut a terme pel consistori en els 

darrers dos anys com a soci de la 

xarxa europea Agri–Urban. El pro-

jecte contempla la dinamització 

d’una economia agroalimentària 

ecològica i de proximitat a través 

de l'augment de la producció i dis-

tribució dels productes a Gallecs i 

la promoció de nous agronegocis.

"Volem que Gallecs esdevin-

gui alguna cosa més que un 

espai de lleure i natura. Volem 

que sigui també un lloc on es 

creï economia, des de l'àmbit 

de l'agricultura ecològica i de 

proximitat", explicava el regidor 

d’Ecologisme i Projectes Euro-

peus, Raúl Broto.

"Al final som el que mengem 

i hem de treballar per assolir 

aquests objectius", va dir la ge-

rent del Consorci de Gallecs, Gem-

ma Safont, un altre dels ens im-

plicats en la implantació d'aquest 

pla. En aquest sentit Safont afir-

mava que "des del Consorci hem 

estat treballant en la potencia-

ció d'aquesta economia circu-

lar a través de la potenciació 

de l'economia local. Tenim un 

marc agrari ben organitzat, 

EMPRENEDORIA  LA INICIATIVA ÉS FRUIT DEL TREBALL DELS DARRERS ANYS COM A SOCI DE LA XARXA EUROPEA AGRI-URBAN

Mollet impulsa un pla per fomentar 
l'economia agroalimentària a Gallecs 
i l'alimentació saludable a la ciutat 

Lismivo aposta per ser un web de referènciaGotta compra les perfumeries Marionnaud
El plenari de la xarxa Lismivo aposta per potenciar el web 

xarxalismivo. L’objectiu és que esdevingui una referència a la 

comarca per a les empreses que vulguin contractar persones amb 

diversitat funcional. En aquesta web es recullen totes les entitats que 

treballen amb persones amb diversitat funcional i els seus serveis.

La cadena de perfumeries Gotta ha adquirit les botigues de la firma 
Marionnaud, entre elles les de Mollet i Granollers. Amb aquesta operació, 

la cadena lleidatana passarà a tenir sis establiments al Vallès Oriental. Ja el 

2008 Gotta adquiria les botigues de la perfumeria Armengol a Mollet, Sant 

Celoni i Cardedeu, i un any després també ho feia amb la de Granollers.

però necessitem gent que pugui 

seguir implementant tot allò 

que anem planificant".

Per donar sortida a aquest repte 

el pla es planteja crear una incu-

badora agrícola per a joves em-

prenedors a Gallecs, per la qual 

el consistori ha sol·licitat finança-

ment a la Diputació de Barcelona i 

el Consorci de Gallecs ha reservat 

2 hectàrees. L'espai estarà dividit 

en parcel·les per donar sortida als 

projectes que es posin en marxa. 

També es vol crear un espai de 

tast que estarà lligat a la formació 

i al turisme agroalimentari.

'Menja bé a Mollet'
La iniciativa també es planteja 

potenciar els hàbits alimentaris 

saludables entre la ciutadania a 

través de la marca Menja bé a Mo-

llet. En aquest sentit, l'Ajuntament 

vol crear una ruta de restaurants, 

bars i cafeteries que promoguin 

menús basats en productes de 

temporada, locals i ecològics i 

aprofitar la celebració de la Fira 

arxiu

PRODUCTE KM 0  El projecte vol potenciar la producció a Gallecs

d'Artesans per promoure els hà-

bits saludables i el consum de 

productes de proximitat, així com 

crear una botiga en línia per ven-

dre els productes locals.

Segons l'alcalde, Josep Monràs, 

es tracta d'un projecte amb "una 

visió de futur des de l'àmbit 

local, de proximitat, d'activitat 

econòmica, d'ocupació, de sa-

lut, de sostenibilitat, però tam-

bé amb una projecció global".

En el pla també hi estan impli-

cats els centres d'Atenció Primà-

ria i l'Hospital de Mollet.  i

Comerç internacional

Mollet del Vallès va ser un dels mu-

nicipis seleccionat per presentar dos 

projectes que promouen l'alimentació 

saludable al 10è World Urban Forum 

d’Abu Dhabi.  Diet for a Green Planet i 

Agri-Urban es van poder consultar a 

l’estand que van crear la Diputació de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 

l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona.

MOLLET PRESENT 
AL WORLD URBAN 
FORUM D'ABU DHABI

INDÚSTRIA

MARTORELLES. La multinacional 

japonesa Towa Pharmaceutical ja 

és la propietària de Pensa Invest-

ments, la divisió de genèrics que la 

farmacèutica Esteve té a Martore-

lles. L'acord entre les companyies 

es va tancar definitivament a finals 

de gener d'enguany. El valor de 

l'operació de compra ha estat de 

329 milions d'euros.

L'anunci de l'adquisició de Pen-

sa Investments es donava a conèi-

xer a finals de desembre del 2019. 

Amb la compra de Pensa, Towa pot 

subministrar medicaments genè-

rics a pacients no només del Japó, 

sinó també a la resta del món, a 

través de la plataforma productiva 

especialitzada a Espanya de Pensa 

i de la seva xarxa de filials a Europa 

i als Estats Units.

"El nostre objectiu és cons-

truir una estructura global 

sòlida respectant i integrant 

sempre els recursos humans, la 

cultura i les tecnologies de cada 

part. Treballarem junts com a 

empresa única, per subminis-

trar els productes de valor afe-

git de Towa a pacients de tot el 

món", va dir Itsuro Yoshida, presi-

dent de Towa Pharmaceutical du-

rant l'anunci de l'acord.

L'operació s'emmarca en el pla 

estratègic d'Esteve anunciat l'any 

2018. i

La japonesa Towa 

Pharmaceutical 

completa la 

compra d'Esteve 
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MONTORNÈS. La montornesenca 
Mar Juárez, de l'Avinent Manresa, 
ha guanyat el Campionat d'Espan-
ya de 50 km marxa, que va tenir 
lloc diumenge a Torrevella, Ala-
cant. L'atleta va imposar-se a l'úl-
tim estatal de 50 km marxa per-
què la pròxima edició es rebaixa 
la distància fins als 35 km marxa. 
"No ho havia previst, però quan 

faltaven 15 km em vaig veure 

bé i vaig tirar de cor fins a la vic-

tòria final", admet l'atleta. 
Mar Juárez, nascuda a Mollet, 

va proclamar-se campiona esta-
tal per primer cop amb un temps 
de 4 hores, 15 minuts i 46 segons, 
que suposa la tercera millor mar-
ca espanyola -segona catalana- i 
bat el seu millor registre en uns 
vuit minuts. "El meu entrenador, 

Valentí Massana, em va renyar 

però va acabar content. La idea 

era fer un test pel Campionat 

d'Espanya de 20 km de la mar-

xa", reia Juárez, que està molt feliç 
de ser "l'última campiona d'Es-

panya dels 50 km marxa".
L'atleta, que fa sis anys que s'en-

trena al CAR de sant Cugat, ha es-
tat preseleccionada per disputar 
el Campionat del Món per equips 
a Minsk, de Bielorússia, que tindrà 
lloc a principis del maig. "L'objec-

tiu és fer un bon campionat del 

Món, però abans, al març, hi ha 

el Campionat d'Espanya de 20 

M.J.

ATLETISME | Marxa  MAR JUÁREZ ES PREPARA PER CLASSIFICAR-SE PER ALS JOCS OLÍMPICS 2020

L'última campiona dels
50 km marxa d'Espanya

ESPORTS

La Concòrdia rep l'Almassera300 partits d'Alèxia Putellas amb el Barça
El CD la Concòrdia, de la Segona Divisió estatal, 
va perdre contra l'equip líder, la Penya 
Esplugues B, per 4 a 1. L'equip llagostenc, al 
7è lloc, rebrà dissbate, a les 17.30 h al pavelló 
Antonio García Robledo, l'Almassera. 

Alèxia Putellas ha entrat al selecte club de jugadores del FC Barcelona 
que han vestit la samarreta blaugrana en 300 partits. La molletana 
va complir aquesta xifra històrica el passat diumenge en la victòria 
contra l'Sporting de Gijón, per 7 a 0. La molletana, que acaba de fer 26 
anys, és la quarta futbolista que arriba als 300 partits amb el Barça. 

Javelina  EL MOLLETÀ REVALIDA EL CAMPIONAT DE CATALUNYA

MOLLET. El molletà Álex Sánchez, 
del club valencià Fent Camí Mis-
lata, s'ha proclamat per segon cop 
campió de Catalunya d'hivern en 
llançament de javelina, que va 
tenir lloc diumenge a l'Estadi Mu-
nicipal Joan Serrahima de Barce-
lona. L'atleta va revalidar el títol 
català del 2019, tot i que ho va fer 
amb un registre inferior, aconse-
guint 63,86 metres.

Sánchez, que és monitor del 
Complex Esportiu Municipal Ca 
n'Arimon i s'entrena a les pis-
tes de Granollers, ha guanyat el 
català, tot superant una sèrie de 
lesions que ha patit durant l'úl-
tim any. "L'objectiu era guanyar 

i ho he aconseguit, tot i que no 

estic en el meu millor moment 

de forma perquè he patit diver-

Álex Sánchez és proclama 
bicampió català de javelina

A.S.

ses lesions, l'última fa un mes 

amb el trencament del recte 

anterior", admet Álex Sánchez, 
que recorda que fa un any va gua-
nyar el català amb una marca de 
73,27 metres.

Planificació per a l'estatal
El molletà, que es mostra content 
per guanyar el català per segon 
cop, manté una planificació am-
biciosa per intentar arribar en la 
millor condició física al Campio-
nat d'Espanya de llançament de 
javalina. "Intentaré fer el millor 

paper que pugui, com a mínim 

he de superar el registre que he 

fet aquest any al Campionat de 

Catalunya", augura Álex Sánchez. 
L'estatal tindrà lloc el 7 de març a 
Motril, Granada. 

AMB L'OR  Mar Juárez amb el seu entrenador, Valentí Massana

km marxa. He d'intentar anar a 

totes", admet l'atleta. 
El tercer objectiu de la tempo-

rada, i el més desitjat, són els Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020. "Per a 

mi anar-hi és un somni i és pel 

que treballo des que vaig co-

mençar en l'atletisme amb cinc 

anys i en la marxa, amb 15. Però 

per aconseguir ser-hi necessito 

fer un bon Campionat d'Espan-

ya de 20 km i després fer-ho 

també bé a Minsk", augura la 
montornesenca.  jl rodríguez b. 

EN JOC  Un partit anterior del CF Mollet UE contra el Girona B
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Tu pertanys aqui

EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.

C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona

93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

31,40€
QUOTES

DES DE

* Consulta condicions. 

... i mol t mes

l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 

Rambla Pompeu fabra, 69

08100 Mollet del Vallès

T. 93 593 65 15

M. 652 11 96 59

centreaula7@gmail.com

CENTRE DE REFORÇ ESCOLAR

QUINS CURSOS OFERIM?
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
-Lectoescriptura.

-Preparació d’exàmens i ajuda amb els deures.

-Ajuda amb la resolució de problemes.

-Anglès.

BATXILLERAT
-Modalitat en l’àmbit tecnològic i social.

PREPARACIÓ PELS EXÀMENS
-Selectivitat - PAU.

-Proves d’Accés a Cicles de Grau Mitjà i Superior.

CURSOS D’ANGLÈS PER A ADULTS

EQUIP MOTIVAT I COMPROMÈS AMB ELS NOSTRES ALUMNES
ENSENYEM TÈCNIQUES D’ESTUDI  ·  ATENCIÓ PERSONALITZADA
CLASSES INDIVIDUALS  ·  GRUPS REDUÏTS (MÀXIM 6 ALUMNES)

PRIMÀRIA
ESO

BATXILLERAT

HORARIS 
FEXIBLES

C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

Hace unos días mi querida gata Felisa se durmió 
entre mis brazos. Su historia refleja la situación 
por la que pasan muchos gatos ferales, desde 
la soledad, gestación y parto, el maltrato y por 
suerte algunos la adopción.

Años atrás Felisa vivía en una fábrica junto con 
otros gatos. La alimentaban los trabajadores, 
era sociable a pesar de ser una gata nacida en la 
calle. Se había ganado el cariño de sus alimenta-
dores. Pero llegó el día de su parto y buscó en el 
frío invierno, el cobijo de unas cajas de cartón en 
el interior de la fábrica. El jefe cuando la vio por 
la mañana la embaló junto a sus bebés poniendo 
otra caja de cartón encima y precintándola para 
que no pudiera salir de su interior. Se la dió a un 
trabajador y le dijo que la tirara en el campo. Por 
suerte para ella la caja tuvo otro destino y fue mi 
clínica. Al abrir la caja salió despavorida intenta-
do esconderse en un rincón de la sala. Dentro de 
la caja habían 4 preciosos gatitos de menos de 
1 día, fríos y sucios. Con cariño se pudo coger a 
Felisa, una preciosa gata negra y blanca y se ubi-
có en una jaula con sus hijos, pero uno de ellos 
falleció la misma noche. Los cuidaba con mucho 
cariño, alimentaba y lavaba pero ella tenía tanto 
miedo que no quería comer. Pero un día retornó 
la confianza en el ser humano y se dejó querer. 
Cuando pasó el tiempo adecuado, sus cachorros 
fueron dados en adopción a buenas familias. 

Pero nadie se fijaba en ella, hasta que un día 
entró una pareja que buscaban adoptar un gato. 
Al ver a Felisa se enamoraron de ella y por fin 
inhalé la brisa de oportunidad que le brindaron. 
Ha convivido y compartido 12 felices años con 
esta familia y ha sido querida con pasión pero 
tenía una edad y contra eso nadie puede luchar.

Ella tuvo suerte pero sus compañeros de fábrica 
al día siguiente aparecieron todos muertos por 
envenenamiento.

Esta historia refleja una sociedad cruel, de 
maltrato y falta de empatía y que contrasta 
con la belleza interior de personas que dan 
oportunidades. 

Con esta historia hago un homenaje a los gatos 
ferales, a los alimentadores que se dedican en 
cuerpo y alma en el silencio a ayudar a los inde-
fensos y que gracias a ellos se hace un control 
de la población felina mediante la captura, es-
terilización, cuidan a los enfermos y a los gatos 
sociables los sacan de la calle.

La gata Felisa y su historia

ENTRE TODOS HACEMOS 

UN LLAMAMIENTO 

AL NO ABANDONO 

Y NO AL MALTRATO.

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es
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MOLLET. El Critèrium Ciclista del 

Vallès, que organitza el Translu-

ján-Club Ciclista Mollet, compleix 

40 anys i tindrà la recompensa 

de celebrar el Campionat de Ca-

talunya de ciclisme en ruta. Ho va 

explicar el club molletà diumenge 

durant l'acte de presentació de 

l'equip júnior per a la temporada 

2020.  

El Critèrium del Vallès se cele-

brarà el 18 i 19 de juliol perquè re-

cuperarà l'etapa de contrarellotge, 

que es farà el 18 de juliol a Marto-

relles. La prova en ruta clàssica, i 

Campionat de Catalunya, serà el 

diumenge 19 de juliol amb sortida 

i arribada a Mollet. "No és la pri-

mera vegada que celebrem el 

Campionat de Catalunya júnior 

amb el Critèrium, però ens fa 

estar molt contents que la Fe-

deració Catalana de Ciclisme se-

gueixi confiant", admet el coordi-

nador del CC Mollet, Gabriel Vela. 

El grup de ciclistes del Mollet 

per aquesta nova temporada està 

format per set júniors de segon 

any i sis de primer any. Entre els 

membres del pilot molletà hi ha 

Adrián Ferrer, que el curs passat 

va quedar segon de la classificació 

general de la Copa Catalana i pri-

mer de la classificació dels júniors 

de primer any. 

Convidats a una ronda de França
L'objectiu per aquesta temporada 

del CC Mollet és intentar repetir 

els èxits de l'any passat quan amb 

Francisco Muñoz van guanyar la 

classificació general de la Copa 

Catalana. "Participarem en to-

cc mollet

CICLISME  ES PRESENTA EL TRANSLUJÁN-CC MOLLET AMB L'OBJECTIU DE LA COPA CATALUNYA

El Critèrium del Vallès serà 
Campionat de Catalunya júnior

tes les proves de la Copa Cata-

lana i farem algunes de la Copa 

d'Espanya. A més, farem ron-

des a Pamplona, València, País 

Basc, Cantabria i estem convi-

dats al Tour Carmausin-Ségala, 

a França", diu Gabriel Vela, que 

confia en les condicions del grup 

molletà del 2020. 

La primera prova del Translu-

ján-CC Mollet tindrà lloc aquest 

cap de setmana amb el Trofeu Víc-

tor Cabedo, a Castelló.  jl r.B. 

EQUIP Els tretze júnior de l'equip molletà amb Gabriel Vela

SCOOTER | Muntanya  VA GUANYAR EL CIRCUIT NACIONAL 2019

Recepció a la 'rider' Lucía Martín

L'Ajuntament de Mollet va rebre ahir dimarts a la molletana Lucía Martín, 
que el 2019 es va proclamar primera campiona del Circuit Nacional 
d'Scooter. La rider molletana és la vigent campiona de Catalunya i 
d'Espanya en la modalitat de Park. L'alcalde de Mollet Josep Monràs va 
felicitar Lucía Martín pels seus darrers èxits i va agrair-li que doni a 
conèixer el nom de Mollet arreu després que, especialment, s’hagi 
proclamat campiona d’Espanya en el primer Circuit Nacional d'Scooter. A 
més, el juliol passat també va participar en els Wolrd Roller Games, 
assolint la tretzena posició mundial d'scooter park.

ajuntament mollet

CAMINADA | Muntanya SE CELEBRARÀ EL PRÒXIM 18 D'ABRIL

PARETS. El Club d’Activitats de 

Muntanya de Parets ha obert les 

inscripcions de la Bastarda i la 

Klandestina 2020. Totes dues acti-

vitats no competitives se celebra-

ran el 18 d'abril, entre Sant Martí 

de Centelles i la localitat paretana.

La Bastarda i la klandestina 

comparteixen el recorregut de 35 

km –amb 865 metres de desnivell 

positiu i 1.185 metres, de negatiu–, 

tot i que la Bastarda ja compleix la 

seva 11a edició i és una caminada 

de resistència, mentre que la Klan-

destina, suma ja vuit edicions, i és 

una cursa de muntanya. El circuit 

travessa els Cingles de Bertí i la 

Vall de Tenes, amb sortida a Sant 

Martí de Centelles. "Tot i no ser 

una caminada exigent, reque-

reix estar en forma", adverteix 

l'organització, que destaca una 

"forta pujada d'1,5 km en la part 

inicial".

El preu de les inscripcions és de 

28 euros i hi ha un límit de 450 

dorsals per a la Bastarda i d'un 

centenar a la Klandestina. En-

guany, l'import de les inscripcions 

de la cursa de muntanya la Klan-

destina anirà destinat a l'Associa-

ció Triple Bàsquet de Parets.  

S'obren les inscripcions de 
la Bastarda i la Klandestina

BÀSQUET | Copa Catalunya

El Sant Gervasi, en la 

lluita per la promoció 

de permanència   
MOLLET. L'Escola Sant Gervasi, 

que va perdre dimecres contra el 

Granollers (63-58), ocupa l'11è 

lloc amb 7 victòries –amb un par-

tit pendent– i està a una de sortir 

de la zona de promoció de perma-

nència. Diumenge (19 h), rebrà 

l'Horta, 9è amb 8 victòries.  

HOQUEI | Primera Catalana

El Mollet HC femení

surt de la zona de 

descens directe
MOLLET. El Mollet HC ha sortit de 

la zona de descens directe des-

prés de guanyar contra el Cerda-

nyola, per 3 a 2. Aquesta ha estat 

la segona victòria de les molleta-

nes que ocupen el penúltim lloc 

amb nou punts i un marge d'un 

amb el cuer, el Bigues C.  

ESCACS | Divisió d'Honor

Cinc de cinc del Club 

d'Escacs abans de 

visitar el Gerunda
MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 

s'està mostrant intractable a la 

Divisió d'Honor amb cinc victòri-

es en cinc partits, l'última contra 

el Foment (3,5 a 6,5). Dissabte, 

l'equip molletà visitarà la seu del 

Gerunda, que és penúltim classifi-

cat amb una victòria i un empat.  
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PARETS DEL VALLÈS. L'alpinista 

Sergi Mingote ha marxat aquesta 

setmana cap a Xile per seguir amb 

la seva preparació del projecte 

14x1000 Catalonian Projecte, que 

té la intenció de pujar els cator-

ze vuitmils en 1.00 dies –ja suma 

set-. El paretà tornarà a coronar 

el volcà més alt del món, l'Ojos del 

s.m.

ALPINISME MARXA D'EXPEDICIÓ PER FER UNA ACLIMATACIÓ ÓPTIMA PELS REPTES DEL 2020BÀSQUET | Lliga EBA EL MOLLET GUANYA A LA PRIMERA VOLTA

ABANS DE MARXAR  Mingote amb membres de l'expedició a Barcelona

Sergi Mingote continua amb 
la seva preparació a Xile

Salado que està situat a la serra-

lada dels Andes. L'expedició està 

formada per dos membres de l'as-

sociació No Limits contra el càn-

cer infantil, amb Juan José Cordo 

i Chemo Burruezo, i els alpinistes,  

Carlos Garranzo, Jordi Gual i Pepe 

Pardo.

 Mingote ja va coronar l'any pas-

sat, per aquestes mateixes dates, 

els 6.893 metres del volcà xilè, 

que és considerat el segon cim 

més alt de l'hemisferi sud, només 

superat pel mític Aconcagua. A 

banda de l'Ojos del Salado, l'expe-

dició del paretà també té la inten-

ció de coronar els cims del Copia-

pó (6.052 m) i la travessa de Tres 

Cruces (6.748 m) amb l'objectiu 

d'aclimatar el seu cos. 

Cinc vuitmils pel 2020
La planificació del 2020 de Sergi 

Mingote és intentar fer cinc cims 

de vuitmils. El paretà afronta l'any 

més exigent del projecte perquè el 

2018 va coronar tres vuitmils i el 

2019 ja van ser quatre. El progra-

ma del paretà, que s'entrena al 

CAR de Sant Cugat,  preveu coro-

nar el cim de l'Annapurna a finals 

d'abril i enllaçar amb el Makalu. 

Després, el 15 de juny marxar cap 

a l'últim cim que li queda del Pa-

kistán, amb el Gasherbrum I i a la 

tardor farà dos més, el Cho Oyu i 

el Kangchenjunga. 

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

no descansa per Carnaval i es veu-

rà les cares contra el totpoderós CB 

Tarragona, que lidera el grup de la 

Lliga d'EBA amb 15 victòries i tan 

sols tres derrotes. Precisament, 

una d'aquestes derrotes va ser con-

tra l'equip de Josep Maria Marsà, 

que durant la primera volta de la 

fase regular va convertir el Plana 

Lledó en un fortí i va imposar-se 

contra els tarragonins per 77 a 65. 

Aleshores, el Mollet va dominar 

amb un gran Santi Serrataco i Javi 

Rodríguez, amb 16 punts cadas-

cun. Mentre que el millor jugador 

del Tarragona va ser Daniel Tugo-

res. El duel del Plana Lledó va estar 

marcat per un dels millors primers 

quarts dels molletans de la tempo-

rada, amb un parcial de 27 a 12. 

Una volta després, els dos con-

junts segueixen lluitant per la 

promoció d'ascens. El Tarragona 

és líder amb un marge de tres vic-

tòries amb el segon classificat, que 

ocupen empatats el Sant Adrià, el 

Mollet, el Mataró i el Cornellà. Els 

tarragonins encadenen quatre 

partits guanyant, tot i que l'última 

derrota va ser tota una sorpresa 

perquè van caure contra el Bada-

lonès a la seva pista, 67 a 73.

Derrota contra Castelldefels
El Recanvis Gaudí Mollet no ar-

riba al duel en el seu millor mo-

ment. Tot i que fa dues jornades 

va ser finalista de la Lliga Catalana 

després de cruspir-se a la semifi-

nal a l'amfitrió del Quart, la jor-

nada passada va perdre el primer 

partit al Plana Lledó contra el Cas-

telldefels, per 66 a 70. Els del Baix 

Llobregat van comptar amb un 

primer quart impecable, 13 a 23, 

i a més s'hi va afegir la bona feina 

en el tir exterior del seu principal 

artiller, Albert Real, que va sumar 

26 punts -va aconseguir quatre 

triples-, 6 rebots i 4 assistències.  

El Recanvis Gaudí visita la 
pista del líder, el Tarragona

CB TARRAGONA - CB MOLLET 

Dissabte, 22  16 h Tarragona
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MONTMELÓ. La Fórmula 1 s’ha tor-

nat a posar en marxa al Circuit de 

Barcelona-Catalunya després de 

més de dos mesos d’aturada. To-

tes les escuderies de la graella del 

2020 han dut a terme les seves 

particulars maratons per prepa-

rar el nou curs esportiu, que ha 

començat amb els tests oficials en 

l'asfalt montmeloní. La pretempo-

rada 2020 ha mostrat el semàfor 

en verd per constatar que Merce-

des, ara per ara, continua domi-

nant i al Circuit, dimecres, no va 

amaga les seves cartes.

L’escuderia de les fletxes plate-

jades havia convertit en tradició el 

fet de no mostrar tot el seu poten-

cial. En els últims anys, els vigents 

campions del món han deixat 

plantar dubtes sobre el seu rendi-

ment, encara que no sobre la seva 

fiabilitat. Dimecres, no obstant 

això, Lewis Hamilton –vigent cam-

pió del títol mundial– i Valtteri Bo-

ttas van monopolitzar les prime-

res posicions de la taula de temps. 

El més avantatjat va ser l’anglès, 

amb el seu 1:16.976 marcat amb 

el pneumàtic dur. Hamilton va ser 

l’únic pilot de la jornada en baixar 

de l’1:17. Amb el compost mitjà, 

el seu company Bottas, aturant 

el cronòmetre en 1:17.313. Entre 

tots dos sumen 173 voltes per a 

Mercedes.

Per primera vegada, els Formula 

1 Pre-Season Testing es presen-

ten com un esdeveniment oficial 

circuit

MOTOR | F1  L'ASFALT MONTMELONÍ ACULL ELS TESTS OFICIALS DE LA TEMPORADA DES DE DIMECRES

Mercedes imposa el ritme a 
la pretemporada del Circuit

de l'F1, atès que fins ara era fruit 

de la gestió particular dels equips. 

Això ha portat al fet que els orga-

nitzadors introdueixin i provin 

novetats entre la sessió matinal i 

la vespertina.

La jornada inaugural va comp-

tar amb les presentacions d’Alfa 

Romeo i Haas. Els tests continuen 

avui divendres i el pròxim dime-

cres, dijous i divendres.  

MERCEDES Rodant en l'asfalt montmeloní aquest dimecres

CONSELL ESPORTIU

Josep Monràs, 
reelegit president i 
encadena 27 anys
MOLLET. L'alcalde de Mollet Josep 

Monràs ha estat reelegit com a 

president del Consell Esportiu del 

Vallès Oriental (CEVO) durant els 

quatre anys vinents. Dijous pas-

sat va tenir lloc una assemblea 

extraordinària que va escollir els 

membres de la Comissió Directiva 

pel període 2019-2023 i el molletà 

continuarà com a màxim respon-

sable 27 anys després de ser esco-

llit per primer cop, l'any 1993. Des 

d'alehsores, Monràs ha encadenat 

mandats. 

Els consells esportius tenen l'ob-

jectiu de ser una eina a l'abast de 

tots els clubs i entitats esportives  

de la comarca, per informar sobre 

les activitats esportives en edat es-

colar, realitzar tràmits, coordinar 

lligues i jocs esportius escolars, 

entre d'altres. Monràs, que també 

és regidor d'Esports a Mollet, va 

agrair la tasca desenvolupada els 

darrers anys pels membres de la 

directiva i va destacar l'increment 

en el nombre d'esportistes que 

participen en les activitats espor-

tives del CEVO, que arriba a la dar-

rera temporada a més de 10.200 

infants. "Aquest nou mandat 

s’inicia amb l’objectiu de seguir 

potenciant i augmentant les ac-

tivitats escolars i de lleure amb 

la col·laboració de tots els Ajun-

taments de la comarca", informa 

en un comunicat el CEVO.

Presència baixvallesana
La junta directiva del Consell Es-

portiu del Vallès Oriental està 

formada amb altres baixvallesans, 

entre aquests hi ha els vocals Juan 

José Fernández, regidor d'Esports 

de l’Ajuntament de Montornès 

del Vallès; i Francesc Fernández, 

membre directiu del Club d'Escacs 

de Mollet.  

FUTBOL | Primera Catalana

Salvem El CF Mollet 
UE vol explicacions 
pels nous directius
MOLLET.  La plataforma Salvem El 

CF Mollet UE, que impulsa el di-

rectiu José Gómez Reina Bobi, ha 

demanat al club molletà explica-

cions per les incorporacions a la 

junta directiva d'Oriol Olivé, com a 

vicepresident i director general, i 

Antonio Yetor, de vocal.

La plataforma, mitjançant una 

nota de premsa de set punts,  con-

sidera que als socis se'ls ha d'ex-

plicar quina era "la necessitat 

d'ampliar l'organigrama del 

club" perquè segons titlla "és més 

propi d'un club professional". 

Tanmateix, el moviment també 

vol saber si aquests "tenen re-

muneració econòmica" i critica 

que d'altres membres de la junta 

directiva cobren.  

A la nota, la plataforma també 

critica el passat com a directiu de 

Yetor a l'EC Granollers, perquè 

segons considera Salvem El CF 

Mollet UE, "és com si un membre 

de la junta del reial Madrid s'in-

corporès a la del FC Barcelona". A 

més, demana responsabilitats de 

la marxa esportiva del juvenil A de 

Preferent, que lluita per no perdre 

la categoria; es queixa que hi hagi 

membres de la junta tinguin càr-

recs dins l'organigrama esportiu; 

i adverteix que demanarà un estat 

dels comptes econòmics del club.

Quatre empats seguits
El CF Mollet UE està negat amb 

la victòria, però tampoc perd. El 

conjunt de Jordi López va empatar 

diumenge al camp del cinquè clas-

sificat, el Manlleu (2-2), que és el 

seu ex equip.  El Mollet és 12è, del 

grup 1, amb 22 punts i té un marge 

de dos punts amb el possible des-

cens i cicn amb el descens directe. 

El pròxim partit serà la setmana 

vinent contra L'Escala.  

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

Empat del FS Parets 
contra el Castellbisbal

BAIXVALLÈS. El FS Parets va em-

patar a la pista del Castellbisbal, 

3 a 3, i ara ocupa el 8è lloc, amb 

18 punts, abans de l'aturada de 

la competició per Carnaval. PItjor 

li van anar les coses al Barri Can 

Calet i l'Sporting Montmeló. Els 

santfostencs, al 4t lloc, va perdre 

contra el Rubí, 3 a 1, i els montme-

lonins, cuers del grup, ho van fer 

contra el Lloret, 5 a 2.   
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Síndrome de Down i transformisme 
al darrer curt de Dani Seguí, 'ROCky'
MOLLET. Així com el reconegut di-

rector Salvatore –a Cinema Para-

diso– va apassionar-se per la cine-

matografia a partir de la feina de 

projectista de l'Alfredo –tot un pare 

per a ell–, Dani Seguí es va enamorar 

del setè art gràcies al seu avi, qui "va 

ser projectista de cinema durant 

més de 50 anys al teatre principal 

de Maó", recorda Seguí.

Aquest cinèfil i director, nascut a 

Menorca i veí de la capital baixva-

llesana des de fa dues dècades, va 

preestrenar a finals de gener el seu 

tercer curtmetratge. Es tracta de 

ROCky –on apareixen actors de la 

talla de Mònica Van Campen i Lolo 

Herrero– que presenta una trama 

escrita per "trencar barreres". 

"Per què un nen amb Síndrome 

de Down no pot fer una actuació? 

Per què no pot ser transformis-

ta?", es pregunta el director.

En Roc –interpretat pel Carlos 

Garcia– és un jove amb Síndrome de 

Down molt fan del musical ameri-

cà The Rocky Horror Picture Show 

(1975) que vol fer un playback d'un 

número musical d'aquesta pel·lícu-

la. "Això comporta disfressar-se 

amb corsets i plomes, i la direc-

tora de l'institut no ho veu amb 

bons ulls", explica Seguí. Els com-

panys i la família, però, es bolcaran 

per ajudar-lo a fer la seva funció.

La productora de ROCky, As Cine-

ma –a càrrec de Seguí i d'Eric Abad–, 

CINEMA  EL DIRECTOR MOLLETÀ HA PREESTRENAT AQUEST CURTMETRATGE INCLUSIU, EN QUÈ ES POTENCIEN LES CAPACITATS D'UN JOVE AMB SÍNDROME DE DOWN

DANI SEGUÍ  En una sala de cinema a casa per a una quinzena de persones

s.c.
però el fet que el protagonista tin-

gués Síndrome de Down "encara la 

feia molt més polèmica, perquè 

hi ha gent que no acaba d'enten-

dre com funcionen les capacitats 

diverses que té el protagonista".

Quan Seguí va decidir que el Car-

los fos el protagonista, va portar el 

guió a la Fundació Catalana de Sín-

drome de Down "perquè el mires-

sin i fessin alguna esmena". El di-

rector tenia clar que el curt "havia 

de ser prou sensible perquè la 

gent ho entengués, i el més pro-

fessional possible per no caure 

en la llàgrima facileta".

defineix el curt com "un projecte 

inclusiu on les capacitats del pro-

tagonista no tindran límits".

Una feina de visibilització
Durant el festival Preview del Prat 

de Llobregat del 2018 –en què Seguí 

va endur-se un premi pel seu segon 

curtmetratge, A mitges–, el director 

va retrobar-se amb Toni Garcia, 

amb qui havia treballat fent storybo-

ards de sèries d'animació de BRB. 

"El Toni és molt conegut al Prat i 

era un dels responsables del Pre-

view", diu Seguí, qui afegeix: "Jo ja 

tenia la història de ROCky escrita, 

però em faltaven els protagonis-

tes. I se'm va ocórrer proposar-li 

al seu fill, el Carlos, si em feia de 

protagonista". Inicialment no ha-

via plantejat que el protagonista 

tingués Síndrome de Down, però va 

trobar que "això donava un plus 

a l'hora de fer una història molt 

més social".

En aquest sentit, Seguí admet que 

"fer l'actuació de The Rocky Hor-

ror Picture Show ja és polèmic", 

Xerrada sobre l'òperaPremi de disseny per a la montmelonina Sílvia Mallafré
La Biblioteca Biblio@teneu de Sant 

Fost organitzarà dimarts (18.30 h) la 

xerrada Com es fa això d'una òpera?, 

a càrrec de Silvia Fortuny. Es tracta 

d'una activitat adreçada a adults.

La montmelonina Sílvia Mallafré ha guanyat el premi Best of Houzz al millor 

disseny i millor servei al client 2020 a Houzz, la plataforma en línia líder en 

disseny i renovació de la llar. L'empresa especialitzada en bioarquitectura 

i interiorisme corporatiu ha estat elegida entre els més de 2,5 milions 

d'empreses del sector de la construcció, el disseny i la renovació residencial.

CULTURA

I sobre la feina amb el Carlos, Se-

guí afirma que van haver de "fer 

unes planificacions diferents" i es 

van haver d'adaptar a ell, "però no 

va ser més difícil que rodar amb 

un altre actor". El molletà també 

recorda entre riures que el Carlos 

aviat va agafar "fusta d'estrella". 

"La primera toma que vam fer va 

ser a les 16 h i li vam dir de fer-

ne una altra per tenir més mate-

rial. I ell va respondre: 'No, no. Si 

aquesta ja està bé, per què hem 

de tornar a rodar? Jo he quedat 

aquesta nit per sopar'. I eren les 

quatre de la tarda", riu Seguí.

Amb tot, el protagonista de 

ROCky "està molt emocionat" per 

aquesta primera experiència com a 

actor, segons Seguí, qui també des-

taca que en el film hi surt d'extra la 

parella del Carlos, la molletana Ma-

rina Alcaide. i sergio carrillo

DEL PRAT, UNA CIUTAT QUE APOSTA PEL 
CINEMA, ALS FESTIVALS D'ARREU DEL MÓN
n ROCky s'ha enregistrat íntegrament al Prat de Llobregat, perquè és una ciutat on 
"es donen moltes subvencions i ajuts" per a projectes cinematogràfics, diu Seguí. 
De fet, el director assevera: "No he trobat mai una ciutat que inverteixi tant en 

cinema, art i cultura com el Prat". A Mollet, però, Seguí no s'ha trobat les mateixes 
facilitats: fa uns anys va intentar rodar A mitges a Can Gomà, però "va ser molt 
complicat" perquè li demanaven diners. "Ho entenc", diu Seguí, "però igual que 
vam aconseguir amb altres ajuntaments rodar de forma gratuïta, podria haver 
passat aquí". I clou: "Penso que Mollet té una gran mancança cinematogràfica i 
cultural, i hi ha gent molt bona com Neus Ballús o Josep Maria Pou".

Ara arrenca el recorregut de ROCky arreu dels festivals de cinema d'arreu del 
món. Seguí ja va presentar els altres curts a uns 400 festivals i va aconseguir 
estar seleccionat en una quarantena. En aquest cas, el festival més important 
al qual es presentarà és el de Cannes, però també vol participar en altres més 
pròxims com el FIC-CAT (Roda de Berà) o el de Menorca (a la ciutat del director).

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Torna l’anticicló, amb 

alguns núvols alts al 

matí, i cel totalment serè 

a partir de migdia. Potser 

algunes boires matinals.

Cel seré al matí, amb 

fred a primera hora. Més 

núvols de tipus alt a par-

tir de migdia i tempera-

tures un xic més altes.

Amb l’anticicló totalment 

centrat a la península 

Ibèrica, i amb pressions 

força altes, l’únic meteor 

que s’espera és un tel de 

núvols alts i prims.

EL TEMPS per Felip Comas 

 Màx. Mín. * Temp. Pluja (l/m2) Cop màx. vent 

DIJOUS, 13 20ºC 9ºC 16ºC - 29 km/h W

DIVENDRES, 14 16ºC 8ºC 13ºC - 21 km/h SE

DISSABTE, 15 17ºC 8ºC 14ºC - 27 km/h SE 

DIUMENGE, 16 17ºC 10ºC 14ºC - 29 km/h WSW

DILLUNS, 17 21ºC 9ºC 15ºC - 23 km/h ESE

DIMARTS, 18 15ºC 8ºC 12ºC 1,2 21 km/h SE

DIMECRES, 19 15ºC 5ºC 12ºC - 19 km/h SE

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

dissabte 22

diumenge 23

divendres 21
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'Justícia', la nova obra del 
molletà Josep Maria Pou

tracta sobre la història d'una famí-
lia burgesa catalana des del final 
de la Guerra Civil espanyola fins a 
l'actualitat.

Pou interpreta Samuel Gallard, 
un jutge destacat que s'enfronta 
als fantasmes del passat que tur-
menten la seva consciència. 

L'obra es va estrenar el passat 
13 de febrer a la Sala Gran del Te-
atre Nacional de Catalunya i estarà 
en cartell fins al 22 de març, de di-
mecres a diumenge.

La història compta amb més de 
20 personatges, amb actors com 
Vicky Peña i Roger Coma. Les en-
trades costen 29 € i es poden acon-
seguir a través del web del TNC.  

TEATRE  L'OBRA ES PODRÀ VEURE AL TNC FINS AL 22 DE MARÇ

MOLLET. El molletà Josep Maria Pou 
protagonitza Justícia, una obra di-
rigida per Josep Maria Mestres i 
escrita per Guillem Clua. L'obra 

ALTRES ACTIVITATS

'Oops!!!', un 

espectacle per a 

grans i petits

Dilluns que ve, la companyia 
subministradora d'aigua de Pa-
rets (CASSA) farà, a la Sala d'Ex-
posicions de Can Rajoler el lliu-
rament de premis del concurs 
de dibuix, a partir de les 17.30 h.

CASSA lliura els 

premis del concurs 

de dibuix 2020 

Emmarcada en la celebració del 
50è aniversari del Grup de Te-
atre Segle XX de Sant Fost, diu-
menge tindrà lloc l'obra Divorci, 
de Franz Keppler, interpretada 
pel grup de teatre Tàndem (San-
ta Perpètua). L'espectacle tracta 
sobre la trobada de dos advocats, 
que havien sigut parella, per tra-
mitar la separació de dues per-
sones conegudes públicament: 
una model, actriu i cantant, i un 
futbolista. És un text basat en una 
obra d'Otávio Martins i traduït al 
català per Miquel Murga. 

'Divorci' a l'Ateneu 

de Sant Fost, a 

càrrec de Tàndem

La Cia. Teatre Mòbil presenta 
l'espectacle familiar de clown 
Oops!!! aquest diumenge, a les 
18 h, al teatre Can Rajoler. Ri-
alles Parets organitza aquesta 
actuació que tracta sobre la 
visita d'una inspiració màgica 
a un compositor que empaita 
l'última nota d'una cançó. L'es-
pectacle vol ser un cant a l'op-
timisme, a viure i a riure a ple 
pulmó. El Rei Carnestoltes de Rialles, aprofitant la setmana de 
Carnaval, convida a què els nens 
hi vagin disfressats. 

MOLLET. La Capella de Música San-
ta Maria, acompanyada per l'Or-
questra de Cambra Miquel Casas i 
Bell, va oferir diumenge passat el 
concert Beethoven en commemo-
ració dels 250 anys del naixement 
del compositor. L'Església de Sant 
Vicenç estava gairebé plena d'un 
públic molt entusiasta. Es van inter-
pretar obres al voltant del classicis-
me vienès de compositors propers 

a Beethoven, com W. A. Mozart, J. 
Haydn i F. Schubert. D'aquest dar-
rer es va interpretar la popular Ave 

Maria cantada amb una gran sen-
sibilitat per la soprà Elena Laguna. 
La penúltima interpretació va ser el 
vals de J. Strauss Sang Vienesa. 

El concert va acabar amb l'Him-

ne de l'Alegria del músic homenat-
jat, i que va comptar amb la parti-
cipació del públic.  

capella de música santa maria

LA CAPELLA SANTA MARIA Amb l'Orquestra de Cambra Miquel Casas i Bell

Gran homenatge al 
naixement de Beethoven

CINEMA 

Projecció fantàstica

i de terror al Centre

Cívic Can Pantiquet

MOLLET. Aquest divendres tindrà 
lloc l'anomenat The Picture Show 
Cineforum, la projecció de cinema 
fantàstic i de terror de Mollet, or-
ganitzat per l'Associació de Músi-
ca i Art (AMAM), juntament amb 
Inner Cicle. A partir de les 21.30 
h, al Centre Cívic Can Pantiquet, 
es podrà gaudir de la pel·lícu-
la Assault on Precinct 13, datada 
de l'any 1976 i dirigida per John Carpenter. El film tracta sobre un oficial de policia que defensa un 
precinte contra l'atac d'un grup 
de criminals, juntament amb un 
assassí que l'ajuda. L'entrada és 
gratuïta i no és recomanada als 
menors de 18 anys.  

JOCS DE ROL

Una caça de bruixes 

al joc organitzat pel 

Club de Rol Hellfire

MOLLET. L'Associació Juvenil Club de Rol Hellfire de Mollet organit-
za aquest dissabte, a partir de les 
22 h, un joc de rol al CIES Mollet 
(carrer Lluís Duran, 109-111). La 
història es situa a Los Àngeles dels 
anys 50, on la ciutat té fama de ser 
una de les capitals del vici dels 
Estats Units en aquella època. La 
caça de bruixes en busca de comu-
nistes i traïdors a la pàtria fa que 
estigui plena d'indesitjables. En aquesta ciutat hi ha mafiosos, po-
licies corruptes, estrelles de cine, 
entre d'altres, que porta a què si-
gui un perfecte joc de rol en viu. 
L'activitat compta amb la col·labo-
ració d'ADEF Baix Vallès.  

may Zircus / tnc

MÚSICA  CONCERT DE LA CAPELLA DE MÚSICA SANTA MARIA I L'ORQUESTRA DE CAMBRA MIQUEL CASAS I BELL A L'ESGLÉSIA  
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Què podem fer si rebem 
l’alta mèdica abans d’estar 
en condicions de tornar 
a la feina?

L’expert respon

Olga Marquina
Advocada laboralista 
del Col·lectiu Ronda

A

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

questa és una de 
les preguntes que 
de forma recur-
rent ens plante-
gen moltes per-

sones que visiten el nostre 
despatx i que es veuen obli-
gades a reprendre la seva ac-
tivitat professional quan en-
cara no es troben plenament 
restablertes de les patologies 
o lesions que pateixen. Una 
situació ben habitual, doncs 
la reducció dels períodes de 
baixa mèdica han esdevingut 
un objectiu prioritari tant de 
la Subdirecció General d’Ava-
luacions Mèdiques (l’SGAM, 
antic ICAM) com de les mú-
tues col·laboradores, afavo-
rint que s’emetin diàriament 
altes mèdiques manifesta-
ment injustes, incompatibles 
amb el veritable estat físic de 
la persona afectada. 

Convé saber que en cas que 
se’ns declari una alta mèdi-
ca no justificada abans de 
transcorreguts 365 dies de 
baixa disposem de mecanis-
mes d’impugnació al nostre 
abast. El primer pas és pre-
sentar una reclamació prè-

via, tràmit obligatori sense 
el qual no podem interposar 
una demanda judicial. Si l’al-
ta és derivada d’una malaltia 
comuna o accident no la-
boral, es presentarà davant 
l’INSS i l’SGAM en el termini 
màxim d’11 dies des de la 
data d’alta. En cas que la cau-
sa de la incapacitat temporal 
sigui una patologia profes-
sional o accident de treball 
i el responsable de l’alta si-
guin els serveis mèdics de la 
Mútua, aquesta reclamació 
prèvia es tramita sota la de-
nominació de procediment 
especial de revisió i el termini 
és de 10 dies. 

Un cop presentada la recla-
mació, l’Administració dis-
posa de 7 dies per donar 
resposta. Superat aquest 
període, s’ha d’entendre que 
ha estat desestimada. Un 
cop esgotada la via admi-
nistrativa, la forma de conti-
nuar amb la impugnació de  
l’alta mèdica és presentar 
una demanda judicial davant 
el jutjat social que, de nou, 
anirà dirigida contra l’INSS, 
l’SGAM i, si s’escau, la mútua 
col·laboradora. 

El procediment judicial d’im-
pugnació d’una alta mèdica 
exigeix acreditar de la forma 
més sòlida possible l’existèn-
cia de les malalties o lesions 
que adduïm i justificar mit-
jançant informes mèdics 
emesos en data propera a la 
de l’alta mèdica que el nostre 
estat de salut ens impedeix 
reincorporar-nos a la feina. 
Es tracte d’un procediment 
especial de caràcter urgent 
i que es tramita i resol amb 
caràcter preferent, sense 
que càpiga la possibilitat per 
a cap de les parts implicades 
de presentar recurs.

MONTORNÈS. Mojito sòlid, servi-

ola marinada sobre escabetx de 

pastanaga, carxofa del Prat amb 

sabayón de generós sec d'Alella, 

tòfona negra en coulant amb pata-

ta i ou ecològic i llobarro amb pil 

pil de cloïsses a l’oloroso, espatlla 

de xai rostida amb salsa de bledes. 

Aquests són alguns dels plats que 

els comensals van poder degustar 

dilluns en una nova edició dels 

Sopars amb Estrella que ofereix 

el restaurant pedagògic El Molí de 

l'Escola d'Hoteleria del Vallès Ori-

ental (EHVO) a Montornès.

Víctor Quintillà, del restaurant 

La Lluerna de Santa Coloma de 

Gramenet amb una estrella Miche-

lin, va ser el xef convidat en aques-

ta ocasió per cuinar amb els alum-

nes del segon curs del grau mitjà de 

cuina i pastisseria de l'escola. Des 

de les 15 h, gairebé una vintena de 

persones entre alumnes i profes-

sors han estat treballant per servir 

el mateix menú que el xef ofereix 

al seu restaurant. Des de La Lluer-

na s'havien enviat prèviament les 

receptes i els alumnes ja havien 

fet algunes elaboracions prèvies 

necessàries. "Ens hem atrevit a 

fer aquest menú perquè l'oca-

sió s'ho mereixia", explica el xef 

colomenc, qui assegura que els 

alumnes "responen amb ganes i 

amb il·lusió, fent preguntes, se'ls 

veu molt motivats". Quintillà con-

sidera que iniciatives com aquesta 

ajuden l'alumnat a "apropar-se 

una mica a la realitat, a un menú 

al qual no estan acostumats". Tot 

i la dificultat, el xef estava satisfet 

amb el resultat. "Han treballat bé 

i hem anat millor de temps del 

que esperàvem".

Fa dos anys que l'EHVO tira en-

davant la iniciativa dels Sopars amb 

estrella, gràcies a la qual han passat 

per l'escola cuiners de renom com 

el xef  Miquel Aldana, galadornat 

amb una estrella Michelin i propie-

tari del restaurant TresMacarrons 

del Masnou; Francesc Rovira, xef 

de la Fonda Can Xesc de Gombren, 

i Toni Romero, del Racó d’en Cesc. 

"Per a ells és una experiència 

brutal que aprofiten perquè ve-

uen una altra manera de cuinar. 

A més també és una oportunitat 

per a ells perquè d'aquí poden 

sortir contactes també", explica-

va Juan Figueras, cap del departa-

ment de Cuina de l'EHVO.

Per l'EHVO, que acull alumnes 

de la comarca i de fora del Vallès 

Oriental, han passat uns 300 estu-

diants, molts dels quals, han acabat 

dedicant-se professionalment a 

l'hosteleria. 

GASTRONOMIA  ELS ALUMNES VAN ELABORAR PLATS QUE S'OFEREIXEN AL RESTAURANT LA LLUERNA

L'ACTE ORGANITZAT PER NIU D'ART SERÀ DIJOUS AL RESTAURANT EL JARDÍ

Quintillà porta el seu menú 
d'estrella a l'Escola d'Hoteleria

l.o.

ENTRE FOGONS  El xef amb alguns dels alumnes durant l'elaboració dels plats del menú

PARETS DEL VALLÈS. El reconegut 

xef Fermí Puig presentarà dijous el 

seu últim llibre La pilota, a l’olla, un 

recull de les millors receptes que el 

cuiner ha explicat a la seva secció 

del programa radiofònic El món a 

RAC1. Les receptes van acompan-

yades dels comentaris d’algunes de 

les millors firmes del periodisme 

esportiu del país i de fotografies de 

Joan Llena. Es tracta d’un llibre que 

combina futbol i gastronomia.

Puig (Granollers, 1959) ha estat 

convidat per l'entitat Niu d'Art, 

que organitzarà la presentació al 

restaurant El Jardí a les 18 h. Du-

rant l'acte, hi haurà un col·loqui 

amb l'autor dirigit per Isidre Oller 

i Joan Sala Vila per parlar de poe-

sia, art, esport i el Barça.

El cuiner Fermí Puig presenta 
el seu nou llibre a Parets 

EL LLIBRE
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BALL DEL BARRALÓ Diumenge va arrencar el carnaval a Mollet, que omplirà la capital    baixvallesana de disbauxa, alegria i activitats fins dimecres

El concurs de disfresses de 

diumenge tornarà a ser un dels 

plats forts del carnaval molletà

POPULAR  LES ACTIVITATS A LA CIUTAT S'ALLARGARAN FINS A ENTERRAR LA SARDINA DIMECRES

MOLLET. Després que la plaça Prat 

de la Riba acollís diumenge l'arri-

bada del Carnestoltes i el Ball del 

Barraló, a càrrec de la companyia 

Carnamolles i de la Comissió Ma-

nyó, aquest diumenge tindrà lloc 

l'acte estrella del carnaval molletà: 

la rua pels carrers de la ciutat.

La desfilada sortirà a les 17 h de 

l'avinguda Gaudí i passarà per les 

avingudes Jaume I i Burgos fins a 

arribar a la plaça de Pau Casals. Allà, 

en acabar la cercavila, tindrà lloc el 

judici del Carnestoltes a càrrec de 

la Cia. Carnamolles i del Ball de Di-

ables. Tot seguit, a la mateixa plaça 

també es farà el lliurament dels pre-

mis del concurs de disfresses.

Cap de setmana ple d'activitats
La programació del carnaval mo-

lletà, que ofereix l'Ajuntament 

amb la col·laboració de diverses 

entitats, contempla tot un seguit 

d'activitats fins al dimecres, quan 

s'enterri la sardina. Aquest diven-

dres (19 h) serà el Barraló de nit, 

una festa amb música en direc-

te amb el Duo Dava a Prat de la 

Riba, organitzada per la Comissió 

Manyó. I durant tota la tarda a la 

biblioteca es farà l'activitat Un ro-

dolí per Sa Majestat Carnestoltes!, 

en què els infants d'entre 8 i 12 

anys hauran de portar el seu ro-

dolí sobre el carnaval a la bibliote-

ca. Tots els participants rebran un 

obsequi i l'autor del millor rodolí 

rebrà un lot de llibres.

Dissabte al matí (11.30 h) el Car-

nestoltes visitarà el Mercat Munici-

pal, acompanyat dels gegants Mir i 

Guillema, i dels grallers i tabalers 

de la Colla Gegantera de Mollet. A 

les 12 h arrencarà la 23a Escudella 

de Carnaval del Casal Cultural, just 

davant del seu equipament, a la 

rambla Balmes (es repartiran més 

de 500 racions gratuïtes). A la tarda 

(16 h), els esplais Xivarri i Tuareg 

faran la Festa dels Esplais al parc 

de Can Mulà. I a les 18 h, les colles 

de Morats i Torrats dinamitzaran 

al parc de Les Pruneres el Corre 

Mam Teca i una botifarrada amb la 

xaranga Tirant lo Band. El preu és 

de 12 euros i està adreçat exclusi-

vament a majors de 18 anys. Per úl-

tim, el diu clourà al Mercat Vell amb 

la festa jove de carnaval amb dj a 

partir de les 22 h. Hi podran accedir 

només els majors de 16 anys.

Altres activitats programades 

són la festa infantil de disfresses 

amb en Roger Canals i l’espectacle 

El gran ReBOOMbori (diumenge a 

les 12 h al Parc de les Pruneres); 

un taller de fanals de sardines (di-

lluns i dimarts de 17.30 h a 20.30 

h al Centre Cultural La Marineta); i 

un taller intergeneracional de sar-

dines (dimecres de 17 h a 18.30 h 

a L’Ateneu Gran), entre d'altres.

Converses sobre el 'satisfyer'
Dimecres clourà la disbauxa amb 

l'enterrament de la sardina. A les 

18.30 h hi haurà la processó de 

Prat de la Riba a la  plaça de l’Ar-

tesania, amb la Cia. Carnamolles 

i la Banda del Moll (Torrats) –en 

què es prega assistir de dol–. Allà 

s'enterrarà la sardina i es farà una 

david rico

BEN TORNAT  Mollet va rebre el carnestoltes a la plaça Prat de la Riba

xocolatada oferta per l'Associació 

de Veïns de la Fira d’Artesans.

D'altra banda, el Casal Cultural 

organitzarà a les 19 h Converses 

marranes, a cárrec de Joan Ros, Ju-

dith Vizcarra i Joan Freixa. Tots tres 

parlaran sobre la joguina sexual fe-

menina del moment, el satisfyer.  

A Sant Fost

Sant Fost gaudirà dissabte d'una nova 

edició de la rua de carnaval. Arrenca-

rà a les 18 h des del Pavelló 1 i passarà 

per la B-500, les avingudes Monturiol, 

Catalunya, Sant Jeroni i Catalunya, i no-

vament arribarà a la B-500 per acabar 

al punt de sortida. A les 20 h comença-

rà el sopar i tot seguit es farà entrega 

dels premis a les millors comparses, 

disfresses i coreografies. Per últim, la 

festa clourà amb l'actuació de Ràdio 

Sant Fost (amb Vicenç Safont, Gerard 

Sánchez i els membres del programa 

La última y nos vamos), que punxaran 

música fins a la matinada. L'entrada a la 

festa és gratuïta i l'aforament és limitat.

EL REI CARNESTOLTES
TORNARÀ A 
ENCAPÇALAR LA RUA



dv, 21 febrer 2020 29

COM ÉS HABITUAL, SERÀ L'ÚLTIM MUNICIPI EN CELEBRAR LA DESFILADA DE CARNAVAL

conèixer cada una de les compar-

ses i continuar així amb el model 

de festa participativa, es lliuraran 

premis i mencions a la millor com-

parsa, millor carrossa i la millor 

disfressa de Martorelles. 

Per a participar de la rua cal em-

plenar i presentar els documents 

que estan penjats al web munici-

pal (martorelles.cat). A més, des de 

l’Ajuntament conviden a penjar les 

fotografies del carnaval local a les 

xarxes socials amb l'etiqueta #car-

navalMartorelles.  

MARTORELLES. Com és habitual, la 

darrera rua carnavalesca del Baix 

Vallès és la de Martorelles. Serà 

dissabte 29 i la novetat d’enguany 

és que la desfilada comptarà amb 

la presència del rei i la reina Car-

nestoltes –els darrers anys només 

hi havia el rei Carnestoltes–. A 

més, també es tornarà a fer l’exhi-

bició de comparses en finalitzar la 

rua a la zona de les pistes de Car-

rencà, a les 19.30 h.

La cercavila sortirà des de la 

plaça d’Anselm Clavé encapçalada 

pels reis Carnestoltes i recorre-

rà el camí habitual fins a Carren-

cà. Un cop finalitzada l’exhibició, 

tindrà lloc la sentència del rei i la 

reina Carnestoltes, i finalitzarà la 

festa amb el lliurament de premis 

(20.30 h).

Seguint amb la voluntat de re-

El rei i la reina Carnestoltes, 
novetats a la rua de Martorelles

aj. martorelles

EL 2019  Star Wars va ser la temàtica d'una de les comparses participants

Diumenge al matí torna
la desfilada de Parets
PARETS DEL VALLÈS. Sa Majestat el 

rei Carnestoltes tornarà diumenge 

al municipi per encapçalar la cer-

cavila del carnaval paretà. A les 10 

h serà el torn per a les inscripcions 

al concurs individual, i a les 11 h 

sortirà la rua des del carrer Mo-

nistrol, que passarà per l'avinguda 

Catalunya i clourà al Poliesportiu 

Municipal Joaquim Rodríguez. Allà 

es farà l'exhibició de comparses i 

per a les 13.45 h està programat el 

lliurament de premis del concurs 

amb animació a càrrec de Jordi 

Rius, i posteriorment el comiat del 

Carnestoltes.

Com en les edicions anteriors, el 

Carnestoltes repartirà premis a les 

millors disfresses i a la creativitat 

de grans i petits. En la categoria 

infantil hi haurà tres premis indi-

viduals de 200, 100 i 50 euros, i 

dos premis de comparses (a partir 

de 5 components) de 300 i 150 eu-

ros. Quant a la categoria individu-

al adulta, hi haurà tres premis de 

A PARTIR DE LES 13.45 H ES LLIURARAN ELS PREMIS A LES MILLORS DISFRESSES, UN TOTAL DE 2.750 €

300, 200 i 100 euros, i dos més per 

a la categoria de comparses de 600 

i 300 euros en efectiu, i dos premis 

locals de 300 i 150 euros en efec-

tiu. Les comparses han d’inscriu-

re’s prèviament a Can Rajoler en 

horari d’oficina.

Gresca a Cal Jardiner
D'altra banda, el Casal de Joves Cal 

Jardiner també organitzarà gresca 

per carnaval, amb xocolatada per 

a les persones disfressades que es 

facin una foto al photocall, la pen-

gin a xarxes i etiquetin al perfil de 

Cal Jardiner. A més, hi haurà dis-

fresses al casal per als despistats 

i tot plegat estarà ambientat amb 

música.  

david rico

Diumenge va arrencar el carnaval a Mollet, que omplirà la capital    baixvallesana de disbauxa, alegria i activitats fins dimecres
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada

distinta cada día

Productos de

PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

Tapes variades · Menú diari

Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 

TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57
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Com ja sabeu, fa gairebé dos anys i després 

de 30 anys de la seva obertura a Mollet, 

Immobiliària Catalunya va canviar de gerents, 

després la jubilació dels seus fundadors i el 

traspàs de l’activitat als dos treballadors, 

Victoria Jurado i Xavier Morales.

 Carrer Gaietà Ventalló, 10 · Mollet del Vallès · T. 93 570 45 54 / 93 570 55 22

US ESPEREM EL PROPER DIVENDRES 
DÍA 28 DE FEBRER A LES 18.00 H 
A LA INAUGURACIÓ DE LA NOVA OFICINA, 
PER COMPARTIR AMB UNA COPA DE CAVA 
I UN PICA PICA EL COMENÇAMENT 
DE LA NOSTRA NOVA ETAPA A MOLLET.

Nova ubicació Immobiliària Catalunya
Ara us volem anunciar el canvi d’ubicació de la 

mateixa immobiliària al local que es troba just 

al davant:  

CARRER GAIETÀ VENTALLÓ, 10. 

Les ganes de seguir treballant amb la 

dedicació de sempre i amb la voluntat 

d’aconseguir més estabilitat i millor servei 

a un nou espai ens ha fet prendre aquesta 

decisió, molt i molt meditada.

Hem adaptat el nou local, amb unes instal·lacions 

més modernes i amb un aire més actual i 

polivalent. 

Seguim treballant com sempre, d’una manera 

molt propera i transparent, amb la garantia 

i la professionalitat que el client mereix, 

desmarcant-nos de les empreses online 

d’aquest sector, i tenint molt clar que a les 

nostres mans es troben els estalvis i les 

il·lusions dels nostres clients.
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