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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

MÚSICA

EL FESTIVAL BRUNZIT DE MARTORELLES
PORTARÀ NÚRIA GRAHAM I EL PETIT DE CAL
ERIL AL PATI DE LA MASIA DE CARRENCÀ 42
HABITATGE TERRENYS PATRIMONI DE MOLLET IMPULSA 9

L'Ajuntament
ven dos solars
per a 80 pisos
protegits

EL MILLOR
TRET DE
SORTIDA

TRIBUTS

EL REBUT DE L'IBI A MOLLET PUJARÀ UN 5%
ENGUANY DESPRÉS QUE UNA ERRADA TÈCNICA
IMPOSSIBILITI LA CONGELACIÓ DE L'IMPOST 4

gerard magrinyà

Castellers de Mollet
obre la temporada
amb castells de set

La promotora francesa Premier España compra
dues parcel·les a la Vinyota a un preu de 3,4
milions per edificar-hi habitatges de protecció
EDUCACIÓ

Ensenyament elimina dos
cicles superiors d'FP de
l'IES Mollet tot i l'oposició
de la comunitat educativa 5
POLÍTICA

Activistes de l'ANC
faran un dejuni a Mollet
per reclamar la llibertat
dels presos polítics 20

AMUNT Els de la camisa verd claret van estar acompanyats dels castellers de Badalona i el Prat de Llobregat 44
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EN PORTADA

Turull perd la investidura
en la primera votació
Junts per Catalunya i ERC van proposar el seu nom després de la renúncia de Jordi Sànchez a l'acta
de diputat. Es tracta del tercer candidat proposat per a la investidura després de Puigdemont i Sànchez
acn

El comiat de la família
A l’espera del que passi aquest divendres, quan
Turull i cinc diputats més declaren novament al Tribunal Suprem, el candidat a president de la Generalitat s'acomiadava de la seva família davant la possibilitat que aquest mateix divendres pugui tornar
a la presó. “No sabem quan ens podrem tornar a
veure”, deia la seva mare, Dolors Negre. “La veritat és que, passi el que passi, no esperem res de
bo”, deia visiblement afectada. “Hem patit molt.
Molt. I em sembla que encara haurem de patir
Turull ha estat, entre
més”, lamentava. De fet, en el moment de mantenir
d'altres, regidor a Parets
aquesta conversa encara no sabia si el seu fill seria
del Vallès, portaveu de
Junts pel Sí al Parlament i elegit president de la Generalitat o no. “Nosaltres
conseller de Presidència. hi entenem poc, d’això”, deia referint-se també al
seu marit, Mingo Turull. “Però encara que passi
El 21-D era el número
el pitjor i que hagi de tornar a presó, ens sen4 de la llista de
tirem tant o més orgullosos d’ell com si fos eleJunts per Catalunya.
git. Seria un honor molt gran que ho fos, però
si no, no passa res. El que ens fa més por és que
aquesta situació el perjudiqui”. De fet, segons
explica la Dolors, abans de marxar en Jordi va dirlos que no patissin, que ell estava tranquil. "no patiu, estic tranquil". “Ell pateix més per nosaltres,
En el seu discurs inicial
perquè no vol que patim, però és inevitable. Ens
d'investidura, en el ple
ha dit que està tranquil perquè no ha fet res dodel Parlament de dijous,
lent, perquè fa el que creu i ho fa amb dignitat.
Turull va oferir diàleg
Ha marxat preparat per a tot, però està fort i
a l'Estat i va enviar un
missatge de "tranquil·litat, convençut. I això ens dóna força”, deia la Dolors.
Per part del PDeCAT de Parets, el seu portaveu,
confiança i seguretat"
Raül Urtusol, destacava que Turull “és un exemple
a la ciutadania. Alhora,
per a tothom, no només pels que som del seu parva demanar als diputats
tit; sempre ha fet vida al poble, sempre ha estat
que siguin "dignes" de
un membre molt actiu de l’agrupació local del
la victòria "a les urnes",
partit, i ho ha fet per convicció, perquè Parets és
tot i que no va fer cap
casa seva i se l’estima. I passi el que passi tots ens
referència a la república.
n'hem de sentir molt orgullosos”, deia. i j.ribell

Perfil

JORDI TURULL, CANDIDAT L'exregidor de Parets i exconseller de Presidència se sotmetrà a una segona votació dissabte
PARETS. El paretà Jordi Turull va estar a les portes,
aquest dijous, de convertir-se en el 131è president
de la Generalitat de Catalunya. Va ser en el ple d'investidura convocat d'urgència pel president del
Parlament, Roger Torrent, després de saber-se que
el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena podria
decretar aquest mateix divendres l'ingrés a la presó tant de Turull com de Josep Rull, Raül Romeva,
Carme Forcadell, Dolors Bassa i Marta Rovira. El
president de la cambra iniciava així dimecres al
vespre una ronda de trucades als líders dels grups
parlamentaris per traslladar-los la data del ple d'investidura. D'aquesta ronda no en va sortir cap altre
candidat a la presidència que no fos Turull, una candidatura que arribava després que Jordi Sànchez –i
prèviament Carles Puigdemont– renunciés dimarts
a ser candidat. El mateix Puigdemont va avalar la
candidatura de Turull. "Serà un gran president per

revertir els efectes del 155, per fer respectar el
resultat del 21-D i per garantir la legitimitat de
les institucions nacionals catalanes. És un home
honest i treballador. Cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat", deia Puigdemont.
Al seu torn, Jordi Turull apuntava: "és un honor
immens. Si el Ple del Parlament em dóna la seva
confiança, treballaré sense descans pel progrés
i protecció dels 7,5 milions de catalans, els seus
drets, la seva llibertat i el seus mandats democràtics. Amb diàleg amb tothom i per a tothom".
Amb tot, la candidatura de Turull no va aconseguir
en la primera votació la majoria absoluta necessària
per esdevenir president (64 sí, 65 no i 4 abstencions
de la CUP), de manera que el ple d'investidura es reprendrà dissabte amb una segona votació que podria
donar la presidència al paretà si comptés amb la majoria simple dels vots. i l.ortiz / x.lloreda

Discurs
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SOCIETAT

L'administració electrònica a Mollet, al Top 10

'Viu la riera', a la Llagosta

L'Ajuntament de Mollet ha rebut un reconeixement com una de les
administracions Top 10 en reconeixement a la implantació i ús dels
serveis d’administració electrònica. El guardó s'ha atorgat en el marc
del tercer Congrés de Govern Digital que s’està duent a terme aquests
dies al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

El Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí acull
l'exposició Viu la riera, en la qual veure de
manera gràfica el projecte de millora de la
riera de Caldes. La Llagosta és el primer
dels quatre municipis que acollirà la mostra.

ARQUES MUNICIPALS UNA ERRADA EN LA TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NO HA PERMÈS FER EFECTIVA LA CONGELACIÓ QUE ES VA APROVAR PER PLE

El rebut de l'IBI a Mollet
pujarà un 5% aquest any

El govern preveu rebaixar un 10% l'impost de 2019 per compensar-ho
arxiu

MOLLET. Finalment, l'Ajuntament

de Mollet no podrà congelar el
rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a aquest 2018 com
s'havia aprovat al ple del mes de
gener. Una errada en la tramitació de la documentació, que s'ha
publicat al Butlletí Oficial de la
Província (BOP) fora de termini,
obliga a mantenir el coeficient
que va marcar l'Estat a finals de
l'any passat que es tradueix en
un increment del 5% del rebut.
Per compensar la pujada de l'IBI
d'enguany, el govern municipal ha
anunciat que per al 2019, l'impost
es rebaixarà un 10%, com a mesura compensatòria.
En un comunicat, l'executiu local ha anunciat que una errada en
la tramitació de l'impost –que el
govern ha atribuït als serveis tècnics municipals– ha impossibilitat
aplicar la reducció del 5% que es
va aprovar al ple i que compen-

TRIBUT L'Impost sobre Béns Immobles s'incrementa un 5%
sava l’increment derivat de l’actualització dels valors cadastrals
aprovat pel govern de l’Estat a
finals de 2017. El govern municipal ha pres la decisió de proposar
al ple municipal una rebaixa del
10% per a 2019 per compensar
així l'augment d'aquest 2018.
La setmana passada, Canviem
alertava de les possibles impli-

OBRES I MANTENIMENTS

PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES
OBRES I SERVEIS SL

“La tranquilitat de
treballar amb
professionals quali�icats”

BANYS · CUINES · PINTURA · SERRALLERIA · TREBALLS
VERTICALS · ADAPTACIONS PER A MINUSVÀLIDS · ASCENSORS
ELEVADORS · TERRASSES · PATIS · IMPERMEABILITZACIONS

Amb el nostre servei “Manitas” no t’hauràs
de preocupar del manteniment de la teva llar

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

cacions que podia suposar que
l'aprovació de la congelació de
l'IBI a Mollet s'hagués publicat
al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) el 7 de març, gairebé una
setmana després del que marcava el termini (1 de març) perquè
la mesura fos efectiva. Davant
aquesta situació, els serveis tècnics municipals "han intentat
trobar una solució però finalment no ha estat possible atès
que l’Organisme de Recaptació
i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que és l’organisme que gestiona i cobra l’impost de bens immobles, no ha
autoritzat les alternatives que
s’han plantejat", apunten en el
comunicat fonts del govern local.

Crítiques per "no assumir"
responsabilitats polítiques
Tant Ara Mollet ERC com Canviem
Mollet han coincidit en criticar que
el govern de Mollet no assumeix les
seves responsabilitats polítiques
en el cas de la pujada de l'IBI. "Un
govern responsable ha de donar
la cara i assumir les responsabilitats polítiques quan toca", apunten
des d'Ara Mollet ERC, que, a més,
considera que aquesta situació ve
provocada per "la pressa en fer
uns pressupostos pactats sense
transparència i al darrer moment".
En aquest sentit, Canviem opina que
aquests fets són "una prova més de
la continua improvisació amb què
governa el PSC de Mollet, un excés
de confiança que passa factura".
Canviem exigeix que els responsables polítics "d’aquest desgavell",
el regidor d’Hisenda, Josep Garzón i
l’alcalde, Josep Monràs, "assumeixin les seves responsabilitats polítiques i reconeguin amb humilitat
els seus errors en la gestió d’aquest
procés i demanin disculpes de forma contundent al ple de Mollet i al

És per això, que davant la impossibilitat jurídica de poder aplicar
la reducció del 5% aprovada per al
2018, el govern de la ciutat plantejarà al Ple la modificació provisional de l’ordenança fiscal que
regula l’impost i aprovar, per compensar, una rebaixa del tipus de
gravamen d’un 10% per al 2019.
En el comunicat, l’equip de go-

conjunt de la ciutadania".
Tant Canviem com Ara Mollet ERC
critiquen que el govern culpi de l'error
als treballadors i tècnics municipals.
"És una falta de respecte cap a la
institució i cap als seus treballadors. Les responsabilitats són sempre polítiques de cara a l’exterior;
mai s’ha de ventilar ni que sigui
cert les raons internes", diuen fonts
d'Ara Mollet. Per la seva part, Canviem considera que "no és just que
s’amaguin els error polítics sota la
feina del treballadors municipals".
En aquest sentit, fonts municipals han
apuntat que la tècnica responsable
del servei de tresoreria de l'Ajuntament ha enviat un correu electrònic en
què "es disculpa i assumeix la plena
responsabilitat de l'errada".
Per la seva part, Cs ha lamentat
que no s'hagi pogut aplicar la congelació "prevista al pacte de governabilitat firmat a l'inici de mandat amb el PSC" però celebra que
els ingressos es destinin a partides
consensuades amb altres grups.

vern assegura que buscarà "el
màxim consens amb els grups
municipals respecte la destinació dels ingressos de l’IBI no
previstos al pressupost municipal". En aquest sentit, els ingressos no previstos pugen a 500.000
euros, que el govern de la ciutat
proposarà destinar a àmbits socials i de foment de l’ocupació. i
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/2018.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

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

PATRIMONI LA MASIA, QUE DATA DEL 1874, ESTÀ EN VENDA

La Generalitat
es compromet
a no enderrocar
Can Volart
Territori ho va comunicar als alcaldes dels
municipis afectats per l’ampliació de la C-17
PARETS DEL VALLÈS. La Generalitat
s’ha compromès a fer tot el possible perquè la masia de Can Volart,
a Parets, no sigui enderrocada.
L’edifici, una casa senyorial que
data del 1874, es veu afectat pel
projecte d’ampliació de la C-17,
que ha de dotar aquesta via de tres
carrils per banda en lloc dels dos
actuals, ja que en els plànols de
l’actuació el futur tercer carril en
sentit nord passa per sobre de la
ubicació de la casa.
Tots els grups municipals, tant
del govern com de l’oposició, van
denunciar aquest fet i van presentar al·legacions al respecte. En una
recent reunió entre la Generalitat i
els alcaldes de les poblacions afectades pel pla d’obres (Granollers,
Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Montmeló, Mollet i Parets), els màxims
responsables del Departament de
Territori i Sostenibilitat van mostrar la seva disposició perquè Can
Volart no sigui enderrocada.
Fonts del departament confirmen que “mai no es pot assegurar al 100%, ja que la carretera
passa a centímetres”, però que
“la voluntat és que la casa se salvi”. Per això cal que es modifiqui el
projecte inicial. Actualment ja s’està redactant el projecte executiu,

tot i que “no hi calendari ni dates
previstes” de quan serà presentat.
La notificació va ser molt ben
rebuda tant per l’alcalde de Parets,
Sergi Mingote, com per la resta
d’alcaldes, que, com explica Mingote, “van fer una mica de pinya
amb Parets perquè per tothom
la masia no és només el símbol
d’entrada a Parets, sinó també
una icona de tota la C-17”.
Per això Mingote considera que
“la voluntat de no enderrocar-la
és ferma” i, de fet, no preveu “cap
altre escenari. Entenc que un
cop es presenti el pla executiu
que s’està redactant s’haurà
trobat una solució amb alguna
variant per salvar l’edifici. Si no
fos així, l’Ajuntament seria el
primer a demanar explicacions i
enfrontar-se a la Generalitat”. En
qualsevol cas, reitera que és “optimista” i que manté la confiança en
la paraula donada, “tot i que fins
que no ho veiem sobre paper no
podrem estar-ne del tot segurs”.

Edifici a la venda
Actualment, però, la propietària
de l’immoble no és ni l’administració local, ni la catalana, sinó un
grup inversor format per Gescan
i Magamo Ibérica 2000 que va

MASIA SÍMBOL DE PARETS I ICONA DE LA C-17
Tot i que no és de les masies més
antigues de Parets, sí que Can Volart
s’ha convertit en imatge pública de la
població: quan els vehicles hi passen
per davant saben que són a l’altura de
Parets. L’edifici forma part del catàleg
de Pla especial de protecció del
patrimoni, pel seu valor històric i
també arquitectònic, amb la seva
característica façana a quatre vents.
Quan va ser construïda al segle XIX,

el senyor Biscamps, propietari de les
40 quarteres de terreny, va dedicar
les terres a la producció de vi.
Amb la plaga de la fil·loxera, les
vinyes van morir i es va dedicar a
l’agricultura de secà, especialment
al cultiu de la patata.
Va ser el 1926 quan la família
Volart que dóna nom a la masia (i al
polígon industrial que l’envolta) va
adquirir la parcel·la, on es va construir

una bassa per dedicar-se també al
conreu de regadiu. Quan la família
Volart va decidir vendre la casa,
el grup inversor que la va adquirir
va posar-la en venda –febrer de
2015– per un valor de 490.000 euros
després d’aconseguir fer fora un grup
d’okupes que s’hi havia instal·lat des
del 2012. A dia d’avui, la casa, de 800
metres quadrats, ha baixat el preu
de venda fins als 350.000 euros.

adquirir tant l’edifici com els terrenys del voltant en una subhasta
celebrada a Madrid. Els terrenys
han estat venuts per construir-hi
una benzinera del grup Bon Àrea,
un projecte que ha començat a desenvolupar-se fa poques setmanes.
Però la casa continua en venda i, en
cas que finalment fos enderrocada,
la Generalitat hauria de pagar una
important quantitat per l’expropiació de la parcel·la.
En qualsevol cas, tot i que el pla
en redacció salvi la masia, la propietat podria decidir enderrocar-la

si així li interessés. Si això passés,
Mingote admet que l’Ajuntament
“s’hauria de plantejar” si adquireix l’immoble per utilitzar-lo
com a equipament públic. Fonts
de Magamo Ibérica 2000, socis del
50% de la compra de la parcel·la,
afirmen que celebren la decisió de
la Generalitat de no enderrocar
l’edifici, ja que “qualsevol indemnització per expropiació sempre
estarà per sota dels preus del
mercat”, i que la seva intenció és
vendre la masia preferentment
per a usos de restauració, “com ha

passat amb tantes masies de la
comarca, que s’han reconvertit
en restaurants. La seva ubicació en un nus de comunicacions
tan important la fan ideal per a
aquest ús”.
Això sí, actualment l’immoble
es troba als jutjats perquè “té una
carrega que s’ha de treure”, però
segons les mateixes fonts, aquesta
situació “es desbloquejarà aviat.
I un cop el jutjat aixequi la càrrega, en cosa d’un mes, Can Volart
tornarà a estar a la venda, que és
la nostra prioritat”. i jaume ribell

CAN PARERA
Hotel
Restaurant

Un restaurant de menjar casolà de primera qualitat, un hotel familiar amb les millors atencions

Dilluns a divendres adult 10.90€ · infantil 7.50€ | Diumenges bufet especial 20.50€ · infantil 10€ [Dissabte tancat]

Sant Joan Bosco 6-8. Parets del Vallès · www.canparera.es · Tels. Restaurant: 93 562 12 61 · Hotel: 93 573 05 33
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SEGURETAT EL CONSISTORI ADMET QUE DES DE FA ANYS HI HA DÈFICIT D'AGENTS AL MUNICIPI

EL SERVEI MUNICIPAL VA ENTRAR EN FUNCIONAMENT EL JUNY

La Llagosta vol augmentar
la plantilla de la Policia Local

Els agents del cos de
Martorelles assumeixen
la vigilància nocturna

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de

la Llagosta ha obert una convocatòria per proveir, per concurs
oposició, tres places d’agent de
Policia Local i consolidar així diverses places que els últims anys
han ocupat agents en règim d'interinatge. La plantilla prevista
d’agents al municipi és de 21 policies, però actualment n’hi ha 17,
dels quals 2 són interins. Segons
apunten des de l’Ajuntament, fa
anys que hi ha dèficit d'agents
al municipi a causa de l’elevada
mobilitat dels agents per la seva
situació d’interinatge. El regidor
de Seguretat Ciutadana, Maria-

no García, assegura que "amb
aquestes tres noves places de
funcionari de carrera volem
evitar la temporalitat”, així com
“dotar la Policia Local d'agents
més professionals per donar
un millor servei". De fet, pel que
fa als policies que ja tenen plaça
en propietat, duen a terme la seva
formació a l'Escola de Seguretat
Pública de Catalunya i poden portar armes.
Segons publica el consistori
en les bases de la convocatòria,
la titulació mínima exigida per
accedir a aquests llocs de treball
és el graduat en ESO, tècnic auxi-

liar o una titulació equivalent. Els
interessats han de tenir la nacionalitat espanyola, i l’alçada mínima requerida per a les dones és
d’1,60 m i per als homes, d’1,65.
També cal estar en possessió del
permís de conduir B i A1 i no tenir
causes penals sense extingir i no
haver estat declarat en rebel·lia.
Les instàncies es poden presentar fins al 4 d’abril a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania, a l’edifici de l'Ajuntament, en horari de
dilluns a divendres al matí, de les
8.30 a les 14 hores, i els dimarts
i dijous també de les 16 a les 20
hores.

SUCCESSOS DIVERSES FONTS APUNTEN QUE ES TRACTARIA D'UN CAS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Oberta la investigació
del llagostenc mort
en l'incendi d'una barraca
LA LLAGOSTA. Els Mossos mante-

nen oberta i sota secret de sumari
la investigació de l'incendi d'una
barraca que va comportar la mort
de l'home de 57 anys que hi vivia,
el músic i compositor Juan Pita.
Segons alguns familiars de la víctima, el gendre de l'home seria un
dels principals sospitosos.
Els Mossos d’Esquadra van iniciar, a mitjans de febrer, una investigació per esbrinar les causes de
la mort de l'home en l’incendi de
la barraca on vivia al costat de la
riera de Caldes i de l’antiga N-152,
al terme municipal de Santa Perpètua però a tocar de la Llagosta,

un home molt conegut al poble
perquè des de ben petit hi havia
fet vida i perquè havia format part
d’alguns grups de música locals.
Durant aquest mes i mig la investigació s’ha mantingut oberta
ja que, segons apuntaven tots els
indicis, el foc podria haver estat
provocat, i segons algunes fonts
l’home hauria rebut algunes amenaces i, fins i tot, hauria patit alguna agressió. Ara ha transcendit
que Pita podria haver estat víctima de la violència masclista, ja que
aquell mateix dia, el 12 de febrer,
la seva filla va rebre un missatge
en què la seva exparella l’amena-

çava de “fer-ho pagar al seu pare
si ella no tornava amb ell”.
En un reportatge sobre el cas
emès a La Sexta aquesta setmana,
el periodista Carlos Quílez explicava que la noia, de 23 anys, “feia
sis mesos que vivia en una casa
tutelada per a víctimes de violència masclista després d’haver patit diverses pallisses”, i
afegia que el presumpte assassí
–de 27 anys i en recerca i captura–,
“pertany a un important clan
familiar molt perillós dedicat al
narcotràfic a escala nacional”.
“Per això la jove està protegida
i vigilada les 24 hores del dia”,
indicava. En el mateix reportatge,
el germà de la víctima donava credibilitat a aquesta hipòtesi.
Els Mossos no han confirmat ni
desmentit la informació i mantenen oberta la investigació del cas,
motiu pel qual encara no s’ha concretat la data del funeral de Pita.

MARTORELLES. A partir del proper

2 d’abril la Policia Local de Martorelles ja tindrà la plantilla completa per al 2018. En total seran
nou agents i un inspector en cap,
una xifra que permetrà posar en
marxa el torn nit, de manera que
l’acabat de crear cos policial del
municipi serà l’encarregat de la
vigilància a Martorelles les 24 hores del dia durant els set dies a la
setmana.
La posada en marxa d’aquest
servei arriba amb setmanes de
retard respecte al calendari previst inicialment, a causa, segons va
explicar en el ple de dilluns l’alcalde Marc Candela a instàncies del
PDeCAT, de l’endarreriment dels
tràmits burocràtics per a la incor-

poració dels nous agents que havien de completar la plantilla.
Des que es va posar en marxa
el cos de seguretat, l’1 de juny de
l’any passat amb mitja dotzena
d'agents i un inspector, eren els
Mossos d’Esquadra qui es feien
càrrec del patrullatge i la seguretat
ciutadana durant els torns de nit,
de 23 a 7 h, ja que la creació d’un
cos policial s’ha de fer progressivament. Ara, amb la incorporació
de dos nous agents, la plantilla ja
serà l’adequada per cobrir tots els
torns i podrà assumir totes les responsabilitats que corresponen a
un cos de policia de proximitat. La
comissaria de la Policia Local està
situada al local de l'antic cos de
vigilants, a l'avinguda Piera, 51.

Martorelles
oferirà cerimònies
d'acolliment civil

Delegada la gestió
i inspecció de
l'ICIO a la Diputació

Martorelles permetrà aviat que els
infants de menys de quatre anys
puguin tenir una cerimònia d'acolliment i registre civil al municipi,
un servei sense valor jurídic, però
que diversos veïns havien sol·licitat. El servei, gratuït, es podrà fer a
la sala de plens o al Celler de Carrencà, i servirà per "fomentar la
integració i iniciar els infants a
la vida cívica del poble". Dilluns,
el ple municipal va aprovar amb
els vots favorables de l'equip de
govern i la regidora no adscrita Antonia Pedrero les normes reguladores de la cerimònia d'acolliment
civil i el seu registre municipal.

El ple de Martorelles va aprovar
dilluns la delegació de la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació
de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) a la Diputació de Barcelona, ens que donarà suport als serveis tècnics municipals en les revisions d’obres
grans al municipi en els casos en
què s'hagin presentat al·legacions
de disconformitat amb l’autoliquidació provisional que el consistori
emet en el moment de sol·licitud
de la llicència d’obres. El punt només va comptar amb el vot contrari del regidor del PDeCAT Rafael
Corpas.
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MEDI AMBIENT

HABITATGE ELS DOS TERRENYS DE LA VINYOTA PROPIETAT DE MOLLET IMPULSA S'HAN VENUT PER 3,4 MILIONS D'EUROS

L'Ajuntament es ven dos solars per
construir-hi 80 pisos de protecció

La Diputació
busca guaites
per al Parc de la
Serralada Litoral
l.o.

La promotora serà la francesa Premier España
ha estat la promotora que s'ha quedat els solars
MOLLET. El barri de la Vinyota su-

marà una vuitantena de pisos de
protecció oficial. L'Ajuntament de
Mollet ha venut a la societat Premier España SAU dos solars propietat de l’empresa municipal Mollet
Impulsa per un preu de 3,4 milions
d'euros més IVA. Les parcel·les, una
d'uns 1.800 metres quadrats de
superfície –venuda per 1.920.000
euros– i una altra de 1.110 metres
quadrats –1.495.000 euros– estan
situades al passeig Victòria Garcés
i al carrer Enric Morera.
Aquests 80 habitatges se sumen
als més de 300 pisos de protecció
que ja es van construir al barri, a
càrrec de les cooperatives d'UGT i
CCOO. De fet, el 2011, l'Ajuntament
anunciava que la cooperativa Llars
Unió de la UGT construiria un centenar de pisos als solars que ara s'han

venut, un acord amb la UGT que no
va reeixir. En aquest cas, però, qui
assumirà la construcció dels pisos
serà la promotora francesa que ha
adquirit els terrenys, Premier España. "No hi havia ningú altre interessat en les parcel·les i aquesta empresa està construint molts
pisos de protecció oficial a la primera i segona corona de Barcelona", apunta el regidor Josep Garzón.

Projecte a l'estiu

La previsió municipal és que abans
de l'estiu l'empresa constructora
presenti el projecte. De fet, el plec
de clàusules del contracte, adjudicat a principis d'aquest mes de
març, estableix un termini de sis
mesos per sol·licitar conjuntament
les llicències d’obra i un període
màxim de 30 mesos per a l’execu-

PARCEL·LES Es troben al barri de la Vinyota, properes a la zona comercial
ció del projecte a comptar des de
l’obtenció de la llicència d’ obra.
"Esperem que ens presentin el
projecte abans de l'estiu i que es
pugui començar a construir després de l'estiu", indica Garzón.
Un cop elaborat el projecte serà
quan l’Ajuntament donarà a conèi-

xer les característiques d’aquests
habitatges i el procediment que
caldrà seguir per poder optar-hi.
"Farem servir un procediment
telemàtic per poder accedir a
aquests pisos, però per a això
encara falten mesos", avança el
regidor. laura ortiz

SANITAT L'ÒRGAN DEPENDRIA DEL DEPARTAMENT DE SALUT

SUBSTITUEIX EN EL CÀRREC ANDREU LLARGUÉS

La Plataforma reclama un
consell amb tots els actors
sanitaris del Baix Vallès

Víctor Mas és el nou
president del consell de
participació de la FSM

MOLLET / BAIX VALLÈS. La Plata-

forma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès vol que es
creï un consell de zona que inclogui tots els hospitals, ambulatoris,
centres mèdics, fundacions i plataformes per la sanitat, a més dels
ajuntaments del Baix Vallès.
Així ho va proposar en el consell de participació de la Fundació
Sanitària de Mollet (FSM) de dimarts. L'objectiu és tenir un espai
unificat que aplegui tots els actors
que treballen en la sanitat al Baix
Vallès. El portaveu de la plataforma, Antonio López, destaca la
importància que aquest nou consell "depengui d'una institució
pública com el Departament de
Salut de la Generalitat".
En la reunió també es va anunciar oficialment que la unitat
privada de medicina esportiva
finalment se situarà al Sociosanitari i no a l'Hospital. Tot i la confirmació del trasllat, la plataforma
no s'ha mostrat del tot satisfeta
perquè "l'atenció primària de
la unitat de medicina esportiva

es farà al Sociosanitari, però les
proves i intervencions a l'hospital públic", asseguren.

Cessió de la Seguretat Social

Aquesta setmana, la plataforma
també es reunia amb la gerència
de la Regió Sanitària de Barcelona. Entre els temes que van tractar-se va tornar a sortir la proposta perquè l'Estat cedeixi l'edifici
de l'antic Institut de la Seguretat
Social de Mollet a l'ambulatori de
Can Pantiquet.
L'objectiu és que aquest edifici
adjacent s'utilitzi principalment
per a serveis de rehabilitació.
Com que l'edifici és propietat del
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, per tal que la proposta
tiri endavant cal que se cedeixi
l'edifici al Departament de Salut
de la Generalitat. Segons explica
López, els responsables de Regió
Sanitària de Barcelona "no insistiran perquè la Generalitat de
Catalunya demani la cessió fins
que no es formi govern a Catalunya". i sergio carrillo

BAIX VALLÈS. La Fundació Sanitària Mollet (FSM) ha nomenat
Víctor Mas com a nou president
del consell de participació Ciutadana en substitució d’Andreu
Llargués, que ha deixat el càrrec
després d'assumir la presidència
del patronat de la fundació. Mas
és nascut i resident a Mollet, on,
segons la FSM, "ha mostrat sempre compromís i implicació en
activitats i entitats del municipi". Ha estat vinculat al món sardanista, clubs esportius i entitats
socials, com Càritas i Intermon
Oxfam, i ha participat en diferents
comissions del pla estratègic de
la ciutat. Professionalment ha
desenvolupat la seva trajectòria
professional en el negoci familiar
dedicat als teixits i estris de la llar
i, especialment, en l’àmbit del bàsquet, on ha exercit d'àrbitre internacional i de la lliga ACB i ha estat
responsable dels àrbitres de la Federació Espanyola de Bàsquet durant 18 anys. Actualment és membre de la Federació Internacional
de Bàsquet (FIBA), vicepresident

BAIX VALLÈS. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa un nou
procés de selecció de personal per
proveir les borses del Pla d'Informació i Vigilància de cara a la
temporada d'estiu, en què es contractaran guaites i informadors
per a espais de tota la demarcació,
com, entre d'altres, el Parc de la
Serralada Litoral. Per a la campanya d’aquest estiu necessitaran
cobrir 182 places d'informadors,
40 guaites i 29 operadors de comunicacions.
Algunes de les funcions dels informadors i guaites són recórrer
amb vehicle la ruta assignada en
els horaris establerts; realitzar,
d’acord amb els protocols d’actuació establerts, les tasques de control, detecció i localització d’incidències, controlant de manera
especial el compliment de les normes sobre prevenció d’incendis i
detectar amb la màxima celeritat
l’inici d'un incendi forestal.

Els alumnes de
l'Escola Mogent
recullen 120
quilos de deixalles
fsm

VÍCTOR MAS
de la comissió tècnica de FIBA Europa i exerceix tasques de control
i assessorament dels àrbitres de
l’Eurolliga.
L'anunci es feia oficial a la reunió
d'aquesta setmana del consell de
participació. La Plataforma per la
Sanitat Pública del Baix Vallès s'ha
mostrat molesta per no haver tingut "ni veu ni vot" en l'elecció de
Mas: "El consell de participació
no dóna participació per escollir
el seu president", opinen.

MONTORNÈS. Més d'un centenar

d'alumnes de l'Escola Mogent
participaven dimarts en una acció
de neteja i reciclatge al bosc del
turó del Pedró, amb què s'han recollit a l'entorn de 120 quilos de
deixalles. En l'activitat dedicada
al reciclatge, feta en col·laboració
amb l'Ajuntament i emmarcada
dins les activitats que el centre
realitza com a Escola Verda, van
participar-hi 114 alumnes d'entre
6 i 8 anys (1r i 2n de primària).
L'alumnat va fer un recorregut
des de l'escola fins al turó del Pedró, durant el qual es van recollir
120 quilos de deixalles que posteriorment van aprendre a destriar
per fraccions (paper, cartró, vidre,
orgànica i rebuig).

Escola verda des del 2015

L'Escola Mogent va rebre el distintiu d'Escola Verda que atorga el
Departament d'Educació el 2015.
El centre compta amb un hort i un
menjador ecològics des de fa anys
i duu a terme accions per fomentar l’estalvi energètic i d’aigua, la
recollida selectiva de residus, i la
implantació d’hàbits sostenibles.
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SUCCESSOS VAN ENTRAR A 12 DOMICILIS, TAMBÉ A MONTORNÈS

URBANISME HI HAURÀ TRES ESPAIS DE JOCS INFANTILS, ZONA AMB BANCS I JOCS ADAPTATS

Detingut un grup delictiu
per robatoris a Montornès

Un miler de veïns trien el
model de la plaça de la Salut

MONTORNÈS. Agents dels Mossos
d’Esquadra han desactivat i detingut un grup criminal format
per tres persones d’origen xilè
que es dedicava a cometre robatoris amb força a l'interior de
domicilis. Van actuar a diversos
municipis de la zona metropolitana de Barcelona, entre els quals
Montornès. La investigació es va
iniciar gràcies a un testimoni d’un
robatori que va observar la fugida dels individus en un vehicle
de lloguer. Els investigadors van
identificar i localitzar els membres d’aquest grup delictiu, que es
va poder relacionar amb cinc robatoris realitzats escalant l’edifici
per forçar finestres o portes de
balconades i accedir a l’interior
dels domicilis.
El 2 de març, els Mossos van poder detenir els membres d’aquests
grup a Ripollet justament quan
sortien de robar d’un domicili. El

dia següent es va fer una entrada i
escorcoll en el pis on vivien a Rubí
i es va recuperar gran quantitat de
joies i de rellotges de gran valor.
També es van recuperar un total
d’unes 200 joies i uns 40 rellotges d’alta gamma. Fins el moment
s’han pogut relacionar amb aquestes tres persones un total de 12
robatoris amb força domicilis en
diferents localitats de l'entorn de
Barcelona, entre les quals Montornès del Vallès.
La investigació continua oberta amb l’objectiu d’esbrinar si els
detinguts estan relacionats amb
més robatoris a domicilis a partir
de l’estudi des objectes recuperats al domicili dels investigats.
Els objectes recuperats s’han començat a retornar a les víctimes
que s’han pogut identificar.
Tots tres detinguts han ingressat a presó preventiva per ordre
de l’autoritat judicial.

Incendi d'un cotxe elèctric

ajuntament

RECREACIÓ Visió virtual del model que ha estat triat per a la reforma de la plaça
PARETS. El procés participatiu per
triar el model per a la reforma de
la plaça de la Salut ha sumat un
miler de votacions. La proposta
preferida ha estat la que inclourà
tres espais de jocs infantils, diferenciats per franges d’edat, i dos
d’estada amb bancs de pedra i de
fusta. També hi haurà jocs inclusius i adaptats per a infants amb

necessitats especials de mobilitat.
En concret, 1.023 veïns han votat,
dels quals 972 han optat per la segona opció, mentre que 51 ho han
fet per la primera. Un 66,28% de
les votacions han estat d’homes i
un 33,72% de dones. Per franges
d’edat, la més participativa ha estat la població d’entre 31 i 50 anys
(512 vots), seguida pels més grans

de 50 (316 vots). Els més menuts,
de 3 a 15 anys, també han preferit l’opció número 2, amb 82 vots,
per sobre de la primera opció
amb només 5 vots.
Pel que fa a la franja jove de la població, de 16 a 30 anys, han participat 76 persones, de les quals 72
han apostat per la segona oferta i
només 4 per la primera.

SUCCESSOS TAMBÉ TÉ UNA ORDRE D'ALLUNYAMENT DE CINC ANYS DELS MENORS

A presó un veí de Sant Fost
per abusar de dos menors
SANT FOST. Enrique D. G., resident
a Sant Fost, major d'edat i de nacionalitat espanyola, ha estat condemnat a dos anys de presó per
l'Audiència de Barcelona com a
autor de dos delictes d'abús sexual sobre dos germans bessons
(un noi i una noia) que en el moment dels fets tenien 10 anys.
El 27 de juliol de 2013, Enrique va "realitzar diversos toca-

ments de contingut sexual" als
dos menors en el dormitori del
seu domicili de Sant Fost, a qui havia ofert jugar amb la seva videoconsola aprofitant que els seus pares estaven veient una pel·lícula a
la planta baixa del domicili.
El condemnat haurà de complir
una pena d'un any de presó per
delicte (dos anys en total) i dos
anys més de llibertat vigilada en

els quals haurà de participar en un
programa formatiu, laboral i cultural d'educació sexual. A banda
d'això, també té prohibit aproximar-se a menys de 1.000 metres
de distància de la llar, el centre
d'estudis o de feina dels dos agredits, ni comunicar-se amb cap dels
dos durant cinc anys. També els
haurà de pagar una indemnització
de 6.000 euros a cadascun.
L'Audiència de Barcelona va
signar la sentència el passat 13
de febrer després de considerar
provats els delictes que se l'imputaven. Ell, a més, ho va reconèixer
posteriorment.

 SEMILLAS A GRANEL
 MIXTURAS
 PASTAS DE CRÍA
 PRODUCTOS PARA HIGIENE
 JAULAS Y ACCESORIOS
 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Y VITAMINAS
 AMPLIA VARIEDAD DE AVES
 TODO PARA EL SILVESTRISTA
Y CANARICULTOR

Diumenge al vespre va cremar un cotxe elèctric que es trobava al carrer Marià
Fortuny prop de Ramon Turró a Mollet. El foc, que no va provocar ferits, es va
declarar prop de les 21 h i al lloc dels fets van personar-se quatre dotacions de
bombers, a més d'agents de Protecció Civil i Policia, que hi van treballar durant
una hora per extingir-lo. Fins que la grua no va endur-se el cotxe, a les 22 h, es
va tallar la circulació del carrer Marià Fotuny. @AVPCMollet mollet

C. Can Pantiquet, 34. 08100 Mollet del Vallès. Tel. 93 148 69 22 · aviariumocelleria@gmail.com
HORARIO: Lunes de 16.30 a 20.30 / Martes a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 / Sábados de 9.30 a 14 h

Trabajamos con las mejores marcas:
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EDUCACIÓ LA BAIXA MATRICULACIÓ PROPICIA LA SUPRESSIÓ

PARTICIPACIÓ DIUMENGE SE CELEBRAVA EL 12è PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS

L'Institut Mollet Els escolars de Mollet demanen
perd dos cicles més difusió del Síndic Personer
superiors d'FP

ajuntament mollet

MOLLET. El Departament d'Ense-

nyament ha confirmat la supressió de dues línies de formació
professional de l'IES Mollet per al
curs que ve. Es tracta d'un cicle
de grau superior de tècnic en instal·lacions elèctriques i un altre en
informàtica i telecomunicacions,
uns estudis que deixaran d'impartir-se a Mollet pel baix nombre de
matriculacions que es preveien
per al curs vinent. Ara fa unes setmanes, i en previsió del tancament
d'aquests dos cicles de grau superior, el claustre de l'institut reclamava a l'administració mesures de
suport a la formació industrial, i el
ple de Mollet aprovava per unanimitat al gener una moció presentada conjuntament pel PSC i Canviem Mollet en què es reclamava
al Departament d'Ensenyament el
manteniment de les línies actuals
de cicles formatius i la potenciació
dels acords amb empreses per fer
formació dual.
El cap d'estudis de l'IES Mollet,
Lluís Bayo, destacava en la seva
intervenció durant el ple de gener
l'alta ocupabilitat en el mercat laboral dels alumnes que estudien
aquest tipus de cicles, i lamentava
que Ensenyament s'estimi més eliminar les línies que "treballar per

incentivar les matriculacions en
la formació industrial".
En la mateixa línia, dilluns també s'aprovava per unanimitat una
moció al ple de Martorelles que
instava la Generalitat a potenciar els ensenyaments de formació
professional dual i de tipus industrial, així com a garantir que
els instituts tinguin les instal·lacions adequades per desenvolupar
aquest tipus de formacions. "Volem que els joves de l'entorn puguin formar-se a prop i que les
empreses de la zona també tinguin joves formats a prop", deia
l'alcalde de Martorelles, Marc Candela. "Cal reivindicar més els estudis de formació professional,
perquè són els que requereixen
les empreses del territori", deia.
Al seu torn, el regidor d'Educació,
Juan García Caba, defensava el model de formació professional dual
perquè "el 90% dels joves que
fan aquest tipus d'estudis –amb
prop de 900 hores de pràctiques
en empreses– acaben inserits al
mercat de treball en acabar la
formació". Amb tot, des del centre asseguren que la supressió
d'aquests cicles per al curs 20182019 no implica que més endavant
no puguin tornar a recuperar-se. i

CONSELL D'INFANTS Els 25 regidors i regidores que enguany han format part del consell infantil
MOLLET. Els infants de Mollet han

demanat a l'Ajuntament que es
faci una major difusió de la figura del Síndic Personer entre els
veïns. La petició va fer-se en el
marc del ple del Consell Municipal
d'Infants celebrat diumenge. Segons una enquesta feta per aquest
òrgan infantil –en total s’han fet

1.730 enquestes, una tercera part
contestades pels alumnes–, el 72%
dels enquestats coneix l'existència
del Síndic, però només un 29%
sap on és l'oficina per adreçar-s'hi.
Els 25 regidors i regidores del 12è
Consell Municipal d’Infants (CIM),
en representació dels nens i nenes
de 5è i 6è de primària de totes les

escoles de la ciutat, van donar a
conèixer diumenge les seves propostes i conclusions adreçades a
potenciar la figura del Síndic, donar a conèixer la seva tasca i fer
pedagogia al voltant dels drets i
deures. Aquest curs han participat
en el projecte 650 alumnes de 15
centres educatius.

Treballs de recerca sobre les dones

MOLLET. Dijous de la setmana pas-

sada les alumnes de l’INS Gallecs
van exposar els treballs de recerca dins del programa Tertúlies
en femení. L’acte, que va tenir
lloc a la Biblioteca Can Mulà, va
anar a càrrec de les estudiants de
batxillerat Maria Utrilla, Souad El
Moumni, Yasmin Bouzeghda, Paula Burgueño, Julene García i Tània
Lara. Els treballs presentats sota el
títol Dones: veus silenciades tractaven sobre temes relacionats amb
les dones: les sufragistes, activistes africanes, les dones del Rif, les
dones a l’antiguitat (magues o sàvies) i la nuesa femenina en l’art.

sole toribio / ins gallecs

DONES: VEUS SILENCIADES Les sis alumnes van exposar els seus treballs
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EL FULL DEL CANVI

CANVIEMMOLLET t’informa

A CANVIEM MOLLET VOLEM PARLAR DE...
El Riu Besòs
Volem que s’iniciin els treballs
necessaris per recuperar la
llera del Riu Besòs, al seu pas
per Mollet i resta de pobles del
Baix Vallès.
Volem que es recuperi i mantingui la flora i fauna d’aquest
espai natural, i que les persones, en podem gaudir, amb
respecte, adequant-lo per l’ús
de lleure i esportiu.

Llibertat d’expressió
SURA
PROU CEN RESSIÓ!
T D’EXP
LLIBERTA
La Llei Mordassa, presó per
al raper Valtonyic, segrest del
llibre Fariña, condemna al raper Pablo Hasel, censura als
titiriteros, censura exposició
ARCO, judici a la tuitaire Cassandra Vera, drag queen als
carnavals de Las Palmas, comentaris al programa El Intermedio, portada de la Revista
Mongolia, cas Zapata...

Vaga sector neteja

Feminisme

El #8MVamFerVaga
#CadaDiaés8deMarç
Davant de: males condicions laborals, precarietat, inestabilitat, abús, el sector de
la neteja DIU: lluita, perseverança, reivindicació, drets, dignitat i VAGA.
· Per l’actualització del Conveni del sector en el sentit de digniﬁcar les condicions
laborals de les treballadores.
· Per aconseguir un Conveni més just per a tots i totes.
· Per exigir el compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, que actualment
no s’està complint en matèria dels descansos de 12 hores entre jornada i jornada.
Des de Canviem Mollet donem suport a la vaga convocada pel sector de la neteja
d’ediﬁcis i locals de Catalunya, en les dates: 8 de març; 3 i 4 d’abril; 14 i 15 de maig.

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès
626 304 696
@ CanviemMollet

93 571 95 00 Ext. 9627
/Canviem Mollet

El passat 8 de març vam viure una jornada històrica, en el dia
Internacional de la Dona Treballadora, fent realitat la 1a vaga
feminista.
Una vaga laboral, de cures, de mestresses de casa, de consum, per reivindicar els mateixos drets efectius per a dones i
homes, contra la bretxa salarial i contra la violència masclista.
A Mollet, Catalunya i Espanya, i a 170 països més, les dones
vam dir PROU, per demostrar que si les dones parem, s’atura
el món.

canviem@molletvalles.cat

www.canviemmollet.com
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LLENGUA 32 ESTABLIMENTS DE PARETS SE SUMEN AL PROJECTE LINGÜÍSTIC, UN JOC DE JEROGLÍFICS DIRIGIT ALS MÉS MENUTS

'Endevina-la', el joc per aprendre
català i comprar al comerç local
j.ribell

PARETS DEL VALLÈS. Aprendre ca-

talà mentre es compra al comerç
local i, de pas, els més petits es diverteixen. Aquesta és la finalitat
del projecte Endevina-la, un joc
visual a base de jeroglífics que ja
funciona a diversos municipis de
la comarca i que enguany, per primer cop, també estarà present a
les botigues de Parets.
De moment, són 32 els establiments els que s’han adherit
a aquesta campanya promoguda pel Consorci de Normalització Lingüística (CNL) del Vallès
Oriental, però l’objectiu és que
aquests facin "d’efecte crida i
se n’hi vagin sumant més”, explica l’alcalde de Parets, Sergi
Mingote. “L'objectiu també és
que el català sigui una eina d’ús
normal, de cohesió social. I als
comerços de proximitat s’estableix aquest tipus de relació
que permet aconseguir-ho i, a

Mostra a Montmeló
sobre el voluntariat
per la llengua
MONTMELÓ. L'experiència de les
parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua es pot conèixer
a la biblioteca La Grua en l'exposició fotogràfica A dues veus, retrats
de converses en català, que vol
mostrar que qualsevol persona
pot aprendre el català. Montmeló
compta amb més d'una vintena de
parelles que es troben una hora
cada setmana per xerrar i agafar
confiança en parlar la llengua.

CARTELLS Els comerços adherits estan senyalitzats
més, de forma lúdica”, afegeix la
presidenta del CNL de la comarca,
Pietat Sanjuán.
El funcionament és senzill: als
establiments adherits es podran
trobar uns cartells amb una en-

devinalla gràfica de diferents dificultats, tot i que el joc està dirigit especialment a nens i joves.
Si s’encerta la paraula, cal omplir
una butlleta amb la resposta i ficar-la a una bústia que trobaran a

la mateixa botiga. De manera que
també es fomenta que els que generalment realitzen la compra, els
adults, vagin a la botiga amb els
més menuts i juguin plegats a endevinar-la.
Entre els que n’endevinin més
al final de la campanya (que finalitza el 15 d’abril), se sortejaran
dos vals de compra per valor de
100 euros per gastar als comerços
participants. Amb la qual cosa
es fomenta també que es visitin
quants més establiments millor
per omplir el màxim de butlletes
possibles. A més, també se sortejaran entrades per al teatre de Can
Rajoler: una de familiar per al cicle
infantil Rialles per a menors de 12
anys, i una de doble per a un espectacle de la resta de programació del teatre per a majors de 12.
Aquesta campanya de foment
del català, amb què col·labora
l’Associació de Serveis i Comerços

Foment de la llengua

A MONTORNÈS, 41
BOTIGUES PARTICIPEN
EN EL JOC LINGÜÍSTIC
La campanya de foment de l'ús del
català Endevina-la també s'està realitzant a Montornès. En concret, 41
establiments comercials participen al
concurs, que en aquest cas compta
amb la col·laboració de la Unió de Botiguers. Els jeroglífics estaran penjats
fins al 14 d’abril, i per Sant Jordi es farà
l’entrega de premis, que seran vals de
compra de fins a 100 euros. Hi haurà
premis per als que hagin encertat el
màxim nombre de jeroglífics i sorteigs
entre els participants. L'any passat, el
Consorci per a la Normalització Lingüística també organitzava el concurs
en el marc del Mollet és fira.

de Parets (ASIC), va engegar a Canovelles el 2014, quan va rebre
un premi per part de la Confederació del Comerç de Catalunya, i
recentment ha fet el salt fora de la
comarca a ciutats com Girona i Vilafranca del Penedès. jaume ribell

EDUCACIÓ PREMI COMARCAL PER A L'ESCOLA MOLLETANA

EDUCACIÓ TREBALL SOBRE ELS DRETS HUMANS

Guardó al Centre d'Estudis
per un espot publicitari

Una jove de Montornès
guanya un premi UNESCO

MOLLET. Un grup d'alumnes del
Centre d'Estudis Mollet ha lligat
els conceptes viatjar i cultura en
un espot de 20 segons, que ha
guanyat el Primer Certamen de
Comunicació Audiovisual organitzat per l'agència de viatges de Granollers Villà Viatges. Helena Dolz,
Pau García, Anna José, Ainhoa Rodríguez, Òscar Granados, Mae Àl-

MONTORNÈS.

varez de Lara, Farat Acosta i Gisela
Ejarque, coordinats pel professor
Toni Cayuela, són els guanyadors
del concurs, que reptava els alumnes d'ESO del Vallès Oriental a fer
l'anunci ideal per a una agència de
viatges. Dues dotzenes d'escoles
de la comarca van presentar-s'hi.
L'anunci es projectarà durant un
mes en sales de cinema.

La jove veïna de
Montornès Clàudia González d’11
anys i que estudia a l’escola La
Falguera de Vilanova del Vallès ha
guanyat l’11è Premi Federico Mayor Zaragoza de la UNESCO per a
joves compromesos. El treball ha
consistit en un clipmetratge que
havia de tractar sobre els drets
humans i que la jove alumna ha

centrat en la presa de decisions en
assemblea que fan servir a l'escola. Als premis que lliura la UNESCO
s'hi han presentat treballs d’arreu
de l’Estat i en la categoria del guardó aconseguit per la Clàudia hi havia 32 finalistes. El premi està valorat amb 300 euros, que la classe
ha decidit destinar a apadrinar un
gos d’una protectora.
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ARQUITECTURA EL JACIMENT ROMÀ DE CAN TACÓ ÉS GUARDONAT AMB LA MEDALLA D'OR DEL PREMI DOMUS FASSA BORTOLO

El projecte de Mons Observans
rep el reconeixement internacional
gerard magrinyà

fet l’arquitectura és, simplement,
posar en valor el que hi ha allà,
sense necessitat de manipular
les restes”.

Model didàctic i pedagògic

RECREACIÓ El jaciment recupera els espais de l'antiga edificació amb un sistema de terrasses
MONTMELÓ / MONTORNÈS. La sise-

na edició del Premi Internacional
Domus Fassa Bortolo, impulsat
per la universitat italiana de Ferrara, ha atorgat la medalla d’or al
taller de l’arquitecte Toni Gironès
pel projecte de recuperació de
l’assentament romà de Can TacóTuró d’en Roina. Aquest guardó,
que premia l’excel·lència en la
restauració i la reconstrucció arquitectònica i paisatgística, és el
primer premi internacional que
rep el treball realitzat al jaciment
romà baixvallesà, que suma altres
reconeixements com el de la XII
Bienal Española de Arquitectura y
Urbanismo i ser finalista als Premi
FAD d’Arquitectura i Interiorisme.
Toni Gironès, arquitecte del projecte, considera que el premi rebut
consolida un treball fet per un equip
multidisciplinari pensat per donar

valor a les restes arqueològiques.
“A Itàlia estan més acostumats
a restaurar, sovint, reconstruint
la petita part no conservada de
les restes que els arriben. Res a
veure amb el cas de Can Tacó, on
les restes que es conserven són
només una petita part del que va
existir”, explica Gironès.

Explicar el passat romà

En aquest cas, el treball arquitectònic ha volgut donar valor a les
restes per tal d’ajudar a explicar
el que va succeir en aquest espai.
Segons Gironès, “d’una banda
s’ha posat de relleu el pla horitzontal mitjançant el sistema
de terrasses. D’altra banda, s’ha
potenciat l’espai aeri que hauria ocupat la construcció”. L’actuació arquitectònica, a més, es va
fer tenint molt en compte l’entorn

i utilitzant elements com la pedra
llicorella, present a la zona, i el ferro, un material propi del polígon
industrial a tocar del jaciment.
Des del punt de vista arqueològic,
el director del projecte de recerca
del jaciment de Can Tacó, el doctor
Josep Guitart, indica que el premi
internacionalitza la tasca realitzada
i tanca un cicle. Mons Observans és
un jaciment molt significatiu ja que
es tracta d’un dels primers assentaments romans que hi va haver a
Catalunya. Guitart, que ha destacat
el treball conjunt i la simbiosi entre
l’arqueologia i l’arquitectura, apunta que “des del primer moment
vam voler ser molt respectuosos
amb el jaciment i aplicar el principi de no reconstruir-lo. Actualment totes les restes que hi ha
a Mons Observans son autèntiques, no hi ha res afegit. El que ha

Segons Montse Tenas, una de les
responsables del jaciment, el conjunt d'intervencions arqueològiques, arquitectòniques i paisatgístiques efectuades des de l'any
2010 a Mons Observans "han
anat encaminades a afavorir un
ús social del jaciment i del seu
entorn immediat”. El jaciment
es va obrir al públic el 2012 i des
d’aleshores prop de 15.000 persones han visitat l’espai, un 31% de
les quals han estat públic escolar,
en concret, uns 4.700 alumnes.
A banda de les visites regulars,
Mons Observans ofereix visites
teatralitzades, tallers que es van
renovant periòdicament, com el
d’arqueologia per a infants, o fins
i tot, sopars romans a la fresca
i tallers de fotografia nocturna,
activitats incloses al cicle anomenat Nits d’Estiu a la Romana. Tot
plegat es tracta d’un model didàctic que pretén acostar la cultura
romana i, en concret, el jaciment
situat entre Montornès del Vallès
i Montmeló, a tot tipus de públic.
Ara, el futur passa per seguir
obrint el ventall de públics que
puguin beneficiar-se del jaciment
i per la recuperació del patrimoni
natural a través de la redacció d'un
Pla de Gestió Forestal que "garanteixi la conservació de les àrees
boscoses del turó on es troba
el jaciment i del conjunt de la
muntanya de les Tres Creus",
conclou Tenas. i anna ansia

MEDI AMBIENT

El Zoo de Barcelona
dedicarà un espai
al Besòs i al retorn
de la llúdriga
BAIX VALLÈS. El Zoo de Barcelona, en el seu projecte de futur
d'aposta per la fauna autòctona,
dedicarà al riu Besòs i a la seva
biodiversitat una de les àrees de
les seves instal·lacions, amb especial atenció a la llúdriga. Així es
va anunciar dimarts al Consorci
Besòs Tordera en el marc de la
inauguració de l’exposició El retorn de la llúdriga a les conques
del Besòs i la Tordera, que remarca la importància de la presència
d'aquest animal. “Sense la millora de la qualitat de l’aigua hauria estat impossible el retorn
de la llúdriga”, diu el president
del Consorci, Sergi Mingote.

Naixements
14/03
14/03
14/03
14/03

Leo Moris Matos (Mollet)
Ranya Essadeqy el Mouilti (Mollet)
Pau Ortega Cattini (Palau-solità)
Anthony Sánchez Escobar (Montornès)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions
MOLLET
15/03 Oscar Moreno Salamanca
15/03 Milagro Reig Puerto
16/03 Josefa Cordón Hernández
16/03 Oscar Moreno Salamanca
MONTMELÓ
16/03 Antonio Piñero José
LA LLAGOSTA
14/03 Montserrat Batlle Pareras
17/03 José Torres Góngora
19/03 Mariana Corrales Ropero
19/03 Ricardo García Fernández
PARETS
20/03 Carmen Viñas Arisa

35 anys
101 anys
72 anys
61 anys
61 anys
82 anys
87 anys
82 anys
77 anys
73 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols
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Cinc centímetres de neu a Sant Fost

CIÈNCIA TAMBÉ VA PARLAR DE LES DARRERES NEVADES

CONSULTORI

Gemma Puig, meteoròloga
de TV3, ajuda a interpretar
el temps en un acte al Casal

La campanya de la declaració de la
renda d'aquest any, corresponent a
l'exercici 2017, començarà de forma
oficial el proper 4 d'abril, però com
a novetat els contribuents podran
iniciar tràmits previs dies abans, en
concret el 15 de març.

s.c.

MOLLET. El Casal Cultural de Mollet

va rebre dimecres la meteoròloga
de TV3 Gemma Puig, que va fer
una xerrada sota el nom de Quin
temps fa i farà a través dels núvols?
I el temps del futur?, dins de la 23a
Setmana de la Meteorologia Joan
Folch. A la conferència, Puig va
aportar algunes idees i nocions
per saber interpretar el temps mirant el cel, i els núvols.
També, com indica el nom de
l'acte, va parlar de les previsions
del temps a llarg termini, el 2050
i 2100. L'objectiu és "que tothom
sigui una mica conscient que
encara es pot fer alguna cosa"
contra l'escalfament global i el
canvi climàtic. "No podrem canviar-ho, però tothom hi pot fer
una miqueta perquè els escenaris més dolents no es compleixin, que puguem recular una
miqueta", va afirmar Puig.

Campanya
de la renda:
dates clau

XERRADA Va fer previsions pel 2100
Pel que fa a les darreres nevades, les va qualificar "d'extraordinàries i històriques", tot i
que va recordar que "de nevades tardanes ja n'hi ha hagut
altres anys". Aquestes nevades
són el reflex del que està previst
que passi pròximament: "Tindrem fenòmens més extrems,
més dies de sequera i d'inundacions, i més nits tropicals". i S.c

La nit de dilluns van baixar les temperatures, i l'alerta del pla Neucat es va fer
efectiva: dimarts, Sant Fost va despertar blanc. La neu no va caure al nucli del
poble, sinó a la Conreria, on van quedar paisatges de postal amb gairebé cinc
centímetres de neu en alguns punts del municipi. @MeteoSantFost

Suport del ple als pensionistes
MARTORELLES. El ple de Martorelles de dilluns va aprovar per unanimitat una moció que rebutja la pujada de només un 0,25% de les pensions.
Es reclama així la recuperació del poder adquisitiu del sistema públic
de pensions. Una altra moció aprovada defensava l'escola catalana i el
model d'immersió lingüística. En aquest cas, tots els regidors hi van votar a favor a excepció de la regidora no adscrita Antonia Pedrero. També es va aprovar una moció per la llibertat dels presos polítics, amb les
abstencions d'Oliver Aguilera i Pedrero i el suport de la resta del ple.

ENTITATS TAMBÉ ESTRENA PÀGINA WEB, AGERMANAMENT AMB ELS MANYACS I UN CICLE DE XERRADES AMB LA CREU ROJA
albert aguilera

La Germandat de Parets
estrena etapa i nova seu
PARETS. La Germandat d’assegu-

rances de decés de Parets es renova: després de quasi 150 anys
d'història, l’entitat ha engegat
una nova etapa amb l’objectiu de
fer-se més visible i propera a la
població. El canvi més notori és el
de la seva nova seu, que passa a
situar-se a l’avinguda Lluís Companys, 2 (local 1), però també han
renovat la web i xarxes socials.

Dissabte va tenir lloc la festa
d’inauguració, amb una xocolatada i l’actuació dels Manyacs,
colla amb la que també s’acaben
d’agermanar.
A més, iniciaran per primer cop
un cicle de xerrades sota el nom
de Sempre al teu costat: xerrades
quadrimestrals sobre salut i vida
que compten amb la col·laboració
de la Creu Roja. J.RIBELL

El calendari de la campanya d'aquest
any queda així:
• El 15 de març podrà descarregar-se l'aplicació web, sol·licitar el
nombre de referència i tenir accés a
les dades fiscals del contribuent.
• El 3 d'abril comença el termini per
demanar cita prèvia en la modalitat
"Le llamamos" via telefònica.
• El 4 d'abril és l'inici oficial de la
campanya Renda 2017. A partir
d'aquesta data es pot començar a
presentar l'esborrany a través de
Renda Web.
• El 6 de maig comença el termini
per demanar cita prèvia per realitzar
la declaració de manera presencial.
• El 10 de maig comença el període
d'atenció personal a les oficines de
l'Agència Tributària per realitzar la
declaració de la renda.
• El 27 de juny acaba el termini per
sol·licitar la domiciliació de la liquidació.
• El 29 de juny acaba el termini per
demanar cita prèvia per realitzar la
declaració a través de qualsevol via.
• El 2 de juliol és l'últim dia per presentar la declaració i acaba per tant
la campanya de la Renda 2017.
Salvador Xicola Riulas
Assessor fiscal
fiscal@asemax.org

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

INAUGURACIÓ Es va fer una xocolata per celebrar l'acte

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

Dret de família i successions
Obligacions i contractes
Dret bancari
Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

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

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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POLÍTICA DEL 25 AL 31 DE MARÇ ES DURAN A TERME ACTIVITATS PARAL·LELES OBERTES A TOTHOM EL REGIDOR SORTINT VA ASSUMIR EL CÀRREC EL JULIOL PASSAT

L'ANC del Vallès Oriental
promou un dejuni pels exiliats
i els presos polítics a Mollet
x.l.

PRESENTACIÓ Representants de l'Assemblea Nacional Catalana explicaven dimarts els detalls de l'acció solidària
MOLLET. L'ANC del Vallès Oriental,

en col·laboració amb l'agrupació local de Mollet, ha organitzat,
del 25 al 31 de març, un dejuni
en solidaritat amb els exiliats i
els presos polítics, una "acció de
consciència" per denunciar públicament "una situació que no
es pot normalitzar perquè és
una greu vulneració de drets
humans i polítics". L'acció solidària i de denúncia de l'ANC, que
compta amb l'adhesió d'una quinzena d'entitats, començarà diumenge (20 h) i s'allargarà fins al
31 de març. Durant aquests dies,
diverses persones faran una tancada a la Sala Fiveller, on dormiran i faran dejuni per mostrar el
seu suport a les "persones perseguides judicialment per defen-

sar pacíficament i democràtica
la causa de la independència de
Catalunya".
Vicenç Relats, exmembre del
secretariat nacional de l'ANC, explicava dimarts que "la situació
que vivim no és normal des
d'un punt de vista democràtic,
i, per això, cal fer accions que
continuament recordin aquesta
anomalia, com aquests dejunis
o portar els llaços grocs".
Inicialment està previst que una
quinzena de persones –en un màxim de sis de manera simultània–
es vagin rellevant per torns d'un
mínim de dos dies i un màxim de
set, tot i que les inscripcions per
a tothom qui vulgui participar-hi
–entre 18 i 75 anys– estan obertes
al web Prouostatges.cat.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

Per complementar el dejuni i
obrir-lo a la participació de veïns,
durant tota la setmana, sobre les
19 h, s'organitzaran xerrades, recitals de poesia, tallers de manualitats, màgia, dibuix, sessions de
relaxació, concerts i altres actes
públics en favor dels presos i els
exiliats, i dels drets humans.
Entre els ponents de les xerrades previstes per la setmana que
ve hi ha els actors Enric Majó i
Pepa Arenós; l'antimilitarista Pepe Beúnza; el regidor i pallasso
Jordi Pesarrodona; la professora i
jurista Dolors Feliu; el membre de
l'associació Fam de Llibertat Fèlix
Simón; el president d'Amnistia
Internacional a Catalunya, Xavier
Burgués; o l'exdirigent de la Crida
a la Solidaritat Àngel Colom.

Oscar Avilés pren
el relleu de Juanjo
Yáñez a Santa Maria

aj. santa maria

SANTA MARIA. Joan Josep Yáñez,

regidor de Cultura, Joventut, Cooperació i Solidaritat, Sanitat i
Serveis Socials de Santa Maria de
Martorelles des de l'estiu passat,
ha renunciat al càrrec de regidor
per motius personals. Yáñez (ICVEUiA) va rellevar al juliol la fins
aleshores regidora Isabel Real. El
substitut de Yáñez com a regidor
de l'equip de govern serà ara Oscar Avilés, de 44 anys i oficial de
jardineria a l'Ajuntament de Mollet. Amb tot, ara com ara encara
no es coneix quines responsabilitats assumirà el nou regidor.

OSCAR AVILÉS

ERC de Parets
triarà el candidat
a les eleccions
locals el 4 d'abril

Ciutadans i
Canviem Mollet,
adherits al manifest
antirumors

PARETS. El compte enrere cap a les
eleccions municipals de 2019 ja
ha començat. L'assemblea de militants d'ERC Parets escollirà el 4
d'abril el seu cap de llista per als
comicis locals, que es faran el 26 de
maig de l'any que ve. Fins a la mitjanit del dimarts 3 d'abril es poden
presentar les candidatures, que
hauran de comptar almenys amb
el 20% dels avals de la militància
del partit. De moment, però, l'única candidatura presentada és l'encapçalada per Jordi Seguer, actual
regidor portaveu d'Ara Parets ERC
i candidat el 2015, que ja ha anunciat que comptarà en la seva candidatura amb els actuals regidors
Ramon Parés i Kènia Domènech.

MOLLET. Els grups municipals de
Canviem Mollet i Ciutadans, així
com l’agrupació local d’aquesta
formació, s’han adherit al manifest
antirumors que promou l’oficina
del Síndic Personer coincidint amb
el 15è aniversari d’aquesta institució a la ciutat. El manifest –al qual
poden adherir-se els veïns que ho
vulguin a través del web municipal– promou una ciutat lliure tant
de rumors com de prejudicis i estereotips, i proposa combatre'ls amb
informació, més transparència i
diàleg. Ciutadans elogia la tasca de
Lluís Martínez Camps i Canviem
Mollet demana al govern municipal que doti l'oficina del Síndic
Personer de més recursos.
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POLÍTICA PDeCAT I CANVIEM MOLLET DESMENTEIXEN EL DISCURS D'ARA MOLLET I ACUSEN LA FORMACIÓ DE VOLER TENIR PROTAGONISME MEDIÀTIC

Ara Mollet acusa Canviem d'haver
"tancat la porta al canvi" a la ciutat
x.l.

MOLLET. Ara Mollet ERC MES va

criticar, en una roda de premsa dilluns, la posició de Canviem Mollet
en relació amb les negociacions
dels últims mesos entre alguns
grups de l’oposició –Canviem Mollet, Ara Mollet i PDeCAT– per promoure una moció de censura contra Josep Monràs per desbancar-lo
de l’alcaldia. Segons va explicar el
president d’ERC a Mollet, Albert
Biescas, els últims mesos s’han
mantingut reunions entre els integrants de Podem, ICV, EUiA, ERC,
MES i PDeCAT per mirar d’acordar
una majoria alternativa al govern
en minoria del PSC, però va lamentar que no s’hagi arribat a un
acord. Biescas va exposar que ja el
2015 es va plantejar que “l’alcaldia es repartís a parts iguals entre Canviem i Ara Mollet durant
dos anys cadascun”, una opció
que, segons Biescas, el PDeCAT va
rebutjar. “El PDeCAT –aleshores
CiU– només acceptava que l’al-

ARA MOLLET ERC MES Albert Biescas (ERC) i Manel Sostres (MES), dilluns
caldia fos per a Ara Mollet, una
línia vermella que no ha abandonat fins que al setembre passat va trencar el pacte de governabilitat amb el PSC”.
Va ser aleshores quan es van reprendre les converses per mirar
d’articular una majoria alternativa per a la resta de mandat. “En
una reunió de tots els grups, el

PDeCAT va manifestar la seva
disponibilitat a retirar aquesta
línia vermella i va emplaçar Canviem, com a força majoritària, a
fer una proposta per ser debatuda per cada formació”. Segons
Ara Mollet, va ser llavors quan el
regidor de MES, Manel Sostres, va
proposar la número 2 de Canviem,
Marina Escribano, com a alcaldes-

sa, “una figura que genera més
consens i que té una llarga experiència a l’Ajuntament”, deia
Sostres. Amb tot, “l’única resposta de Canviem va ser la seva abstenció en l’aprovació dels pressupostos del PSC per al 2018”,
criticava. “Canviem s’estima més
incidir en les polítiques del PSC
que formar govern alternatiu
tenint l’alcaldia”, deia Sostres, qui
culpava Canviem d’haver “tancat
la porta al canvi” i de preferir estar a l’oposició: “els canvis es fan
des del govern, no des de l’oposició”, deia el regidor de MES. Ara
Mollet també va aprofitar per criticar el govern del PSC, de qui va
dir que té “trets involucionistes,
falta de credibilitat i que incompleix sistemàticament els
acords i mocions del ple”.
Per la seva banda, el portaveu
del PDeCAT, Joan Daví, assegura
que “de converses n’hi ha sempre”, però que en cap moment no

s’ha arribat a cap acord per fer
un govern alternatiu: “abans de
veure qui ha d’encapçalar un
govern s’ha de veure qui hi participa i per fer què, i tot això no
s’ha tractat en cap moment”, diu
Daví, qui afegeix que “les coses no
canviarien perquè el candidat
fos Buzón o Escribano”.
En la mateixa línia, el portaveu
de Canviem, Xavier Buzón, ha desmentit Ara Mollet i ha assegurat
que el seu grup no ha arribat a considerar la proposta perquè “abans
de parlar de noms cal abordar
les coincidències en els programes, i en això el PDeCAT i nosaltres som incompatibles”, diu.

Crítiques a Ara Mollet

El PDeCAT critica la posició d’Ara
Mollet en relació amb la possible
moció de censura: “falta un any i
mig per a les eleccions i alguns
partits ja comencen a buscar
presència mediàtica”, diu Daví,
una crítica que comparteix el PSC,
que en un comunicat ha qualificat
la roda de premsa de "circ mediàtic". Xavier Buzón, per la seva banda, també carrega contra Ara Mollet: “Han explicat un relat fals,
una pantalla de fum per amagar
la falta de propostes”, diu. x.l.

22

dv, 23 març 2018

ECONOMIA

Xerrades per donar a conèixer Ofer.cat

Trobada d'alcaldes i empresaris

L'Ajuntament i Mollet Impulsa han organitzat dues presentacions per
donar a conèixer el projecte Ofer.cat, una eina gratuïta que permet
adaptar els petits negocis al món digital. Seran dilluns (15.15 h) al Centre
Cívic Can Borrell i dimecres (15.15 h) al Centre Cultural La Marineta.

L'AIBV ha organitzat aquest divendres (9.30 h)
a Mollet una trobada entre empresaris i alcaldes
del Baix Vallès per abordar diverses iniciatives
d'innovació i de serveis de tecnologia.

EMPRESES AMB AQUESTA ADQUISICIÓ LA FARMACÈUTICA AUGMENTA FINS A MÉS DE 200 ELS CENTRES D'OBTENCIÓ DE PLASMA ARREU DEL MÓN

Grifols compra la
principal xarxa d'obtenció
de plasma d'Alemanya
PARETS. La companyia farmacèuti-

ca Grifols, dedicada a la producció
de medicaments derivats del plasma sanguini, ha arribat a un acord
per adquirir el 100% de l'empresa
alemanya Haema per 220 milions
d'euros, una firma que compta
amb la major xarxa privada independent de centres de donació
d'Alemanya i amb el servei privat
de transfusions més gran del país.
Haema, de fet, va obtenir l'any
passat prop de 800.000 litres de
plasma d'aproximadament un mi-

lió de donacions.
L'acord de compra inclou la incorporació de 35 centres de donació en nou estats alemanys i tres
més en procés de construcció; un
edifici de 24.000 m2 que acull la
seu central de la companyia a Leipzig; i un laboratori central a Berlín.
La companyia compta aproximadament amb 1.100 empleats.
Segons Grifols, l'adquisició ha
estat finançada amb recursos
propis de l'empresa sense emetre
deute. D'aquesta manera, Grifols

augmenta i diversifica la xarxa de
centres de donació i reforça el seu
lideratge en l'obtenció de plasma, i
incorpora així els primers centres
fora dels Estats Units. A més, assegura la companyia, es tracta d'una
operació "estratègica que contribueix a reforçar el pla d'obertura de centres de donació per garantir l'accés de Grifols a la seva
principal matèria primera" i,
conjuntament amb el pla de noves
inversions de la divisió Bioscience
per al període 2016-2021 –dotat

arxiu

GRIFOLS La companyia té un pla d'inversió superior als 500 milions d'euros
amb més de 500 milions d'euros–,
"contribuirà a augmentar la disponibilitat de productes plasmàtics per satisfer la creixent
demanda prevista".
Actualment, Grifols és la companyia líder en centres de plasma
amb 190 centres de donació als

Estats Units, país on continua endavant el pla d'inversions previst
per incrementar i millorar la seva
xarxa actual de centres.
El tancament de la transacció
està subjecta a l'autorització de les
autoritats de defensa de la competència d'Alemanya. i
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

T.J. CÁNOVAS

ESTHER MOLINS

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.
Psicoterapeuta i herborista

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

Dolors = somatitzacions
Tot i que patir somatitzacions no és agradable, somatitzar ens permet assabentar-nos dels missatges de l’estat emocional
vers el nostre cos. És el mecanisme que tenen les emocions per fer-se sentir, ja que
acostumem a estar massa despistades vers
el nostre interior. Sobre el concepte de “curar-se”, hi ha un proverbi francès que diu:
“escoltar-se per poder recuperar-se”. Fa
referència a la importància d’escoltar-se,
i que és més possible que ens escoltem
quan tenim algun dolor, és a dir, quan somatitzem. Les somatitzacions constitueixen un llenguatge corporal complex, però
necessari, ja que no som molt hàbils en el
coneixement i gestió de les emocions. El
primer que es posa malalt és el cos emocional. I si no som conscients de què ens
passa emocionalment, o ho emmascarem i
no som capaços de donar-hi sortida i solució, el cos comença a dir-nos-ho en forma
de somatitzacions; és a dir, de trastorns i/o
dolors físics.
El concepte de tenir una bona salut és

molt relatiu tal com acostuma a ser entès.
No s’hauria de dir: “tinc una bona salut”,
sinó si es té més o menys grau d’equilibri, que depèn de molts factors: genètica,
part, infeccions, fàrmacs, traumes, contaminació, alimentació o nivell d’estrès. Tot
i aquests condicionants, tenim a l’abast
molts mecanismes per aconseguir l’equilibri: tenir cura del que mengem i bevem, fer
exercici, tenir un diàleg intern positiu, desenvolupar un bon autoconcepte, aprendre
tècniques de respiració i relaxació, concedir-nos moments per reflexionar, estimar o
deixar-nos estimar, i especialment ampliar
consciència i escoltar què sentim, què pensem i allò que ens diu el nostre organisme. Tots hauríem de rebre una educació
sobre com funciona el nostre cos d’acord
a les emocions i pensaments. N’hauríem
d’aprendre el llenguatge per saber-lo llegir
i cuidar. Només si l’entenem i li fem cas, ens
sentirem bé dins d’ell, ja que disminuirà la
seva necessitat de somatitzar, precisament
per ocupar-nos del nostre interior.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

Perdre els quilos que ens fan nosa
A la majoria de gent ens preocupa el pes.
No es tracta només d’una qüestió estètica
que volem estar més prims i mostrar un aspecte més juvenil. Tots els estudis mèdics
més actuals coincideixen a responsabilitzar els quilos de més de molts problemes
de salut que podem evitar si perdem els
quilos que ens sobren.
Cames inflades, risc cardiovascular,
massa colesterol, el sucre o la tensió alts,
problemes d’ossos i d’articulacions o cansament. Hem de proposar-nos millorar el
nostre pes per guanyar en salut!
Com ja sabeu, fa més de 40 anys que ens
dediquem a l’assessorament dietètic i de
complements naturals per a la salut i ens
esforcem a oferir el més nou i de millor
qualitat.
Per baixar de pes en poc temps, sense
riscos i amb garanties d’èxit, us recomanem el nou mètode Nova Line que podem
oferir a la nostra botiga amb l’assessorament d’una professional especialista.
Consta de:

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
c. Gaietà Ventalló, 9. MOLLET. 93 570 28 29
facebook: saludteresapons

CENTRE DE MASSATGE
i OSTEOPATIA

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

25 anys d’experiència

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

Perruquera · Estilista

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

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

1. Mesura de la teva composició corporal
amb l’interactància infrarroja (Futrex).
2. La coaching nutricional et prepara un
pla d’acció personalitzat amb noves eines
i recursos que t’ajuden a aconseguir millorar el teu pes fàcilment.
3. Cada 15 dies tindràs un seguiment i una
pauta alimentària personalitzada, adaptada als teus gustos i necessitats.
4. I el gran avantatge: pots utilitzar, des del
telèfon mòbil, una app gratuïta que t’ajuda
a fer un seguiment diari dels teus objectius
per aconseguir el pes ideal.
També hi ha un altre tema que ens consulteu sovint: com eliminar més ràpidament els refredats i estats gripals que
ens esguerren els plans que teníem per
aquests dies?
Hi ha un concentrat de plantes que és
molt potent i actua molt ràpidament per
millorar la congestió, tos, mal de coll, esternuts, mocs, mal de cap i d’altres molèsties. Grip 4 Days 10 vials i a gaudir dels dies
de festa d’aquesta Setmana Santa!

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

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
CENTRO. 80 m2, 3
hab., baño, comedor, balcón. Suelo gres, carp. ext.
alum., calefac. a gas
natural, a. a. Asc.
Certificación energética: E. Precio:
149.900 euros. Ref.
JV13426. Tel. 93 579
33 33.
PISO EN MONTMELÓ. 85 m2, asc.,
3 hab. (2 dobles y
1 individual), baño,
comedor y cocina
con lavadero. Certificado Energético Clase E. Precio:
110.890 euros. Tel.
656 874 298. Ref.
EV11032.
MOLLET CENTRE.
Ref. MV-CLAVE. 61
m2, 2 hab., bany,

CEE: E. Amb balcó gran i terrassa
comunitària. Preu:
168.000 euros. Tel.
93 570 51 23.
PISO EN MONTORNÈS. 88 m2, hab. (2
dobles exterior y 2
sencillas al interior),
salón con salida al
balcón, cocina amplia, baño con ducha, lavadero, alum.,
puerta de roble, suelo de gres, calefac.,
asc., esta bien situado. Ref. LV11618.
Tel. 935 683 545.
CASA ADOSADA EN
MONTORNÈS. 180
m2, 3 plantas, 5 hab.
(3 dobles, 2 indiv.),
baño, 2 aseos, cocina, lavadero, comedor, terraza (20
m2), suelo gres,
garaje (pedir vado
y quitar escalón),
chim., carp. ext.

alum., carp. int. madera. Distribución:
Planta Baja, Local
Garaje con baño y
trastero de 65 m2.
Primera planta, salón, cocina, aseo
y 2 hab. Segunda
planta: 3 hab., baño
y terraza de 20 m2.
Ref: LV11469. T. 667
691 110.
PISO ESQUINERO
EN MONTMELÓ. 67
m2, ext. y con mucho sol. Conservado.
3 hab., comedor,
cocina, baño 3 piezas con 1/2 bañera.
Terrado comun. y

L’APARADOR

DE LA SETMANA

trast. indep. en terrado. Precio: 85.000
euros. Ref. EV11061.
T. 656 874 298.
MOLLET. CAN BORRELL. Ref. MV-Lloreda. 80 m2, 2 hab.,
bany, CEE: E. Tercera
planta exterior, amb
cuina office. Preu:
156.500 euros. Tel.
93 570 51 23.
MOLLET. EST. DEL
NORTE. Piso reformado. Todo exterior.
Sin ascensor. 3 hab.,
salón con salida a
balcón, baño, cocina indep. Suelos de

gres, carp. interior
de cedro y exterior
de aluminio. Certificación energética:
F. Precio: 115.000
euros. Ref. JV13606.
Tel. 93 579 33 33.
PIS A MOLLET. ZONA
CAN PANTIQUET.
Ref. RVIII-Robert.
84 m2, 3 hab., 2
banys, traster. Amb
balcó a prop del
centre de la ciutat.
Preu: 180.000 euros.
Tel. 93 570 51 23.
PISO EN MOLLET.
CAN PANTIQUET.
Asc. 4 hab., baño,

EASY-BUY
93 181 82 88
www.easy-buy.es

La gran plataforma d'oci, serveis
i ofertes a la comarca és Easy-Buy
Les ofertes, novetats, promocions i sortejos
del Vallès Oriental són a Easy-buy, la plataforma d’oci i serveis de la comarca on s’hi poden
trobar regals relacionats amb la salut, la gastronomia, els viatges o l’automoció de més de
500 empreses a uns preus especials.
La plataforma compta amb més de 9.000
usuaris registrats i rep 50.000 visites al mes,
xifra que consolida Easy-buy com una de les

pàgines web de més confiança i qualitat.
A més de les promocions, Easy-buy disposa
d’un gran directori d’empreses i serveis del
Vallès Oriental, on pot participar-hi qualsevol
empresa. Ara i fins al 9 d’abril la plataforma
ofereix una promoció per formar part del seu
directori amb una quota de només 13 euros
al mes. Per donar-se d’alta cal trucar o enviar
un correu a info@easy-buy.es.

PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

comedor, balcón,
cocina office ref.,
con lavadero. Calefacción, aire acondicionado,
suelo
gres, carpintería interior roble y exterior aluminio. Certificación energética:
E. Precio: 155.000
euros. Ref. JV13270.
Tel. 93 579 33 33.
LLIÇÀ
D’AMUNT.
CAN SALGOT. Ref.
RVIII-LLOV. 219 m2,
3 hab., 2 banys,
parcel·la: 763 m2,
pàrquing i traster,
piscina i jardí, CEE:
G. Casa a 4 vents

amb llar de foc.
Preu: 287.000 euros.
Tel. 93 570 51 23.
BIGUES I RIELLS.
CAN BARRI. Ref.
MV-Tord. 313 m2, 4
hab., 3 banys, parcel·la: 1.045 m2, 2
places de pàrquing,
traster, piscina i
jardí. CEE: F. Casa a
4 vents amb magnífiques vistes. Preu:
290.000 euros. Tel.
93 570 51 23.
CASA ADOSADA EN
MARTORELLES. Ref.
JV13604. Consta de
bajos más 2 plantas.

3 hab., baño, 2 aseos. Parquing y jardín
privado. Acabados
de calidad. Calefac. Certificación
energética: E. Precio: 260.000 euros.
Tel.93 579 33 33.
LLOGUER
PISO DE 100 M2
EN MOLLET. 3 hab.,
cocina office con
galeria. Comedor
con balcón. Baño
con ducha y otro
con bañera. Suelo parket. Cierres
de alum. Calefac. a
gas natural y aire
acond.. Parking y

comunidad. Precio:
900 euros/mes. Tel.
93 579 65 65.
RELAX
MADURITA PARTICULAR. SOY ANI. 40
años, rellenita tetona. Cariñosa, besucona, completita.
Salda, fiestera. 24
horas. 671 27 26 11.
MIREIA.
Alegre,
divertida, coqueta
y sobre todo muy
morbosa.
Descubrirás en mi una
delicia. Hago una
gran variedad de
servicios
como

griego, 69, francés hasta el final,
beso negro, beso
con lengua y lluvia
dorada. Soy muy
completita. Tel. 611
26 20 91.
CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
ME LLAMO SUSI.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.
Llámame. Tel. 631
169 659.

CAL RELLOTGER
Av. de Barcelona, 2. Santa Perpètua de Mogoda. 93 560 21 72
www.calrellotger.com

Cal Rellotger, preparat per al
'showroom' per a nuvis a l'abril
L’establiment de Santa Perpètua de Mogoda
Cal Rellotger, que ven rellotges, joies i bijuteria i és especialista en casaments i comunions, prepara ja un showroom per a nuvis
per al mes d’abril, concretament del 5 al 22.
Durant aquests dies es condicionarà la botiga amb cortines pròpies d’enllaços matrimonials i hi haurà exposats tota mena d’articles,
rellotges, joies i aliances per a l’ocasió. A

banda d’aquest esdeveniment, Cal Rellotger
també disposa d’un taller de joies personalitzades, amb la mida, la forma i els materials
del gust dels clients. Pel que fa als rellotges,
destaquen les marques Cluse, Daniel Wellington o Bering. A més, darrerament la botiga
ha rebut tota la nova col·lecció de Disney de
les polseres Pandora i és també un punt de
venda de productes Swarovski.

26

dv, 23 març 2018

OPINIÓ

Creix l’interès social per l’aigua

Editorial

ESPOLSAR-SE EL 155
Jordi Turull va sotmetre’s aquest dijous al debat d’investidura per assumir
la presidència de la Generalitat. L’opció d’aquest candidat, el tercer del bloc
sobiranista en només tres mesos, ha fet encara més evident la ingerència
de l’Estat i del poder judicial en el normal funcionament de les institucions
catalanes, unes institucions que, intervingudes des de fa cinc mesos pels poders
de l’Estat, funcionen sotmeses al control d’un govern –l’espanyol– que vol
imposar unes polítiques molt allunyades dels amplis consensos assolits
històricament a Catalunya. D’altra banda, més enllà dels litigis polítics i judicials,
és imprescindible no deixar que es normalitzi la repressió i l’agressió als drets
fonamentals que suposa l’empresonament, l’exili i la persecució a què se
sotmeten centenars de persones per haver defensat pacíficament i democràtica
les seves idees. Sigui qui sigui el president/a de la Generalitat, cal treballar
des del primer moment per espolsar-se l’article 155, recuperar l’autogovern
de Catalunya i respectar les decisions democràtiques dels seus ciutadans.

A Parets del Vallès,
ens ‘pre-ocupem’ per tu
IMMA

RUIZ

Directora de Desenvolupament
Econòmic, Ocupació, Comerç i
Turisme de Parets del Vallès

D

e 1.706 a 901 aturats, pràcticament la meitat, els últims cinc
anys. Són dades esperançadores i que ens permeten encarar
el futur amb optimisme.
Les polítiques actives d’ocupació són les
que permeten generar noves oportunitats
laborals. I la més recent és una que, de ben
segur, ens permetrà continuar rebaixant
les xifres d’aturats a Parets del Vallès.
Parlem del nou cens d’autònoms que
hem posat en marxa des de l’Ajuntament,
a través de ParetsEmpreses. Aquest facilitarà que les i els emprenedors paretans
tinguin un millor accés a la contractació
pública. També afavorirà una major col·laboració amb empreses de l’entorn i optar
a accions de formació específica per millorar el seu múscul empresarial. Es tracta
d’un projecte en el que hem encaixat un
seguit d’actuations orientades totes elles
de manera finalista a la facilitació d’un
entorn a on es generin noves oportunitats
laborals. Són les petites empreses les responsables de la major generació de llocs
de treball els darrers anys. Hem de continuar apostant per ajudar-les a seguir en

Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

aquesta línia.
En resum, la voluntat és prioritzar els
professionals autònoms paretans en les
contractacions menors de l’Ajuntament i
en les de les grans empreses del municipi.
Ja s’ha enviat una carta a tots els autònoms de Parets i volem disposar del nou
cens abans del proper estiu.
Els autònoms que vulguin donar-se
d’alta al cens poden contactar amb el Servei ParetsEmpreses, demanar el formulari d’inscripció a promocio.economica@
parets.cat o bé emplenar-lo directament a
www.parets.cat/formularis.php
Hi ha prevista una sessió formativa el
proper 24 d’abril a les 6 de la tarda al Servei Local d’Ocupació de Parets, l’SLOP.
Hem aprofitat el canvi normatiu en la
Llei de Contractació per impulsar el nou
cens. Continuem apostant per mesures
que ens ajudin a generar ocupació i noves
oportunitats laborals.
Recentment vaig tenir l’oportunitat de
fer balanç de la feina que estem fent en
matèria d’ocupació des del servei, dades
en mà, en una comissió informativa.
Agraeixo que en el tema de l’ocupació
tots remem en la mateixa direcció a favor de les paretanes i els paretans. Cal
seguir reivindicant les millors condicions salarials possibles per a tothom.
Per nosaltres, òbviament no serà. Des
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, ens
pre-ocupem per tu!
sommollet.cat

somparets.cat

QUIM

PÉREZ

Membre de la Taula
de l’Aigua de Mollet

L

a celebració del dia mundial de
l’aigua coincideix amb el creixent interès per tot el que fa
referència a aquest bé comú. A
Catalunya, els moviments socials de l’aigua
porten anys lluitant per aconseguir un bon
estat ecològic dels nostres rius i per una
gestió pública amb participació ciutadana.
Plataformes com la de Defensa de l’Ebre
treballen incansablement per la preservació del riu Ebre i del seu vulnerable delta.
Grups ecologistes històrics, com el de Defensa del riu Ter, han denunciat reiteradament el mal estat de la conca del Ter amb
aqüífers contaminats per purins, les capçaleres eixutes pel fosc negoci de les minicentrals hidroelèctriques o el transvasament
del Ter a Barcelona que posar en greu risc
els espais Xarxa Natura 2000 aigües avall
de l’embassament de Pasteral.
Des del 2011, impulsada principalment
per Enginyeria sense Fronteres i Ecologistes en Acció, la Plataforma Aigua és Vida
ha aconseguit enfortir un espai col·lectiu
amb moltes altres organitzacions i estendre la remunicipalització de l’aigua per
Catalunya. Perquè l’aigua és vida i no una
mercaderia. La Taula de l’Aigua de Terrassa, Aigua és Vida Girona, Aigua és Vida
Anoia, Taula de l’Aigua de Mollet, Taula
Aigua Vilamajor en són exemple. Aigua
és Vida a Catalunya ha prioritzat el vincle entre la privatització de l’aigua amb el
deteriorament dels ecosistemes aquàtics
i l’incompliment del Dret Humà a l’Aigua
i el sanejament. Aquestes lluites formen
part d’una lluita col·lectiva que s’està duent en molts llocs del món per reconèixer
l’aigua com un dret humà i no per un benefici privat. Per això, tenim presència al
Fòrum Mundial Alternatiu de l’Aigua que
ja s’ha endegat a Brasilia.
El 2018 obre molt bones perspectives.
Si bé és cert que el govern central del PP,
amb el suport de C’s, anuncia un Plan Hidrológico Nacional que posa en greu risc
l’Ebre i el seu Delta així com les de la resta
de la conca a Catalunya, sens dubte aconseguirà una contundent resposta dels moviments socials de l’Aigua de Catalunya
i de ben segur de tota la seva població.
Aquest 2018 ha obert molt bones perspectives en les lluites per recuperar la gestió pública i participativa de l’aigua i per la
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preservació dels nostres rius.
El Tribunal Suprem ha anul·lat la privatització d’Aigües Ter – Llobregat protagonitzada pel govern neoliberal de Convergència i a hores d’ara hi ha una majoria
parlamentària compromesa en la recuperació de la seva gestió pública.
La majoria plenària de l’Ajuntament de
Terrassa, tot i les grans dificultats reiteradament posades per Mina de Terrassa, del
grup Agbar, s’ha compromès a posar en
funcionament una empresa pública d’aigua pel desembre de 2018.
S’ha constituït la Taula del Ter, si bé és
cert que a hores d’ara només són paraules, hi ha un compromís clar de recuperar el cabal ecològic del Ter per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua gràcies a què
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha decidit obrir noves fonts d’aigua per al seu
abastament que progressivament substitueixi l’aigua del Ter.
Ecologistes en Acció i el Grup d’Estudi i
Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) han posat sobre la taula l’espoli del
riu Siurana per la Comunitat de Regants
de Riudecanyes. Tant l’Agència Catalana
de l’Aigua com la Dirección General de
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente
s’han compromès a fixar i acomplir aviat
un cabal de manteniment pel Riu Siurana. Nosaltres seguim pensant que és un
transvasament franquista anacrònic, que
pot substituir-se mitjançant altres fonts
d’aigua i que per tant s’ha de clausurar
plenament.
Finalment, Prou Sal i la Taula de l’Aigua
de Terrassa preparen la creació d’un espai
de treball d’incidència socio ambiental
que doni sentit de conca a l’estat ecològic
i les lluites del Llobregat.
Pendents de ratificació per part del
Tribunal Suprem d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), que anul·la la creació de l’empresa
mixta que gestiona l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La Plataforma d’Aigua és Vida ha teixit una gran xarxa d’organitzacions i persones que ha aconseguit
26.389 signatures perquè l’Ajuntament de
Barcelona pregunti a les persones empadronades si vol una gestió pública i participativa de l’Aigua. La remunicipalització
dels serveis d’aigua a Barcelona i de totes
les ciutats de la seva Àrea Metropolitana
la tenim a tocar.
Així mateix, els actes de celebració del
Dia Mundial de l’Aigua organitzats o amb
participació d’Aigua és Vida o organitzacions germanes es multipliquen.
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OPINIÓ

Garantir drets, garantir futur
JOSEP

TORRECILLAS
Responsable polític
d’ICV al Vallès Oriental

E

l carrer està indignat. A les manifestacions dels últims anys
sentim que “no hi ha pa per a
tant xoriço”. És una indignació
que expressa un profund malestar de la
ciutadania davant unes polítiques que han
beneficiat les elits econòmiques mentre
han empitjorat les condicions de vida de
milions de persones.
Durant la crisi, la gestió del govern del
PP va ser: rescatar la banca, que va doblar la mitjana europea, és a dir Espanya
el 8,4% del PIB entre 2008-2012 i Europa
el 4,6% del PIB, rescata les autopistes privades, no va fer res respecte al frau fiscal
i la corrupció, quan el PP és el partit més
corrupte d’Europa i ha fet una retallada
brutal de l’estat del benestar.
Les classes treballadores i populars han
vist com el seu nivell de vida ha empitjorat: més atur, la contractació temporal que
ascendeix al 27,4% del total del número
de treballadors/es sense contracte fix i
més del 90% dels nous contractes són
temporals, A això cal afegir la pèrdua de
poder adquisitiu de la ciutadania i en concret dels jubilats i jubilades que han sigut
el pilar bàsic per mantenir les famílies
durant la crisi. Per tant, amb l’inici de la
recuperació econòmica la ciutadania comença a bullir i reclamar allò que és seu,

Per compartir

PRESÓ

S

ento una profunda aversió per
les presons, les garjoles, els calabossos; com ho sento per totes les formes de resoldre qualsevol conflicte mitjançant la
violència. La presó, per a mi, és una de les
formes de violència institucional; d’aquesta força de la que els estats en tenen, legalment, el monopoli.
La societat, certament, cal que es protegeixi d’aquelles persones —i els seus actes— que puguin violentar els drets i les
llibertats de la ciutadania; i, és cert, que allò
que contravingui la llei cal que sigui impedit, i que aquells individus que, d’una manera o altra, atemptin contra les persones o el
bé comú, cal que rebin una acció correctiva
i alliçonadora per part de la societat. És la
justícia la institució encarregada de vetllar
pel bon ús de les normes de respecte a les
persones, a les idees i als béns, i d’imposar
la sanció que sigui més adient i justa. La
pena de presó és un d’aquests càstigs.
Quan els textos legals parlen de presó, de
privació de llibertat, incideixen en el càstig

és a dir els drets perduts i nous drets.
És en aquest context on s’estan situant les
mobilitzacions de la Marea de Pensionistes,
CCOO i UGT i, a Mollet, a través de la Comissió de Jubilats i Pensionistes. Aquestes mobilitzacions defensen treball digne i pensions dignes i no a l’augment del 0,25% que
va aprovar el govern del PP. Cal apostar per
més i millor treball per aconseguir a llarg
termini el manteniment d’unes pensions
dignes per a les persones que es jubilin, reformes necessàries que millorin les fonts de
finançament i eliminin el denominat “factor
de sostenibilitat” del que es preveu la seva
aplicació a inicis del 2019 i que suposarà
com a mínim una retallada del 7 al 12% de

Cal apostar per més i millor
treball per aconseguir a llarg
termini el manteniment
d’unes pensions dignes

les pensions. Cal retornar el dret al manteniment del poder d’adquisitiu d’aquestes.
El Govern del PP, tant que defensa la Constitució espanyola, hauria d’aplicar l’article
50, que obliga a garantir mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica dels ciutadans/es durant la tercera edat.
Cal, doncs, impulsar l’ofensiva per
conquerir nous drets i reconquerir-ne
d’altres, perduts durant la crisi. Ara és el
moment per a fer avançar la societat en
igualtat, llibertats polítiques i socials.

ORIOL FORT
Humanitòleg i gestor cultural
proporcionat al fet delictiu, en l’aïllament
per tal que no reincideixi, en l’exemplaritat
de la condemna i, ai las!, en rehabilitació,
resocialització, reinserció. És a dir, el reclús
serà conscient de la oportunitat de la penitència, del beneficiós allunyament de l’espai de reincidència, de l’exemple dissuasiu
per a d’altres i de la nova persona que en

Quan parlen de presó, els
textos legals parlen de
privació de llibertat però
també de rehabilitació

sortirà de l’empresonament, rehabilitada,
resocialitzada i reinserida en la societat.
Però esdevé que l’empresonament no és
res de tot això. És un inhumà sistema d’enviliment i de destrucció de persones en un
ambient d’animalització, de crueltat, de
dolor, d’amargura i d’impossible intimitat
—ésser un mateix. Qui es mereix aquesta
resposta fracassada?
Coda: els nostres presos polítics també
estan en aquestes presons!

Bústia
Rèplica a ERC de Sant Fost

Resulta estrany però la deriva en qüestió de
política municipal sembla haver-se instaurat
en el primer partit de l’oposició de Sant Fost.
Ens sobten les crítiques abocades per ERC
en un article publicat al CONTRAPUNT on
qüestiona la composició del grup motor que
lidera el procés participatiu de l’av. Aragó,
adduint que els seus regidors van assistir a la
reunió del 27/01 advertint una sorprenent
mobilització d’amics i simpatitzants d’IUSF i
PSC per tal d’ocupar majoritàriament les sis
places destinades a la participació dels veïns. Afirmació subjectiva i partidista tenint
en compte que la convocatòria va ser totalment transparent, publicitada en mitjans de
comunicació i comunicada per l’Ajuntament
als veïns/es per mitjà de carta informativa.
Ens sorprèn la seva consternació i insinuació de falta de transparència donat que sent
presents a la reunió podien aportar idees i
opinions sobre la formació del grup veïnal.
Exemple d’això és la sol·licitud, que va ser acceptada, realitzada per un membre de Podemos, instant que la paritat estigués present en
l’elecció. Pel que fa a l’al·lusió al PSC indicar
que, igual que ERC, en la reunió va ser present
el regidor del nostre grup municipal, així com
tres militants més, dos dels quals residents a
la zona afectada. Desconeixíem per complet
que ERC segregués als veïns considerant que,
pel fet de pertànyer a una determinada formació o haver comparegut en unes llistes municipals, no s’és vàlid per defensar amb absoluta dedicació, transparència i compromís els
valors democràtics d’un procés participatiu.
Sincerament en aquell moment no vàrem donar rellevància ni al signe ni a la preferència
política dels assistents. El que sí que podem
constatar és que els veïns que van presentar
la seva candidatura ho van fer al moment, públicament i sense que cap d’ells fos qüestionat
o refusat per la resta de participants.
Tots els començaments són lents i és per
això que hem d’apostar pel treball col·laboratiu, sumant i no restant, aportant i no posant bastons a les rodes, per aconseguir que
aquest primer procés participatiu, que des
de l’agrupació del PSC de Sant Fost veiem
com una oportunitat d’obertura a la ciutadania i cap al model de pressupost participatiu que ens agradaria assolir en un futur
pròxim, arribi a bon port.
agrupació local del psc / sant fost de
campsentelles

Gestió privada de l’aigua a Parets

Tercera pròrroga de la legislatura en la concessió per a la gestió privada de l’aigua a Parets, i així sembla que anirem fins als 50 anys
permesos per la llei que regia els contractes
públics quan es va signar el contracte, el
1997, si el PSC segueix governant. I per què
el seu grup defensa la gestió pública d’aquest
recurs? Per què estem veient com molts
ajuntaments a Espanya i altres països estan
(re) municipalizant el servei? De la mateixa
manera que defensem una educació i sanitat pública, també volem que els béns que es
considerin comuns (propietat de tots i tots)
siguin gestionats per l’administració pública. No és ètic obtenir beneficis de béns que
pertanyen a tots, a més que l’accés a l’aigua

és considerat com un dret humà. No menys
important és el control i la transparència
que amb la gestió pública es pot aconseguir,
reduïda en el cas de Parets a una visita a les
instal·lacions de Cassa aquesta legislatura i
un informe anual elaborat per l’empresa per
aplaudir les bondats de la seva bona gestió.
Amb tot, la pròrroga d’enguany porta un
afegit del més peculiar, la creació d’una comissió de seguiment del contracte del 1997...
Després de més de vint anys, es preocupen
per veure si es compleixen les condicions
del contracte? No s’ha revisat en més de vint
anys el cànon que li correspon a Cassa pagar
a l’Ajuntament de Parets?
És paradoxal que el PSC de Parets sortís
fa poc en tots els mitjans a bombo i plateret amb la seva darrera mesura en la matèria, assumint l’augment del preu de l’aigua.
Aquesta pujada es vincula a les clàusules
del contracte entre la Generalitat i una empresa, i, per tant, són conseqüència directa
de la privatització del servei en alta (aigua
que arriba fins als nostres municipis).
I és que, per apostar per un model o un altre, s’han d’estudiar molt bé els avantatges
i inconvenients, cosa que el PSC de Parets,
pel que hem vist fins ara, no ha tingut temps
de fer en més de 20 anys de concessió.
antonio molina
Regidor de Sumem Parets / parets del vallès

Mollet no és ‘Joc de trons’

Els problemes de les persones són reals i
governar una ciutat és una cosa seriosa per
passar-se el dia jugant a Jocs de Trons. Fa un
temps en unes declaracions a Ràdio Mollet,
vaig presagiar per desgràcia un fet: ERC de
Mollet es passaria fins a l’últim any de mandat parlant d’una hipotètica moció de censura. És el seu únic anhel. Manipular, mentir,
marejar i embolicar la troca, per aconseguir
entrar a un govern municipal. Ara diuen que
tenien fa temps un acord gairebé tancat amb
Canviem i PDeCAT, per treure del govern
al PSC. Canviem i PDeCat ho desmenteixen.
Què és això, un capítol de Joc de Trons?
Ni hi són ni se’ls espera per treballar per la
ciutat. Cap proposta en positiu ni negociació
seriosa. Rodes de premsa al pur estil Sálvame,
que és l’únic que poden aportar a la ciutat: un
circ mediàtic. Mentides i més mentides, tal
com han manifestat Canviem i PDeCAT.
Res de bo pot néixer de l’odi, la rancúnia, la
mentida i la política destructiva. ERC Mollet
no ha assolit el que buscava, arribar al poder
i es mostra desesperada a cadascuna de les
seves declaracions públiques. En aquest joc
al PSC no ens hi trobaran. Sentim que li devem als ciutadans rigor, responsabilitat, honestedat i humilitat. El que deixa entreveure
aquesta roda de premsa, a part de la falta de
lideratge del seu portaveu, que ni es va atrevir a donar la cara, és que ERC de Mollet s’ha
quedat sense projecte polític per a la ciutat
i que intenten centrifugar la seva incompetència a la resta de forces polítiques.
No ens aturaran. Tenim una gran ciutat, i
uns grans pressupostos que suposen millores
per a la ciutat. Continuarem de la mà dels que
volen contribuir a fer més gran Mollet.
mireia dionisio / Primera secretària
del PSC Mollet / mollet del vallès
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Tot a punt

2.000 atletes es donaran cita diumenge per disputar la Mitja i els 6K. Abans,
dissabte, 500 joves correran la Mini. Tot i un petit descens respecte les inscripcions de 2017, la Mitja de Montornès es manté en plena forma.

Henkel, en el marc de la seva política de responsabilitat social corporativa, dóna suport a la Mitja Marató de Montornès des de la seva primera edició, conscient del seu compromís amb aquelles comunitats on
és present. I és que la companyia alberga a Montornès el seu principal
centre de producció a la Península Ibèrica i manté un estret vincle amb
la localitat del Vallès. Per aquesta raó, Henkel reforça, any rere any, la
seva participació com a principal patrocinador en aquest esdeveniment
de rellevància per a la zona.
Henkel dona des de fa anys 0,5 euros per cada inscrit, tant en la modalitat de 21 km com en la de 6 km. Aquest any, la recaptació anirà destinada a la Fundació Esclerosi Múltiple. A més, en cada edició, al voltant
de 350 empleats i familiars se sumen a la participació en la prova.
I, com és tradició, Henkel obsequia tots els participants de la cursa,
oferint un lot del corredor amb productes de les seves marques de les
tres unitats de negoci (Adhesius, Cosmètica i Detergents i Cura de la
Llar), l'únic lot de productes d'aquest valor que es lliura a les carreres
esportives de la zona.
"És una activitat que omple la zona de vida, esport i accions solidàries
per a tots els públics. Henkel ha mostrat un compromís incondicional
amb la Mitja de Montornès, ja que reforça la responsabilitat de la companyia amb les persones, donant suport a les comunitats en què estem
presents”, afirma Jordi Juncà, director de la fàbrica de Montornès del
Vallès. A més de la col·laboració social, Henkel promou accions de voluntariat corporatiu entre els seus empleats, les marques directament
donen suport de manera puntual diversos projectes socials i també
existeix l’ajuda d'emergència, que es destina a persones que necessiten
assistència urgent a causa d'un desastre natural.

Amb la Mitja de Montornès des de la 1a edició
Durant aquests 25 anys, Henkel ha col·laborat activament en l'organització de la prova, i ha repartit més de 500.000 productes de la companyia. Gràcies a l'aportació de Henkel, la recaptació per a causes solidàries,
que es va iniciar a l’11a edició, ha permès fer donacions a organitzacions
benèfiques per un valor de 30.000 euros al llarg de tots aquests anys.

www.mitjamontornes.com

EL PERFIL DE LA MITJA

Gràfic: min/mitja/màx. Elevació 66, 96, 120m. Distància total: 21 km. Increment / pèrdua d'elevació: 18,2% - 12,5%. Pendent

Pas del cap
de cursa...
Montmeló

10.05 h Ajuntament de Montmeló
10.15 h Montornès Centre
10.25 h Ajuntament de Vilanova del Vallès (anada)
10.40 h La Roca del Vallès. Plaça de l’Era. Punt d’animació ElsKekorrenMolt
10.55 h Vilanova del Vallès (tornada)
11.00 h Ajuntament Montornès. Punt d’animació de Bartomeus
11.02 h Rotonda T. Augustalis (Montornès). Punt animació Diables Montornès
11.05 h Arribada a Meta
Pla de la Farigola
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P. Ind El Raiguer
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Turó de les Mamelles
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P. Ind.
Pla de Sota
el Moll

Vilanova
del Vallès

Pla de Can Vilaró

KM.20
Can Bosquerons de Dalt

Pla de
Can Saiol

KM.5

Les Vinyes Velles

Recollida de dorsals
i samarretes

Els atletes tenen dues opcions per
recollir el dorsal, amb el xip incorporat,
i la samarreta de la talla que han triat al
moment d’inscriure’s:
 Dissabte de 10 h a 20 h
al pavelló municipal Les Vernedes
(Av. del Gran Vial, 3,
Montornès del Vallès)
 Diumenge de la cursa de 08 a 10 h
al mateix pavelló.
(No es lliuraran samarretes amb
posterioritat a la sortida de la cursa).

Com arribar

Montornès
del Vallès

Per arribar a Montornès es recomanen els següents itineraris:
Des de Barcelona:
 C17 – sortida Montornès-Martorelles i BV5001 fins Montornès.
 AP7 – Sortida 13 – Montornès (accés per zona industrial Can
Parellada o per BP5002 i BV5001)
 Renfe Rodalies C2Nord – Estació Montmeló i bus Sagalès o
caminant des de l’estació 20 minuts fins la sortida.
 Bus (Sagalés) des de Barcelona directe a Montornès del Vallès.

On estacionar

L’organització ha habilitat dues zones d’aparcament:
 El Recinte Firal de Montornès del Vallès (Avinguda Ernest Lluch)
 Estacionament CAP Montornès (Carrer Can Parera)

ESPORTS
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La Roca del Vallès

Consells mèdics per als
participants de la Mitja

Planteja bé la cursa. Dosifica’t. Has de ser molt
conscient dels teus límits i no exposar el cos a situacions d’esforç no acostumades.
És molt important, fer un bon escalfament amb estiraMascaró
ments musculars complets i no oblidar fer-los també un cop
acabi la cursa.
La nit abans de la cursa fes un bon sopar. El dia de la cursa esPla de
morza
unes dues hores abans de córrer: aquest ha de ser abundant
Can Tonico
i que inclogui hidrats de carboni (pa, cereals, galetes...), proteïnes
(embotit, formatge) i una peça de fruita.
Si
fes fred, en els primers minuts de la cursa, és important aconseguir
Can Gurri
escalfar l'aire que respires.
T’has d’hidratar amb freqüència: abans, durant i després de la cursa. Si fes
KM.15
fred, encara que no tinguis sensació de set has de beure líquids com de costum. Si fes calor, és molt important que beguis amb freqüència: no deixis passar
l’avituallament i reposa líquids.
Has d’anar amb roba còmoda i transpirable. No estrenis roba o calçat el dia de la
cursa ja que poden provocar ferides cutànies.
Si tens un problema de salut estarem per tu, però sempre és millor prevenir-lo.
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Atletes destacats

mitjana: 1-4% - 1,4%
Pla de
Can Gol

Pla de Can Puig

KM.10

Les Roquetes

La sortida
La sortida de la Mitja
i de la cursa de 6K serà

Santa Quitèria

IMPORTANT:
RECORDEU QUE LA NIT ABANS
CANVIEN L’HORA (CAL AVANÇAR
UNA HORA ELS NOSTRES RELLOTGES,
A LES 2 SERAN LES 3)

a les 10h

1h
+

Serveis als atletes participants

Pla de
les Hortes

 Lot de productes Henkel per a
tots els inscrits
 Avituallaments d’aigua i Powerade
durant la cursa
 Zona d’escalfament al costat de la sortida
 Zona de pàrquing pública i gratuIta
 Guarda-roba amb capacitat
per a 2.000 bosses
 Menjar de pasta un cop acabada la cursa
 Llar d’infants gratuïta per als fills
dels atletes (entre 3 i 10 anys)
 Servei de massatge
per recuperar les cames
 Vestidors i dutxes
 Assistència sanitària
 Cronometratges i dorsal
 La teva foto a l’arribada.

JANETH BECERRA (CA LaSansi)

ABDERRAHIM EL JAAFARI (Club At.LaSansi)

KITIJA VALTERE (Club At.LaSansi)

EL MEHDI ABOUJANA (FC Barcelona)

MARIA GARCIA ALONSO

DRISS LAKHOUAJA (A LaSansi)

JESÚS GARCÍA BRAGADO (ISS l'Hospitalet)

DAVID GUIAMET (IRun WithLeiva)

 Campiona Catalunya mitja marató 2017
 Millor marca 1h19’ en mitja marató

 Atleta letona amb una marca d'1h24'
en mitja marató

(Club At. Palafrugell)
 Campiona de Catalunya Marató 2017

 Campió de Catalunya de cros 2017
 Millor marca 1h03’ en mitja marató

 Corredor especialista
en mig fons

 Dues vegades guanyador
de la Mitja Montornès

Concurs de fotografia #25MitjaHenkel
HENKEL i EL CLUB ATLETISME MONTORNÈS faran entrega de 25
premis que consistiran cadascun en un lot de la marca Munich i un
lot de productes HENKEL amb gel de bany i xampú per tot un any.
Per participar-hi caldrà pujar fotografies de la Mitja i/o la Cursa
dels 6 km amb l’etiqueta #25MitjaHenkel a Twitter, Instagram o Facebook. La campanya serà activa del 25 al 27 de març. Reglament
del concurs i més informació a www.mitjamontornes.com

 Atleta espanyol amb més medalles
en mundials i més participacions
en Mundials i Jocs olímpics.

 Campió del Campionat de
Catalunya de Marató 2013 i 2014
 Millor marca 1h 08’ en mitja marató
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A l'abril comença la Lliga Escolar d'Escacs

Taller marxa nòrdica

El dilluns 9 d'abril començarà la Lliga Escolar d'Escacs de Mollet,
amb cloenda el dissabte 9 de juny al Mercat Vell. Està organitzada
per el Club Escacs Mollet i les inscripcions estan obertes a nens i nenes
des de primer de primària fins a ESO i Batxillerat. Podeu trobar
més informació a la pàgina web del club www.escacsmollet.com.

El 5 d'abril, l'Ajuntament de Martorelles ha
organitzat un curs teòrico-pràctic de marxa
nòrdica amb motiu del Dia Mundial de
l'activitat física. Les inscripcions per a
l'activitat ja estan obertes.

BÀSQUET | Clubs L'AE BOET-MATARÓ I LA AECC MATARÓ SÓN ELS CLUBS A MÉS CONJUNTS, AMB UN TOTAL DE 37

El CB Mollet i el Sant Gervasi entre
els clubs catalans amb més equips
gerard magrinyà

MOLLLET. El CB Mollet i l'Escola

Sant Gervasi són dos dels 10 clubs
de bàsquet de Catalunya amb més
equips en el seu organigrama, segons informa la revista Solo Básket. Les entitats que s'emporten
l'or són l'AE Boet-Mataró i l'AECC
Mataró, que amb 37 equips, pugen
fins al calaix més alt del podi.
L'Escola Sant Gervasi entra en
el TOP 10 amb 30 equips, molt a
prop de clubs històrics com el CB
Granollers o el Joventut de Badalona –que en tenen 31–.
Per la seva banda, el CB Mollet
–en l'any que l'entitat compleix
el seu 75è aniversari– entra en el
TOP 5 dels clubs catalans, amb un
total de 32 equips –dos menys que
el CB Santfeliuenc i l'AE Santa Eulàlia de l'Hospitalet, i a quatre de
l'AE Minguella, que en té 36–.

Els dos clubs molletans tenen
equips jugant en totes les categories –des dels més petits fins als
sèniors– i estan representats en
les diferents lligues masculines
com femenines. oriol font

Més CB Mollet

MARSÀ SUBSTITUEIX
MARIO FERNÁNDEZ

Victòria del Recanvis contra el Sants
El Recanvis Gaudí-CB Mollet va guanyar el partit que va jugar al Plana
Lledó contra el Sants i manté la sisena plaça a la Lliga EBA. Diumenge a les
18 h, visita la pista del Mataró, novè a dos punts del molletans i que la
setmana passada va perdre contra el Simply Olivar.

Josep Maria Marsà es va incorporar,
la setmana passada, al CB Mollet com
a nou responsable esportiu. Marsà
arriba per cobrir la plaça que va deixar
vacant Mario Fernández, com a màxim
responsable de l'entitat, i per fer un
projecte il·lusionant per a l'afició de
cara a la propera temporada.

FUTBOL | Segona Catalana

Camins desiguals
per a la Molletense
i el Parets
La Molletense va caure per 5
a 0 al camp del Sabadell Nord
i suma tres partits sense puntuar abans de rebre l'Avià. El CF
Parets va guanyar 2 a 0 a casa
l'OAR Vic i segueix en la segona
plaça de la lliga a dos punts del
primer. Els paretans només han
perdut quatre partits en el que
va de competició.

Segona Catalana Femenina

El CF Sant Fost viatja
diumenge a Berga
El primer equip femení del CF
Sant Fost va guanyar, per sorpresa i per 4 a 0, el Taradell
–cinquè a la taula–. Les santfostenques són vuitenes i diumenge jugaran contra el quart en el
desplaçament que les portarà
fins a Berga.

Tercera Catalana

Tercera Masculina

Tercera Masculina

Segona Femenina ELS DOS EQUIPS EMPATEN A 39 PUNTS

El CB Parets es manté
líder en solitari

Triple empat a 26 per
al Montornès

El femení del Sant Gervasi es juga
la primera plaça amb el Tordera

El sènior masculí del CB Parets
va guanyar el Tona per 57 a 70 i
manté els dos punts d'avantatge
sobre el Torelló al capdavant de
la classificació. El partit contra la
Garriga que havien de jugar dissabte s'ha ajornat.

El CB Vila de Montornès va superar per un ajustat 64 a 71 al
segon equip de les Franqueses,
amb qui empaten, juntament amb
el Tona, a 26 punts a la part baixa
de la classificació –són 11ns a dos
punts del 10è–.

Les noies del sènior 1 van vèncer a la pista del Vilafant –53 a 64–. Una
victòria molt important de cara a les aspiracions de pujar de categoria. Les molletanes són segones a la classificació, empatades a 39 punts
amb el Tordera, equip que aquesta setmana visitarà la pista de les escolars en un partit que decantarà la balança al capdavant de la lliga. El
primer equip masculí va guanyar per 93 a 61 a els Monjos BC i dissabte
visiten el Tarragona, cuer de la lliga.

Derrota de la Lourdes
i el Montmeló
El Montmeló va caure fins a la
cinquena posició després de
perdre contra el Lliçà per 1 a
2. Dissabte reben el Vilanova,
equip que el cap de setmana va
guanyar la Lourdes –10è–. Els
molletans visitaran dissabte el
camp del Palautordera.
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FUTBOL | Primera Catalana L'EQUIP VA GUANYAR EL MANLLEU I S'ALLUNYA DEL DESCENS

FUTBOL SALA | Segona Nacional VISITA EL CASTELLÓ
arxiu

La Montañesa, segon escull
a superar per al CF Mollet UE
gerard magrinyà

CF MOLLET UE - CF MONTANYESA
Diumenge, 25 17 h Mollet

MOLLET. "Si guanyem els propers
sis punts dels dos partits seguits
que juguem a casa, tindríem la
salvació gairebé assegurada",
deia la setmana passada Albert
Manga, entrenador del CF Mollet
UE. Set dies després, l'equip ha
aconseguit superar el primer escull i es prepara per al segon.
Els molletans van guanyar, diumenge, el Manlleu per 3 a 0 –amb
una diana de Viale, entrenador-jugador que estrena el seu compte
golejador–. Amb aquest resultat,
el CF Mollet UE suma dues victòries consecutives i s'allunya tres
punts de la zona de descens –que
la marquen el Júpiter i el Banyoles
amb 26 punts.
Dissabte, en el segon partit a
casa, rebran la Montañesa, un
equip que, amb 14 punts més que
els nois de Manga i Viale, ocupa la
tercera plaça –a només tres punts
de la zona de promoció d'ascens
que ara ocupa el Manresa–.
"Serà un partit molt dur perquè la Montañesa és un conjunt
amb gent experta que si tenen

VICTÒRIA per 3 a 1 contra el Femisport Palau

La Concòrdia guanya el líder
i ja és segona a la taula
TRES GOLS van donar els tres punts al CF Mollet UE contra el Manlleu
una ocasió te la claven, així que
hem de mostrar-nos sòlids els
90 minuts per aconseguir un
bon resultat", comenta el tècnic
Manu Viale.
A falta de nou jornades per acabar la lliga, els punts són molt valuosos i la victòria els podria fer
pujar una posició i deixar a sis
punts la part vermella de la classificació. "Volem deixar de pensar
en la taula i poder-nos centrar
en el joc", diu Albert Manga.
CF MOLLET UE
AEC MANLLEU

3
0

Xarxes

EL CF MOLLET UE
ESTRENA TELEGRAM
Des de divendres, el CF Mollet UE disposa d'un nou mitjà de comunicació
amb la seva afició. Es tracta d'un canal de Telegram per tal que els aficionats puguin seguir l'actualitat del club
molletà. L'entitat és la més seguida de
Mollet a les xarxes socials i el Telegram
se suma al compte de Facebook i als
tres que tenen a Twitter.

CARNISSERIA LINA
ALIMENTACIÓN EN GENERAL

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

C. Sant Josep, 14. La Llagosta. T. 631 768 233

/Carnisseria Lina

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia
va rebre la visita del primer classificat, el Femisport Palau, que va
caure davant les llagostenques
per 3 a 1. Les líders, que gairebé
compten els seus partits per victòries –només havien perdut un
duel i n'havien empatat un altre–

no van poder fer res contra una
Concòrdia molt sòlida, que puja
a la segona plaça, empatada amb
el Ciutat de Torrent a 38 punts –el
Femisport en suma 43–.
Dissabte, l'equip que entrena
Ruíz Liarte visitarà el Castelló,
vuitè classificat amb 21 punts.

Divisió d'Honor

Primera Catalana

Nova derrota del
FS Parets a Arenys

El Montmeló no
pot sortir del pou

El FS Parets –vuitè– va caure 6 a
0 contra l'Arenys i dissabte espera el Jamones Centelles, que és el
tercer classificat.

L'AE Quibus Montmeló segueix
cuer de la lliga desrés de perdre
contra el Santa Coloma. Dissabte
visiten el Badalona.

El Barri Can Calet
se situa tercer

La UFS Mollet busca
de nou el ritme

SANT FOST. Clara victòria per 6 a
2 del Can Calet que se situa tercer
després de superar el Caldes. Dissabte juguen contra el Rubí.

La UFS Mollet segueix amb la mala
ratxa que l'ha portat a sumar un
punt dels últims 15. Dissabte juguen a Mataró.
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HANDBOL | Clubs LA NOVA JUNTA VOL ENFORTIR L'ENTITAT AMPLIANT LA BASE

Lliga Catalana DISSABTE ESPERA EL CINQUÈ, EL BANYOLES

Carlos Jiménez, proclamat
nou president del CH Sant Fost

Victòria del Parets a Calella

víctor león

SANT FOST. Coincidint amb la cal-

çotada anual del club, diumenge
van tenir lloc les eleccions a la
presidència del CH Sant Fost, les
primeres en la història del club, ja
que en la resta de comicis només
hi havia hagut un candidat. Amb
un 74% de participació, la guanyadora va ser la llista encapçalada per Carlos Jiménez –amb un
68% dels vots– que va superar la
de Rodrigo Moreno, que va aconseguir un 23% de suports. Jiménez
va néixer el 1985 i és exjugador i
exentrenador del CH Sant Fost.
"Fins a final de temporada estarem treballant amb la junta
sortint" –la presidida per Miguel
Ángel Subirats i que va decidir donar per acabada la seva aventura
al capdavant de l'entitat– "de fet,
tres dels antics membres continuen amb nosaltres", explica
Jiménez. L'objectiu principal que
s'ha marcat la nova direcció és
"ampliar la base del club per tal
de nodrir el primer equip", i per
això només hi ha una manera. "Volem picar als pobles del costat,
especialment en aquells en què
l'handbol no hi és present", diu el
nou president. Una altra de les prioritats és potenciar la formació en
valors de la base i, també, fer créixer l'esport femení. "Quasi segur
que tindrem un juvenil femení,

PARETS. El Club d'Handbol Pa-

rets va donar la sorpresa de la
jornada i va guanyar per 22 a 25
al Calella –sisè classificat– a la
seva pista. Amb aquesta victòria,
l'equip paretà suma cinc punts
dels últims vuit possibles i s'allu-

nya finalment de la zona perillosa
de la classificació –desens amb 17
punts–. Aquest dissabte –19.30
h, al municipal de Parets– l'equip
espera el Banyoles, que amb 30
punts ocupa el cinquè lloc de la
taula classificatòria.

HOQUEI | Primera Catalana DERROTA D'UN A PALAFRUGELL

El Mollet HC no es retroba
MOLLET. Sembla que el Mollet HC

El primer equip planta cara al líder
El CH Sant Fost va perdre de dos gols –22 a 24– contra el Barberà, que
encapçala la classificació amb 36 punts. Els santfostencs són quarts i
empaten a 29 punts amb el Cerdanyola –tercer– i el Sarrià –cinquè–.
Carlos Jiménez, nou president de l'entitat, confia en les possibilitats
dels nois entrenats per Palanco de pujar de categoria. "Crec que tenim
opcions; el pavelló cada dia està més ple i això ajuda molt". Dissabte,
l'equip podria fer un pas important si guanya a la pista del Sarrià.
un infantil –que puja molt fort– i
ens agradaria molt poder fer un
sènior", preveu Carlos Jiménez.

Visibilitat a la xarxa

La junta, coneixent la importància de la xarxa i la capacitat de
comunicació que dóna, també
s'ha plantejat començar a treba-

no troba la manera de tornar a la
línia de joc –i de resultats– que el
va portar a les primeres places de
la classificació. Dissabte va caure
–un cop més per la mínima, 3 a
2– a la pista del Palafrugell, però
es manté a la novena plaça de la

classificació. Una terra de ningú
que seria còmoda si no fos perquè
la promoció pel descens està a tan
sols dos punts –Roda de Ter amb
29–. Dissabte –18.45 h, al Riera
Seca– l'equip rep el Sant Feliu, rival propici per puntuar, ja que el
conjunt tanca la taula.

ATLETISME | Clubs EL CAMPIONAT VA DISPUTAR-SE A SABADELL
CA MOLLET

llar per tenir presència a internet.
"El primer que hem de fer és la
pàgina web, perquè la que tenim no serveix i està desfasada.
Instagram s'està treballant bé,
però hem de millorar la nostra
imatge en altres xarxes, com
Facebook i Twitter", comenta el
president. oriol font

Tercer d'Espanya sense una sabatilla
El cap de setmana es va celebrar a Sabadell el Campionat d'Espanya
Sub-16 d'atletisme. Marçal Herraiz, del CA Mollet, es va classificar per a la
final dels 1.000 metres després de millorar en 4'' la seva marca. En la cursa
definitiva, va quedar tercer, tot i córrer més de mitja cursa sense una de
les sabatilles –en la foto es veu el moment en què li salta–.
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Luxe Auto Trading, taller Comprar un
per a tota mena de cotxes cotxe de benzina
o dièsel?

Luxe Auto Trading és un taller de
mecànica que ja fa tres anys que està
instal·lat a Mollet, al polígon de Can
Magarola. No és un de gaire habitual,
sinó un que treballa amb tota mena
de vehicles. Des de cotxes d'alta
gamma, fins a autos convencionals.
Amb gairebé deu anys d'experiència en el sector, per part de l'encarregat, Karen, el taller està especialitzat
tant en planxa i pintura, així com en
mecànica, i es caracteritza per ser
dels pocs llocs on es reparen turbos
o injectors, entre d'altres. A la majoria de tallers s'opta per una opció
més cara: la substitució de la peça
danyada. Això fa que s'encareixi el
preu. A Luxe Auto Trading, si així ho

prefereix el client, hi ha les capacitats i les tècniques adequades per a
arreglar-ho i fer que els seus usuaris s'estalviïn així almenys la meitat
dels diners.
Tant en les tasques per als vehicles
d'alta gamma com en les realitzades
per als cotxes convencionals, Luxe
Auto Trading destaca per oferir un
servei barat i ràpid.
Per altra banda, també ven cotxes
de segona mà de diverses marques.

LUXE AUTO TRADING

Passatge de l'Autopista, 16 - MOLLET
Tel. 93 579 01 14
www.luxeautotrading.com/

Quan ens plantegem comprar un cotxe
nou ens preguntem de quin tipus ens convindrà més, si de dièsel o de benzina?
Entre els avantatges dels cotxes de benzina trobem que, generalment, són més
econòmics, a més el seu manteniment a
curt termini també resulta més avantatjós. Com que compten amb una mecànica
menys evolucionada, acostumen a patir
menys avaries i resulten més fiables. A
més, aquests motors es poden portar a
revolucions prou elevades. Però també
tenen alguns inconvenients com que el
preu del combustible és més elevat i que
consumeixen molt més combustible.
Pel que fa als vehicles de motor dièsel,
aquests resulten més cars en un primer
moment, així com el seu manteniment, i
el fet de tenir motors més complexos, haver de reparar-los també és més costós.
Per aquest motiu, si teniu pensat canviar
de cotxe en un període inferior a dos anys,
no us resultarà una compra rendible.
Però, els motors dièsel tenen l’avantatge
de consumir molt poc, degut al fet que
necessiten poc combustible per produir
molta potència a baixes revolucions. Això,
unit a què el preu del dièsel és més econòmic que la benzina i que són motors durs
dissenyats per treballar molt i amb condicions dures, fa que siguin molt resistents.

AMIC - Tot Sant Cugat
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ESCACS LA PENYA A PREFERENT I EL MOLLET D, A SEGONA

Ascensos de categoria de
la Penya i del Club Escacs

arxiu

ASSOLINT OBJECTIUS Bon any per als clubs d'escacs molletans
MOLLET. La Penya d'Escacs Mollet va assolir l'ascens a Preferent
–la màxima categoria provincial–
després de proclamar-se campióna, en la última ronda, del Grup 5
de la Primera Provincial. Aquest
és el cinquè ascens de categoria
que aconsegueix l'equip que, a
partir de l'abril, disputarà el campionat absolut de Catalunya.
Des del club es mostren molt
satisfets, ja que han complert els
objectius que s'havien marcat per
aquesta temporada. "A banda de
l'ascens, volíem mantenir la categoria del segon equip i que
els jugadors més joves adquirissin experiència".
Per la seva banda, l'equip D del
Club Escacs Mollet va aconse-

guir l'ascens a Segona Provincial,
després de guanyar al Calldetenes-Vic –per 0 a 4 amb incompareixença de dos jugadors– i acabar la lliga invicte.

MOTOR

NATACIÓ

El Forum Licano
es classifica pel
Mundial de Dansa

Les Endurance
inauguren la
temporada 2018

Albert Cabezuelo
obté la plata
amb Catalunya

PARETS. El Forum Licano Com-

MONTMELÓ. Aquest divendres i

PARETS. El cap de setmana, el ne-

pany, la companyia de dansa de
l'Escola Forum Licano de Lliçà
de Vall –que està formada per 25
nenes, la majoria de les quals són
de Parets–, va competir al Dance
World Cup Spain –celebrat a Burgos de dijous a diumenge. Van
presentar 26 coreografies i es van
classificar amb 13 d'elles per al
Mundial que se celebrarà a Sitges
al juny. Les noies, d'entre 6 i 15
anys, van guanyar 8 medalles de
plata i 3 de bronze, repartides entre grups, duos i solos.

dissabte el Circuit de Barcelona-Catalunya donarà el tret de
sortida a la temporada 2018 amb
les Endurance Series. En poc més
de 24 hores es disputaran set
proves diferents i a la pista es
congregaran turismes, prototips
i monoplaces. Com a novetat, el
participants s’agruparan en tres
categories: Single-Seater (antiga
Challenge Monoplace), CN Sprint
i Endurance GT, Turismes, LMP3,
PVF i CN. L'entrada és gratuïta i es
tindrà accés al pàdoc.

dador Albert Cabezuelo, del CN
Parets, va participar amb la selecció catalana al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques
celebrat a Castelló, on va contribuir a aconseguir el subcampionat per al combinat català –per
darrera d'Andalusia–. Cabezuelo
va ser seleccionat per la Federació
Catalana de Natació per formar
part de la Selecció Catalana gracies als seus excel·lents resultats
al Campionat de Catalunya –tres
medalles–.

CICLISME | Volta a Catalunya L'ETAPA LA VA GUANYAR ALEJANDRO VALVERDE, DEL MOVISTAR
gerard magrinyà

Derrota del primer equip

L'equip A del Club Escacs no va
poder seguir amb la ratxa de victòries, ja que es va veure frenat
per l'Escola d'Escacs de Barcelona, contra qui va perdre per un incontestable 2 a 8, i en què només
van puntuar, per part dels molletans, Alan Pichot –que va guanyar
la seva partida– i Adrien Demuth
i Pere Garriga –que van signar
unes taules cada un –el conjunt és
quart de la fase final de la Divisió
d'Honor Catalana–.

Classe magistral de Pichot
MOLLET. Dissabte, el gran mestre argentí Alan Pichot –i jugador del Club

Escacs Mollet– va oferir als socis de l'entitat una conferència i classe
magistral on, durant més de dues hores, el gran mestre va explicar dues
partides importants a la seva carrera amb tots els detalls de com es prepara per a una partida un jugador del seu nivell, com l’afronta i com va
pensant al llarg de tot l'enfrontament.

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

SI VOLS PREPARAR-TE PER UN FUTUR AQUEST ÉS EL TEU LLOC.
REQUISITS MÍNIMS:
• GRAU MITJÀ
• MENOR DE 30 ANYS

ESCACS ESCOLARS

TELÈFON 93 579 73 60

LA VOLTA CICLISTA
A CATALUNYA RODA
PEL BAIX VALLÈS

Dimarts va passar pel Baix Vallès la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
Els ciclistes van córrer els quilòmetres que separen Montornès de Sant Fost per
la BV-5001 i que passen per Martorelles. L’etapa anava de Mataró a Valls (175,6
quilòmetres) i la va guanyar Alejandro Valverde (Movistar Team), que va robar
el lideratge de la general al colombià Álvaro Hodeg, després de neutralitzar una
escapada d'Igor Merino, Antonio Molina i Mikel Bizkarra.
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CULTURA

Músiques del món a Parets

Sant Fost parla del vi a l'òpera

El Centre d'Estudis Musicals María Grever acull dissabte (20 h) el
Concert Músiques del Món de la mà de la Kavanakband. Hi actuaran
Neila Benbey (veu), Manolo López (contrabaix), Javier Malaguilla
(percussió), Luigi Cabanach (guitarra i veu) així com altres artistes
convidats. Les entrades es poden comprar al mateix local per tres euros.

Aquest divendres (19 h), a la biblioteca de Sant
Fost, es fa una xerrada sobre el vi a l’òpera,
acompanyat d’una copa de cava de les vinyes
locals. Serà a càrrec de David Puertas, coautor
del llibre 100 coses que has de saber de l’òpera.

FESTIVAL LA VOLUNTAT DE L'AJUNTAMENT, EL CIRCUIT I L'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL ÉS QUE EL PROJECTE TINGUI CONTINUÏTAT

El Daydream ja munta al Circuit
l'escenari més gran d'Europa

El festival de música electrònica serà els pròxims 30 i 31 de març i preveu 36.000 assistents
daydream

PREPARATIUS L'alcalde de Montmeló i el director del Circuit amb els responsables del festival
MONTMELÓ. El Daydream Festival,
un dels principals esdeveniments
musicals internacionals dedicats
a la música electrònica, aterra
per primer cop a l'Estat espanyol.
Ho farà el 30 i 31 de març al Circuit de Barcelona-Catalunya amb
l'escenari més gran d'Europa. De
fet, just davant de l'estructura metàl·lica d'aquest escenari enorme
divendres s'explicaven els darrers
detalls de l'esdeveniment. El festi-

val comptarà amb quatre escenaris
repartits entre els 120.000 metres
quadrats d'espai, que ja han començat a construir i que està previst que acabin el 29 de març, el dia
abans que engegui el festival.
Pel que fa a les entrades, l'aforament legal és de 18.000 persones
per dia i a hores d'ara ja s'ha superat el 80% de vendes. També hi
haurà un aparcament de 62.000
metres quadrats i disponibilitat per

allotjar 1.400 persones al càmping
Can Guitet, el mateix que s'utilitza
en les curses de Moto GP, on ja s'han
esgotat places. Els organitzadors
asseguren que vindrà gent de "literalment, tot el món": d'Austràlia,
d'Àfrica, de la Xina, del Japó o del
Regne Unit, entre d'altres, a més de
molt públic a nivell local i nacional.
Pel que fa a l'alcalde de Montmeló, Antoni Guil, va assegurar
que la voluntat de tots plegats

(Ajuntament, Circuit i Daydream)
és que el projecte "tingui continuïtat" i que la història del festival al municipi "sigui llarga".
També es va mostrar content, perquè aquest esdeveniment internacional pot fer que es promocioni el
Circuit "com un espai on ubicar
concerts i activitats més enllà
de les pròpies de l'esport".
Per últim, el director del Daydream Festival a Espanya, Alfred
Bonet, va afirmar que "el recinte
és preciós i té unes vistes molt
boniques". També va valorar
positivament la llunyania amb el
nucli urbà: "Estem apartats de
la població i no molestem els
veïns; això també és molt important". A més, va destacar el
gran acolliment rebut per part de
l'Ajuntament i del Circuit, "perquè
sense aquesta bona voluntat
això no hagués estat possible".
Més enllà de construccions,
d'escenaris gegants i de xifres, qui
compri entrades per al Daydream
Festival podrà gaudir de la millor
música electrònica del món de la
mà de Martin Garrix, número 1
del món, i Dimitri Vegas & Mike
LIke, número 2, a més d'altres dj
com Steve Angello, Martin Solveig
o Nicky Romero. s.carrillo

MÚSICA

Sandra Bautista
presenta 'La casa
de les mils olors'
a El Lledoner
MOLLET / MARTORELLES. La jove
cantautora de Martorelles Sandra
Bautista presenta aquest divendres (19 h) al centre El Lledoner
de Mollet el seu primer disc, La
casa de les mils olors, per tancar la
programació del Dia de la Dona.
Els assistents gaudiran d'un concert amb estils diversos (pop, folk,
bossanova i rumba) mitjançant els
quals podran conèixer la Sandra
una miqueta millor: "Trobaran
una porta oberta per on entrar
a casa meva, a les meves inquietuds i pensaments". A banda
dels temes del disc, tampoc faltaran versions d'artistes com Jorge
Drexler, ni la seva darrera cançó,
La igualtat és la victòria, composta
especialment pel dia de la dona.

Arriben els premis
Blogos de Oro 2018
Les actrius Leticia Dolera, Macarena Gómez, Anna Castillo i Lucía
Jiménez, i l'actor Jaime Ordóñez
participaran diumenge (17 h) a la
gala virtual de la cinquena edició
dels Blogos de Oro, impulsada pel
molletà Javier Gutiérrez. Es premiaran els millors actors i actrius
de sèrie i de pel·lícules, així com
les millors sèries nacionals i internacionals, i les millors pel·lícules
del 2017, entre altres categories.

Volem vendre el teu pis...! Truca’ns!
Avda. Rafael Casanova, 2 (cantonada Jaume I) · Mollet del Vallès · Tel. 935 796 565 · llarsmollet@gmail.com
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IL·LUSTRACIÓ DEBAT SOBRE EL PAPER DE LA DONA EN EL MÓN DEL CÒMIC AMB MARIKA VILA, BEL OLID I NEUS MONDARAY

"Les dones ens hem hagut de
transvestir per llegir còmics"
MONTORNÈS. La dificultat per pu-

blicar, els pocs guardons que recauen sobre les dones creadores o,
fins i tot, les temàtiques que s’atribueixen al gènere femení van ser
alguns dels temes tractats a la taula rodona que es va fer divendres
a Can Saurina. L’acte va comptar
amb l’escriptora i traductora Bel
Olid, la il·lustradora Marika Vila
i la montornesenca i membre del
col·lectiu Baricela Neus Mondaray.
Tres dones de generacions ben diferents dedicades a l’art d’escriure
o dibuixar, i amb un denominador
comú: totes elles fermes defensores del feminisme.
Bel Olid va defensar les quotes
“com un sistema necessari, ja
que encara no tenim una meritocràcia real i, a més, hi ha uns
mecanismes de poder que exclouen les dones”. La també presidenta de l’Associació d’escriptors
en llengua catalana posava de relleu que, a les editorials qui fa les
feines són les dones, però aquells
que prenen les decisions són homes i afegia que “cal un sistema
de quotes que garanteixi dones
als jurats ja que si no tenim visibilitat, no ens coneixen i no els
interessem és molt difícil que
ens donin premis”. Pel que fa les
temàtiques, assegurava que “existeix un universal masculí, en el
qual les coses que fan els homes
serveixen per a tothom, mentre
que les coses que fan les dones
només serveixen per a les dones”. En aquest sentit i segons Olid,
els escriptors són llegits per aproximadament un 50% d’homes i un
50% de dones mentre que les escriptores acumulen un 80% de lectores i tan sols un 20% de lectors.

LITERATURA

anna ansia

Martorelles
celebra
el Dia Mundial
de la Poesia
MARTORELLES. El 21 de març és el

TRES GENERACIONS Marika Vila, Bel Olid i Neus Mondaray
Durant la xerrada Marika Vila
explicava que el món del còmic ha
estat històricament masculí, un
espai tancat a les dones creadores
i també a les lectores. En aquest
sentit, apuntava que “una de les
obligacions que la dona ha tingut per llegir ha estat transvestir -se; és a dir, per poder ser
lectores hem hagut de viure les
aventures a la pell del cavaller o
de l’heroi, a la pell d’un home”.

Professorat en masculí
Per la seva part, Neus Mondaray
explicava els avantatges de l’autoedició i posava de relleu la gran
quantitat de noies que estudien
il·lustració en contraposició al
nombre de professors i ponents.
“L’any passat vaig fer un curs
d’il·lustració; a classe érem gairebé totes noies, i hi havia únicament dos nois; en canvi, com

a professors hi havia un 50%
homes i un 50% dones; i els ponents que vam tenir eren pràcticament tots homes”, explicava.
Aquesta va ser una de les activitats del programa del Dia Internacional de les Dones i també emmar-

cada dins del cicle Pel mes de març
Montornès es converteix en poble
de còmic. La taula rodona ha estat
organitzada per l’Ajuntament de
Montornès amb col·laboració del
Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. i anna ansia

LITERATURA S'HI PODEN PRESENTAR FINS AL 7 D'ABRIL

S'obre el primer concurs
de microrelats a la Llagosta
LA LLAGOSTA. La Biblioteca de

la Llagosta i el grup Resistència
Literària organitzen el primer
Concurs de microrelats i poesies
Sant Jordi al municipi. El certamen tindrà dues categories,
la juvenil –de 14 a 17 anys–, i la
d’adults –a partir dels 18 anys. El

tema del concurs és els llibres i la
literatura. Els microrelats han de
tenir un màxim de 200 paraules i
les poesies, entre 20 i 25 versos.
Els treballs es poden presentar
fins al 7 d’abril presencialment a
la Biblioteca o a través del correu
electrònic b.llagosta@diba.cat. i

Dia Mundial de la Poesia, i Martorelles ho celebra dedicant-hi la
setmana. Diumenge (18 h) el Celler de Carrencà unirà llenguatges
amb un recital músico-poètic de
Lluís Fortuny (trompeta, acordió,
teclat i cors de la banda Companyia Elèctrica Dharma) i l'Escola de Poesia de Martorelles sota
el nom de Connexions poètiques;
connectant llenguatges. La setmana es tancarà dijous amb el recital
i fòrum obert Poesia, reflexió i debat: Dones, política i societat. Com
ho fem? Serà a la biblioteca a les
19 h a càrrec de les poetesses Mireia Chalamanch i Anna Boix.
El primer dels actes, celebrat
dilluns, maridava alcohol i poesia
en un muntatge dels poetes Martí
Sales i Núria Martínez-Vernis, que
es va fer a la biblioteca Montserrat
Roig de Martorelles
D'altra banda, Niu d'Art Poètic
de Parets organitza diumenge a la
Sala Serra Cooperativa, una trobada poètica dedicada a Joan Gimeno Conesa.

Rialles porta els
gegants al teatre
PARETS. Rialles organitza diumenge (18 h) al teatre de Can Rajoler l'espectacle familiar El llibre
gegant dels gegants, a càrrec de
la companyia Roger Canals, un
espectacle de contes i cançons tematitzat a l'entorn de la figura del
gegant com a element festiu i també com a ésser mitològic.
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Els comerços i serveis de proximitat

ELS TROBAREU A

Martorelles i Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL

Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Permanent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de
Circulació

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123
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TEATRE

MÚSICA MARTORELLES CELEBRARÀ LA TERCERA EDICIÓ DEL FESTIVAL BRUNZIT AL PATI DE LA MASIA DE CARRENCÀ

El Brunzit portarà
Núria Graham i
El Petit de Cal Eril
MARTORELLES. El Festival Brunzit
de Martorelles celebrarà el proper
12 de maig la seva tercera edició,
que comptarà amb diferents estils
musicals, com el pop vuitanter de
la catalana Núria Graham, el folkrock i la psicodèlia de El petit de
Cal Eril com a caps de cartell.
Els assistents també podran
gaudir del pop dels vigatans Est
Oest, l’electro-mestís de La Sra.
Tomasa, la veu i guitarra de Jordi
Lanuza (Inspira), que presenta el
seu primer disc en solitari, el funk,
house i chill-wave de Tversky, i el
pop de la cantautora local Sandra
Bautista. Un cartell que demostra
la consolidació d'aquest esdeveniment musical que organitza

l’Ajuntament de Martorelles amb
la col·laboració del bar La Cúpula.
El festival es durà a terme al
pati de la masia de Carrencà, un
espai verd i històric de Martorelles, i idíl·lic per gaudir de bona
música, bon ambient i un bon
àpat a la primavera.
Carrencà es dividirà en diverses zones amb motiu del festival:
l’escenari principal, la zona gastronòmica i l'escenari petit. I igual
que en les altres dues edicions, el
festival aposta per productes de
proximitat, de qualitat, ecològics
i lliures de transgènics, que cuinarà i servirà el bar La Cúpula.
Al mateix bar es presentarà l'esdeveniment de manera oficial el

aina desumvila

CARTELL La santfostenca Aina Desumvila és l'autora del cartell del Brunzit
proper 13 d'abril amb l’actuació
del grup vallesà i col·laborador
del Brunzit PinkPoni, que també
presentarà nou EP el mateix dia.
Les entrades ja estan a la venda
al web del festival (brunzit.com) i
al Celler de Carrencà: 8 € l’entrada anticipada i 12 € a taquilla.
El cartell del festival ha estat
obra de la il·lustradora santfostenca Aina Desumvila, llicencia-

da en Belles Arts i veïna de Sant
Fost. La idea del disseny del cartell, fet a mà amb cartró i cinta
de pintor, que simbolitza el caliu,
la joventut i l’austeritat del festival. De fet, a l’edició del 2017 l’artista va elaborar una abella, símbol del Brunzit, de cartró a mode
de mascota del festival. A partir
d’aquí, Desumvila va elaborar la
imatge d’aquesta edició.

MÚSICA EL GRUP FARÀ UNA ESTADA A LA SALA POLIVALENT PER ULTIMAR LA SEVA PRÒXIMA GIRA
la pegatina

La Pegatina actuarà a
Montmeló abans d'engegar
la nova gira de concerts
MONTMELÓ. El grup de rumba La

Pegatina ha triat la Sala Polivalent
per fer un stage intensiu d'una setmana, per ultimar la nova gira que
emprèn per presentar el seu últim
treball Ahora o nunca. La formació
oferirà un concert a la sala que servirà com a assaig general després
de l'estada a Montmeló.
Ahora o Nunca és el nou disc
del grup, que ha estat produït per
Rafa Arcaute, productor d'artistes

com Calle 13, Diego Torres, Andrés Calamaro i Resident. Tal com
expliquen des de Warner Music,
"el còctel de modernitat, frescor i improvisació", juntament
amb els 15 anys de trajectòria del
grup donen com a resultat un sisè
àlbum "ric en matisos i temps".
Un nou disc marcat per un "ball
més heterogeni, complet, radiable i global" i amb unes "bases carregades de textures,

Les Impuxibles
parlen sobre
violència sexual
amb 'Aüc'
MONTMELÓ. La Sala Polivalent de
Montmeló acollirà dissabte (21
h) l'espectacle de Les Impuxibles
Aüc, un dels èxits de la darrera
edició del Grec Festival. La companyia crea un còctel amb diferents disciplines, un muntatge
que tancarà el cicle d'activitats al
voltant del Dia de les Dones.
Aüc tracta la violència sexual
invisibilitzada que "és diversa i
molt més extensa del que volem
imaginar", apunta la companyia.
L'entrada general tindrà un preu
de 12 euros.
Les Impuxibles neix a finals de
2011, de la mà de Clara Peya (directora musical i també compositora) i Ariadna Peya (coreògrafa),
com a fruit de la sinèrgia de diversos creadors i intèrprets que
ja havien treballat junts en altres
projectes de dansa, música i teatralitat contemporània.

Homenatge amb
humor a l'òpera a
la sala Fiveller
MOLLET.

CONCERT Per només tres euros, es pot gaudir de La Pegatina a Montmeló
trompetes i cors". El concert de
La Pegatina a Montmeló serà divendres 30 de març, a les 18 h. El
preu de l'entrada, 3 €. Les entra-

des es poden adquirir a La Torreta, de 16 a 21 h, fins divendres 23
de març, i a l'Ajuntament, de 9 a
14 h, fins dijous 29 de març.

La companyia Modus
Operandi presenta dissabte (20
h) l'espectacle líric-teatral Al dente a la sala Fiveller. "Un espectacle cuinat amb carinyo i al punt
per ser consumit", que ret homenatge a les òperes més conegudes
interpretant en directe peçes
musicals emblemàtiques de compositors com Mozart, Verdi o Offenbach i combinant-les amb escenes divertides. Tot plegat sota
la direcció de Pere-Mateu Xiberta.
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Els nens, protagonistes per Sant Josep

CULTURA POPULAR LES ACTUACIONS VAN SER PART DE LA 25A FIRA DEL DESTORB

Els Castellers de Mollet fan el
seu millor inici de temporada
GErard magrinyà

MOLLET. La colla castellera de Mo-

llet va engegar dissabte la temporada, dins la 25a Fira del Destorb
que va organitzar l’Associació de
Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i ho va fer amb el millor
inici de temporada de la seva
història. Els Castellers van descarregar un 3 i un 4 de 7, i un 5 de 6,
a més de dos pilars d'entrada i un
pilar de 5. Mai ho havien fet en els
26 anys que té la colla.
Toni Ramoneda, portaveu de la
colla, assegura que a l'assaig de
divendres es van trobar "la gent
molt motivada i molt volum de
gent". Tant és així que es van superar les espectatives de participants: dels 90 que preveien, al final
hi van ser gairebé 120. Qui faltava
era el Dani Vílchez, membre de la
colla que moria aquest dijous als 38
anys, a qui li van dedicar l'actuació.
Ramoneda, a més, valora la jornada castellera "de 10" i agraeix

Els infants de la Llagosta van ser dilluns els protagonistes del darrer dia de la
celebració del patró del poble, Sant Josep. Es va instal·lar un parc infantil a la
plaça d'Antoni Baqué i a l'avinguda Onze de Setembre amb un circuit de karts,
un inflable, un llit elàstic i un taller de circ. s.carrillo la llagosta

Engega la Setmana Santa

HISTÒRIC La colla molletana va fer dissabte dos castells de 7
la participació en la cercavila de
"bastants grallers i tabalers",
a més de "la implicació de les
dues colles convidades", els Castellers de Badalona i els del Prat
de Llobregat. Els primers van fer 2
pilars de 4, un 3 de 7, un 2 de 6, un

4 de 6 amb agulla i un pilar de 5,
i els pratencs, dos pilars de 4, un
3 de 7, un 2 de 6 i un 4 de 6 amb
agulla. La pròxima actuació dels
Castellers de Mollet serà dissabte
a la tarda a la Diada Local de Cerdanyola, a l'església del Pi.

MOLLET. Torna la Setmana Santa, i amb ella les celebracions cristianes.

El Centro Cultural Andaluz organitza dissabte (19 h) la processó de Setmana Santa, que sortirà i arribarà de Can Gomà. L'endemà (12 h), Diumenge de Rams, com marca la tradició, es beneiran les palmes i els palmons a la plaça Prat de la Riba, darrere l'església de Sant Vicenç. També
diumenge a les 12 h, però al Celler de Carrencà de Martorelles, es farà el
nomenament de l'Abanderat d'honor 2018 i el pregó de Setmana Santa.

CULTURA POPULAR LA COLLA CASTELLERA DE PARETS RECAPTA DINERS AMB UNA CALÇOTADA PER FER EL DESPLAÇAMENT A CANILLO EL PROPER 7 D'ABRIL

Els Manyacs de Parets
actuaran a Andorra
PARETS. Els castellers de Parets,

els Manyacs, preparen la seva
sortida més important en els
quasi tres anys de vida. Serà el 7
d’abril a Canillo (Andorra), i per
finançar-la van organitzar una
calçotada popular al seu local, al
costat del casal de Ca n’Oms. Una
calçotada que fan cada any, però
que enguany ha agafat més importància amb l'objectiu de pagar

el viatge al ‘País dels Pirineus’.
L’acte va tenir lloc dissabte passat i hi van participar unes 150
persones que van gaudir del tradicional menú de cebes tendres
amb salsa de calçots, botifarrada
a la brasa i coca de postre, tots els
ingredients procedents de botigues del poble.
A més, el mateix dia la colla va
participar amb un pilar a la xo-

albert aguilera

colatada organitzada per La Germandat, amb qui recentment han
signat un acord de col·laboració
i té en projecte fer tallers de castells a les escoles del poble.

Objectiu: sumar més gent

La finalitat d’aquestes iniciatives
és també la de fer més visible la
tasca dels Manyacs i aconseguir
així que cada cop s’hi sumi més
gent. Per això també han engegat
una campanya perquè tothom que
vagi als assajos de divendres pugui sopar un entrepà amb una beguda per només un euro. J.RIBELL

EL TEMPS
divendres 23

dissabte 24

diumenge 25

=

per

RECAPTE Un centenar i mig de persones van participar en la calçotada

Felip Comas

Cel serè a primera hora. Amb
el pas de les hores, el núvols
taparan lentament el cel fins
a deixar lo totalment tapat.
El pas d’un front a la nit formarà una pertorbació davant
la costa que portarà força
pluja, intensa a estones.
Molts núvols al matí, i a la
tarda repetició de les precipitacions, aquest cop en
forma de ruixats dispersos.

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

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

Mín.

* Temp. Pluja (l/m2) Cop màx. vent

DIJOUS, 15

19ºC

11ºC

16ºC

0,4

53 km/h

DIVENDRES, 16

19ºC

6ºC

16ºC

-

34 km/h

DISSABTE, 17

15ºC

4ºC

9ºC

inap.

32 km/h

DIUMENGE, 18

15ºC

4ºC

11ºC

0,2

32 km/h

DILLUNS, 19

15ºC

2ºC

9ºC

3,8

48 km/h

DIMARTS, 20

14ºC

2ºC

11ºC

21,6

32 km/h

DIMECRES, 21

13ºC

1ºC

11ºC

-

29 km/h
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59

J.Calvo Reparacions, 35 anys
reparant rentadores i frigorífics a Mollet
J. Calvo és un negoci establert a Mollet des de
fa 35 anys (va obrir el
1983) dedicat a la reparació de rentadores i frigorífics. Una experiència
de 37 anys en la reparació d'aquests electrodomèstics per part del tècnic de l’empresa, el José
Antonio. I un "tracte
proper i el més econòmic possible".
Tot plegat no només
demostra la professionalitat de l'empresa, sinó
també la fidelitat recíproca amb els clients, que van més
enllà de Mollet, on té la seu el negoci. J. Calvo arriba a tots els racons del
Vallès Oriental, però també abasta

poblacions de comarques veïnes, com
per exemple podrien ser Santa Perpètua o Montcada, fins arribar a uns 20
quilòmetres aproximats de distància

El més nou per a banys
Els smartphone no són els únics que es
llueixen amb la seva tecnologia; ara les
aixetes i dutxes també inclouen sistemes touch i noves eines per estalviar
aigua. Són noves, boniques i us facilitaran la vida: els productes d’aquesta
gran modernitat porten per a la vostra
zona de bany tecnologia de darrera generació que us deixarà fascinats.

Aquestes gammes de productes tenen tot el que necessiteu: inclouen
múltiples avantatges funcionals i tenen
en compte que una habitació amb estil
diu molt sobre la vostra personalitat.
La seva gran qualitat és que complementen qualsevol llar i creen
un punt focal en el bany, són d’alta
qualitat i creen un ambient higiènic

de Mollet.
A més de les seves reparacions a domicili, J. Calvo
també ven rentadores i frigorífics amb un catàleg digital,
amb tota mena de marques,
que actualitza a diari. De fet,
aquesta és una època, l'inici
de la primavera, en la qual el
José Antonio assegura que hi
ha prou ofertes en rentadores i frigorífics.
És a dir, és el millor moment per invertir en aquests
electrodomèstics que no falten a les llars.

J.CALVO REPARACIONS

c. Gaietà Vínzia, 83 - MOLLET
Tel. 93 593 54 14
Facebook: reparacionesjcalvo

i confortable. Si el que voleu és fer
una excel·lent inversió per al vostre
bany, aquesta pot ser una molt bona
possibilitat, ja que aquests productes
us brindaran atenció i modernització
en els vostres banys. Aquestes aixetes
poden ser també instal·lades no només dintre de la zona del rentamans,
sinó també en la paret frontal per poder tenir una mica més d’espai.

AMIC - Tot Sant Cugat
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RESERVA TAULA

Guia de restaurants
LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
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
93 570 74 96
MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
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
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
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Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
LLEVATAPS
Cuina casolana
Pompeu Fabra, 40
93 570 10 12
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
93 562 14 28
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08
LA MASIA DE PEDRA
Cuina tradicional
B-500 direcció ctra.
Badalona, 183-185
93 570 64 12

ESPECIALITAT EN
TAPES CASOLANES
Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats
c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

Ús exclusiu d’ingredients italians
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