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AMB LES PLAQUES SOLARS  Els alumnes de tercer i quart de l'escola Sant Vicenç escoltant les explicacions de la directora sobre com es produeix l'energia solar

L'escola Sant Vicenç implanta un 
projecte d'energia solar pioner

L'energia solar es multiplica als municipis del Baix Vallès. 
Mentre que aquesta setmana l'escola Sant Vicenç donava 
a conèixer la seva participació en el pla de la Diputació, 
A-Prenem el sol? –que neix amb l'objectiu de comptar 

amb escoles més sostenibles i respectuoses amb el media 
ambient a través de la instal·lació de plaques solars i l'ús 
pedagògic d'aquestes amb els infants–, ajuntaments 
com el de Montornès i Martorelles ja han anunciat el seu 

compromís d'introduir aquest tipus d'instal·lacions en els 
edificis municipals. Tot això, sense deixar de banda que 
aquesta energia és cada cop una opció més demandada 
per a l'autoconsum de les llars.

MOLLET. L'escola Sant Vicenç és el 
primer centre educatiu de la ciutat 
que participa en el projecte de la 
Diputació de Barcelona A-Prenem 

el sol? La iniciativa neix amb l’objec-
tiu de fer centres més sostenibles i 
respectuosos amb el medi ambient, 
gràcies a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a les escoles per al 
seu autoconsum. La instal·lació 
permetrà subministrar a l'escola 
el 30% de l'energia que necessita. 
El projecte també preveu un ús pe-
dagògic de les instal·lacions per in-
centivar l’educació de l’alumnat, la 
formació del professorat i la consci-
enciació de la ciutadania en matèria 
d’energies renovables.

Segons el diputat d’Acció Cli-
màtica de la Diputació de Barce-
lona, Xesco Gomar, aquest "és un 
projecte innovador, que parla 
d'atenció energètica, però tam-
bé parla d'educació, i no només 
als més joves, sinó també a una 
part importantíssima que són 
els pares dels nens", explicava 
Gomar dimarts durant la presen-
tació del projecte.

I és que, a diferència d'altres cen-
tres educatius on ja s'han instal·lat 
plaques solars, la iniciativa implica 
per primera vegada l'Associació de 
Pares i Mares d'Alumnes (AMPA), 
que juntament amb el govern lo-
cal, han estat els encarregats d'as-

sumir la inversió de l'obra que ha 
tingut un cost aproximat d'uns 
23.000 €, dels quals l'AMPA n'ha 
aportat el 10% i el 90% restant 
l'Ajuntament. Uns diners que a les 
famílies els seran retornats en els 
pròxims anys, en funció de l'estalvi 
energètic que generi la instal·lació. 
"Es creu que amb tres anys ja 
ens seran retornats els diners", 
apuntava la presidenta de l'AMPA, 
Sílvia Alarcos, qui assegurava que 
"la idea ha agradat molt a les fa-
mílies" i afegia: "No ens va costar 
prendre la decisió".

Per a la directora de l'Escola 
Sant Vicenç, Montserrat Farell, 
el projecte els permet tenir més 

eines per continuar treballant 
amb els alumnes el respecte al 
medi ambient: "Per a nosaltres 
és una continuïtat. Som una 
escola molt implicada amb el 
medi ambient. Ho vivim com 
una oportunitat perquè els 
nanos aprenguin, es facin pre-
guntes i siguin curiosos i vés a 
saber, potser d'aquí en surten 
enginyers", deia Farell.

Per la seva banda, des del govern 
municipal, el regidor de Transició 
Energètica, Raúl Broto, agraïa la 
implicació de les famílies i l'esco-la i confirmava el compromís de 
l'Ajuntament en seguir treballant 
en accions com aquesta. "Valorem 

Més experiències

Martorelles és juntament amb Mollet i 
Castellbisbal una de les tres localitats 
pioneres a Catalunya en implantar 
A-Prenem el sol? El projecte, que es va 
posar en marxa el mes de desembre 
a l'escola Simeó Rabasa, va comptar 
amb la instal·lació de quatre plaques 
fotovoltaiques. Amb la col·locació 
d'aquestes plaques l'escola preveu 
cobrir el 33% del consum elèctric anual. 
Per altra banda, els pròxims mesos 
l'Ajuntament preveu col·locar plaques al 
Celler de Carrencà, el camp de futbol, el 
Centre de suport a la llar i el consistori.

EL SIMEÓ RABASA, 
UNA ALTRA ESCOLA 
QUE APOSTA PEL SOL

aquest projecte perquè ataca di-
rectament a dos dels eixos que 
estem treballant pel que fa a la 
declaració d'emergència climà-
tica. El primer és el foment de la 
transició energètica i el segon, 
és el de l'aposta per l'educació 
ambiental", deia el regidor.

"Aquest projecte no és una 
anècdota, forma part del pro-
jecte de ciutat, de treballar con-
tra el canvi climàtic i a favor de 
la sostenibilitat", afegia l'alcalde, 
Josep Monràs, fent referència a les 
diferents iniciatives que el govern 
està implantant a la ciutat com  la 
limitació de la circulació de vehi-
cles pel nucli urbà a 30 km/hora.

I és que la iniciativa A-prenem el 

sol?, segons l'alcalde, podria ser una 
realitat a  les escoles molletanes en 
els pròxims cursos escolars: "Ens 
agradaria que aquest projecte es 
convertís en un projecte norma-
litzat a les escoles de la ciutat", va 
comentar Josep Monràs.  i anna mir

a.M.
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MONTORNÈS. La Diputació de Bar-
celona instal·larà plaques fotovol-
taiques a equipaments de 37 mu-
nicipis, entre els quals Montornès. 
El projecte està dotat d'un total 
d'un milió d'euros repartit entre 
tots els municipis i les obres estan 
previstes per abans de juliol de 
l'any vinent.
   Montornès és un dels municipis 
que participa en la subvenció que 
ofereix la Diputació de Barcelona, 
juntament amb el Fons Europeu 
de Desenvolupament Region al 
(FEDER), per a la instal·lació de 
plaques solars. Un dels llocs esco-
llits per a situar-les és el Complex 
Esportiu Les Vernedes. "És un 
dels equipaments del municipi 
on hi ha una considerable des-
pesa d'energia i és un dels edi-
ficis que més demanda d'elec-
tricitat té", afirma Mar Garcia, 
regidora de Territori. L'Ajunta-
ment calcula que aquesta instal-
lació de plaques fotovoltaiques 
suposarà un estalvi considerable 
de la despesa que genera l'equipa-
ment, fins a poder estalviar-se uns 
2.250 euros anuals en electricitat. 
   El municipi, a més, compta amb 
altres equipaments que tenen ins-
tal·lades plaques solars, com és 
el cas de l'Ajuntament, l'Institut 

ENERGIA VERDA EL MUNICIPI REBRÀ UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ

Montornès preveu estalviar 
2.250 € anuals amb les futures 
plaques al complex esportiu 

MíriaM gonzález

COMPLEX ESPORTIU LES VERNEDES  L'edifici escollit per instal·lar plaques

Marta Mata o el futur Centre Juve-
nil Sputnik. L'aplicació d'energies 
renovables no es basa només en la 
instal·lació de plaques. En el cas de 
l'Escola Palau d'Ametlla "va en la 
línia d'eficiència energètica i s'hi 
ha posat un sistema d'aerotèr-
mia, és a dir, que no s'ha apos-
tat només per la instal·lació de 
plaques solars, sinó que també 
hi ha altres sistemes d'energia 
renovable que volem utilitzar", 
subratlla la regidora, qui afegeix 
que "aquests projectes estan 
pensats perquè el municipi rebi 
energia verda renovable". 
   Segons el calendari previst per 
la Diputació de Barcelona, el pro-

jecte es licitarà cap al mes de juny 
i molt probablement, cap a finals 
de l'any vinent, es començaran a 
instal·lar les plaques fotovoltai-
ques als 37 municipis del territori 
que han rebut aquesta subvenció. 

Martorelles també amb ajuts
D'altra banda, l'Ajuntament de 
Martorelles també s'acollirà a 
aquests ajuts i abans d'acabar el 
mandat vol que tots els equipa-
ments municipals tinguin plaques 
solars. Actualment, el Celler de 
Carrencà i l'Escola Simeo Rabasa 
en tenen. Amb la subvenció de la 
Diputació, finançarà la instal·lació 
de plaques a l'Ajuntament.   m.g.

BAIX VALLÈS. Gairebé un centenar 
de famílies baixvallesanes ja comp-
ten amb una instal·lació de plaques 
solars a les seves llars per a l'auto-
consum. La compra la van realitzar 
a través del projecte Impuls Solar 
Vallès, la primera experiència de 
compra col·lectiva d’instal·lacions 
d’autoproducció solar d’electrici-
tat de la cooperativa Som Energia. 
Aquest projecte està promogut 
pels Grups Locals de Som Energia 
del Baix Vallès, Sant Cugat, Rubí, 
Terrassa i Sabadell.

En concret, aquesta primera 
experiència ha permès instal-
lar plaques fotovoltaiques a 88 
habitatges de persones sòcies 
de la zona, que ja poden gaudir 
d’autoproducció a casa seva. A la 
compra hi va haver un centenar 
d’inscripcions, de les quals, una 
dotzena no s’han materialitzat, bé 
per impediments tècnics, o bé per 
desistiment de la inscripció.

Potència i estalvi
La potència total d’aquestes 88 
instal·lacions solars d’autopro-
ducció domèstica és de 246,9 
kWp que permeten una producció 
anual estimada de 296 MWh. 

Pel que fa a emissions, segons 
Som Energia, l’autoproducció 
d’aquesta primera compra col-
lectiva permetrà un estalvi anual 

HAN FET UNA COMPRA COOPERATIVA AMB SOM ENERGIA

Una vuitantena de llars del 
Baix Vallès ja compten amb 
plaques d'autoconsum

estimat de 77.033 kg de CO2. 
Arran de l'èxit obtingut en la 

primera experiència de compra, 
Som Energia ha obert una nova 
convocatòria per impulsar un nou 
concurs d’enginyeries per instal-
lar 100 cobertes d’autoproducció 
fotovoltaica més al Vallès. 

El projecte, Reimpuls Solar 
Vallès, abarcarà tot el Vallès Oc-
cidental i una part de l'Oriental, 
entre ells els municipis de la Lla-
gosta, Martorelles, Mollet, Mon-
tornès, Montmeló, Parets, Sant 
Fost i Santa Maria.

A qui va dirigit 
Segons informa la cooperativa per 
poder realitzar aquesta compra 
conjunta cal complir una sèrie 
de requisits. Per una banda, que 
l'edifici de l'habitatge o el negoci 
en qüestió tingui una teulada prò-
pia a la zona del Vallès, ben orien-
tada (sud o sud/oest) i assolella-
da, i al mateix temps, que tingui 
un ús elèctric anual mitjà-alt (més 
de 2.500 kWh/any).

El servei inclou una primera vi-
sita per part de l’empresa instal-
ladora per orientar al particular 
sobre quina és la millor opció. Un 
cop feta la compra es fa un servei 
integral de muntatge, posada en 
funcionament i legalització de la 
instal·lació fotovoltaica.  

EN PORTADA



dv, 28 febrer 2020 5



dv, 28 febrer 20206

SOCIETAT

MOLLET. La nova ordenança de 
circulació de Mollet prohibirà el 
trànsit de bicicletes i de vehicles 
de mobilitat personal (VMP), com 
els patinets, per les voreres i zo-
nes de vianants. Aquest és un dels 
punts de la normativa municipal 
que està en tràmit i que aquest di-
lluns s'aprovava inicialment.

La declaració d'emergència cli-
màtica a la ciutat, que advoca per 
una mobilitat més sostenible, i la 
irrupció dels Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP) han estat, segons 
el regidor de Mobilitat, Juanjo 
Baños, els principals elements que han motivat la modificació de l'Or-
denança de Circulació de Vehicles i 
Vianants de Mollet –la vigent data 
de 2008–, que introduirà mesures 
per ordenar la circulació dels di-
ferents tipus de vehicles i els via-
nants. "La nova ordenança dóna 
preferència als vianants i pretén 
fer una ciutat més segura per a 
les persones i els vehicles", deia 
Baños durant el ple de dilluns.

Patinets i bicicletes a la calçada
Un dels elements que es regula-
ritza és l'ús dels patinets elèctrics. 
Al desembre, la Direcció General 
de Trànsit (DGT) va publicar una 
instrucció transitòria que establia 
els criteris de com s’havien d’uti-
litzar aquests vehicles i que per-
metia sancionar els conductors 

arxiu

A LA CALÇADA  Els patinets elèctrics no podran circular per zones de vianants

MOBILITAT  EL PLE APROVA PER UNANIMITAT L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ, QUE REGULA ELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL I EL LÍMIT DE VELOCITAT DE 30 KM/H 

Mollet prohibeix els patinets i les 
bicis per voreres i zones de vianants

Jornades sobre nefrologiaVisió de la política municipal amb ulls de dona
El Servei de Nefrologia de l’Hospital de Mollet ha 
organitzat la 7a Jornada sobre Accés vascular per a Hemodiàlisis del Vallès Oriental, amb més de 140 
professionals. El centre atén actualment més de 
200 pacients de diàlisis de tota la comarca.

El Casal Popular El Tabaran organitza dimecres (19 h) la xerrada Amb ulls de dona: política municipal, un acte per recordar l'exalcaldessa de Mollet Anna Bosch. Les ponents seran Dolors Sabater, exalcaldessa 
de Badalona i regidora de Guanyem Badalona en Comú, i l'exdiputada i regidora de Decidim Ripollet, Pilar Castillejo.  

d'aquests vehicles. Ara, la nova or-
denança molletana, que estarà en exposició pública en els propers 
dies, recull algunes d'aquelles me-
sures i concreta més la norma.Així, l'edat mínima per conduir 
un patinet elèctric a la ciutat serà de 15 anys; l'ús del casc serà obli-
gatori, i conduir amb auriculars 
o amb el mòbil a la mà coportarà 
una sanció de 200 euros, la matei-xa que si es circula per voreres i 
zones de vianants i si no es por-ten llums ni elements reflectors 
durant la nit. Anar més d'una per-
sona en el vehicle es multarà amb 100 euros.

Els conductors de VMP no po-
dran circular sota els efectes de 
l'alcohol ni substàncies prohibides 

i estaran obligats a sotmetre’s al 
test d’alcoholèmia i estupefaents. 
En cas que donessin positiu en la prova, la sanció podria arribar fins als 1.000 euros.

L'ordenança preveu que, en el 

cas que algú cometi fins a dues 
infraccions lleus, les sancions es 
puguin substituir per mesures al-ternatives, per exemple, de treball 
a la comunitat.

Velocitat a 30 km/h
L'actual normativa també intro-dueix elements com la velocitat màxima de 30 km/h als carrers de 
la ciutat, una mesura per reduir 
les emissions contaminants. Amb 
tot, la iniciativa ha rebut crítiques 
de part de la ciutadania, com re-
cordava el portaveu de Cs, Iván 
Garrido, qui demanava que es pro-
porcionés més informació tècnica 
sobre la mesura als veïns i sobre la 
nova ordenança.

Garrido, a més, feia esment a la possibilitat d'incrementar de 30 a 50 km/h la velocitat màxima a 
les rondes de circumval·lació de la 
ciutat, com la ronda Pinetons, una 
mesura que els tècnics veurien vi-
able en alguns trams.

L'ordenança també prohibirà 
l'aparcament de VMP, bicicletes i 
motocicletes a sobre de les voreres. 
En aquest sentit, Baños avançava 
que el govern local té el compro-
mís d'habilitar més espais d'apar-
cament per a aquests vehicles.El regidor de Mobilitat explica-
va que es farà molta difusió entre 
els ciutadans perquè coneguin la 
nova normativa, que s'ha treballat 

conjuntament amb tots el grups 
municipals i que es va aprovar per 
unanimitat.El document estarà en exposició 
pública pendent de possibles al-
legacions. Les sancions previstes 
a l'ordenança no es podran apli-car, però, fins que el document no 
entri en vigor.   l.ortiz

Des del desembre

Des del desembre, cinc conductors 
de patinets han estat sancionats per 
la policia local paretana, un dels quals 
per una infracció greu, segons fonts 
municipals. A principis de febrer es va 
multar al conductor d'un patinet elèctric 
que conduïa a més de 50 quilòmetres 
per hora pel carrer Llibertat: el con-
ductor anava sense casc, conduïa amb 
auriculars, sense assegurança i sense 
cap mena de matrícula. La policia el va 
detenir per conducció imprudent i li va 
immobilitzar el vehicle.

Les sancions s'han imposat en virtut 
de la disposició que la Direcció General 
de Trànsit (DGT) va publicar el desem-
bre del 2019 i que permet sancionar els 
conductors de patinets elèctrics que 
cometin alguna infracció. Ara, però, 
l'Ajuntament de Parets ha decidit ac-
tualitzar l'ordenança de circulació de 
vehicles que va ser aprovada l'any 2001 
per tal d'incloure la regulació dels pa-
tinets elèctrics i quina serà la normativa 
sancionadora.

PARETS SANCIONA 
CINC CONDUCTORS 
DE PATINETS

La multa per portar el mòbil
a la mà i dur auriculars o per 
circular per zona de vianants

serà de 200 euros
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MOLLET / SANT FOST. La plataforma animalista 
Red Solidaria Pro Animal ha posat en marxa 
una campanya solidària per tal de recaptar 
material i aliments per a la quinzena de co-
lònies de gats controlades que hi ha a Mollet.  
Els punts de recollida se situen en quatre es-
tabliments - Manescalia, Anavets, Terranova 
CNC 12 i Dog Si -, tots de Mollet.

Segons la responsable de l'entitat, Reyes 
López, la campanya es fa amb l'objectiu d'aju-
dar "les cuidadores de gats amb la manu-
tenció dels felins que estan al carrer".  I és 
que, tal com afirma Rosa Sánchez, responsa-
ble de Manescalia Veterniaris, "les colònies 
tenen assignats uns cuidadors, moltes 
vegades insuficients per la tasca que fan", 
ja que segons explica, "l'alimentació la pa-
guen de la seva pròpia butxaca". 

López considera que "els gats de carrer 
estan en exclusió social", un rebuig, diu,  
que també pateixen les cuidadores: "La gent 
no acostuma a tractar-les bé, no és una 
tasca que estigui ben vista", un reconeixe-
ment que esperen pugui millorar. I és que a 
banda d'aquesta campanya, Red Solidaria 
Pro Animal prepara per al dia 6 de març una 

BENESTAR ANIMAL L'ENTITAT RECULL MATERIAL I ALIMENTS

Red Solidaria Pro Animal inicia 
una recollida solidària per a 
les colònies de gats de Mollet

Festa animalista

La Plaça de la Vila de Sant Fost serà l'esce-
nari de la primera edició de la FostAnimal, una 
festa animalista que impulsa l’Ajuntament de la 
mà de les entitats santfostenques ADA i ADYLA 
que vetllen pels drets dels animals. La festa se 
celebrarà diumenge 1 de març de 10 h a 17 h 
i comptarà amb la participació d'una trente-
na d'entitas i empreses. Durant tot el cap de 
setmana també es farà un gran recapte de pinso.

SANT FOST CELEBRA 
DIUMENGE LA PRIMERA 
EDICIÓ DEL FOSTANIMAL

ponència sobre el maltractament i abando-
nament dels animals. En aquesta xerrada 
es farà una referència especial a la detecció 
i actuació de colònies de gats. La ponència 
anirà a càrrec de l'advocada especialista en 
dret animal, Cristina Bécares i es farà de 17 h 
a 19 h al Casal Cultural de Mollet.  a.m.

MEDI AMBIENT  EL PLE APROVA LA PETICIÓ D' AJUTS AL FONS FEDER I PRESENTA PROPOSTES DE MILLORA EN LA GESTIÓ D'ESCOMBRARIES

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
demanarà a la Unió Europea una 
subvenció per poder incorporar 
innovacions en la recollida i gestió 
de residus a la ciutat. En concret, 
se sol·licitarà mig milió d'euros 
al Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (FEDER).

El ple va aprovar per unanimitat 
la sol·licitud d'ajuts dins el progra-
ma de Compra Pública d'Innova-

ció, que gestiona la Generalitat i 
que impulsa la planificació i la im-
plementació progressiva de com-
pres que promoguin la innovació, 
mitjançant el cofinançament amb 
fons europeus. Amb aquest instru-
ment, les administracions poden 
demanar productes i serveis que 
no existeixen al mercat, fet que 
obliga les empreses a innovar per 
proposar noves solucions que per-

metin millorar els serveis públics.
En el cas de Mollet, la regidora 

d'Economia, Mireia Dionisio, avan-
çava que l'objectiu és implantar 
sistemes en matèria de residus i 
reciclatge, que ajudin a prevenir la 
generació de brossa i a augmentar 
el nivell de recollida selectiva. "Cal 
aprofitar els ajuts que s'oferei-
xen per aconseguir que Mollet si-
gui una ciutat amb residu 0", deia 
durant el ple la regidora, qui afegia 
que "ara caldrà esperar a veure si 
som adjudicataris d'aquest ajut".

Les propostes
Durant el debat del punt, el regidor 
d'Ara Mollet ERC MES, Oriol López, 
va avançar algunes de les propos-
tes que es feien en la petició d'ajuts, 
entre les quals, l'extensió de la re-
collida de residus porta a porta als 
comerços amb altres fraccions que 
no siguin només paper i cartró; 
l'habilitació d'illes emergents de 
contenidors, i el foment de l'auto-
compostatge. També hi ha sobre la 

arxiu

L'OBJECTIU DEL PLA Implantar sistemes per augmentar la recollida selectiva

El govern molletà demana 500.000 € a la 
UE per innovar en la recollida de residus

taula la possibilitat d'implementar 
una prova pilot amb un sistema 
d'identificació d'usuaris dels con-
tenidors i un sistema de tancament 
dels mateixos, una mesura que, se-
gons els experts, pot ajudar a acon-
seguir un grau elevat de separació 
en origen i disminuir els nivells de 
generació de residus.

Aprovada per unanimitat
La petició dels ajuts a la UE va ser 
aprovada per unanimitat. Iván 
Garrido, de Cs, valorava el fet que 
sigui una mesura per millorar els 
serveis públics i, per la seva part, 
la portaveu de Mollet en Comú, 
Marina Escribano, destacava la 
importància de la sensibilització 
de la ciutadania. "La complicitat 
dels veïns és bàsica i per això és 
important la seva participació 
en aquests projectes", deia Es-
cribano.

L'Ajuntament té de marge fins 
al 15 de març per presentar els 
projectes.  laura ortiz

PLE MUNICIPAL

MOLLET. La unanimitat va ser la tò-
nica en l'aprovació de les mocions 
presentades dilluns al ple munici-
pal. D'una banda, es van aprovar 
totes les presentades per Mollet en 
Comú: de suport als actes del dia 8 
de març; de limitació dels salons 
de joc i apostes, la seva publicitat 
i de reforç de la prevenció de lu-
dopaties; i una tercera moció de 
suport al sistema de dipòsit, reuti-
lització i retorn d’envasos. També 
es va aprovar la proposta presen-
tada per comuns i Ara Mollet per 
implantar el vot telemàtic de regi-
dors i regidores, en cas de malaltia 
prolongada o de maternitat/pa-
ternitat. També va tirar endavant–
amb l'abstenció d'Ara Mollet– la 
proposta de Podem per actualitzar 
l'índex de renda de suficiència. Per 
la seva part, Cs, en el torn de precs, 
va proposar incentivar el cens 
d'animals amb el regal de kits per 
recollir excrements i crear un cens 
de gent gran que viu sola. 

S'aprova la moció 
per limitar els 
salons de joc i 
apostes a Mollet
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de
març

Ajuntament de
Parets del Vallès

Parets del Vallès

març
tothomde

2020

Dimecres 4 de març

De 16.30 a 17.30 h 

Escola de persones adultes

Xerrada: Ocupació i cures: dues dimen-

sions de la vida quotidiana.

A càrrec de Sílvia Carrillo, de l’entitat 

iQcoop.

Dissabte 7 de març

20 h Plaça de la Vila

Concentració mixta: 

Ens volem vives!

Dissabte 7 de març

22.30 h Sala Basart Cooperativa

Cafè Teatre: 

Degenérate mucho, a càrrec de Las XL.

Un show que posa de manifest les grans 

desigualtats que provoca el binarisme de 

gènere. Venda d’entrades a Can Rajoler.

Dilluns 9 de març

12 h Plaça de la Vila

Lectura de manifest institucional.

Dimarts 10 de març

De 13 a 15 h Escola Lluís Piquer

Trobada de la Xarxa de Debat Educatiu 

per i amb les Famílies.

Aquest curs la XEF treballa la coeducació 

en l’àmbit familiar. 

Dimecres 11 de març

18 h Sala de Plens de l’Ajuntament

1a Trobada de la Taula: 

Parets Feminista i LGTBI+.

Oberta a persones i entitats interessades 

a treballar polítiques i accions relaciona-

des amb la igualtat a Parets.

Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

Dimecres 18 de març

De 18 a 20 h

Casal de Joves Cal Jardiner

Trobada de dones: Taller teòric i pràctic 

de sòl pelvià i hipopressius.

A càrrec de Meritxell Brunés, del Centre 

de Medicinia i Fisioteràpia Vallès Clínic.

Inscripcions prèvies a Cal Jardiner fins al 

17 de març.

Divendres 20 de març

21 h Sala Basart Cooperativa

Sopar de Dones: 

Porta el teu plat i el teu somriure!

Inscripcions a Cal Jardiner del 17 de 

febrer al 19 de març.

Places limitades.

Activitats a la 
Biblioteca Can Rajoler

10 de març 18 h 

Hora del conte especial: ‘Sense barret’. 

A càrrec de Mon Mas.

19 de març 18.30 h 

Grup de lectura feminista: Teixim 

Feminismes. Dinamitza Sílvia Carrillo.

23 de març 18.30 h 

Club de lectura al voltant de la novel·la 

“La Voz dormida” de Dulce Chacón.

Tot el mes

Exposició de llibres sobre el tema.

Dissabte 28 de març

A les 10 h Casal de Joves Cal Jardiner

Marxa Violeta: Parets Feminista. 

Caminada popular per la igualtat de 10 

km per Gallecs i vermut musical. 

Donatiu mínim: 1 €. 

Col·laboren: CAM i CEM Maria Grever.
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Cirugia oral

Implants Pròtesis

Radiologia

Emblanquiment dental

Ortodòncia infantil i d’adults

Vilanova del Vallès - Passeig Verge De Nuria, 36 Local - 930001562 - 678566867 | Montornès del Vallès - C. Jaume Balmes, 9 Local 2 - 935723373 - 678566867

Clínica Dental 
Dra. Eva Morales

Somriure 
perfecte amb 
ortodòncia 

invisble

Ens trobaràs a:

Vilanova i a Montornès

INFRAESTRUCTURES  EL PROJECTE TAMBÉ INCLOU CONSTRUIR UNA ROTONDA A L'ENTRADA DEL POLÍGON DE MARTORELLES

MOLLET / MARTORELLES. La Ge-
neralitat va presentat dilluns el 
projecte de millora de l'accessibi-
litat i la mobilitat a la rotonda de 
La Vinyota (Mollet) i a l'entrada 
a Martorelles pel pont de l'Aigu-
abarreig. L'actuació que tindrà un 
cost d'uns 2 milions d'euros, es 
preveu que estigui enllestida a la 
tardor del 2021. Concretament, el 
director general d’Infraestructu-
res de Mobilitat de la Generalitat, 
Xavier Flores, es va reunir amb els 
alcaldes de Mollet (Josep Monràs) 
i de Martorelles (Marc Candela), 
així com amb altres representants 
dels dos governs baixvallesans.

En aquesta trobada, Flores va 
explicar que la intenció amb la 
rotonda molletana, a tocar del De-
cathlon, és "intentar que menys 
cotxes hi passin, construint car-
rils directes que evitin el pas 
pel mig de la rotonda i que bui-
daran i eliminaran la congestió 

s.c.

REUNITS  Membres dels governs de Mollet i Martorelles amb la Generalitat

El Govern preveu reordenar la rotonda 
del Decathlon abans de la tardor del 2021

MOLLET. La ciutat aconsegueix re-
duir per segon any consecutiu el 
límit anual de diòxid de nitrogen 
(NO2) a l'aire. Durant el 2019 va registrar 38 μg/m3, dos micro-
grams per sota del valor límit 
anual de diòxid de nitrogen que se 
situa en 41 micrograms. Les dades 
les ha fet públiques el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. Si 
es comparen amb les registrades 

els anys anteriors, Mollet va acon-
seguir reduir en 6 micrograms la 
xifra mitjana registrada el 2017 (44 μg/m3) i en 2 micrograms la 
registrada l'any 2018 de mitjana (40 μg/m3). Tot i aquest descens, 
durant el 2019 l'estació de Mollet 
és la que va registrar de mitjana 
els nivells més elevats a la Zona de 
Qualitat de l'Aire 2, que compren 
les estacions del Vallès i el Baix 
Llobregat. 

MEDI AMBIENT  EL REGISTRE VA SER DE 38 MICROGRAMS

Descens del valor límit de 
diòxid de nitrogen a Mollet 

La plaça Can Borrell ja té nova parada d'autobus. La parada, que s'ha de posar en 
marxa aquest divendres, s'ha situat just al davant d'on estava fins ara. El canvi ha 
permès millorar l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, una 
reivindicació del col·lectiu ciutadà Molletopina. Foto: ajuntament mollet

La plaça Can Borrell ja té nova parada

L’incompliment 
el pacte de no 
competència        
post-contractual

La clàusula de no competència té 
la seva regulació a l’apartat segon 
de l’article 21 de l’Estatut dels 
Treballadors, que assenyala que 
aquest pacte de no competència 
per després d’haver-se extingit el 
contracte de treball només serà 
vàlid si concorren els requisits se-
güents:

- Un interés efectiu industrial o co-
mercial per part de l’empresari.

- Una durada del pacte no superior 
a dos anys pels tècnics, o a sis me-
sos per treballadors ordinaris.

- Una compensació econòmica 
adequada pel treballador.

Doncs bé, aquest pacte és un dels 
quals més litigació comporta a la 
jurisdicció social. Així, per exem-
ple, recentment un treballador ha 
estat condemnat a retornar a la 
seva antiga empresa el percebut 
en concepte de no competència 
post-contractual i haurà de pagar, 
a més, el 50% de la retribució per-
cebuda en l’exercici anterior a l’ex-
tinció del seu contracte.

Es tracta d’un supòsit analitzat pel 
Tribunal Suprem, en una resolució 
de 18 de juliol de 2019, en la qual 
convalida la declaració d’incompli-
ment del pacte, i l’obligació del tre-
ballador de satisfer les quantitats 
que anteriorment hem assenyalat.

CONSULTORI

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

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net

que s'està patint actualment".
En aquest sentit, va puntualit-

zar que, per exemple, "quan sur-
tis de la C-17, podràs entrar a 
Mollet sense passar per dins 
de la rotonda". D'altra banda, hi 
haurà dos carrils d'entrada a la 
rotonda venint de Mollet. I, "ve-
nint de Martorelles, si vols anar 

a la C-17, no hauràs d'entrar a 
la rotonda, sinó que hi haurà un 
carril d'accés directe".

D'aquesta manera, actuant so-
bre tots els braços de la rotonda 
es pretén "guanyar flexibilitat 
en la mobilitat i que pugui pro-
duir-se més capacitat".

L'altra part d'aquest projecte serà 

la creació d'una rotonda a Martore-
lles, a l'entrada del polígon pel pont 
de l'Aiguabarreig. En aquest cas, 
s'executarà "una rotonda amb un 
ramal d'accés directe en direc-
ció a Sant Fost, sense passar per 
dins, que endreçarà i millorarà 
l'accessibilitat de tot el polígon".

Intentar reduir la velocitat dels 
vehicles que hi arriben al polígon 
martorellenc és un dels objectius: 
"Vens d'un pont elevat amb una 
baixada que pot convidar algú a 
pensar que pot córrer. Però quan 
col·loques una rotonda, saps que 
no has de córrer, perquè tens 
aquest punt per cedir el pas", se-
gons Flores.

D'altra banda, també permetrà 
"fer tots els moviments sense ris-
cos", va apuntar. D'aquesta mane-
ra, els vehicles que vagin pel carrer 
de la Carrerada en direcció a Mollet, 
tindran la possibilitat de girar a l'es-
querra, cap a Sant Fost.  s.c.
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Compromís unànime per blindar 
els terrenys dels jutjats per 
fer-hi equipaments sanitaris
MOLLET. L'Ajuntament s'ha compro-
mès a blindar urbanísticament els 
terrenys on s'havien de construir 
els jutjats, al costat de l'Hospital, en 
la redacció del nou POUM perquè 
acollin equipaments públics de ca-
ràcter sanitari i assistencial. Així es 
desprèn de la moció consensuada 
per tots els grups municipals i apro-
vada dilluns per unanimitat al ple 
de Mollet. La proposta, presentada 
per Ara Mollet ERC MES i Mollet en 
Comú a petició de la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública del 

Baix Vallès, també sol·licita a l'In-
casòl, propietari dels terrenys on es-
taven projectats els jutjats de Mollet, 
que procedeixi a cedir-los a altres 
departaments de la Generalitat de 
Catalunya per tal que hi situïn equi-
paments públics de caràcter social i 
sanitari, com un Centre d'Urgències 
d'Atenció Primària (CUAP) i una re-
sidència pública per a gent gran.

Tots els grups van coincidir en la 
necessitat de més serveis sanitaris 
i assistencials. "Si tots els grups 
avancem en la demanda d'una 

residència pública, ho aconse-
guirem", opinava Francisco Sanc-
ho, de Mollet en Comú. Ara Mollet 
ERC MES admetia que la Generali-
tat ha de revertir la manca de cons-
trucció dels darrers anys i Junts per 
Mollet també demanava més recur-
sos per als equipaments existents 
com l'Hospital o el Sociosanitari. 
I l'alcalde, Josep Monràs, retreia 
al Govern de la Generalitat que en 
el pressupost d'enguany no s'hagi 
previst cap inversió per als equipa-
ments sanitaris de la ciutat: "L'In-

SANITAT  EL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE MOLLET VA APROVAR DILLUNS PER UNANIMITAT UNA MOCIÓ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA

casòl ha de tenir present quina 
és la situació actual i futura de 
la ciutat, i saben de la necessitat 
d'ampliar serveis sanitaris". Per 
la seva part, Cs es mostrava favora-
ble a la construcció d'equipaments 
en aquest solar, però proposava 
que, mentre no s'hi construís res, 
l'espai es dediqui a aparcament per 
als usuaris de l'Hospital de Mollet.

"La proposta pretén que 
aquests terrenys públics no cai-
guin en mans privades", deia en 

la seva intervenció Antonio López, 
portaveu de la plataforma. Preci-
sament, les dificultats del col·lectiu 
per intervenir en el ple –finalment 
ho van poder fer perquè la sol·lici-
tud es va fer a través de CCOO– va 
ser un dels elements de fricció en 
el debat del punt. Tant Ara Mollet 
com Mollet en Comú i la mateixa 
plataforma denunciaven la "polí-
tica restrictiva" de participació 
en el ple, que s'està aplicant durant 
aquest mandat.   laura ortiz

Els pisos tutelats per a 
discapacitats estaran 
enllestits el setembre

MOLLET. Els nous pisos tutelats per 
a discapacitats de la Fundació Alb-
Bosc, actualment en obres, estaran 
enllestits el setembre. L'edifici que 
comptarà amb 24 places, ja en té 22 
sol·licitades. Tot i la demanda, la 
Fundació resta pendent de la con-
cessió de les places que pugui ator-
gar la Generalitat perquè siguin 
més econòmiques. Uns ajuts que 
de moment, no consten en els pres-
supostos del Govern de Catalunya.
"Esperem que per a l'any que ve 
hi hagi les subvencions neces-
sàries perquè els nanos puguin 
ocupar les 24 places", expressava 
Zoilo Lahuerta, president de la Fun-
dació Alb-Bosc, durant la visita a les 
obres d'aquests nous pisos que va 
fer acompanyat de l'alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs. "Ens agradaria 
que la mateixa voluntat que té el 
govern municipal, de col·laborar 
amb aquest servei a la ciutat, el 
pogués tenir la Generalitat de 
Catalunya", afegia l'alcalde. Amb 
tot, Monràs assegurava el compro-
mís del consistori en seguir treba-
llant amb la Fundació: "L'Ajunta-
ment continuarà apostant per 
aquests serveis a la ciutat que 
em semblen del tot imprescindi-
bles per a aquest col·lectiu".

El nou edifici, de 1.030 m2,  estarà 
situat al carrer Colom i connectarà 
per un pati interior amb el primer 
bloc de pisos tutelat per a persones 
amb discapacitat que es va cons-
truir al municipi, al carrer Ferro-
carril, i que compta amb una vin-
tena de places: "El 7 de juliol farà 
13 anys que vam inaugurar els 
pisos del carrer Ferrocarril i ara 
tenim la sort que l'Ajuntament 
ens va cedir el terreny i gràcies a 
això podrem compaginar els dos 
edificis junts", explicava Lahuerta.

En aquest edifici de tres plantes i 
un soterrani, a banda de les habita-
cions per a cada un dels residents, 
també hi haurà espais comuns per 
als usuaris dels dos habitatges: "En 
el soterrani hi haurà un espai de 
160 metres per fer activitats de 
lleure, a dalt tindrem aules per-
què els nois puguin continuar 
formant-se i també compartiran 
cuina i bugaderia. Hem fet ser-
veis suficients per donar cabuda 
als 40 i escaig usuaris dels dos 
pisos", afirmava el president d'Alb-
Bosc. Qui va afegir: "L'edifici com-
pleix tota la normativa exigida i 
hi hem afegit mesures per garan-
tir la seguretat de les persones 
que habitin els pisos".   anna mir

SERVEIS SOCIALS  EL COST DE L'OBRA SERÀ SUPERIOR A 1,2 MILIONS

a.M.

EN OBRES  Durant la visita al nou edifici de la Fundació Alb-Bosc
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Els jubilats reclamen una 
nova residència pública

MOLLET. La Comissió de Jubilats i Pensio-
nistes de Mollet es va tornar a mobilitzar 
dijous, una setmana més, per defensar el 
sistema públic de pensions, però en aquest 
cas també van llegir un manifest en relació 
amb la demanda de construir una nova resi-
dència pública de gent gran a la ciutat.

Josep Torrecillas, responsable de comu-
nicació de la comissió, va explicar les de-
mandes: "Demanem al Govern de la Ge-
neralitat la construcció d'una residència 
pública i que, mentrestant, hi hagi la 

concertació de places públiques en el 
sector privat; i demanem que totes les 
entitats i grups municipals anem junts 
per aconseguir aquesta reivindicació". 
Tanmateix, va assegurar durant la lectura 
del manifest que segons la Generalitat "el 
Baix Vallès ja està cobert" pel que fa a 
places públiques de residència, i va reiterar 
que "si el Govern no és sensible a aques-
ta demanda", convocaran manifestacions 
unitàries per aconseguir-ho. A l'acte hi va 
assistir més d'un centenar de persones.  

GENT GRAN  LA MOBILITZACIÓ VA APLEGAR MÉS D'UN CENTENAR DE PERSONES

s.c.

ALS QUATRE BANCS  Durant la lectura del manifest, a càrrec de Josep Torrecillas
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SANT FOST. Un jove santfostenc va 
ser detingut el passat 18 de febrer 
acusat d'un delicte de desordre 
públic, atemptat i lesions. El jove 
va rebre una trucada dels Mossos 
d'Esquadra citant-lo a acudir a la 
comissaria de les Corts de Barce-
lona, un cop allí i en presència de 
la seva advocada, Norma Pede-
monte, d'Alerta Solidària, els Mos-
sos el van detenir pels aldarulls 
que van tenir lloc el 21 de desem-
bre del 2018, quan es va celebrar 
la reunió de Ministres a Barcelo-
na. El jove que va passar una nit 
en dependències policials, va pas-
sar a disposició judicial i va sortir 
en llibertat amb càrrecs, però sen-
se mesures cautelars.  

Detingut un jove 
de Sant Fost pels 
aldarulls del 21D

TRIBUNALS

NECROLÒGIQUES  VA SER UN DELS MEMBRES FUNDADORS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT FOST

SANT FOST. Protecció Civil va retre 
dimarts a la tarda l'últim home-
natge a Bonaventura Costa, un 
dels membres fundadors de Pro-
tecció Civil de Sant Fost. Bonaven-
tura Costa moria la matinada de 
diumenge a dilluns, amb 93 anys, 
després de 25 anys de trajectòria 
dins del cos.

Bonaventura Costa va fundar el 
cos de Protecció Civil de Sant Fost, 
juntament amb altres membres, 
l'any 1987. Des de llavors i fins al 
2012, any en el qual l'Ajuntament 
li va retre homenatge "pel seu in-
cansable servei al poble", Costa 
va formar part del cos com a vo-
luntari. 

Aquest no va ser l'únic reconei-

xement que va rebre Costa durant 
la seva llarga trajectòria. L'any 
2001, l'Ajuntament també li va 
lliurar la Medalla al Mèrit de Pro-
tecció Civil.

"Ha sigut una notícia molt 
trista, vaig estar treballant du-
rant molts anys amb ell", deia 
l'actual cap de Protecció Civil de 
Sant Fost, Jordi Gallego, qui va 
descriure Costa com una persona 
"incansable".

L'enterrament es va fer dimarts 
a les 16.45 h l'església de Sant 
Fost amb familiars i amics. 

Abans, a les 16 h, un seguici de 
vehicles de Protecció Civil de Sant 
Fost, juntament amb la Policia Lo-
cal de Mollet, Martorelles i Sant 

Fost van acompanyar el fèretre 
des del tanatori de Mollet fins a 
l'església santfostenca. Un home-
natge amb el qual els companys 
de Costa van dir-li l'últim adéu. 
"Gràcies per la teva dedicació al 
poble", deien a les xarxes. 

Últim adéu a 
Bonaventura Costa

BAIX VALLÈS. El president de l'Agru-
pació en Defensa Forestal de la 
Conreria (ADF la Conreria), Joan 
Ramon, afirma que l'entitat té man-
cances de finançament: "Anem jus-
tos, com totes les ADF. Cada any 
la Generalitat ens va retallant 
més diners". Les ADF són associ-
acions de voluntaris que s'encar-
reguen de la prevenció, vigilància i 
extinció d'incendis forestals. L'ADF 
la Conreria cobreix els termes mu-
nicipals de Montornès, Martorelles, 
Santa Maria de Martorelles, Sant 
Fost, Tiana i Vallromanes, i comp-
ta amb un camió, un turisme i sis 

FORESTAL  L'AGRUPACIÓ ASSEGURA QUE CADA ANY PATEIXEN MÉS RETALLADES DEL GOVERN

L'ADF la Conreria denuncia 
la manca de finançament

vehicles pick up, amb els quals els 
voluntaris fan la vigilància del ter-
ritori. Segons Ramon, anys enrere 
les subvencions del Govern eren 
més elevades, la qual cosa els per-
metia comptar amb més recursos 
per pagar les assegurances, el man-
teniment i el gasoil dels vehicles. A 
banda del finançament de la Gene-
ralitat, l'ADF també compta amb 
els recursos econòmics que els pro-
porcionen els ajuntaments.

Voluntaris a la baixa
La xifra de voluntaris és un altre 
dels recursos en descens. Amb tot 
l'ADF de la Conreria compta amb 
uns 70 voluntaris actualment, 
tot i que d'alguns municipis com 
Montornès n'hi ha pocs (2 vo-
luntaris montornesencs). Tot i la 
davallada de voluntaris, Ramon 
afirma que, de moment, no els ha 
comportat canvis en el funciona-
ment i en les tasques a realitzar: 
"Sempre estem a tot arreu. Si 
hem de fer un servei, aprofitem 
voluntaris de qualsevol dels 
municipis", explica.

Unes tasques que a l'estiu s'in-
tensifiquen: "Durant l'any fem 
vigilància els caps de setmana i 
a l'estiu, quan comença la cam-
panya de prevenció d'incendis, 
la vigilància la fem cada dia, so-
bretot en els moments del dia 

p.c. sant fost

BONAVENTURA COSTA  

adf la conreria

JUAN FRANCISCO GARCÍA CABA 

10% DE DESCUENTO 

EN REPARACIONES 

HASTA EL 31 DE MARZO

en què les temperatures són 
més altes i la humitat és més 
baixa", explica Ramon.

D'altra banda, l'ADF feia la set-
mana passada un reconeixement a 
l'expresident de l'agrupació, Juan 
Francisco García Caba, qui lamen-
tava que la tasca de l'ADF encara 
està poc valorada: "Falta molt a 
fer. La major part de boscos que 
tenim són privats i a vegades no 
estan ben cuidats, però tot i que 
la llei t'obliga a netejar, és molt 
permisisiva", subratlla Caba, qui 
opina que la prevenció i vigilància 
dels voluntaris ha permès que en 
el territori no s'hagin produït "in-
cendis més greus".   

MOLLET. Un centenar d'alumnes 
de l'Institut Vicenç Plantada, l'Ins-
titut Mollet, l'Institut Gallecs i de 
l'Escola Sant Gervasi es van con-
vertir en terminòlegs per un dia. 

Els joves van participar en la 
proposta terminològica del TER-
MCAT Terminologia i coneixe-

ment: tot un món per descobrir, a 
càrrec de M. Antònia Julià, termi-
nòloga i cap de projectes de l’àm-
bit biomèdic del TERMCAT.

Amb aquesta proposta els cen-
tres van treballar en la creació de 
paraules de nova creació i poste-
riorment, cada centre en va tri-
ar un parell per presentar-les al 
TERMCAT en representació del 
seu institut o escola.

Els termes finalistes van ser 
agretar, que té com a significat 
participar en una manifestació a 
favor del medi ambient, especial-
ment si ets jove o molt jove; fol·li-

biota, que fa referència al conjunt 
de microorganismes que produ-
eixen fol·liculitis; hidronecro, que 
vol dir aigua morta i, tempirina, 
que significa medicament per a 
l’al·lèrgia al canvi de temps.

L'activitat es realitza a Mollet 
des del 2013 i durant aquests set 
anys ja hi han participat més de 
800 alumnes dels diversos insti-
tuts i escoles de la ciutat.  

Els alumnes de 
Mollet es fan
terminòlegs 
per un dia

LLENGUA

MOLLET DEL VALLÈS
18/02 Luis Zurita Caballero 74 anys
19/02 Jesús Campos Pena 78 anys
20/02 Jaime Martínez Sagues 83 anys
21/02 Ana Nicolás Gómez 94 anys
23/02 Jose Jarque Arnau 83 anys

SANT FOST
22/02 Maria Rosa Fornells Mas 77 anys
23/02 Buenaventura Costa Batallé 93 anys

MARTORELLES
20/02 Francisca Ariño Gandía 68 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

24/02 César Carrillo Valle (Santa Perpètua)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb  

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

MARTORELLES. L'Ajuntament va 
començar aquest dijous 27 de 
febrer a plantar diferents espèci-
es d'arbrat a diverses zones del 
municipi. L'actuació, que es va 
iniciar per l'escola Les Pruneres, 
contempla plantar 41 arbres a 
quinze carrers o zones diferents 
del poble. En cocnret, al carrer 
de la Indústria està previst que 
s'hi plantin onze exemplars de la 
varietat Red robin, al pati de l'es-
cola Les Pruneres seran set arbres 
tipuanes (tipus 16-18), al pati de 
l'escola Simeó Rabasa sis arbres 
de l'amor; i a l'avinguda d'en Pie-
ra, quatre acers platanoides. A la 
desena de zones restants, el con-
sistori preveu plantar entre un i 
tres arbres. 

Martorelles 
inicia la plantada 
de 41 arbres

MEDI AMBIENT
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

ÁTICO EN VENTA 

EN MOLLET. ESTA-

CIÓ DEL NORD. Con 

terraza, finca sin 

ascensor, Quarta 

planta, 3 habita-

ciones, baño, sa-

lón-comedor con 

salida a terraza de 

30 m2. Suelos de 

gres, ventanas de 

auminio. CEE: G. 

Precio: 115.300 eu-

ros. Ref. JV14263. 

Tel. 93 579 33 33.

LOFT EN VENTA: 

MOLLET. ZONA 

COL·LEGIS NOUS. 

Ref. JV13670. Piso de 

1 habitación, baño 

completo, amplio 

salón, cocina inde-

pendiente. Vent. de  

aluminio, suelos de 

gres, calefacción, 

aire acond. CEE: G. 

Precio: 137.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN VENTA 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORRELL. Piso 

reformado de 113 

m2, planta baja, 

3 habitaciones (1 

suitte), 2 baños, sa-

lón-comedor, coci-

na americana. Re-

formas de diseño, 

suelos de parquet, 

aire acondiciona-

do. CEE: B. Precio: 

237.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

CASA ADOSADA 

EN MOLLET CEN-

TRO. Ref. JV4194. 

Casa de 338 m2 

construidos, en el 

centro del pue-

blo. Consta de tres 

plantas distribuidas 

en 5 habitaciones, 3 

baños, 2 terrazas, 2 

balcones. Acabados 

de calidad. CEE: E. 

Precio: 410.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA EN MOLLET. 

ZONA CAN PANTI-

QUET. Ref. JV14264. 

169 m2 construidos 

que constan de tres 

plantas distribuidas 

en 5 habitaciones 3 

baños, cocina offi-

ce, lavadero, 2 bal-

cones, patio, jard´´ín 

y garaje. CEE: F. 

Precio: 325.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA EN MOLLET. 

COL·LEGIS NOUS. 

Ref. JV 14265. Casa 

adosada de 94 m2, 

todo en 1 planta que 

consta de 3 habita-

ciones, baño, am-

plio salón, cocina, 

pato, jardín y garaje. 

CEE: 240.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO EN VENTA. 

MOLLET. ZONA CAN 

PANTIQUET. Ref. JV 

14239. Finca con 

ascensor, 70 m2, 

con 2 habitaciones, 

baño, cocina con 

lavadero, salón con 

salida a balcón, 

suelos de parquet y 

ventanas de alumi-

nio. CEE: E. Precio: 

120.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN VENTA 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORRELL. Ref. 

JV14235. Planta baja 

reformada de 113 

m2, con 3 hab. (1 

suitte), 2 baños, sa-

lón-comedor, coci-

na americana. Re-

formas de diseño, 

suelos de parquet, 

aire acondiciona-

do. CEE: B. Precio: 

237.000 euros. 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
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MOLLET DEL VALLÈS. La Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca (PAH) 
conjuntament amb veïns de la ciu-
tat van aconseguir aturar dimarts 
al matí el desnonament d'una fa-
mília al carrer Francesc Layret, al 
barri de Can Borrell. Dos agents 
dels Mossos d'Esquadrada hi van 
assistir a les 11.30 h per efectuar 
el desnonament, que no es va rea-
litzar en trobar-se amb més d'una 
desena de persones a la porta.

Des de fa gairebé tres anys, la 
Hanane i els seus tres fills menors 
d'edat viuen en aquest pis públic, 
propietat de l'Institut Català del 
Sòl (Incasòl), que el va ocupar 
després d'haver patit violència de 
gènere.

En aquest sentit, Ana Mejías, 
membre de la PAH molletana, va 
assegurar que aquella ocupació 
es va portar a terme perquè "no 
tenien una alternativa habita-
cional". El de dimarts va ser el 
tercer intent de desnonament a la 
Hanane i els seus fills, i ara per ara 
encara no tenen data de quan hi 
haurà una nova ordre judicial per 
tirar endavant el desnonament.

Mejías va apuntar també que 
l'objectiu de la PAH era que el 
desnonament no reeixís "fins que 
l'administració li doni una so-
lució a aquesta família, perquè 
el dret a l'habitatge és un dret 
fonamental recollit als Drets 
Humans". A més, va afirmar que 
"el govern de la Generalitat està 
incomplint el dret a l'habitatge" 

HABITATGE  RECLAMEN A LA GENERALITAT QUE AQUESTA FAMÍLIA ES PUGUI ACOLLIR A LA TAULA D'EMERGÈNCIA HABITACIONAL

La PAH atura per tercera vegada el 
desnonament d'una família a Can Borrell

ja que "no vol incloure aquesta 
dona en la taula d'emergència 
habitacional, perquè està ocu-
pant un habitatge d'Incasòl". Te-
nint en compte que un dels targets 
a qui la Generalitat adreça aquest 
reallotjament d'emergència són 
les dones en situació d’exclusió 
residencial per violència masclista, 
la representant de la PAH no entén 
que el fet que estigui ocupant un 
pis de l'Incasòl "sigui una raó per 
no donar-li una solució". 

Per tot plegat, Mejías va con-
cloure que la Hanane, "a més de 
ser víctima de la violència mas-

clista, és víctima de la violència 
institucional, que la deixa fora 
per una qüestió de burocràcia".

'Vivienda por derecho'
Aquest dimarts, a més, la PAH ha 
presentat a Madrid la campanya 
Vivienda por derecho, per exigir 
al govern d'Espanya l'aplicació de 
les mesures necessàries per posar 
fi als desnonaments i garantir el 
dret a l'habitatge.

Sobre aquesta campanya, Mejías 
ha destacat algunes de les mesu-
res que reclamen: "Que s'aturin 
tots els desnonaments sense 

alternativa habitacional"; que la 
moratòria a les execucions de des-
nonaments en l'àmbit hipotecari, 
que afecta les famílies més vulne-
rables, "s'ampliï en temps i en 
casuística, i que també hi entrin 
els desnonaments per ocupa-
ció i lloguer"; i "que hi hagi una 
obligatorietat de renovar els llo-
guers socials, que estan deixant 
milers de famílies al carrer".

"És increïble que un govern 
que es fa dir d'esquerres i pro-
gressista no tingui cap mesura 
per pal·liar el problema", ha dit 
Mejías.   sergio carrillo

Sant Fost es despertava divendres passat sense la pancarta Llibertat presos 

polítics que penjava del balcó del consistori. L'autoanomenada Brigada Libera 
Barcelona es declarava autora dels fets a twitter i penjava algunes imatges 
entre elles aquesta, on es veia com un home amb l'ajuda d'un pal despenjava la 
pancarta. Els autors dels fets anunciaven que l'acció havia estat perpetrada per 
la demanda d'alguns veïns del municipi. El consistori, que ha denunciat els fets 
davant la policia, ja ha reposat la pancarta. Dimecres, el lema Llibertat presos 

polítics tornava a penjar del balcó de l'Ajuntament. Foto: brigada libera barcelona

Despengen la pancarta dels presos

SANT FOST. Els Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de Mollet van de-
tenir tres homes com a presump-
tes autors d'un delicte de robatori 
amb força a una casa a Sant Fost. 
Els fets van succeir el 18 de febrer 
pels volts de les 20 h, quan un tes-
timoni va trucar el 112 per alertar 
que havia vist una persona al bosc 
en actitud sospitosa.

Dos agents de paisà que es tro-
baven realitzant un dispositiu 
preventiu de robatoris a domici-
lis es van adreçar al lloc dels fets. 
Mentre es feien comprovacions 
es va activar l’alarma d’una casa 
de la rodalia, al carrer Canigó i els 
agents es van adreçar al domicili 
comprovant que algú havia forçat 
una porta d’alumini exterior i a 
l’interior hi havia diverses estan-
ces regirades. 

Gràcies als equips de vigilància 
dels propietaris de l’habitatge es 
van poder obtenir imatges dels lla-
dres. Amb aquestes dades es van 
fer punts de control i poc després 
es va localitzar un vehicle circu-
lant per la B-500 ocupat  pels tres 
homes que havien vist a les imat-
ges. Els agents van intentar aturar 
el vehicle, però el conductor va fer 
cas omís a les indicacions dels po-
licies. Pocs minuts després, el ve-
hicle es va aturar i els tres lladres 
van ser detinguts. A l’escorcoll es 
van trobar dos parells de guants, 
una eina que serveix per extreure 
bombins de portes i 3.575 euros 
en efectiu. 

sergio carrillo

ABRAÇADA L'Ana Mejías, de la PAH, i Hanane després que els Mossos marxessin sense executar el desnonament

Tres detinguts 
quan fugien d'un 
robatori a una 
casa de Sant Fost 

SUCCESSOS

EN L'OPERACIÓ VAN DETENIR QUATRE HOMES QUE HAN ESTAT ACUSATS DE TRÀFIC DE DROGUES

Desmantellen una plantació 
de 900 plantes de marihuana

SANT FOST. Els Mossos d’Esquadra 
de Mollet i la Policia Local de Sant 
Fost van desmantellar una planta-
ció de marihuana amb 900 plantes 
a una casa aïllada a la zona de la 
Conreria. En l'operació es van dete-
nir quatre homes acusats de tràfic 
de drogues, que van quedar en lli-
bertat amb càrrecs. Segons ha in-
format Mossos, els fets es van pro-
duir pels volts de les 20 h del passat 
20 de febrer, quan agents de la Po-
licia Local de Sant Fost van rebre la 
trucada d’uns testimonis que salta-
ven un mur d'una casa. Aquests van 
alertar els Mossos, els quals es van 
desplaçar al domicili, on sorpre-
nien quatre homes sortint de l'ha-
bitatge. Alertats per una forta olor 
a marihuana els agents van entrar a 
la casa on van localitzar la plantació 
en diferents estances del soterrani i 
del primer pis.  

Mossos d'esquadra

A COBERT Les plantes estaven en diferents espais del soterrani i el primer pis
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PROGRAMA
D’ACTIVITATS 2020

29 de febrer
10 h. El Lledoner

Dones i esport
Un itinerari per donar visibilitat a les 
primeres iniciatives impulsades per 
dones en la conquesta de l’esport i 
la ciutat. A càrrec d'Andrana Cultura. 
Preu: 7€.  Org. Ajuntament.

4 de març
19 h. Mollet Hub

Xerrada Emprèn en femení, 
el camí de ser una dona 
emprenedora
A càrrec de Geoblau. 
Org. EMFO/Joventut.

5 de març
19 h. CIRD Joana Barcala 
Inauguració exposició 
Feminartist
Actuació musical i il·lustració en directe 
a càrrec de Mari Carmen Fernández 
i Ana STOrtiz, de l'AMAM. 
Org. Ajuntament.

6 de març
9 h. Ràdio Mollet 
Programa especial 8 de març 
Posa't les piles
Org. Ràdio Mollet.

12 h. Plaça Major

Lectura del Manifest
Institucional
Org. Ajuntament.

19 h. CC La Marineta 

Inauguració exposició 
Somnis desvetllats
Exposició anual del col·lectiu d'artistes 
CREA. Org. Ajuntament.

7 de març
De 10 a 20 h. CIRD Joana Barcala

Jornada de reflexió i 
feminisme
Ponències sobre diferents temàtiques 
enfocades al feminisme. Gratuïta. 
Informació i inscripcions: 
molletfeminista@gmail.com
Org. Mollet Feminista.

21 h. Mercat Vell

Teatre Barbes de balena i 
pica pica de dones
A partir de la vida de Dolors Aleu, 
primera dona llicenciada en medicina a 
Catalunya, fem memòria de les nostres 

àvies, besàvies… i reflexionem sobre el 
present. Preu: 10€.  Org. Ajuntament.

8 de març
12 h. Pl. Prat de la Riba  

Lectura del Manifest + 
cercavila reivindicativa 
Manifest dels col·lectius agrupats en 
el moviment Vaga Feminista. Segui-
dament cercavila fins al parc de Can 
Mulà, on s’organitzarà un dinar i acti- 
vitats. Informació: molletfeminista
@gmail.com
Org. Mollet feminista.

12 de març
17.30 h. CC Can Borrell

Taller infantil La finestra de 
la ciència en femení: 
Marie-Anne Pierrete i el pH 
Descobreix el pH de diferents subs-
tàncies i aprèn com pots canviar el 
seu color de manera divertida. Per a 
infants de 5 a 8 anys. Org. Ajuntament.

De 19 a 20.30 h. CC La Marineta 

Tertulia debat La bretxa 
salarial de gènere: la 
desigualtad profunda en 
l'àmbit laboral     
Org. Associació de Dones Àgora.

13 de març
De 18 a 21 h. Espai CRA'P

Taller artístic La memòria 
de la carn
Mirant la dona d'un altre temps com-
prendrem d'on sorgeix la feminitat que 
vivim avui dia. Inscripcions gratuïtes 
al CIRD Joana Barcala. Org. CRA'P.

16 de març
16.30 h. Local de la Creu Roja 
(Pl. Enric Rosès, 5) 

Taller Inqüestionables
(no ens sobren ganes, ens 
falten els perquès) 
Activitat destinada a la Gent Gran.
Org. Creu Roja. 

21 de març
17.30 h. CC La Marineta 

Cinema: Conducta
Narra la història de Clala un nen d'11 
anys de l' Havana que viu amb la seva 
mare i la relació especial amb la seva 
professora Carmela. 
Org. Mollet amb Cuba.   

23 de març
18 h. CIRD Joana Barcala

Taller Inqüestionables
(no ens sobren ganes, ens 
falten els perquès) 
Activitat destinada a la Gent Gran. 
Org. Creu Roja.

27 de març
18 h. CIRD Joana Barcala

Presentacions de treballs 
Estudis en Femení: Diez 
mujeres poetas por descubrir 
en la Generación del 27
A càrrec de Lucía García de l'Institut 
Gallecs. Org. Ajuntament.

Henkel es ven la 
marca Mistol a 
Química Oro  
MONTORNÈS. La planta que la mul-
tinacional alemanya Henkel té a 
Montornès deixarà de fabricar la 
marca Mistol. La companyia ha 
venut el primer detergent que es 
va vendre a Espanya per fregar 
plats a l'empresa valenciana Quí-
mica Oro. La venda s'ha fet efecti-
va després de més de 50 anys de 
la seva adquisió, l'any 1969. 

INVERSIONS LABORAL EL CONTRACTE DEL SERVEI EL TÉ ACTUALMENT L'EMPRESA EXPERTUS QUE ES TROBA EN CONCURS DE CREDITORS

MOLLET. L'Ajuntament ultima les 
negociacions per contractar una 
nova empresa que s'encarregui de 
la neteja i consergeria dels equi-
paments municipals. D'aquesta 
manera es preveu posar fi als 
retards amb els cobraments de 
les nòmines que des del passat 
mes d'octubre viuen els gairebé 
un centenar de treballadors que 
l'empresa Expertus té a Mollet. 
 Segons fonts del comitè d'em-

El govern ultima el contracte de
neteja amb una nova empresa

presa, el canvi podria fer-se efec-
tiu en els pròxims 15 dies. Una 
notícia que la presidenta del co-
mitè d'empresa, Beatriz Tórtola 
acull amb optimisme: "Hem estat 
molt malament amb Expertus. 
Tenim ganes que entri aquesta 
empresa nova", diu. 

Per altra banda, des del comitè 
d'empresa expliquen que actu-
alment es troben quasi al dia del 
cobrament de les seves nòmines. 

SANTA MARIA. Més d'una setante-
na d'empreses i entitats relacio-
nades amb el sector del turisme 
del Vallès Oriental es van donar 
cita divendres a la tarda al Celler 
de Can Roda de Santa Maria de 
Martorelles, en la Jornada Turis-
meVallès, organitzada pel Servei 
de Turisme del Consell Comarcal. 

L'acte va servir per explicar als  
assistents el Pla d’Accions de Tu-
risme 2020 que consta de 5 eixos 
estratègics: creació de producte 
turístic, sostenibilitat i qualitat, 
comunicació i promoció, turisme 
intel·ligent i assessorament i go-
vernança.

Certificats Biosphere
Durant la cita també es van ator-
gar els lliurament dels certificats 
Biosphere i Punts d’Informació 
Turística (PIT), a les empreses i 
entitats públiques que han acon-
seguit el diploma el 2019. En con-
cret, van ser 38 les que van acon-
seguir el Biosphere i 13 el PIT. 

PROMOCIÓ TAMBÉ VAN LLIURAR ELS CERTIFICATS BIOSPHERE

El Consell Comarcal 
exposa el Pla de Turisme

D'aquests, tres es troben al Baix 
Vallès: la Masia Can Roda de San-
ta Maria de Martorelles, Can Sala 
a Montornès i a Mollet, el Museu 
Abelló.

El conseller de Turisme del Con-
sell Comarcal, Carles Fernández, 
destacava “l’esforç d’empreses i 
ajuntaments pel compromís Bi-
osphere, que significa un esforç 
i compromís amb la qualitat i la 
sostenibilitat”. Un aspecte que 
també remarcat pel diputat de 
Turisme de la Diputació de Barce-
lona, Juan Luis Ruiz: “vol dir que 
esteu treballant  alineats amb 
l’agenda 20/30".

Per la seva banda, l’alcalde de 
Santa Maria de Martorelles, Luis 
Mariano Pintor, va posar en valor 
"la DO Alella com a reclam tu-
rístic de la comarca".

La jornada es va completar amb 
les empreses Ostrya Celler i Celler 
de Can Roda que van explicar les 
seves experiències com a Punts 
d’informació turística.  

consell coMarcal

AL CELLER DE CAN RODA  Els assistents a la Jornada TurismeVallès

Només els queda pendent la de 
febrer: "L'administrador con-
cursal es va comprometre a 
pagar-nos la nòmina a finals de 
febrer o a principis de març", 
explica Tórtola. La resta de nò-
mines, des del passat mes d'octu-
bre i fins al gener, les van cobrar a 
través de l'Ajuntament, el qual es 

va oferir a avançar aquests diners 
als treballadors. 

A banda del retard amb el co-
brament de les nòmines, els tre-
balladors també es queixen de 
la reducció de la jornada laboral  
que haurien patit des de l'entrada 
d'Expertus. Una situació, esperen, 
que pugui millorar amb la nova 
empresa.

La companyia Expertus, amb 
seu a Sant Cugat i amb més de 
8.000 treballadors, va entrar en 
concurs de creditors el passat dia 
2 de gener. 
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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

Plaça Catalunya, 1 · Mollet del Vallès ·  T. 93 570 34 28
Segueix-nos a       facebook.com/farmaciatugas

10% DE DESCOMPTE 

EN LES MARQUES 

D’AQUESTES FARINETES

Podem prevenir el coronavirus?
Què és el coronavirus? Com es contagia? 
Són preguntes que ens fem aquests dies... 
La investigació per desenvolupar una vacu-
na està en marxa, però no estarà disponible 
abans d'un any, en el millor dels casos, se-
gons l'Aliança Global per a les Vacunes i la 
Immunització (GAVI).

Hi ha un tractament eficaç contra la Pneu-
mònia de Wuhan? Actualment els malalts 
només poden ser tractats amb fàrmacs 
antivirals, d'eficàcia limitada, i amb altres 
medicaments que combaten els símptomes 
(febre, inflamació, dolor).

Recordeu que la resistència del nostre 
organisme als virus la dóna una alimenta-
ció saludable basada en productes naturals, 
amb fruites, llegums i / o verdures en cada 
àpat; prendre aigua durant el dia; rentar-se 
les mans sovint; evitar, sempre que es pugui, 
aglomeracions de risc; assegurar el descans 
nocturn i de qualitat i practicar activitat físi-

ca diària adequada a l'edat i les circumstàn-
cies personals. Sovint les situacions d'estrès 
de la vida actual ens debiliten i és molt reco-
manable reforçar el nostre sistema immuni-
tari amb productes naturals per compensar 
el desgast de les exigències del dia a dia.

La nova medicina ja es basa més en la pre-
venció i el reforç de les nostres defenses per-
què sigui el nostre propi organisme el que 
pugui resoldre la majoria de les molèsties. 

A la nostra botiga hem preparat una Se-
lecció de Productes Naturals per a nens 
i adults, que estimulen les defenses i po-
tencien les capacitats del nostre organisme 
per fer front als virus i gèrmens de contagi.

Quan estem malalts hem d’anar al metge, 
però els bons complements dietètics us po-
den ajudar a tenir cura de la salut i a fer pre-
venció, perquè no emmalaltiu amb facilitat, 
per sentir-vos bé, animosos i vitals i afrontar 
els estudis, el treball i el dia a dia amb èxit.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
Gaietà Ventalló, 9, 08100 MOLLET. 93 570 28 29       

Facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS 
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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OPINIÓ

Malgrat el seu potencial, Espanya no ha apostat mai fermament per la producció 
d'energia solar, de fet, més que impulsar-la n'ha posat traves com el nefast 
"impost al sol". Una energia neta, inesgotable i més democràtica –la llum solar 
arriba a tot arreu–, que, a la fi, pot trobar el seu trampolí definitiu amb el Reial 
Decret 244/2019 de 5 d'abril que regula la producció solar a l'Estat i que acaba 
amb les incerteses de l'autoconsum. Sembla que l'administració s'ha adonat de 
l'oportunitat i la nova normativa pot fer que aquest 2020 sigui l'any de l'impuls de 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques a llars i equipaments. A més, experiències 
com les que s'impulsa l'Escola Sant Vicenç de Mollet ajudaran a sensibilitzar els 
infants i fer-los uns consumidors més responsables, ara i en el futur.

L'ENERGIA SOLAR VEU LA LLUM

Editorial

 na toia és un ram petit de flors, però, 
també, se li diu popularment a una 
persona maldestra, poc hàbil. I és 
que no em ve al cap aquests dies al-
tra qualificació per entendre la his-

tòria política contemporània d’aquest país que 
no sigui definint aquest trànsit històric com un 
camí ple de toies (poc hàbil, mal destra). On 
tot discurs nacional d’ampli consens social, a 
banda esquerra i a banda dreta, conté reminis-
cències d’una mena d’exaltació simbòlica de la 
nostra causa nacional amb un cert aire caspós 
com també buit en la seva essència.

Aquest país s’està construint a base de crear 
toies. La idea, potser la va començar a parir Prat 
de la Riba, doncs la seva preuada Mancomuni-
tat va ser tot un referent per al nacionalisme re-
naixentista i conservador d’una Catalunya que 
se somiava plena de joia. Pujol, amb la seva in-
excusable ajuda del presidencialisme més que 
sospitós de Tarradellas, va entomar passades 
les fosques nits del franquisme aquesta mena 
de creació de hits paisatgístics de la “modernor 
nacional”. Construcció nacional, com a recurs 
dialèctic, per formar una idea on entrava en 
el coixí dels somnis humits de la plenitud na-
cional tot tipus de solucions poc solubles que 
encara en patim els seus descuits; desigual-
tats ancorades en el temps, infrafinançament, 
elitisme i desnaturalització dels suposats ele-
ments constructors del país com el cas Millet, 
la pèrdua humiliant de bancs i caixes locals, un 
empresariat que només pixa, caga i parla amb 
gent de Pedralbes en amunt, etc.

Tot plegat, és clar, es digereix pel bé de Ca-
talunya, ens deien i ens diuen. I casun conxu! 

País de toies Mira que té la màniga ample aquest país per 
aguantar encara aquesta mena de subterfu-
gis entre discursos dialèctics i metafísics de la 
“plenitud nacional” per encarar tot tipus de vi-
cissituds actuals en forma de psicodrama (1-O) 
o de telenovel·la (post-1-O). I és que com diria 
Francesc Pujols, tant la botifarra cuita (la dre-
ta) com la botifarra crua (l’esquerra) tenen un 
recurs de manual en recrear toies cada quan 
els interessa per poder digerir aquest embotit 
tant nostrat, sigui calent o fred. 

Certament, el toisme segueix viu i actiu. 
Ara en podem dir diàleg, desobediència civil, 
eixamplar la base, llibertat presos polítics, re-
ferèndum acordat però només una mica, però, 
tot plegat ens acosta a una versió de producció 
de mites en alguns casos gairebé messiànics, 
que pretenen fer-nos amorrar a la pantalla o al 
transistor a tota hora, no sigui cas que ens per-
dem ni un moment d’un “procés” que ja és una 
derrota en tota regla, encara que sense saber 
digerir.  De tot plegat, com a les millors èpoques 
de glòria del nacionalisme renaixentista no en 
trobarem ni un fet ni consumat ni encara per 
consumar, això sí, dosis d’èpica en podríem 
omplir una era plena de palla sense ni un gra.

I com no, el negoci de crear toies nacionals 
es cuina rere les bambolines dels partits i els 
mitjans. Per cert, ara resulta que l’independen-
tisme, com si no fos evident des de ja fa anys, 
està barallat i ja no s’estimen ni en públic i ara 
s’inventen, uns i altres, altres i uns, una supo-
sada divisió entre unilateralistes i els campi-
ons del diàleg. Jo diria que tot és més senzill, 
diguem-li lluita per guanyar el poder de sortir 
al balcó del Palau de la Generalitat, declarar la 
independència, i esperar assegut prenent la 
fresqueta al pati dels tarongers a que arribin 
de Madrid els senyors de negre i ens posin a 
ratlla sense moure ni les parpelles.

Ah! I per cert! Algú sap on paren el senyors 
Tsunami Democràtic? Hi ha uns milers de per-
sones que els esperen a l’entrada de l’aeroport 
per agrair-los la gran idea de fer-la grossa, i de 
moment, desaparèixer com si res...

U

GERARD
PIÑERO
Pagès i cuiner

Promou:
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El descrèdit de la justícia es 
reforça quan els afers polítics 

cauen en mans dels tribunals i 
aquests fan decantar la balança

cap a la banda de l'escarment

a primera definició de justícia 
que trobem al diccionari nor-
matiu ens diu: virtut moral 
per la qual hom té com a guia 

la veritat, hom és inclinat a donar a cadas-
cú el que li pertany, a respectar el dret. La 
iconografia clàssica ens representa la jus-
tícia amb una figura femenina amb els ulls 
tapats i una balança donant a entendre que 
no jutja persones sinó fets, i que té el pro-
pòsit  de trobar l’equilibri entre les dues 
parts en litigi. 

La definició i la imatge de justícia ens in-
dueixen a pensar en imparcialitat, objecti-
vitat i neutralitat, però aquests conceptes 
decauen massa sovint quan es jutgen de-
terminats fets, quan elements de la judica-
tura actuen amb un biaix ideològic concret 
o quan  els tribunals juguen a favor dels po-
ders fàctics. Sentències com les de la Mana-
da, la del Procés o sobre les hipoteques fan 
minvar la confiança en el sistema judicial.  
El descrèdit es reforça quan els afers polí-
tics cauen en mans dels tribunals i aquests 
fan decantar la balança cap a la banda de 
l’escarment, o quan els alts magistrats fan 
cas omís de sentències europees.  

Aquests dies es representa al Teatre Na-
cional de Catalunya l’obra Justícia del dra-

L

JUSTÍCIA

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

maturg Guillem Clua, on el molletà Josep 
Maria Pou interpreta el paper del jutge 
Gallart, que ha entrat en una fase de dete-
riorament cognitiu en què li afloren situa-
cions personals i professionals del passat.  

Per l’escena passen, també, les injustíci-
es comeses en nom de la justícia, les fal-
sedats i contradiccions entre el que diu i 
el que fa el protagonista. Tanmateix, els 

que jutgen són  persones i els personatges 
de l’obra, també. La ficció i la realitat es 
manlleven arguments i, fàcilment, imagino 
determinats jutges i fiscals en la mateixa 
etapa senil del jutge Gallart i arribo a la 
conclusió que hi ha judicis amb sentència 
predeterminada més enllà del que es fa 
cada any al Carnestoltes.  

La toga i el birret camuflen la persona, 
esperem que algun dia a determinats to-
gats els caigui la màscara.

Bústia

Incidències amb els autobusos

Darrerament, hi ha hagut una sèrie de 
talls de trànsit que han afectat la circula-
ció dels autobusos que circulen per la ciu-
tat, tant les línies interurbanes com el bus 
urbà: per la rua de Carnaval (23 de febrer)
que afectava totes les línies interurbanes 
(302/303, 320, 330/332, 360/361) i un 
tall per obres a Onze de setembre (24 de 
febrer) que afectava el bus urbà. En amb-
dós casos, tot i ser talls previstos, no s'ha 
informat adequadament de les alteraci-
ons als recorreguts dels busos i els desvi-
aments previstos, parades anul·lades, etc.
En el cas del bus urbà, el recorregut alter-
natiu es va veure modificat un cop iniciat 
el servei ja que no s'havia concretat entre 
l'Ajuntament i Sagalés.

A més, dimecres 19 de febrer un vehicle 
del bus urbà va patir una avaria i mentre 
es feia la substitució es va perdre una ex-
pedició i no se'n va informar als usuaris i 

usuàries que van patir retards per si els 
calia buscar una alternativa. Un cas similar 
és el de dissabte 1 de febrer, quan un tall 
imprevist va desviar també totes les línies 
interurbans i conductors/es van haver 
d'improvisar per manca d'avís.

Des de Molletopina no entenem per 
què en el talls previstos no s'està infor-
mant com ja s'havia fet en altres ocasions. 
També ens agradaria que l'Ajuntament i 
Sagalés acordessin un protocol d'actua-
ció davant d'alteracions i imprevistos per 
poder informar adequadament a totes les 
persones usuàries pels múltiples canals 
existents (web, xarxes, aplicacions, panta-
lles). Entre tots i totes podem millorar el 
transport públic de #Mollet!"

 col·lectiu mollet opina 
mollet del vallès

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’au-
tor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els 
escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que 
es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.
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MOLLET. Sergi Panadero i Nil Roca, 
jugadors del Barça d'hoquei pa-
tins, van fer embogir el Pavelló 
Riera Seca i la base del Mollet HC 
durant la tarda del dimarts. En 
gairebé dues hores, els dos pro-
fessionals van delectar amb tocs 
de qualitat i consells als infants 
del club molletà. 

Panadero és tota una institu-
ció en el món de l'hoquei patins, 
i és un dels cinc jugadors que 
més títols ha aixecat en la his-
tòria del FC Barcelona amb més 
d'una cinquantena, mentre que 
Nil Roca és una jove promesa de 

la secció que apunta a una llarga 
trajectòria. "Va ser una bogeria 
perquè tot allò que es relaciona 
amb el Barça fa embogir. Són 
dos jugadors importants en la 
secció d'hoquei patins i per als 
nostres infants va ser una pas-
sada", va admetre el president del 
Mollet HC, Leo Conde, que explica 
que els dos jugadors van entrenar 
amb tots els equips de la base, des 
d'escola fins a juvenils.

Nil Roca ja havia rodat per la 
pista molletana amb la selecció 
catalana, que fa sessions de tec-
nificació des de fa molts anys al 

Riera Seca. "És maco venir aquí 
i jugar amb els infants i ens ho 
passem bé. A més, jo havia vin-
gut molt a Mollet a entrenar 
amb la selecció catalana. Fa goig 
que els clubs tinguin tanta base 
i escola",  va explicar Nil Roca. Pel 
que fa a Panadero es va recordar 
de la seva infantesa: "Quan tenia 
aquesta edat i et venia una visi-
ta, et feia molta il·lusió. Ara som 
nosaltres qui ho podem fer, i 
molt contents de fer-ho". 

D'altra banda, els equips sèniors 
del club molletà tenen jornada de 
descans el cap de setmana.  jl r.b.

fc Barcelona

HOQUEI | Base ENTRENAMENT DELS DOS PROFESSIONALS AMB LA BASE DEL MOLLET HC

Panadero i Roca, del Barça, 
fan embogir el Riera Seca

ESPORTS
El CB Mollet B rep el Santa ColomaEl Cros de Parets preveu prop de 400 atletes
El Recanvis Gaudí Mollet B rebrà diumenge el 
Santa Coloma, penúltim del grup 1 de la Copa Catalunya. El filial molletà ocupa el 6è lloc. Pel 
que fa a l'Escola Sant Gervasi, quart per la cua, 
visita diumenge el Sant Josep, de la part baixa.

El Club Atletisme Parets celebrarà demà dissabte la 13a edició del Cros 
Esportiu de Parets. La cursa es dividirà en diferents categories d’edat escolar, és a dir, des de mini fins a juvenil, de 10 a 12.20 h. Tot i que també hi haurà la cursa open, d'adults, a partir de les 9.30 h. El cros 
tindrà lloc en la zona d'atletisme de Parets, prop del pavelló municipal.  

BÀSQUET | EBA ELS DE JOSEP MARIA MARSÀ SÓN TERCERS

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
intentarà oblidar les derrotes de 
les últimes setmanes contra el 
penúltim classificat, el Palma. Els 
molletans venen  de perdre a la 
pista del totpoderós i líder, el CB 

El Recanvis Gaudí Mollet 
contra el penúltim, el PalmaTarragona, per 78 a 57, i ara més 

que mai l'equip molletà necessi-
ta guanyar per continuar amb el 
pols per la promoció d'ascens.

El Mollet ocupa el 3r lloc amb 12 victòries, empatat amb Corne-
llà, Castelldefels, Mataró i Valls. 
Per la seva banda, el Palma és 
penúltim classificat amb tan sols 
quatre victòries.  

EN JOC  Paco González, del Mollet HC, explica la sessió a la base amb Sergi Panadero i Nil Roca, al seu costat

CB MOLLET - PALMA 
Diumenge, 1  13 h Mollet

Segona Catalana EL MOLLET FEMENÍ, EN LLUITA PER LA SALVACIÓ

Disset victòries del Sant Gervasi femení
L'Escola Sant Gervasi femení va directe cap a l'ascens a la Primera 
Catalana. L'equip molletà va sumar diumenge la seva dissetena victòria en 
disset partits després de guanyar el Can Parellada, per 64 a 74. El pròxim 
partit serà diumenge a casa, a les 18.45 h, contra el Vilassar de Dalt, 
antepenúltim. Pel que fa el CB Mollet femení, va sumar una important 
victòria per la salvació contra el Neus, 49 a 45. Les molletanes, al quart 
lloc per al cua, visiten dissabte les segones, l'Argentona. 

sant gervasi
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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 
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MOLLET.  La UE Molletense afronta 
el repte de disputar els propers 
cinc partits de la Segona Catala-
na al municipal de la Zona Sud. 
L'equip d'Antonio Filgaira, que 
ocupa el 8è lloc a vuit punts de la 
promoció d'ascens, té l'oportunitat 
d'enganxar-se en la lluita per l'as-
cens al tram final de la temporada.

L'equip molletà juga ara cinc 
partits com a local perquè du-
rant la primera volta es va veure 
obligat a fer-ho de visitant per la 
instal·lació de la nova gespa al 
camp municipal. Dissabte, rebrà 
el Montcada, que és penúltim, i 
posteriorment a Sant Pol (3r), 
Racing Vallbona (11è), Unifica-
ció Santa Perpètua (15è) i Unifi-
cació Llefià (1r). "Pot semblar 
que sigui un avantatge, però jo 
no ho veig així. És molt difícil 

guanyar partits i més fer-ho en 
cinc seguits. Jugar com a local 
no t'assegura la victòria i no és 
transcendental", admet el tècnic 
Antonio Filgaira, qui confia en la 
seva plantilla: "Ja hem guanyat 
quatre partits seguits, però cal 
ser prudents i els rivals són 
complicats".

El primer rival, dels propers 
cinc, és el Montcada, que és pe-

Molletense

FUTBOL | Segona Catalana  L'EQUIP D'ANTONIO FILGAIRA TÉ LA PROMOCIÓ D'ASCENS A VUIT PUNTS

La Molletense jugarà cinc 
jornades seguides al Zona Sud

núltim i encadena dues derrotes 
seguides. "Els he vist jugar dar-
rerament i puc dir que és un 
conjunt sòlid, que ha canviat 
molt de la primera volta i serà 
un rival dur", fa referència el tèc-
nic al partit que la Molletense va 
guanyar a Montcada, per 0 a 1.

Antonio Filgaira admet que 
l'equip afronta els partits sense 
pressió i amb confiança.  jl r.b.

EQUIP Concentrat abans de la victòria contra Premià, per 2 a 1

ATLETISME | Base EL CLUB PRESENTA UNA TRENTENA D'ATLETES

MOLLET.  El Club Atlètic Mollet va 
participar amb sis equips i 32 atle-
tes en el Campionat d’Espanya de 
Clubs de Cros Llarg i Relleus Mix-
tos a Sòria, Castella i Lleó. L'equip 
molletà aspirava a les medalles i 
es va quedar sense cap, tot i que 
va quedar-se a les portes amb els 
dos equips sub-20, el masculí i el 
femení. 

Aquesta era la primera vegada 
que l'Atlètic Mollet presentava 
una trentena d'atletes, però el 
club s'havia posat com a objectiu 
pujar al podi. "Per uns motius i 
d'altres, no hem tingut la sort 
necessària", admet el seu res-
ponsable, Rogelio Vega, que tot i 
no guanyar cap medalla es mostra 
molt content de l'àmplia expedició 
molletana: "El treball està fet, els 
resultats arribaran".

Els dos equips que més a prop 

van estar de les medalles van ser 
el sub-20 masculí, que va acabar 
sisè lloc, i el sub-20 femení, vuitè. 
Un dels atletes que va competir, 
tot i patir ampolles als peus, va ser 
Isaac Paradas, que no va poder fer-
ho al seu màxim nivell. "En condi-
cions normals, Paradas haguès 
fet una marca bona i la medalla 
hauria estat nostra. No ha pogut 
ser", deia Vega, que també expli-
cava a mala sort de l'equip sub-16 
femení, que va ser 14è. "En els 
primers metres van treure-li la 
sabatilla a Claudia de la Piedra 
i va competir amb un peu des-
calç", comenta.

També va participar l'equip 
masculí sub-18, que va ser 16è; 
el sub-16 masculí, 24è; i el sub-23 
masculí, no va poder puntuar per-
què només van acabar tres atletes 
el circuit de Sòria.  jl r.b.

L'Atlètic Mollet frega les 
medalles a l'estatal de Sòria

rogelio vega

MOLLETENSE -  MONTCADA
Dissabte, 29  17.00 h Mollet

Primera Catalana

El CF Mollet UE contra 
un rival directe
MOLLET. El CF Mollet UE jugarà 
diumenge al camp d'un rival di-
recte en la lluita per la perma-
nència, L'Escala. El conjunt de 
Jordi López ocupa el 12è lloc amb 
22 punts –amb un marge de dos 
punts respecte el possible des-
cens–, mentre que els gironins 
són desens amb 23 punts. 

Quarta Catalana

La UD Lourdes rep el 
Palau-solità 
MOLLET. La UD Lourdes vol capgi-
rar la ratxa negativa de resultats 
després de sumar només una vic-
tòria en cinc partits. Diumenge, a 
les 16.30 h, l'equip del municipal 
Juan Bocanegra rebrà el Palau-so-
lità i Plegamans, que és 11è amb 
15 punts. La Lourdes ocupa el 8è 
lloc amb 26 punts. 

FUTBOL SALA | Primera 

La Unió FS Mollet vol 
sorprendre el líder
MOLLET. La Unió FS Mollet re-
brà dissabte el líder en solitari 
del grup 1, el CFS Vilamajor, que 
suma 34 punts amb un balanç 
d'11 victòries, 1 empat i 3 derro-
tes. L'equip molletà ocupa el 6è 
lloc amb 22 punts i té la promo-
ció d'ascens a 11. El duel serà a Ca 
n'Arimon, a les 17 h. 

CICLISME | Júnior EL CAP DE SETMANA FARÀ DUES ETAPES MÉS

El CC Mollet s'estrena a Castelló
El Transluján-CC Mollet s'ha estrenat aquesta temporada al Trofeu Víctor 
Cabedo, que té lloc a Castelló. A la primera etapa de dissabte, de 95 km, el 
millor corredor molletà va ser Pol Mulet, que va acabar 26è de la 
general. Pel que fa a la contrarellotge per equips del diumenge, de 6 km 
a Vila-real, el Mollet va acabar a 36 segons de l'equip campió, el Bathco. 
Aquest cap de setmana disputarà les dues últimes etapes del trofeu.

cc Mollet

SUB-23 Atletes del club molletà al cros estatal de Sòria
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Nou claus per un bon
manteniment del cotxe
Mai s'ha de descurar 
el manteniment de 
l'automòbil, ja que les 
conseqüències que 
pot tenir el mal es-
tat d’algun dels seus 
components pot fer 
que deixi tirats als 
seus usuaris enmig 
de la carretera, o en 
el pitjor dels casos, 
que causi un accident 
greu. Per fer una po-
sada a punt, cal fi-
xar-se en l’estat dels 
següents punts bàsics.

Comprovar l’estat de les escombre-
tes, el nivell del líquid de neteja i el 
correcte funcionament del sistema.

Comprovar que els pneumàtics 
estiguin a la pressió adequada. Asse-
gurar-se que tinguin una profunditat 
de dibuix legal (més d’1,6 mm). I re-
alitzar l’equilibrat i paral·lel de les 
rodes.

Mantenir la bateria neta i sense hu-
mitats.

Comprovar el nivell del líquid de 
frens. Revisar que el fre de mà tingui 
la suficient tensió. I assegurar-se que 
les sabates de fre i/o els discos de fre 
no estiguin desgastats.

Comprovar el nivell de l’oli. Asse-
gurar-se de realitzar el canvi del fil-

tre cada vegada que es canvia l’oli.
Assegurar-se del bon funciona-

ment dels llums i revisar l’estat dels 
vidres dels fars.

Revisar el nivell de líquid anticon-
gelant, i assegurar-se de realitzar la 
substitució total del líquid refrige-
rant cada 2 anys o 60.000 km.

Donar un cop d’ull a l’estat dels 
amortidors i els molls que componen 
la suspensió. En cas de tenir un ve-
hicle de suspensió hidràulica, com-
provar el nivell del líquid hidràulic. 
Assegurar-se que la suspensió no 
faci sorolls estranys que indiquin un 
possible desgast.

Realitzar una revisió de l’estat del 
filtre de l’aire. Comprovar l’estat de 
les bugies i procedir a la seva neteja.

Existeixen tecnologies capaces de de-
tectar la fatiga, la somnolència o l’estat 
d’ànim d’un conductor. El problema 
d’aquests dispositius és que són molt 
cars, i és difícil que s’implantin als ve-
hicles.

Conscients d’aquest problema, un 
grup d’investigadors de la Universitat 
Estatal de Washington han desenvolu-
pat un sistema econòmic per detectar 
la somnolència. Els experts han disse-
nyat un sistema electrònic que s’allotja 
al volant i que controla els seus movi-
ments. El nou volant s’ha desenvolu-
pat a partir d’un estudi en el qual han 
participat 29 persones que van treba-
llar conduint durant 10 dies en horari 
nocturn. Se’ls pretenia induir nivells 
moderats de fatiga i van ser sotme-
sos a diferents proves d’agudesa per 
determinar el seu grau de vigilància 
psicomotora. Després d’analitzar tots 
els resultats, es van identificar dues 
variables en els moviments del volant i 
la posició en el carril de circulació com 
els millors indicadors que delataven 
que el conductor tenia fatiga i somno-
lència.

Els experts expliquen que la varia-
bilitat del volant és molt petita però 
suficient per predir que s’està pa-
tint fatiga, i és detectada molt abans 
que es comenci a perdre el control 
durant la circulació per un carril. 

 amic - tot sant cugat

Detectar la 
somnolència

AUTOMOCIÓ
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MOLLET. El Club Muntanyenc de 
Mollet ha obert el període d'ins-
cripcions de la 6a edició de la Ca-
minada Mollet-Montserrat, més 
sostenible mediambientalment. 
La prova, no competitiva, farà el 
seu recorregut habitual de 53 km 
el pròxim 18 d'abril, amb un límit 
de 150 participants.

D'entre les accions sostenibles 
que enguany s'incorporen hi ha la 
utilització de plats i gots recicla-
bles i abandonar els de plàstic. A 
més, el menjar que es proporcio-
narà en l'avituallament serà més 
saludable. "La Mollet-Montserrat 
pren consciència mediambien-
tal i substituïm els plats i gots de 
plàstic, per altres que són reu-
tilitzables", explica un dels mem-
bres del Club Muntanyenc, Arcadi 
Munròs, que adverteix que ja fa 
anys que el recorregut està marcat 
per cintes biodegradables: "Tot 
i que nosaltres les recollim un 
cop ja s'ha celebrat la camina-
da, les cintes que fem servir són 
biodegradables i ens les cedeix 

la Federació d'Entitats Excursio-
nistes de Catalunya (FEEC)".

El recorregut de la cursa serà 
l'habitual dels darrers sis anys, 
tot i que pot haver-hi una peti-
ta modificació, apunta Munròs, 
que remarca que la caminada no 
és competitiva "però qui vulgui 
fer-la corrents, ho pot fer, sota 
la seva responsabilitat". La xifra 
d'inscrits dels darrers dos anys 

cMM

CAMINADA  L'ACTIVITAT ESPORTIVA NO COMPETITIVA SERÀ MÉS SOSTENIBLE MEDIAMBIENTALMENT

Obertes les inscripcions de la 
Mollet-Montserrat del CMM

supera el centenar de participants 
i per a l'edició del 2020 confien 
mantenir-la i en cas de superar-la, 
el límit seran els 150 dorsals dis-
ponibles, que ja estan a la venda. 

El preu per inscripció és de 18 
euros per als socis de l'FEEC i de 
22, per a la resta. A més, l'organit-
zació posa un servei d'autor per 
tornar de Montserrat amb un preu 
de 10 euros.  jl r.b.

2018 Uns participants en l'arribada de la Mollet-Montserrat

Segona Divisió

MOTOR | F1 VALTTERI BOTTAS REGISTRA LA VOLTA MÉS RÀPIDA

MONTMELÓ. Els equips del Mun-
dial de la Fórmula 1 afronten la se-
gona, i darrera, setmana d’assaigs 
al Circuit de Barcelona-Catalunya. 
L'asfalt montmeloní tancarà la pa-
rada d'entrenaments avui diven-
dres, tot i que ha deixat imatges i 
moments per al record. 

Un dels moments va tenir lloc  en 
el tercer dia de pretemporada de la 
Fórmula 1, quan el finlandès Valt-
teri Bottas, de Mercedes, va adju-
dicar-se la volta més ràpida d’uns 
assaigs, establerta ara en 1:15.732, 
un rècord que ostentava Sebastian 
Vettel. La primera setmana de For-
mula 1 va acabar trencant rècords. 
Bottas, a més del recent registre, 
ostenta també la volta més ràpi-
da de la història del Circuit des 
que aquest adoptés la seva actual 
configuració el 2007, aconseguida 
durant la sessió de classificació del 
Gran Premi d’Espanya (1:15.406) 
de 2019. Les fletxes platejades 
continuen imposant la seva llei al 
traçat barceloní. Lewis Hamilton 
també va despuntar en la taula de 
temps, concretament, amb el se-
gon millor registre (1:16.516).

19 pilots en pista
La quarta jornada, que va tenir lloc 
dimecres, va estar marcada per 
una gran activitat, especialment 
pel que a la quantitat de pilots, 
entre els quals es va imposar Ro-
bert Kubica (Alfa Romeo). Precisa-
ment, el dia en què es va batre el 

rècord de 19 pilots en pista durant 
la pretemporada, un pilot prova-
dor va endur-se el millor crono de 
tots amb l’1:16.942 als comanda-
ments del C39 i calçant els pneu-
màtics tous. 

Encara hi ha temps fins avui di-
vendres –l'últim dia de tests ofi-
cials en l'asfalt montmeloní– per-
què les escuderies puguin seguir 
millorant. L’accés al Circuit pels 
aficionats s’efectua per la Porta 3 i 
l’estacionament dels vehicles es fa 
pel pàrquing C. 

La pretemporada de la F1 
al Circuit, en la recta final

circuit

EN PISTA Sebastian Vettel i Lewis Hamilton en l'asfalt montmeloní

Deixa la presidència

El president del Circuit de 
Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera, 
ha fet oficial la renúncia al seu càrrec 
durant el consell d’administració 
d'aquest dimarts. Després de nou anys 
al capdavant de la instal·lació 
esportiva, Aguilera deixa la 
presidència a petició pròpia i per 
motius personals. En un comunicat de 
l'equipament esportiu, el consell 
d’administració del Circuit agraeix a 
Vicenç Aguilera la seva "dedicació i 
compromís al llarg d’aquests anys" i 
anuncia que properament es 
comunicarà el nom de la persona que 
ocuparà el càrrec de president. 

VICENÇ AGUILERA 
RENUNCIA AL CÀRREC

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor EL CAN CALET CONTRA EL DESÈ

L'Sporting Montmeló, amb 
urgències contra el Manlleu

El CD la Concòrdia vol 
assaltar el cinquè 
lloc del CN Caldes 

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
visitarà diumenge la pista del CN 
Caldes amb l'objectiu de saltar a la 
cinquena plaça, del grup 2 de la 
Segona Divisió. Les llagostenques 
són sisenes amb 33 punts, men-
tre que les calderines ocupen el 
cinquè lloc amb 35 punts. "És un 
partit important perquè tenim 
opcions d'entrar entre les cinc 
classificades i segiur aspirant a 
la promoció d'ascens", valora el 
tècnic llagostenc, Javier Ruiz. 

BAIX VALLÈS. L'Sporting Montmeló 
necessita guanyar contra el Man-
lleu per intentar escurçar la dife-
rència per salvar-se de cara al tram final de la temporaada. Els mont-
melonins ocupen l'últim lloc amb 

CN CALDES - LA CONCÒRDIA
Diumenge, 1 11.45 h CaldesCASTELLAR - CAN CALET

Dissabte, 29 17.30 h Castellar

SPORTING MONTMELÓ - MANLLEU
Dissabte, 29 19 h Montmeló

FS PARETS - LLORET
Diumenge, 1 12 h Parets

nou punts i les posicions de per-
manència queden a cinc. El seu ri-
val, el Manlleu és 7è amb 20 punts. 

Pel que fa al Parets, rebrà diu-
menge el Lloret en un duel de dos 
equips amb dinàmiques similars. 
El Parets suma quatre punts dels 
darrers sis possibles, i el Lloret, 
sis de sis. De fet, els dos conjunts 
aspiren a la victòria per seguir 
allunyant-se de la zona baixa de la classificació.

Per la seva banda, el Can Calet, 
de Sant Fost, visita el Castellar, 
que és 10è amb 15 punts. Els sant-fistencs tenen les plaaces d'ascens 
a dotze punts. 
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La molletana Carmen 
Suero presenta el seu 
primer llibre, 'El escalón'

LITERATURA  L'ACTE SERÀ DIMARTS A LES 19.30 H A LA MARINETA

CARMEN SUERO

c.s.

MOLLET. El Museu Abelló i l’Ajunta-
ment de Mollet han convocat una 
nova edició del certamen artístic 
bianual Mollet Art 2020. Memorial 
Cesc Bas, que vol servir per donar 
suport a l’obra de joves creadors. 
Hi poden participar els artistes 
nascuts després de l’1 de gener de 
1985 i el termini per presentar les 
propostes acaba el 4 de maig.

Mollet Art al Museu és una de les 
modalitats del concurs, i s'adreça a 
projectes o obres de temàtica i for-
mat lliure pensats per ser exposats 
en una sala d’art. El jurat seleccio-
narà les que formin part de l’expo-
sició Mollet Art’20, que s’inaugura-
rà al Museu Abelló el 15 d’octubre 
de 2020. Hi haurà una dotació eco-
nòmica de 350 euros per proposta 
seleccionada –un màxim de tres 
projectes–.

I Mollet Art a la Ciutat és l'altra 

categoria competitiva. En aquest 
cas s'inclouen projectes de temàti-
ca i format lliure, pensats per ser 
realitzat durant el 2020, i que tin-
guin una estreta vinculació amb el 
teixit social de la ciutat i el territo-
ri. L'artista ha de proposar l’espai 
expositiu per a la seva obra. El ju-
rat seleccionarà l'obra guanyado-
ra, que tindrà una dotació econò-
mica de 700 euros.

Per últim, es torna a apostar per 
apropar noves formes d’art entre 
el jovent amb la modalitat de Mo-

llet Art Formació. Enguany es pro-
posa un taller de fotografia artísti-
ca amb dispositius mòbils, a càrrec 
de Fernando Prats. S’hi poden ins-
criure totes les persones interes-
sades majors de 16 anys. El taller 
serà el dissabte 9 de maig de 2020, 
i el resultat s’exposarà al Racó de 
l’Artista durant el mes d’octubre. 

ART  ESTÀ ADREÇADA A JOVES CREADORS MENORS DE 35 ANYS

ITHAN GIBLA  El guanyador de l'última edició, el 2018, explicant l'obra

arxiu

El Museu convoca una 
nova edició del Mollet Art

MÉS ACTIVITATS

Cap de setmana
per celebrar el
Dia d'Andalusia
Can Gomà tornarà a acollir les 
actuacions per celebrar el Dia 
d'Andalusia, organitzat pel Cen-
tro Cultural Andaluz de Mollet. 
Serà dissabte a partir de les 19 
h amb els balls dels quadres de 
l'entitat molletana: Triana i Arte 
y Compás. També es presentarà  
el nou quadre de ball, anomenat 
Semillas Flamencas, hi actuarà el 
coro Amigos del Rocía i el grup 
convidat serà Brisas. D'altra 
banda, i com també és tradicio-
nal, l'església de Sant Vicenç farà 
diumenge (10.45 h) una missa 
en honor a la diada andalusa. A 
continuació tindrà lloc la cerca-vila fins a la plaça Prat de la Riba, 
on es farà la hissada de la ban-
dera. Per últim, tota la comitiva anirà fins a la plaça d'Andalusia, per fer l'ofrena floral, i clourà el 
recorregut a Can Gomà, amb un 
pica-pica per als assistents. 

Conèixer les fonts 
de Santa Maria amb 
'El conte de l'Iu'
El Consorci del Parc de la Serra-
lada Litoral portarà diumenge 
(10 h) El conte de l'Iu i les fonts 
a Santa Maria de Martorelles. 
Amb un recorregut de 6,1 quilò-
metres, s'explicarà una aventu-
ra a cada font que hi arribin. La 
sortida serà a la plaça Joan Ma-
tons i les inscripcions es poden 
fer a www.aulabgt.com/agenda.

CULTURA
'Star Wars' i 'Frozen', al cicle de cinema a la Fiveller
El cicle de cinema de Sala Fiveller, organitzat per l'Ajuntament de Mollet, torna a programar un parell de films aquest cap de setmana. Dissabte (18 h) 
serà el torn per a l'episodi 9 d'Star Wars, El ascenso de Skywalker. I diumenge 
(12 h) es podrà gaudir de Frozen II. El preu de les entrades és de 3 euros per 
cadascuna d'aquestes dues pel·lícules, que es van estrenar el 2019.

Nova edició de la Festa de l'Olla
L'Ajuntament de Martorelles organitzarà 
diumenge la quarta Festa de l'Olla. A les 14 h 
arrencarà el dinar –escudella i carn d’olla–, i a 
les 16 h serà el concurs de barrets estrafolaris. 
Tot plegat tindrà lloc al parc de Can Sunyer.

MOLLET. La molletana Carmen Su-
ero presentarà dimarts (19.30 h) 
el seu primer llibre, El escalón –pu-
blicat aquest 2020–, al Centre Cul-
tural La Marineta.

Una dona que està a punt de 
fer els 40 anys es queda tancada 
fortuïtament a la seva habitació, 
sense poder-ne sortir. Durant 
aquelles hores, s'asseu a l'esglaó 
que separa el dormitori de la ter-
rassa i comença a fer una revisió 
de la seva vida, reflexionant sobre 
sentiments, pors, aspectes del seu 
passat, de les seves relacions i de 
la seva pròpia identitat. Després 
de tot, arriba a unes conclusions 
sorprenents que faran que canviï 
el rumb del seu futur en el moment 

que abandoni aquell esglaó. Un 
esglaó que, finalment, no és el que 
semblava ser.

Aquesta reconeguda crisi dels 
40 és base de l'obra, "una edat en 
què ens replantegem si la vida 
que tenim és la que realment vo-
lem viure", apunta la molletana.

D'altra banda, Suero, qui és psi-
còloga, admet: "El llibre està im-
pregnat de la meva investigació 
com a psicòloga". I també explica 
que fa molts anys que escriu i que 
quan ho fa entremescla "petites 
vivències personals i reals". 
Tanmateix, tot i que alguns passat-
ges de la novel·la sorgeixen de si-
tuacions reals, tot plegat ho acaba 
presentant de manera ficcionada.

Sobre el seu estil a l'hora d'es-
criure, l'autora el defineix de 
"lleuger i profund". A més, Suero, 
qui sovint escriu poesia, assegu-
ra que El escalón té molt d'aquest 
"tinter poètic".

L'acte de presentació anirà a 
càrrec de l'escriptora i de l'editor 
del llibre, Alberto Trinidad –de 
l'editorial La Equilibrista–. La mo-
lletana espera que la sessió pugui 
servir per conversar tots plegats 
sobre la temàtica de l'obra. I en 
acabar, Suero signarà i dedicarà 
tots aquells llibres que es comprin, 
i l'acte clourà amb unes copes per 
als assistents.  sergio carrillo

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

Matí assolellat i fred a 
primera hora.  A partir 
de migdia, augment de la 
nuvolositat, en general de 
tipus alt, però també amb 
alguns núvols baixos.

El pas d’un front, amb 
vents aponentats, ens por-
tarà nuvolositat variable, 
més abundant a la tarda, 
però sense precipitació.

Continuarem amb una 
situació de ponent, que en 
aquest cas farà baixar la 
temperatura, amb núvols 
abundants.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 20 19ºC 3ºC 15ºC - 23 km/h SSW

DIVENDRES, 21 19ºC 5ºC 15ºC - 26 km/h SSW

DISSABTE, 22 18ºC 5ºC 14ºC - 16 km/h SE

DIUMENGE, 23 23ºC 5ºC 19ºC - 21 km/h SSW

DILLUNS, 24 23ºC 6ºC 19ºC - 19 km/h W

DIMARTS, 25 17ºC 6ºC 12ºC - 18 km/h SE

DIMECRES, 26 19ºC 7ºC 13ºC - 32 km/h W

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

dissabte 29

diumenge 1

divendres 28
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L'empresa molletana Renova interi-
ors va celebrar enguany el seu 25è 
aniversari, sent una de les empreses 
més antigues de la capital baixvallesa-

na en interiorisme i reforma integral.
L'octubre de 1994 una parella jove 

va obrir les portes d'una petita botiga 
amb molta il·lusió,  convertint-se, avui 

en dia, en un referent de disseny per a 
la comarca. El compromís, l'esforç i la 
dedicació de cada un dels integrants 
de Renova interiors són el pilar que 
ha fet créixer aquesta empresa. La 
professionalitat i el treball en equip 
són dos factors indispensables per 
seguir fer-los créixer dia rere dia.

Renova interiors estan dedicats a 
oferir un servei integral, i disposen 
de decoradors, muntadors-ebenistes 
i paletes propis per garantir el millor 
acabat per als clients.

RENOVA INTERIORS
Via de Ronda, 75 - MOLLET

Tel. 93 570 83 11

renovainteriors.com - info@renovainteriors.com

Amb l’ús i els rentats, la roba, general-
ment la de cotó, va generant borrissol, 
la qual cosa li dóna un aspecte des-
cuidat. Aquests són alguns trucs per 
treure el borrissol de la vostra roba.

El primer i principal és respectar 
els cicles de rentat, temperatura de 
l’aigua i productes recomanats per 
a cada tipus de tela per evitar la for-
mació de borrissol. També s'ha de re-
visar les butxaques, revisant que no 

hi hagi papers. El vinagre pot ser un 
aliat a l’hora d’evitar el borrissol, afe-
gint-ne una tassa quan renteu.

Per treure el borrissol ja format es 
poden utilitzar elements que segu-
rament hi hagi a casa, com la cinta 
adhesiva, el més ampla possible. Es 
recomana col·locar la peça de roba en 
una superfície plana, embolicar-se els 
dits en cinta, amb la part adhesiva cap 
a fora, i pressionar en les zones on hi 

El borrissol de la roba hagi borrissol.
També es pot utilitzar una pedra 

tosca, de forma suau i amb cura de no 
danyar les peces.

Un altre procediment és utilitzar 
una màquina d’afaitar, però cal tenir 
en compte que es pot fer malbé la tela.

També hi ha raspalls especials per 
treure borrissol.

En cas de no poder treure el bor-
rissol, es pot acudir a una bugaderia, 
on podran solucionar el problema. 

 amic - tot sant cugat

Renova interiors celebra 25
anys com a referent a la comarca
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L'AV de Santa Rosa, guanyadora 
local per novè any consecutiu 
de la rua del carnaval de Mollet

MOLLET. L'Associació de Veïns de 
Santa Rosa es va tornar a procla-
mar guanyadora local, per novè 
any consecutiu, de la rua del car-
naval de Mollet, que va tenir lloc 
diumenge, i que va comptar amb 
més d'un miler de persones.

Els dracs i vikings de la compar-
sa anomenada Einherjar repre-
sentats per l'entitat molletana van 
obtenir el premi Ajuntament de 
Mollet a la millor comparsa local, 
per un valor de 800 euros. L'AM-
PA de l'Escola Montseny, amb 
l'anomenada Fantasía Cherokee, 
va endur-se el segon premi a mi-
llor comparsa local (400 euros); i 
l'AMPA de l'Escola Abelló, amb la 
disfressa Les quatre estacions, va 
guanyar el premi JFG Car Àudio a 
la tercera millor comparsa local 
(200 euros). La darrera comparsa 

molletana premiada va ser la de 
l'AMPA Escola Sant Jordi, que amb 
les disfresses de Willy Wonka i la 
fàbrica de xocolata van guanyar el 
premi Mobles Chacón a la millor 
comparsa juvenil, per un valor de 
250 euros.

Pel que fa a les comparses pre-
miades fora de Mollet, el Grup 
Endansa de Montcada i Reixac va 
rebre el premi So i Llum JCA (800 
euros) a la millor comparsa repre-
sentant The Chinese Zodiac, The 
Five Elements. I el premi Q-Am 
Produccions a la segona comparsa 
fora de Mollet (400 euros) va ser 
per a la Casa de Andalucía de Santa 
Perpètua de Mogoda, amb Emer-
gència climàtica.

Les entitats molletanes partici-
pants en la rua, que no van estar 
premiades a les categories ante-

POPULAR  L'AMPA DE L'ESCOLA MONTSENY, AMB FANTASÍA CHEROKEE, I L'AMPA DE L'ESCOLA ABELLÓ, AMB LES QUATRE ESTACIONS, VAN COMPLETAR EL PODI LOCAL

víctor león

EL SEGON PREMI  L'AMPA de l'Escola Montseny, amb Fantasía Cherokee, també van ser guardonats

víctor león

JUDICI  El rei Carnestoltes, un any més, va acabar cremat

SANT FOST. El grup Destrangis, re-
presentant alguns dels personat-
ges de la mítica sèrie de dibuixos 
animats Bola de Drac i coincidint 
amb el 30è aniversari de l'estrena 
a TV3 d'aquesta sèrie creada per 

Akira Toriyama, van guanyar dis-
sabte el primer premi del concurs 
de disfresses de carnaval de Sant 
Fost en la categoria de comparsa 
gran. El segon premi d'aquesta 
categoria va ser per a la Colla Els 

LA RESTA DE PREMIATS AL CONCURS VAN SER ELS FAROLILLOS, TRASH ATTACKS I TOY STORY

aj. sant fost

DESTRANGIS  Van ser els guanyadors del primer premi de comparses grans

Farolillos, amb Terror sin límites.
Els altres dos premis van ser per 

a les dues millors comparses peti-
tes, de deu persones com a màxim, 
i van anar a parar als grups anome-
nats Trash Attacks i Toy Story.

En total, en la rua carnavales-
ca de Sant Fost hi van participar 
una dotzena de comparses i més 
de 200 persones. I a més de les ja 
mencionades, hi van desfilar dis-
fresses molt diverses, incloent-hi 
els personatges de la Família Pota-
to, les cartes del joc de taula Uno, 
i fins i tot colles de científics i as-
tronautes.

La rua va començar pels volts de 
les 18 h i va avançar per la B-500 
i el barri de Can Coromines. Des-
prés, unes 400 persones van que-
dar-se al sopar que hi havia orga-
nitzat al Pavelló 1. L’àpat va anar 
seguit d’una festa amb música a 
càrrec de Ràdio Sant Fost que es 
va allargar fins ben entrada la ma-
tinada. 

Una comparsa de Bola de Drac 
triomfa a la rua santfostenca

riors, van ser guardonades amb un 
premi de 100 euros per reconèixer 
el seu esforç i participació a la rua 
de Carnaval. 

casal cultural

RAMBLA  El rei Carnestoltes, protagonista de l'escudella del Casal Cultural

L'ENTERRAMENT DE LA SARDINA VA
POSAR FI A LA GRESCA CARNAVALESCA
n En acabar la cercavila, va ser el torn de celebrar un nou judici al rei 
Carnestoltes, qui un any més va acomiadar-se de la ciutat mentre era cremat a 
la plaça Pau Casals, davant de l'Ajuntament, en una activitat que va anar a càrrec 
de la companyia Carnamolles i del Ball de Diables. La crema de sa majestat va 
precedir el lliurament dels premis del concurs de disfresses. Durant el cap de 
setmana també es van celebrar altres activitats carnavalesques a la ciutat. El 
Mir, la Guillema, els grallers i tabalers de la Colla Gegantera i el Carnestoltes 
van amenitzar el matí de dissabte al Mercat Municipal. I a les 12 h, la rambla va 
acollir la 23a edició de l'Escudella de Carnaval del Casal Cultural, en què es van 
repartir més de 500 racions gratuïtes. La programació va cloure dimecres amb la 
processó de dol fins a la plaça de l'Artesania, on va tenir lloc l'enterrament de la 
sardina i una xocolatada oferta per l’Associació de Veïns de la Fira d’Artesans.
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Primer premi de Parets per a 
l'AFA de l'Escola Lluís Piquer

EL REI CARNESTOLTES VA LLIURAR DIUMENGE AL MATÍ UNS 2.750 EUROS EN PREMIS REPARTITS ENTRE UNA DOTZENA DE COMPARSES I DISFRESSES INDIVIDUALS

sílvia ferran / aj. parets

LES BOMBERES  Van quedar en segona posició del premi local de les comparses d'adults, darrere de 'Sota el mar'

PARETS. El carnaval paretà va tor-
nar als carrers del municipi diu-
menge al matí amb una gran quan-
titat de disfresses i grups que van 
voler participar en la cercavila. 
La comparsa local guanyadora va 
ser la realitzada per l'Associació 
de Famílies d'Alumnes de l'Escola 
Lluís Piquer amb Sota el mar.

En acabar la rua pels carrers de 
Parets, el Rei Carnestoltes va lliu-
rar els premis als guanyadors. Pel 
que fa al premi local de les com-
parses d'adults, els guardonats 
van ser Sota el mar, de l'Associació 
de Famílies d'Alumnes de l'Esco-
la Lluís Piquer, que es van endur 
el premi de 300 euros, i el de Les 
bomberes de Parets, del Casal 
d'Avis de Parets, que van guanyar 
150 euros.

En el cas de les comparses adul-
tes també hi va haver premi per 
Enigma, de l'Associació Els Incre-
ïbles, que van obtenir el premi de 
600 euros, i Futur incert, de la Casa 
d'Andalusia de Santa Perpètua, que 

es va endur el premi de 300 euros.
Pel que fa a les comparses infan-

tils, Els teclejats van guanyar 300 
euros i La tribu del Pompeu, de 
l'AMPA de l'Escola Pompeu Fabra, 
van aconseguir el premi de 150 
euros.

La categoria individual adulta 
va ser per a la disfressa de María 
Jesús Triguero, anomenada Mitri 
mitologia naturaleza, amb la qual 
va aconseguir el primer premi 
d'aquesta categoria (300 euros). 
Totoro y amigo de totoro, a càrrec 
de Carlos Garries, va obtenir el se-
gon premi (200 euros). I Mónica 
Badús, amb la seva Muñeca recor-
table, va aconseguir la tercera po-
sició (100 euros).

Per últim, a la categoria indivi-
dual infantil va guanyar Aïna Roca 
amb la seva Hada de los sueños 
(200 euros). En segon lloc va es-
tar El príncipe Wilkins y su totem, 
de Mònica Muñoz (100 euros). El 
tercer lloc va ser pel Drac xinès, 
d'Izan Trigueros (50 euros). 

Disfresses compromeses amb 
el medi ambient a Montornès

MONTORNÈS. El Carnaval montor-
nesenc es va celebrar dissabte amb 
una gran afluència de persones. La 
comparsa mitjana guanyadora del 
Concurs de disfresses d'enguany 
va ser Eco Esquimals, mentre que 
el premi de grup va anar a parar 
a Pachamama, un homenatge a la 
Mare Terra.

Dissabte el Carnaval va omplir 
els carrers del municipi de gres-
ca i festa. El concurs de disfresses 
va comptar amb la participació 

de més de 500 persones, que van 
passar per Montornès Nord i per 
Montornès Centre. Enguany van 
desfilar sis parelles, catorze grups 
(d'entre tres i nou persones), onze 
comparses mitjanes (d'entre deu 
i vint-i-nou persones) i cinc grans 
comparses (de més de trenta per-
sones).

Algunes de les disfresses gua-
nyadores que es van presentar en 
l'edició d'enguany feien referència 
a la natura i a la problemàtica del 

canvi climàtic. El primer premi 
de la categoria grup va ser per a 
Pachamama, un homenatge a la 
natura i a la Mare Terra, i el segon 
premi va ser atorgat a Papallones 
nocturnes. El primer premi de la 
comparsa mitjana, anomenada 
Eco esquimals, també tenia relació 
amb el medi ambient, així com el 
segon premi de la gran comparsa, 
que va ser pel grup anomenat Ice 
Fantasy, una al·legoria sobre el gel.

El segon premi de la compar-

ELS GUANYADORS ES VAN REPARTIR 2.400 EUROS EN PREMIS, EN UNA CERCAVILA DE CARNAVAL EN QUÈ HI VAN PARTICIPAR MÉS DE 500 PERSONES

sa mitjana va anar als Gremlins, 
mentre que el primer premi de la 
categoria de Gran Comparsa va 
ser per l'obra del col·lectiu Xics, 
anomenada Se nos va la pinza Xics, 
que ja l'ha guanyat en una desena 
d'ocasions. Finalment, el premi 
a la millor parella va ser per a la 
disfressa Drakkar. Les disfresses 
individuals, aquest any, no es pre-
miaven, segons van avançar a les 
bases del concurs.

En total, Sa Majestat Carnestol-
tes va repartir uns 2.400 euros en 
premis que es van lliurar després 
de la rua a la Carpa Polivalent el 
Sorralet.

La programació, però, va conti-
nuar dimecres a la tarda amb ta-
llers infantils a la plaça de Pau Pi-
casso per confeccionar la sardina, i 

A Montornès Nord

Diumenge al matí, els carrers de Mon-
tornès Nord van ser els escollits per 
la rua del Carnaval infantil, precedida 
d'una xocolatada al Centre Infantil La 
Peixera. La festa va acabar a la plaça 
del Poble amb un espectacle a càrrec 
del grup d'animació Ambauka.

CARNAVAL INFANTIL, 
PROTAGONISTA
DEL DIUMENGE

víctor Blanco

GUARDONADES  Les Papallones nocturnes van endur-se el segon premi de la categoria grup

amb la rua de dol fins al carrer de 
Francesc Layret, on amb l'ajut del 
Ball de Diables i Drac de Montor-
nès, es va cremar en Carnestoltes. 

Martorelles clou la 
programació de carnaval
MARTORELLES. Dissabte tindrà lloc 
la darrera rua de carnaval del Baix 
Vallès, amb la presència del rei i la 
reina Carnestoltes com a novetat, 
on també es tornarà a fer l’exhibició 
de comparses en finalitzar la rua a la 
zona de les pistes de Carrencà, a les 
19.30 h. La cercavila sortirà des de 
la plaça d’Anselm Clavé encapçala-
da pels reis Carnestoltes i recorrerà 
el camí habitual fins a Carrencà. Un 
cop finalitzada l’exhibició, tindrà 
lloc la sentència del rei i la reina Car-

nestoltes, i finalitzarà la festa amb el 
lliurament de premis (20.30 h).

Seguint amb la voluntat de reco-
nèixer cada una de les comparses i 
continuar així amb el model de festa 
participativa, es lliuraran premis i 
mencions a la millor comparsa, mi-
llor carrossa i la millor disfressa de 
Martorelles.

Des de l’Ajuntament conviden a 
penjar les fotografies del carnaval 
local a les xarxes socials amb l'eti-
queta #carnavalMartorelles.  
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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

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA

Menú i carta

c/ Estació

93 182 24 85

PIM PAM PUM 

BURGUER

Hamburguesaria

Av. 11 de setembre, 80

659 94 13 81 

VOSTRA VITE
Restaurant pizzería

Estació, 7

93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER

Cuina tradicional 

Fenosa, nau 21

93 579 49 66

EL JOGLAR

Rostisseria - Braseria

Joan XXIII, 2

606 94 18 30

MOLLET
CAL MARFÀ

Cuina casolana 

i tradicional

Prat de la Riba, 13

93 593 00 04 

CERVECERIA RÍVOLI

Tapes casolanes 

i menú diari

c. Agricultura, 9

93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa

Av. Burgos, 61

93 570 66 46 

93 511 34 83

D'GUST RESTAURANT

Cuina casolana

Pl. Major, 7

645 66 66 06

EL GARBÍ

Entrepans i tapes

Pompeu Fabra, 20

93 593 49 28

EVA

Cuina tradicional

Avda. Gaudí, 62

93 593 21 16

KENFIR

Braseria 

Joaquim Mir, 57

93 570 85 93

LA LLAR D’EN TARIEL

Braseria - Cafeteria

Pompeu Fabra, 42

93 570 05 46

LES PRUNERES

Cuina casolana 

i tradicional

La Pau, 48

93 593 38 69

PITAPES

Vermuts i tapes d'autor

Jacint Verdaguer, 6

93 593 72 22

MONTORNÈS

AMBIGÚ

Especialitats ibèriques

C. Major, 64

93 572 38 97

BELLA LUNA 

Pizzeria

Onze de Setembre, 3

93 750 31 16

GLOBAL LA LIRA

Multiespai Gastronòmic

C. Sant Isidre, 15

93 572 12 73

PARETS

MOLÍ DE VENT 

Cuina casolana 

Garbí, 17

93 562 16 34

LLEVANT PARK

Entrepans especials 

Tenes, 1

93 562 14 28

 

SANT FOST
CASTANYERS

Cuina catalana

Camí Castanyers, s/n 

(La Conreria)

93 593 00 42

EL XARAGALL
Cafeteria - Catering

Plaça de la Vila, 2

644 44 36 08

Guia de restaurants
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és cultura

D
issabte 29 · 18 h

D
ium

enge 1 · 12 h

D
issabte 14 · 18 h

D
ium

enge 15 · 12 h

(en català)

Programació de febrer-març 

 Gaudeix del cinema
a Mollet! Sessió de cinema familiar

Sala Fiveller (Rambla Fiveller, 7)
3€

Diumenge
8 de març, 12 h
TEATRE MUNICIPAL

CAN GOMÀ
Cia. Dreams Teatre 

La sireneta 
i l’illa de 
plàstic 

Teatre
familiar!
TEMPORADA 2019/20

ENTRADA: 7 € 
Consulta preu d’abonaments

Barbes de Balena Espectacle teatral 

Dramatúrgia: Anna Maria Ricart / Direcció: Mònica Bofill / Composició musical: 
Ariadna Cabiró / Coreografia: Anna Romaní / Intèrprets: Ariadna Cabiró, 
Laura López, Núria Cuyàs, Anna Romaní / Anna Rosell

La doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913) va ser la primera dona llicenciada en 
medicina a Catalunya i a l’estat espanyol. La seva, va ser una carrera d’obstacles 
que va anar superant per exercir una professió aleshores vetada a les dones.
A l’època de la doctora Aleu, les dones portaven cotilla, i nosaltres?

Dins del Dia Internacional de les Dones (8 de març). En acabar, s’oferirà un petit refrigeri. 

Dissabte 7 
 de MARÇ de 2020 / 21 h 

Mercat Vell

El mateix dia: 10 €
A taquilla del Mercat Vell
(Prat de la Riba, 6)

Anticipades: 10 €
De dilluns a divendres de 15.30 a 21 h
Centre Cultural La Marineta 
(pl. Església, 7) 
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