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EN PORTADA

L’AIBV promou 
una entitat de 
conservació
a Can Prat Nord

TROBADA ENTRE EMPRESARIS I ALCALDES

La desena d’industrials d’aquest polígon
de Mollet volen organitzar-se en una 
comunitat de propietaris per garantir
les inversions i el manteniment del polígon

MOLLET. L’Agrupació d’Industrials 
del Baix Vallès (AIBV) promou, des 
de fa uns mesos, la creació d’una 
entitat de conservació i manteni·
ment del polígon Can Prat Nord, 
a Mollet, un organisme semblant 
al que ja funciona a Martorelles 
des del 1994 i que ha de servir, se·
gons el secretari general adjunt de 
l’agrupació, Demián Tabbia, per 
“vetllar pel manteniment i l’es-
tat del polígon industrial”. 

Actualment, des de fa alguns 
anys, ja existeix un conveni de col·
laboració entre l’Ajuntament de 
Mollet i les empreses del polígon 
per a l’impuls i la promoció eco·
nòmica de la ciutat, però l’objectiu 
és renovar i formalitzar l’acord i 
crear una mena de comunitat de 
propietaris que coresponsabilitzi 
l’administració i les empreses del 
manteniment del polígon. “Can 
Prat necessita una rentada de 
cara, sobretot en la mobilitat, fer 
voreres, desbrossar, reasfaltar 
carrers, millorar l’enllumenat...”, 
diu Tabbia. Per això ja s’ha parlat 
amb la desena de propietaris del 
polígon i s’ha acordat constituir un 
ens que s’encarregui d’establir les 

Neteja
PER DESENVOLUPAR L’ENTITAT
DE CAN PRAT NORD L’AJUNTAMENT
i l’Agrupació d’Industrials prendran
com a model l’entitat de conservació
i manteniment del polígon Can Roca
de Martorelles, actiu des de fa gairebé 
25 anys. En aquest cas, actualment 
s’està treballant en un nou pla de 
neteja arran de les queixes de molts 
usuaris per l’estat de brutícia 
acumulada a la zona . “Sabem que 
cal millorar la neteja i per això hem 
començat a instal·lar noves papereres 
i bancs per tot el polígon”, diu Tabbia. 
El representant dels industrials 
assegura que l’existència d’aquesta 
entitat funciona “molt bé, ja que 
el polígon està en bones condicions
i és atractiu per a les empreses”.

La creació de la nova entitat de  
conservació i manteniment del polígon 
de Can Prat Nord va ser un dels temes 
tractats divendres en la trobada entre 
una vuitantena d’empresaris del 

Baix Vallès i els alcaldes de Mollet, 
Montornès, Sant Fost i Martorelles i el 
tinent d’alcalde de Montmeló un acte 
on els industrials van traslladar als 
alcaldes les seves inquietuds. Durant 

la trobada també hi va haver dues 
ponències professionals, una sobre 
innovació i creativitat aplicada als 
serveis municipals i una altra sobre 
l’accés a la tecnologia wifi.

prioritats, marcar els pressupostos 
i executar les actuacions de millora. 
“Pot ser una eina molt útil, per-
què el polígon no està gens bé i 
cal posar fil a l’agulla per arre-
glar-lo”, assegura el representant 
dels industrials, qui també consi·
dera que la col·laboració de tots el 
agents implicats permetrà coordi·
nar·se millor i reduir costos. A més, 
Tabbia apunta que a mitjà termini 
es vol reproduir el mateix model a 
Can Prat Sud i a Can Magarola.

Noves inversions
Tot i els dèficits dels polígons mo·
lletans, l’Agrupació d’Industrials 
valora positivament les inversions 

que darrerament s’hi han dut a 
terme per millorar·ne les condi·
cions. “Els últims mesos s’han 
instal·lat esquenes d’ase als 
carrers per obligar els vehicles 
a reduir la velocitat, i també 
s’està treballant en la instal·la-
ció de fibra òptica als carrers 
que encara no en tenen, que 
entrarà en servei en un parell 
de mesos”, diu Tabbia. Aquestes 
inversions formen part del Pla de 
Millora dels Polígons d’Activitat 
Econòmica acordat entre el con·
sistori i l’AIBV a finals del 2016, 
segons el qual tant l’Ajuntament 
com els industrials es comprome·
tien a invertir 320.000 euros en 

dos anys per millorar les condici·
ons dels polígons i a reforçar les 
línies de treball conjunt pel que fa 
al planejament urbanístic, la mi·
llora d’espais industrials, la fisca·
litat i els serveis. En aquest sentit, 
la creació d’una nova entitat ha de 
suposar un pas endavant per ca·
nalitzar aquestes millores i fer·les 
més efectives. “Ara les empreses 
s’adhereixen a l’ens voluntàri-
ament, però l’objectiu és que 
en la redacció del nou POUM es 
prevegi alguna mesura perquè 
les empreses també es cores-
ponsabilitzin en el manteni-
ment dels polígons”, apunten 
des de l’AIBV. i  x.l.

sergio carrillo
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SOCIETAT
Nou aparcament a MontmelóLa Llagosta renova mobiliari de la via pública
L’Ajuntament de Montmeló ha habilitat com a 
aparcament en servei de zona blava la parcel·la 
que hi ha entre els carrers Lluís Companys amb 
l’antic accés des del carrer Girona. Aquest espai 
compta amb més de 20 places d’aparcament.

L’avinguda de l’Onze de Setembre i les places d’Andalusia i de les
Cultures de la Llagosta han estrenat 40 bancs llargs i 10 seients
individuals. Tots són de plàstic reciclat, que són més resistents que els 
de fusta i no necessiten manteniment. Al gener, es van renovar 25 nous 
bancs i, ara fa un any, es van instal·lar 27 bancs llargs i deu d’una plaça.

Mollet reclama un pla de millora de 
la llera i dels accessos al riu Besòs

X.l.

BARRERES  Les carreteres i vies del tren són barreres arquitectòniques que dificulten l'accés dels molletans al riu

MEDI AMBIENT  EL PLE APROVA UNA MOCIÓ PER UNANIMITAT PERQUÈ LA DIPUTACIÓ COL·LABORI EN LA REDACCIÓ D'UN PROJECTE DE LA XARXA DE CAMINS DEL RIU

MOLLET. El ple ordinari de Mollet 
celebrat dijous va aprovar per 
unanimitat una moció per treba·
llar en la recuperació de la llera 
del riu Besòs, obrint així "un nou 
espai natural proper a la ciu-
tat i sobretot ajudant a mante-
nir aquests hàbitats". La moció, 
presentada per Canviem Mollet, 
també explica que "la posició del 
riu, entre indústries  i infraes-
tructures de comunicació, ha 
fet que en el transcurs dels anys 
hagi empitjorat el seu estat i la 
possibilitat de gaudir-ne".

Pel que fa a les peticions, el text 
insta la Diputació de Barcelona 
a col·laborar en la redacció del 
projecte executiu per a la crea·
ció d'una xarxa de camins en els 
fronts fluvials dels rius Besòs, Te·
nes i Mogent, que comporta la re·
cuperació i el manteniment de la 
ribera dels esmentats rius, "on es 
contempli l'eliminació d'espè-
cies vegetals invasives, es prio-
ritzi la flora autòctona i, d'altra 
banda, es preservi la fauna prò-
pia de l'espai".

Per la seva banda, la regidora de 
Canviem Mollet Marina Escribano 
va afirmar que "fa anys que vivim 
darrere del riu: l'hem amagat 
amb indústries i el tren". I va afe·
gir que "la inversió econòmica –
per dur a terme aquest projecte– és 
gran, però també ho és preservar 

el medi ambient". A més, la regido·
ra d'Ara Mollet Marta Vilaret va re·
cordar que "és molt difícil accedir 
des de Mollet al riu Besòs".

Sense resposta de la Diputació
Aquesta no és la primera vega·
da que es demana col·laboració 
a la Diputació per a la redacció 
d'aquest projecte. La moció re·
calca que els alcaldes de Mollet, 
Parets, la Llagosta, Montmeló, 
Martorelles i Santa Maria de Mar·
torelles, i l'alcaldessa de Sant Fost, 

així com el Consorci Besòs Tor·
dera, ja els van enviar una carta 
per demanar·los col·laboració. 
La proposta de resolució també 
explica que el diputat d'Espais Na·
turals i Medi Ambient, Valentí Jun·
yent, va manifestar el mes de juny 
el compromís de la Diputació de 
Barcelona a iniciar els estudis per 
convertir la llera d'aquests rius 
en una zona d'ús públic. Va ser 
en una visita de Junyent a Mollet, 
i des de l'Ajuntament de la ciutat 
asseguren que encara no han re·

but cap resposta a la carta, ni cap 
moviment en relació al compro·
mís del diputat.

Tot i el que es va exposar al 
ple, fonts de la Diputació de Bar·
celona neguen que durant la visi·
ta de Junyent a Mollet el diputat 
es comprometés a col·laborar en 
el projecte. "Sí que va visitar el 
pont que travessa el riu Besòs 
i li van explicar el projecte", 
asseguren, però "Junyent no es 
va comprometre a res". Això 
no vol dir que la Diputació no hi 

vulgui col·laborar, sinó que afir·
men que un cop rebin una petició 
formal "s'estudiarà si el pro-
jecte pot entrar al pressupost 
d'enguany o al del 2019", en 
cas que el considerin prioritari. 
La Diputació no ha pogut con·
firmar si va rebre la carta i si, en 
cas afirmatiu, la va respondre. 

Pla Director del Consorci
En la mateixa línia de la moció 
s'expressen des del Consorci 
Besòs Tordera, assegurant que 
s'ha de fer una xarxa de camins 
"més permeable per permetre 
que la gent arribi al riu".

Totes les infraestructures (ca·
rreteres i línies de tren) són al 
marge dret, i des del Consorci la·
menten que quan es van construir 
"ningú va pensar que la gent 
quedaria aïllada del riu", diuen  
fonts del Consorci, que assegu·
ren que ara la ciutadania "se sent 
atreta pels rius i vol recuperar 
les zones fluvials".

En aquest sentit, la xarxa de 
camins que va reclamar l'Ajun·
tament de Mollet al ple, així com 
altres consistoris baixvallesans 
en la carta enviada a la Diputa·
ció, enllaça amb la revisió del Pla 
Director de Camins Fluvials del 
Consorci Besòs Tordera. Es tracta 
d'un pla que pretén actualitzar la 
xarxa de camins fluvials en l'àm·
bit de competència del Consorci, 
on hi ha evidentment inclòs el 
Besòs. La revisió ha estat adjudi·
cada el primer trimestre del 2018, 
15 anys després de la creació del 
document, i té uns objectius molt 
similars als proposats al ple mo·
lletà.   sergio carrillo
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PARETS. El ple de Parets de dijous 
va aprovar, amb els vots favora·
bles de PSC i PDeCAT, l’absten·
ció de Ciutadans i el vot contrari 
de Sumem i Ara Parets ERC, una 
pròrroga de dos anys de la conces·
sió del servei d’abastament d’ai·
gua potable a l’empresa CASSA. 
Aquest va ser el punt més discutit 
de la sessió, ja que tant Sumem 
com Ara Parets van assegurar que 
faltava informació per saber si 
una autogestió de l’aigua per part 
del consistori podria sortir més 
barata que no pas delegant·ne la 
gestió a una empresa externa.

El portaveu d’Ara Parets ERC, 
Jordi Seguer, es preguntava per 
què s’havia renovat el contracte 
tres cops durant el mateix mandat 
(el primer el març de 2016 i el se·
gon el setembre del mateix any), i 
ara es feia per dos anys, així com 
per què no s’havia fet cap estudi 

oficial com a tal, però sí que s’ha·
via sondejat els usuaris. “El grau 
de satisfacció de la gent és del 
77%”, deia Juzgado. En la mateixa 
línia, el portaveu del PDeDAT, Raül 

previ sobre els possibles beneficis 
de l’autogestió pública.

El regidor de Territori i porta·
veu del PSC, Francesc Juzgado, va 
admetre que no existia un estudi 

@grupcassa

SERVEIS  SUMEM PARETS I ARA PARETS ERC HI VOTEN EN CONTRA I DEMANEN PER QUÈ NO S'HA ESTUDIAT LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI

DIVULGACIÓ MEDIAMBIENTAL Cassa i l'Ajuntament de Parets van celebrar 
dijous el Dia Mundial de l’Aigua amb tallers i jocs a l’avinguda Catalunya

Parets prorroga dos anys més la 
concessió del servei d'aigua a CASSA

Urtusol, afirmava que “és un mo-
del que funciona, i el que funcio-
na no cal tocar-ho, perquè no hi 
ha cap garantia que un altre mo-
del permetés abaixar les taxes”.

"L'aigua és pública"
Juzgado va voler recalcar que l’ai·
gua és pública, i que només s’ha con·
cessionat el servei a una empresa, 
CASSA, que està especialitzada en la 
gestió d’aquest servei des del 1996. 
L’alcalde, Sergi Mingote, va afegir 
que “és el model de la grandíssi-
ma majoria de municipis cata-
lans, i si es fan renovacions a curt 
termini, i no per a 10 o 15 anys, 
és precisament per adaptar-se a 
un camp tan canviant i bàsic com 
el servei de l’aigua”. “A diferència 
d’altres béns d’interès públic, el 
servei de l’aigua està concessio-
nat, però la titularitat continua 
sent pública”, deia Mingote.

Pròrroga forçosa

El debat sobre la gestió de l'aigua a la 
Llagosta també està a l'ordre del dia. 
El ple d'aquest dijous preveu la rati-
ficació d'un decret d'Alcaldia sobre la 
pròrroga forçosa per a la prestació del 
servei d'abastament d'aigua potable 
a l'empresa concessionària Sorea. El 
principal grup de l'oposició (ICV-EUiA) 
juntament amb Podem han criticat en 
una carta (vegeu pàgina 20) el fet que 
fa un any, "es va pendre la decisió de 
comunicar a l'empresa la intenció de 
no renovar la concessió del servei 
però des d'aleshores no s'ha fet res".

DEBAT SOBRE 
EL SERVEI DE SOREA 
A LA LLAGOSTA

L’alcalde també va explicar que 
el mateix dijous s’havien acceptat 
les mesures cautelars presenta·
des des de l’àmbit municipalista 
contra la pujada del 12% propo·
sada pels òrgans reguladors de 
la presa de l’aigua, “cost que el 
consistori ha estat assumint”, 
recordava.  jaume ribell 

MOLLET. La Taula de l'Aigua de 
Mollet va celebrar dijous (22 de 
març) el Dia Mundial de l'Aigua 
amb una conferència a La Marine·
ta en què es va tornar a reclamar 
la necessitat de municipalitzar 
el servei de l'aigua. A l'acte va 
participar·hi l'advocada María 
Campuzano, portaveu de l'Alian·
ça contra la Pobresa Energètica 

–una aliança creada a Catalunya 
que s'està estenent per tot l'Es·
tat–. Campuzano va explicar que 
a l'àrea metropolitana de Barce·
lona, entre el 2008 i el 2016, hi 
va haver uns 75.000 talls d'aigua 
a famílies vulnerables. També 
va celebrar que en molts pobles 
i ciutats l'aigua comença a ser 
competència municipal, i això 

"ajuda a reduir els talls d'aigua 
a les famílies", assegurava.

Per la seva banda, el metge Toni 
Barbarà, membre de la Marea 
Blanca de Catalunya, va descriure 
les malalties que pateixen les fa·
mílies sense aigua o amb aigua no 
potable, una de les principals cau·
ses de mortalitat infantil al món.

Per últim, l'arquitecte Pol Ansó, 

EL COL·LECTIU VA CELEBRAR DIJOUS EL DIA MUNDIAL DE L'AIGUA AMB UNA CONFERÈNCIA AMB LA PORTAVEU DE L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

La Taula de l'Aigua a Mollet insisteix en
la municipalització del servei a la ciutat

portaveu de l'Associació de Ve·
ïns de Gallecs, va denunciar que 
encara no hi hagi aigua corrent 
a Gallecs, un fet que s'agreuja en 
èpoques de sequera, quan els pous 
estan buits, i necessàriament els 
veïns han de comprar aigua embo·
tellada per beure o, en tot cas, usar 
aigua no potable per a altres usos.

Adhesió a l'AMAP
D'altra banda, el ple de l'Ajunta·
ment de Mollet va aprovar dijous 
una moció per adherir·se a l'As·
sociació Catalana de Municipis i 
Entitats per a la Gestió Pública de 

l'Aigua (AMAP) i impulsar cam·
panyes de conscienciació sobre 
l'aigua.

El president de la Taula de l'Ai·
gua, Quim Pérez, valora molt 
positivament aquesta decisió i 
insisteix que "ja no valen més 
pròrrogues" pel que fa a la gestió 
de l'aigua a la ciutat, en mans de 
Sorea fins al 2020, i demana que el 
consistori "reverteixi el servei de 
l'aigua": és a dir, que un cop acaba·
da la concessió, faci "una audito-
ria econòmica, jurídica i tècnica 
de la gestió" i que, a més, opti "per 
la municipalització".  s.carrillo
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha ad·
judicat a Construccions Deumal 
els treballs de condicionament de 
l'aparcament situat al final de la 
plaça Pere IV, uns treballs que van 
començar dilluns i que consistei·
xen en la pavimentació de l'actual 
solar de terra i la senyalització de 
40 places d’estacionament gra·
tuït. A més d'aquesta intervenció 
també s'està instal·lant a l'aparca·
ment un sistema de canalització 
de les aigües pluvials per evitar 
inundacions a la zona. Mentre du·
rin les obres, que estaran acaba·
des els propers dies, no es podrà 
estacionar al solar.

L’adjudicació dels treballs s'ha 
fet a Construccions Deumal per un 
import total de 34.806,35 euros. A 
més, la mateixa empresa també serà 
l'encarregada durant els pròxims 
dies de reasfaltar diversos espais 

La Llagosta pavimenta i senyalitza 
l'aparcament de la plaça Pere IV

URBANISME  ELS PRÒXIMS DIES TAMBÉ ES REASFALTARAN DIVERSOS PUNTS DE LA VIA PÚBLICA AMB EL PAVIMENT MALMÈS

MONTORNÈS.  Els veïns han deci·
dit que el tram del carrer de Can 
Parera que enllaça amb el carrer 
dels Castanyers continuï sent 
d'un únic sentit de circulació. La 
mesura es pren després de la con·
sulta que ha fet l'Ajuntament en·
tre els veïns de la zona afectada. 

En la consulta es proposava el 
doble sentit en aquest tram com 
a opció per millorar la mobilitat 
i l'accés a l'aparcament habilitat 

a tocar del Camí Fluvial mentre 
durin les obres de construcció de 
l'Escola Palau d'Ametlla.

Consulta veïnal
A la convocatòria, organitzada 
per l'Ajuntament, podien partici·
par-hi els 210 habitatges que con·
formen el barri de Can Parera. La 
consulta es va desenvolupar entre 
el 20 de febrer i el 9 de març. Es 
van recollir 68 vots, la qual cosa 

ajuntament de montornès

CAN PARERA  Els 210 habitatges del barri podien participar en la consulta

de la via pública amb el paviment 
malmès. Concretament, es repara·
ran diferents trams de paviment en 

diversos punts de l’avinguda Onze 
de Setembre, els carrers Pintor For·
tuny, el passeig Pintor Sert i el car·

rer Vic, just davant de l’ambulatori. 
Aquests treballs suposaran una in·
versió de 45.000 euros. 

X.l.

APARCAMENT EN OBRES  L'espai s'asfaltarà i disposarà de 40 places d'aparcament gratuït

El carrer de Can Parera
de Montornès continuarà 
sent de sentit únic

significa un 32% de participació.
El resultat final va ser de 41 

vots (60%) a favor de mantenir el 

sentit únic i de 27 (40%) a favor 
de convertir el tram en una via de 
doble sentit.  

Denunciats dos 
grafiters per pintar 
sense permís

La reurbanització
del carrer Llibertat 
de Montornès 
començarà dimarts

MOLLET. La Policia Municipal de 
Mollet va identificar i denunciar 
dos joves durant el cap de setmana 
per pintar grafits sense autoritza·
ció a la plaça M. Aurèlia Capmany. 
Els agents els van confiscar quatre 
esprais de pintura. Els dos joves de·
nunciats, que s'afegeixen a la llista 
de les sis persones denunciades els 
darrers mesos per pintar grafits 
sense autorització, hauran de pagar 
una multa d'entre 100 i 600 euros. 
La Policia ha incrementat el control 
d’actes incívics a la ciutat.

MONTORNÈS. Dimarts vinent co·
mençaran les obres de remodelació 
del carrer Llibertat de Montornès, 
una de les obres més importants del 
municipi per aquest mandat i que 
està inclosa en la Llei de Barris de 
la Generalitat. Això farà que la pri·
mera fase del projecte hagi d'estar 
enllestida abans del 30 de juny, la 
data límit marcada per la Generali·
tat per subvencionar part de l'obra, 
que té un pressupost total de 3,2 
milions d'euros i un període total 
d'execució previst de 15 mesos. La 
reurbanització del principal carrer 
de Montornès Nord, que afectarà 
14.500 m2, suposarà la renovació 
de tot l'espai públic i l'ampliació de 
voreres, i resoldrà especialment as·
pectes de mobilitat i accessibilitat. 
Aquests dies s'estan fent trobades 
amb els veïns per explicar l'abast 
del projecte i prevenir·los de les 
possibles molèsties.  

VIA PÚBLICA
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INTERNET DE ALTA VELOCIDAD
FIBRA ÓPTICA AÉREA

SIN LÍMITES · SIN CUOTA DE LÍNEA
SIN PERMANENCIA
TEL. 646 823 037

20€/MES
IVA INCL.

SANT FOST. Dimecres va morir als 
76 anys Àngel Costa i Maiques, 
exalcalde de Sant Fost i funda·
dor d'Independents per Sant Fost 
(ISF). Directiu empresarial, Costa 
també va estar vinculat al Club 
Handbol Sant Fost. 

Nascut a Mollet el 8 d'octubre 
de 1941, va ser el segon alcalde 
després de la recuperació de la 
democràcia i va exercir el càrrec 
en diverses etapes. L'any 1979 
va presentar·se com a indepen·
dent en la candidatura de CiU a 
l'Ajuntament de Sant Fost i va ser 
elegit regidor. A finals de 1981 va 
ocupar el càrrec d'alcalde arran 
de la dimissió de Jordi Baiget, que 
havia estat elegit alcalde dos anys 
abans, i va acabar el mandat en el 
càrrec.

El 1983, en els segons comi·
la qual va ser cap de llista fins al 
1991, i que anys després es trans·

cis locals democràtics, va fun·
dar l'agrupació electoral ISF, de 

arXiu

OBITUARIS  COSTA, QUE VA SER REGIDOR DE 1979 A 1999, TAMBÉ VA ESTAR MOLT VINCULAT AL CLUB HANDBOL SANT FOST

Mor Àngel Costa, exalcalde 
de Sant Fost i fundador d'ISF

ÀNGEL COSTA  Va ser alcalde de 1981 a 1983 i dos mesos el 1995

PARETS. El jove Albert Busquets, 
conegut com a Busi, del Centre Ex·
cursionista Parets (CEP), va morir 
el cap de setmana passat mentre 
feia escalada al Marroc. Segons in·
forma el Centre Excursionista Pa·
rets, l'accident s'hauria produït di·
vendres mentre el jove practicava 
escalada durant un viatge que feia 
al Marroc, concretament a la zona 
de les Gorges de Toudra, a l'Atles. 
Busquets tenia 21 anys i era veí de 
Parets. El Centre Excursionista va 
emetre un missatge de condol. 

SUCCESSOS

Mor un noi de 
Parets que feia 
escalada al Marroc

formaria en Independents Units 
per Sant Fost (IUSF), actual partit 
al govern. 

Va tornar a ocupar l'Alcaldia un 
parell de mesos a finals del 1995 
per ISF, en plena crisi institucio·
nal a l'Ajuntament santfostenc.

Costa va formar part de tots 
els ajuntaments des del 1979 fins 
al 1999. Va ser vicepresident del 
Consell Comarcal del Vallès Orien·
tal en el període 1991-1995. A les 
eleccions locals de 1999 es va reti·
rar de la política activa municipal, 
ja que es va presentar als últims 
llocs de la llista d'IUSF.

Vinculat a l'handbol
En l'àmbit professional va ser em·
presari i va treballar en diverses 
empreses de Sant Fost i de Barce·
lona com a gerent. Pel que fa a la 
vida associativa, va ser un desta·
cat jugador, entrenador i directiu 
del Club d'Handbol Sant Fost, que 
fa uns anys posava el seu nom a 
un torneig anual de veterans. Va 
viure a Sant Fost Residencial i, 
més, tard a la zona centre. 

LA LLAGOSTA. La família de Juan 
Pita, l'home mort en l'incendi de la 
barraca on vivia entre la Llagosta 
i Santa Perpètua, ha informat que 
els pròxims dies –els serveis fune·
raris han d'acabar de determinar 
dia i hora– se celebrarà un funeral 
i enterrament al cementiri de San·
ta Perpètua, després que l'aixeca·
ment del sumari hagi permès re·
clamar·ne el cos. Per als pròxims 
mesos també s'està organitzant 
un concert homenatge amb diver·
sos artistes i amics de Pita. Paral· 
lelament, les investigacions del 
cas segueixen el seu curs segons 
el departament d'homicidis dels 
Mossos d'Esquadra. 

La família de Pita 
prepara el funeral

PARETS. L’empresa de derivats 
làctics Danone ha iniciat la ins·
tal·lació d’un dipòsit tancat per 
col·locar·hi els llots resultants del 
seu procés productiu i reduir així 
les males olors que de vegades es 
desprenen de la planta, especial·
ment a l’estiu, i que arriben fins al 
nucli urbà de Parets.

Els darrers mesos han estat di·
versos els episodis de pudors que 
s’han registrat i nombroses les 
queixes veïnals per aquest pro·

Davant del requeriment, l’em·
presa va contestar a l’octubre que 
“s’estava redactant el correspo-
nent projecte tècnic per execu-
tar les mesures de minimització 
d’olors”, i ara, un informe tècnic 
municipal certifica que l’empresa 
està realitzant les actuacions ne·
cessàries per minimitzar l’impac·
te d’aquestes males olors.

Ara s’espera que el sistema es·
tigui operatiu en poques setma·
nes i els responsables municipals 

blema, que és especialment mo·
lest durant els mesos d’estiu.

El regidor de Territori, Francesc 
Juzgado, apuntava fa unes setma·
nes que l’Ajuntament coneix el 
problema i que el setembre pas·
sat ja va enviar un requeriment a 
l'empresa Danone perquè adoptés 
mesures i advertint·lo de la impo·
sició d’una multa. “L’empresa té 
una depuradora que, tot i que 
es neteja sovint, de vegades fa 
pudor”, deia Juzgado.

MEDI AMBIENT  ELS DARRERS MESOS HAN ESTAT MOLTES LES QUEIXES VEÏNALS PER LES MALES OLORS QUE PRODUÏA L'EMPRESA

Danone instal·la un dipòsit 
tancat per minimitzar la pudor

asseguren que tenen prevista una 
nova inspecció per resoldre defi·
nitivament el problema.

Queixes d’Ara Parets ERC
Ara Parets ERC s’ha fet ressò els 
darrers mesos de les nombroses 
queixes expressades per veïns, so·
bretot del barri de Can Berenguer 
de l’Eixample, sobre les males 
olors que provocava Danone. “Hi 
ha veïns que durant l’estiu i a 
causa de les males olors no po-
dien obrir les finestres de casa 
seva, tot i la intensa calor que es 
produeix durant aquesta èpo-
ca de l’any”, apunta el portaveu, 
Jordi Seguer. Davant d’això, Ara 
Parets va presentar a l’estiu una 
queixa formal a l’Ajuntament. 
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VOLS APRENDRE L’OFICI DE 
TÈCNIC EN CLIMATITZACIÓ?
SI CERQUES UN TREBALL TEMPORAL, AQUEST ANUNCI NO ÉS PER A TU

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

REQUISITS MÍNIMS: 
• GRAU MITJÀ 
• MENOR DE 30 ANYS TELÈFON 93 579 73 60

CONVIVÈNCIA  L'AJUNTAMENT PARETÀ COMPTABILITZA 1.854 GOSSOS CENSATS

El nombre de gossos registrats 
a Parets gairebé es duplica des 
de l'aplicació del cens d'ADN
PARETS DEL VALLÈS. Amb dades 
actualitzades del passat mes de 
gener, l'Ajuntament de Parets té 
1.854 gossos censats, 800 més 
que a l’inici de la campanya d’ADN, 
l’octubre de 2016. En aquest perí·
ode, i segons fonts municipals, 
els sistemes d’identificació han 
permès la recuperació de gairebé 
100 gossos perduts. Pel que fa a 
l’ordenança de tinença responsa·
ble d’animals de companyia, s’han 
obert prop de trenta expedients 
per incompliment de la normativa 
i s’han pres una vintena de mos·
tres d’excrements als carrers.

Des del 3 d’abril fins al 29 de 
juny, l’Ajuntament engega la sego·
na fase de la campanya Ningú no 
és igual, el meu ADN m’identifica, 
amb l’objectiu de completar el re·
gistre censal dels gossos a Parets 
del Vallès. Les accions planifica·
des tenen per objecte reduir els 
excrements de gossos al carrer, 
evitar abandonaments i facilitar 
la recuperació en cas de pèrdua.

El titular del gos haurà d’assumir 
el cost de l’alta al cens (10 €),  si bé 
les extraccions i analítiques d’ADN 
seran gratuïtes si es fan en un dels 
quatre centres veterinaris de Pa·
rets adherits a la campanya. 

Els tècnics de l'Escola de la Natura de Parets, en col·laboració amb el Grup de 
Recerca GRENP, han buidat la bassa del Casal de Ca n'Oms amb l'objectiu de 
capturar les espècies exòtiques i gestionar-ne la destinació. En total, s'han 
capturat 106 peixos d'origen asiàtic i 19 tortugues d'origen americà, que han 
estat derivats a centres de recuperació de fauna especialitzats. "Aquestes 
espècies, tot i no representar un perill per a les persones tenen un paper 
crucial en l'extinció de centenars d'altres espècies quan envaeixen, 
depreden, desplacen i eliminen la fauna autòctona, i ocupen el seu espai 
ecològic", apunten des de l'Escola de la Natura, que vol conscienciar la població 
del greu problema que implica l'abandonament de qualsevol tipus d'animal en 
basses, rius, o medis aquàtics. La neteja de la bassa de Ca n'Oms és l’última 
actuació del projecte Parets lliure d'espècies invasores, que ha comportat també 
la neteja del llac artificial de l'avinguda de Francesc Macià i el safareig de la 
Torre de Malla. escola de la natura parets del vallès 

Espècies invasores a Ca n'Oms

MONTORNÈS. L’Ajuntament de 
Montornès ha rebut un total de 
16 sol·licituds per accedir a algun 
dels cinc habitatges municipals de 
lloguer. En total, prop de 25 joves 
s’han presentat a la convocatòria, 
ja que la majoria de les sol·licituds 
inclouen més d’una persona. Els 
habitatges es troben a Montornès 
Nord (carrer Nou d'Abril i pla·
ça Sud) i han estat arranjats pel 
consistori. Els pisos compten amb 
dues habitacions dobles, la qual 
cosa permet una ocupació de fins 
a quatre persones.

El primer tinent d’alcalde i regi·
dor d’habitatge, Jordi Delgado, ha 
explicat que “hi ha un nombre 
suficient de candidatures per 
poder dur a terme l’adjudicació 
dels cinc pisos”. No obstant, ha 
comentat que tenint en compte 
que la convocatòria ha generat 
més d’un centenar de consul·
tes per part de la ciutadania,  “la 
previsió era que hi hagués més 
sol·licitants i, per tant, ara cal 
esbrinar per quines causes no 
s’han presentat més joves. Un 
dels motius podria ser la ubi-
cació dels pisos. Un altre, les 
condicions restrictives per ac-
cedir a aquesta convocatòria”, 
comenta Delgado. Per contra, el 
regidor també destaca que les 
condicions restrictives buscaven 
afavorir l’accés a l’habitatge a 
aquells joves amb situacions pre·
càries i que realment no poden 
accedir al mercat de l’habitatge. 

“Teníem molt clara la funció 
social de la convocatòria”, diu.

Ara s’obre un període de va·
lidació de les candidatures per 
comprovar que les sol·licituds 
compleixen amb els requisits es·
tablerts. L’equip de govern calcu·
la que serà cap a finals de maig 
quan es farà l’adjudicació defi·
nitiva, moment en què també es 
podran entregar les claus de tres 
dels pisos de propietat municipal. 
Les claus dels altres dos, encara 
en fase de rehabilitació, es lliura·
ran, molt probablement, al mes de 
juny. Els lloguers tindran una du·
rada de tres anys, prorrogables de 
manera anual fins a tres anys més, 
i unes mensualitats que s’establi·
ran en funció dels ingressos dels 
inquilins i que oscil·laran entre el 
18 i 30% dels guanys.

Llogar, tot un repte 
La demanda d’habitatge a Mon·
tornès és molt elevada, especi·
alment pel que fa al lloguer. Hi 
ha molta gent en llista d’espera 
tant en l’àmbit públic, a la borsa 
d’habitatge, com en l’àmbit pri·
vat, a través de les immobiliàri·
es. Delgado comenta que “som 
conscients que l'oferta propo-
sada no era suficient per su-
perar la demanda d’habitatge 
que hi ha al municipi” i ha afe·
geix que “és possible que en el 
futur, i de cara a noves convo-
catòries, es revisin el criteris 
d’accés”. i anna ansia

25 joves opten 
als cinc pisos de 
lloguer social de 
Montornès Nord

HABITATGE  L'AJUNTAMENT ESPERAVA MÉS PETICIONS
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LA LLAGOSTA
23/03 Ion Aronescu 62 anys
MOLLET
20/03 Luís Ferrer Regel 66 anys
21/03 Francisca Busquets Bonvilà 92 anys
22/03 Josefa Cordón Hernández 88 anys
23/03 Clotilde Iglesias Rego 86 anys
23/03 Maria Lázaro Gracia 80 anys
24/03 Teresa Many Galbany 87 anys
25/03 Carmen Benítez Labrador 81 anys
24/03 Teresa Many Galbany 87 anys
26/03 Isabel Sánchez López 70 anys
MONTMELÓ
21/03 Teodoro Lozano Guerrero 80 anys
PARETS
21/03 Antonio Piñero José 67 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

PARETS. El Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Parets ha orga·
nitzat, en coincidència amb el Dia 
Mundial de la Salut, una jornada 
per conscienciar sobre la salut de 
la pell, en què participaran les far·
màcies de la població.

Sota el lema Gaudeix del sol amb 
protecció, el pròxim divendres 6 
d’abril, d’11 a 13 h, les farmàcies 
del municipi sortiran al carrer per 
oferir informació sobre la preven·
ció de malalties dermatològiques 
que, cada cop més freqüentment, 
apareixen en les persones.

Les farmàcies, com ja és habi·
tual, tindran un espai d’11 a 13 h 
a la via pública i informaran sobre 
la radiació solar, un factor que 
pot esdevenir carcinogen per la 
seva capacitat d’induir mutacions 
en l’ADN, per la qual cosa es farà 
una campanya per protegir la pell 
de l’exposició solar utilitzant una 
crema protectora.

La parada de la Farmàcia Isern 
estarà a avinguda Catalunya, 98; la 
de la Farmàcia del poble estarà a la 
plaça de la Vila, i la Farmàcia Ale·
gria estarà al Sot d’en Barriques. i 

Les farmàcies de Parets 
consciencien els veïns 
sobre la salut de la pell

QUATRE ESTABLIMENTS MUNTARAN PARADES INFORMATIVES

SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 
Fost i la Fundació d'Ajuda Oncolò·
gica Oncovallès van signar el 8 de 
març un conveni de col·laboració. 
Amb aquest acord, el consistori 
donarà suport a la tasca d'atenció 
i sensibilització sobre el càncer 
que porta a terme Oncovallès a les 
seves dependències de Granollers 
(avinguda del Parc, 9, 6a planta) i 
acollirà programes i xerrades de 
sensibilització de la malaltia al 
mateix municipi.

"D’aquesta manera, en la 
mesura del possible, s’ofereix 
qualitat de vida als pacients 
de càncer, minimitzant-ne els 
efectes", expliquen des de l'Ajun·
tament. La regidora de Salut, 
Blanca Torrallardona, assegura 
que es tracta d'una "bona forma 
de col·laborar" amb aquesta cau·
sa que afecta tanta gent.

MOLLET. Sara Ramírez (1r grau 
mitjà), Francisco Javier Parra (2n 
grau mitjà), Carla Chirivella (1r 
grau superior) i Patrícia Beltrán 
(2n grau superior) són els quatre 
alumnes dels cicles formatius de 
Química de l’Institut Mollet que 
han rebut enguany les beques Jo·
sep Sau i Londres de Kao Corpora·
tion. L'empresa Kao Corporation 
de Mollet va lliurar dimarts de la 
setmana passada els tercers pre·
mis Josep Sau i Londres a quatre 

Pere Cladellas, i tant ell com l’ad·
junta de direcció Petri Lavado els 
van mostrar posteriorment les 
instal·lacions de la fundació.  

La regidora de Salut i l'alcal·
dessa, Montserrat Sanmartí, van 
assistir a la seu d'Oncovallès per 
signar el conveni amb el president 

SALUT  EL CONVENI TÉ COM A OBJECTIU DONAR SUPORT ALS MALALTS DE CÀNCER

EDUCACIÓ  L'IMPORT DE LES BEQUES ÉS DE 1.000 EUROS PER A GRAU MITJÀ I 1.500 PER A SUPERIOR

Acord entre l'Ajuntament de 
Sant Fost i l'entitat Oncovallès

Kao Corporation beca alumnes 
de Química de l'IES Mollet

oncovallès

CONVENI D'esquerra a dreta, Cladellas, Sanmartí i Torrallardona

ies mollet

RECONEIXEMENT Els joves becats per l'empresa química molletana

La guarderia La Fireta de Montmeló compta des d'aquest mes de març  
amb un espai per aparcar els cotxets dels infants. L'actuació ha consistit en 
la creació d'un cubicle estanc de vidre i fusteria d'alumini, de 2,10 metres 
per 4 metres, amb mampares, que permet deixar tots els cotxets de  
manera còmoda i senzilla. L'actuació s'ha fet per evitar que s'aparquessin 
els cotxets a la zona de recepció i distribució de l'entrada de l'escola 
bressol, que es va transformar en un aparcament que, a hores d'ara, és 
insuficient. ajuntament de montmeló

Aparcacotxets a l'escola bressol La Fireta

BAIX VALLÈS. La plataforma en de·
fensa de la sanitat pública del Baix 
Vallès ha denunciat a través d'un 
comunicat la interposició del re·
curs d'inconstitucionalitat contra 
la llei d'universalització de l'as·
sistència sanitària catalana que 
ha realitzat el govern espanyol. 
El col·lectiu ha lamentat "la manca 
de sensibilitat social del PP" a qui 
exigeix la derogació del reial decret 
16/2012, "una de les retallades 
més grans de la sanitat pública".

Reclamen la llei 
d'universalització 
de l'assistència 

estudiants dels cicles formatius 
de Química de l'IES Mollet que 
destaquen en els estudis d'aques·
ta especialitat a l'institut molletà.

L'import de les beques és de 
1.000 euros per als alumnes de 
grau mitjà i de 1.500 euros per als 
de grau superior. 

Els premis van ser lliurats per 
Sacramento Esclapés, vídua de 
Josep Sau i Londres –el treballa·
dor de Kao que va morir en l’acci·
dent de Germanwings el març de 

AE Anselm Clavé

Un grup d’estudiants de la ciutat fin-
landesa de Seinäjoki ha visitat Mollet  
en el marc d'un projecte d’intercanvi 
amb alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Agru-
pació Escolar Anselm Clavé. La relació 
entre els dos instituts es va iniciar l’any 
passat amb l’objectiu de fer conjun-
tament un projecte de tractament de 
residus que s’ha realitzat via on-li-
ne. Segons la directora de l’Agrupació 
Escolar Anselm Clavé, Montserrat Ar-
mengol “nosaltres hem elaborat uns 
contenidors on abocar els residus i 
ells han fet el mateix al seu centre i, 
un cop finalitzat el projecte, la inten-
ció és que es coneguin personalment 
i intercanviïn experiències”.

INTERCANVI AMB 
JOVES FINLANDESOS

2015– juntament amb els direc·
tius de l’empresa Kao, membres 
de l’institut i la coordinadora 
d’FP dels Serveis Territorials del 
Maresme·Vallès Oriental, Dolors 
Castro. 
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Ens movem per tu

FORMACIÓ EN SALUT PER A JOVES XARXES SOCIALS

Un grup d’alumnes de TCAI (Tècnic/a de Cures Auxi-
liars Infermeres) de l’INS Gallecs de Mollet han visitat 
recentment l’Hospital de Mollet per realitzar-hi uns 
tallers sobre diferents temes de salut com la preven-
ció d’úlceres per pressió, les intervencions davant una 
persona agitada i el procés d’atenció infermer. 
Així mateix, estudiants de batxillerat de ciències de la 

salut de l’Escola Pia de Caldes han participat recent-
ment en altres tallers de salut com la transfusió segura 
i determinació de grup sanguini o el model d’atenció 
centrada en la persona.
Periòdicament l’Hospital de Mollet acull estudiants del 
territori en el marc de diferents convenis de col·labora-
ció que la institució manté amb escoles i instituts.

Encara no ens segueixes a les xarxes 
socials? L’FSM disposa de dos canals 
actius on periòdicament hi publica in-
formacions i altres documents d’inte-
rès de la institució. A través del twitter, 
l’FSM es fa ressò d’aquelles activitats 
més rellevants dels professionals i 
dels serveis, des de la participació 
en jornades i congressos, a activitats 
que s’organitzen en el si de l’FSM així 
com d’altres vinculades a àmbits com 
l’RSC, el voluntariat, la promoció de la 

salut, el model d’atenció centrada en 
la persona i els valors. T’animem a se-
guir-nos a @fsmhospital! 
Així mateix, a través del canal You 
Tube es difonen aquells documents 
audiovisuals de què disposa la ins-
titució tant de tipus més corporatiu 
com vinculats a la promoció de la sa-
lut i el model d’atenció a la persona. 
Si ens vols seguir, pots fer-ho a través 
de la subscripció al canal Fundació 
Sanitària Mollet.

Ronda dels Pinetons, 8 | MOLLET DEL VALLÈS | T. 93 563 61 00 www.fsm.cat

Professionals de l’Hospital imparteixen formació 
en salut per a joves estudiants del territori

L’FSM, a través de les xarxes socials
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Una de les clàusules més habituals que 
s'inclouen en els contractes d'interme-
diació immobiliària, és la denominada 
clàusula d'exclusivitat. Mitjançant 
aquesta estipulació, l'agència immobi-
liària s'assegura que serà l'única que 
pot dur a terme la intermediació, sen-
se que el propietari pugui encomanar 
aquesta comesa a un altre agent.

Una qüestió problemàtica que es pro-
dueix en relació amb aquesta matèria 
és, si no existeix pacte exprés, la pro-
hibició de vendre arriba al propi pro-
pietari o, per contra, el mateix estaria 
facultat per realitzar per si mateix les 
gestions oportunes i concertar la ven-
da, sense que per això ens trobem da-
vant un incompliment del contracte.

La jurisprudència, de forma general, 
ha vingut considerant que la clàusula 
d'exclusivitat ha de ser interpretada de 
forma restrictiva, la qual cosa implica, 
que quan no existeixi acord exprés de 
les parts, la prohibició arriba únicament 
a tercers aliens al contracte, però no al 
propietari, que podrà per si mateix pro-
cedir a la venda de la seva propietat, 
sense que per això l'intermediari tingui 
dret a indemnització alguna o al cobra-
ment dels seus honoraris.

Per tant, segons la tesi majoritària, si 
no ha existit una especificació expressa 
en el contracte, el propietari que encar-
rega la venda de la seva propietat a un 
intermediari, i malgrat l'existència d'un 
pacte d'exclusivitat, podrà procedir per 
si mateix a la venda.

José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Contracte 
d'intermediació 
immobiliària 
amb clàusula 
d'exclusivitat

CONSULTORI

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

LA LLAGOSTA. La junta general de 
l'empresa Gestió Municipal de Sòl 
i Patrimoni ha aprovat aquesta 
setmana un pla de viabilitat i una 
recapitalització per garantir la 
continuïtat de l'empresa municipal 
encarregada, entre d'altres, de la 
gestió del CEM El Turó. Segons ha 
informat el consistori, en la junta 
van aprovar·se els comptes audi·
tats de 2016 amb un resultat ne·
gatiu de 44.146,04 euros, xifra que 
significa unes pèrdues acumulades 
de 192.208,11 euros. La direcció 
de la societat estima que el resultat 
de l'exercici 2017 serà negatiu per 
un import similar al de 2016.

Davant d'això i per equilibrar la 
situació patrimonial de l'empresa 
i perquè pugui continuar funcio·
nant, l'Ajuntament assumirà una 
ampliació del capital social, que 
passarà de 3.006 a 240.000 euros. 
Part d'aquest import ja ha estat 
anticipat per l'Ajuntament els úl·
tims anys per fer front a les obliga·
cions de pagament de la societat.

D'altra banda, perquè no generi 
més pèrdues, el consistori aplicarà 
un pla de viabilitat basat en l'es·
tudi elaborat per l'empresa Auren 
Consultors, que passa per mante·
nir el nombre d'abonats al complex 
esportiu, actualitzar les tarifes i re·

municipal i mantenir tots els 
serveis”.

Nou pressupost
En la junta general també es va 
aprovar el pressupost de la socie·
tat Gestió Municipal de Sòl i Patri·
moni del 2018. El pressupost d'in·
gressos ascendeix a 966.300 euros, 

conèixer els ingressos per la cessió 
de l'ús de la pista poliesportiva i 
la piscina, que durant unes hores 
a la setmana es fa a l'Ajuntament. 
Finalment, el pla de viabilitat pre·
veu que sigui el consistori, que és el 
propietari de la instal·lació, el que 
assumeixi les inversions futures.

Complex en pèrdues
Aquestes mesures arriben després 
que es conegués que els comptes 
de l'empresa de 2012 i 2013 "eren 
erronis i no donaven beneficis, 
sinó pèrdues", apunten des de 
l'equip de govern. Des de llavors, 
els actuals responsables municipals 
han encarregat diverses auditories 
per conèixer la realitat financera de 
l'empresa municipal i l'estudi de vi·
abilitat amb l'objectiu de mantenir 
la gestió pública del CEM El Turó. 
Amb tot, l’ombra de la dissolució fa 
temps que plana sobre el futur de 
l’empresa pública. En aquest sen·
tit, el principal grup de l’oposició, 
ICV·EUiA, ha acusat durant mesos 
el govern del PSC, PP i PDeCAT de 
"voler dissoldre la societat i pri-
vatitzar-ne la gestió". 

L'alcalde de la Llagosta i presi·
dent de la societat municipal, Ós·
car Sierra, ha indicat que la conti·
nuïtat de la societat municipal “és 
molt important per garantir la 
gestió pública d'un servei ne-
cessari per a la Llagosta com és 
el CEM El Turó”, i ha destacat que 
“gràcies als resultats positius 
dels comptes de l'Ajuntament 
avui podem rescatar l'empresa 

X.l.

HABITATGE  EL CONSISTORI APLICARÀ UN PLA DE VIABILITAT PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DE L'EMPRESA MUNICIPAL

CEM EL TURÓ  L'ombra de la dissolució fa temps que plana sobre l'empresa

L'Ajuntament rescata l'empresa 
pública que gestiona el CEM El Turó
El consistori assumirà una ampliació del capital 
social, que passarà de 3.006 a 240.000 euros

mentre que el de despeses és de 
959.300 euros, amb el que s'espera 
un resultat positiu de 7.000 euros. 
En aquest pressupost s'augmenta 
la partida de subministraments, 
ja que l'empresa municipal serà 
l'encarregada de pagar la despesa 
d'aigua del CEM El Turó i no l'Ajun·
tament, com passava fins ara.  

L'empresa Gestió
Municipal de Sòl i Patrimoni 
continuarà sent pública i 
aplicarà un pla de viabilitat

La Primitiva deixa premis
a la Llagosta i Montmeló
LA LLAGOSTA / MONTMELÓ. En el 
sorteig de la loteria Primitiva ce·
lebrat dissabte 24 de març hi va 
haver sis butlletes premiades de 
segona categoria, una de les quals 
va ser validada al punt de venda 
núm. 13.160 de la Llagosta, situat 
al carrer Estació, 3. Cada encertant 
de segona categoria (5+comple·
mentari) va obtenir un premi de 

35.410,60 euros. D'altra  banda, un 
dels premis del sorteig del Gordo 
de la Primitiva de diumenge 25 de 
març, valorat en gairebé 178.000 
euros, es va vendre a Montmeló. 
En aquest cas va ser una de les 
butlletes encertants de segona ca·
tegoria validada al punt de venda 
de la plaça Gran de Montmeló i 
que va deixar 177.929 euros. 

JOC  EN TOTAL ES VAN REPARTIR-SE 213.000 EUROS
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PARETS. L'exconseller i veí de Pa·
rets Jordi Turull va tornar a in·
gressar a la presó d'Estremeera 
(Madrid) divendres passat per or·
dre del jutge del Tribunal Suprem 
Pablo Llarena, just el dia després 
que el paretà se sotmetés al debat 
d'investidura per ser elegit presi·
dent de la Generalitat.

El jutge feia cas així a la petició 
de la fiscalia i del partit ultradretà 
VOX i decretava presó incondi·
cional per als cinc diputats citats 
divendres a una vista per revisar 
les seves mesures cautelars, en la 
qual els va encausar per rebel·lió i 
malversació de fons. 

A més de Turull –que a finals de 
l'any passat ja va passar més d'un 
mes a la presó– també van entrar 
novament a la presó els exconse·
llers Josep Rull, Raül Romeva i Do·
lors Bassa, així com l'expresidenta 
del Parlament Carme Forcadell, 
de manera que ja són una desena 
els empresonats per la causa del 
procés. 

Amb la decisió del jutge, el pare·
tà no va poder assistir a la segona 
votació prevista per dissabte al 
Parlament per ser investit presi·
dent, motiu pel qual es va suspen·
dre la votació i el ple es va con·
vertir en un acte de defensa dels 
principis democràtics i els drets 
civils i polítics. 

El mateix divendres al vespre, 
centenars de persones es van con·
centrar davant dels ajuntaments 
catalans –la plaça de la Vila es va 

omplir de veïns– per reclamar la 
llibertat dels presos polítics.

Junta de portaveus a Parets
Aquesta setmana, Ara Parets ERC, 
Sumem Parets i NOPP han dema·
nat la convocatòria urgent d’una 
junta de portaveus per sotmetre 
a votació una moció que han con·
sensuat les tres forces d’esquerres 
de l’oposició “en defensa dels 
drets civils i polítics, i per la 
llibertat dels presos polítics i 
exiliats". Entre d'altres, la moció 
exigeix “la immediata posada 
en llibertat dels presos polítics 
i el retorn amb totes garanties 

MOLLET.  Una cinquantena de per·
sones van assistir, dilluns al ves·
pre, a un dels actes programats per 
l'ANC en el marc del dejuni pels 
presos polítics que durant tota la 
setmana té lloc a la Sala Fiveller. En 
aquesta ocasió els convidats eren 
membres de l'associació d'actors 
i directors Teatre amb R de Repú·
blica, que van recitar diversos po·
emes i textos teatrals. "Estem tris-
tos i emprenyats per tot el que 
està passant, i alhora volem que 
passin més coses", deia l'actor 
Enric Majó. "No podem anar a re-
molc, perquè el remolc s'acaba 
trencant; ara hem de ser nosal-

tres qui decidim el nostre futur", 
apuntava Mariona Casanovas. Pepa 
Arenós, al seu torn, defensava la 
iniciativa del dejuni i afirmava que 
"totes les accions són efectives, 
perquè commouen, impressio-
nen i ens convencen més sobre 
el que cal lluitar". Fins diumenge, 
unes 15 persones duen a terme un 
dejuni a la Sala Fiveller per denun·
ciar "la vulneració de drets hu-
mans i polítics per part de l'Es-
tat". Cada vespre (19 h) organitzen 
xerrades, concerts o recitals oberts 
a tothom. Diumenge serà el torn de 
l'exdirigent de la Crida per la Soli·
daritat Àngel Colom. 

acn

X.l.

POLÍTICA  L'EXCONSELLER DE PRESIDÈNCIA I PORTAVEU DEL GOVERN JA VA PASSAR UN MES EMPRESONAT A ESTREMERA

El jutge frustra la investidura de 
Turull enviant  lo de nou a la presó

JORDI TURULL  El paretà va ingressar novament a la presó d'Estremera divendres passat

"Només el poble salva el poble"

Desenes de persones van tallar la carretera C-17 divendres al vespre al seu pas 
per Parets per protestar per la decisió del jutge Llarena d'enviar de nou a la presó
Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull, Raül Romeva i Carme Forcadell. L'acció  
va produir-se després de les concentracions a les places dels ajuntaments  
de tot Catalunya per reclamar l'alliberament dels presos polítics i per denunciar  
la repressió de l'Estat. @mnanoticies parets

Talls de carreteres pels presos polítics

Declaració

Martorelles és un dels 28 municipis 
de la comarca –i l'únic del Baix Va-
llès– que s'ha adherit a la Declaració 
dels alcaldes i alcaldesses del Vallès 
Oriental per una resposta unitària en 
defensa dels principis democràtics i 
dels drets civils i polítics, document 
impulsat pel Consell Comarcal a pro-
posta del president del Parlament, Ro-
ger Torrent, davant els esdeveniments 
polítics i judicials que afecten el país. 
La declaració emplaça a unir-se en la 
defensa de la pau i la llibertat i a formar 
un front transversal basat en el res-
pecte a la pluralitat, i proposa l’adhesió 
dels alcaldes al front per la democràcia 
i contra la repressió. El moviment tam-
bé incorpora col·lectius com sindicats, 
patronals i associacions cíviques. Dels 
10 municipis de la comarca que no s'hi 
han adherit set són del Baix Vallès.

CANDELA, ÚNIC 
ALCALDE BAIXVALLESÀ
AL FRONT CONTRA
LA REPRESSIÓ

El dejuni de la Sala Fiveller organitza activitats cada vespre a les 19 h

ENRIC MAJÓ  A la Sala Fiveller

polítiques de les persones exi-
liades”. La moció expressa la soli·
daritat amb els familiars dels pre·
sos i exiliats polítics, especialment 
del paretà Jordi Turull, "empre-
sonats injustament per haver 
complert el mandat democràtic 
expressat en el referèndum de 
l’1-O". La resolució torna a de·
manar la col·locació al balcó de la 
Casa de la Vila d’una pancarta que 
digui Llibertat Presos Polítics Cata-
lans, proposta rebutjada pel PSC 
al gener. L'oposició d'esquerres 
també reclama a l’Ajuntament que 
s’adhereixi al Front polític contra 
la repressió de l’Estat espanyol 

promogut pel president del Parla·
ment de Catalunya, Roger Torrent.

Moció a Montmeló
El ple de Montmeló celebrat di·
marts va aprovar per unanimitat 
una moció del PSC "en defensa 
de les llibertats i per la inde-
pendència dels poders polítics" 
que reclama la llibertat dels pre·
sos polítics i expressa la "preocu-
pació per la presó preventiva 
injusta i desproporcionada en 
la qual es troben alguns dels di-
rigents des de fa molts dies". El 
regidor d'ERC, Albert Monserrat, 
que va deixar la seva cadira bui·

da durant el ple com a "mostra 
de ràbia i impotència per l'em-
presonament dels càrrecs polí-
tics" i que només va participar en 
el torn de mocions, va assegurar 
que a la moció li "falta contundèn·
cia". ICV·EUiA, per la seva banda, 
va sumar·se a la proposta d'ERC: 
"No es pot explicar tot això si 
no diem clarament que cal aca-
bar amb l'aplicació de l'article 
155", deia. D'altra banda, l'Ajun·
tament permetrà l'encamisat dels 
arbres del carrer Major "mentre 
persisteixi la situació de perso-
nes en presó preventiva o fora 
del país". Serà el dia 16 de cada 
mes de 9 a 21 h.  
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LA LLAGOSTA.  La llagostenca Mercè 
Benages forma part de la candida·
tura Som Podem Catalunya, lidera·
da per Noelia Bail García, que aspi·
ra a disputar a Xavier Domènech la 
secretaria general de Podem Cata·
lunya. La candidatura alternativa 
es presenta com "una opció polí-
tica basada en la representació 
territorial, l'autonomia organit-
zativa i els valors feministes".

La candidatura rep el suport de 
militants dels cercles dels princi·

Mercè Benages, de la 
Llagosta, en una candidatura
per liderar Podem Catalunya

pals municipis del Vallès Oriental, 
que aspiren a constituir el Consell 
Ciutadà de Catalunya, màxim òr·
gan de direcció política de Podem.

A banda de Benages –integra·
dora social i dedicada a un pro·
jecte per promoure l'autonomia a 
la llar de persones amb malalties 
mentals–, també formen part de la 
llista diverses persones de Grano·
llers, Cardedeu, Canovelles i Lliçà 
d'Amunt. La votació de les primà·
ries serà del 5 al 9 d’abril. Som Po·

podem la llagosta

MERCÈ BENAGES

La bandera republicana
onejarà per primera vegada en 
un acte institucional a Mollet
MOLLET. El ple de Mollet va apro·
var la setmana passada una moció 
per tal que la bandera republicana 
onegi a Mollet el pròxim 14 d'abril, 
dia que commemora la proclama·
ció de la Segona República.

El regidor de Canviem Francisco 
Sancho va insistir en la "necessi-
tat d'avançar cap a una repúbli-
ca federal plurinacional" i en el 
fet que, "per primera vegada, la 
bandera republicana onejarà 
de forma significativa als car-
rers de Mollet aquest dia". Des 
de la fi de la Segona República mai 
abans cap acte institucional a la 
ciutat havia vist onejar la bandera 
tricolor. No obstant això, la ban·
dera no es col·locarà a Prat de la 
Riba, com així es pretenia fer, per·
què coincideix amb la mostra de 

titelles (MITMO), i es farà un acte 
d'hissada de la bandera a la plaça 
de la República.

A banda d'aquest punt, amb el 
qual es pretén fer un "reconeixe-
ment als que van lluitar i van do-
nar la seva vida per la llibertat i 
la democràcia d'Espanya", la mo·
ció també insta el govern de l'Estat 
a iniciar negociacions per elaborar 
una nova Constitució republicana 
amb participació social i a aplicar 
la llei de memòria històrica per·
què "els cadàvers a les cunetes 
tinguin una dignificació per a les 
seves famílies i la societat".

La moció, aprovada amb el su·
port de PSC i Canviem, les absten·
cions d’Ara Mollet ERC MES, Cs i 
PDeCAT i el no del PP, també pre·
veu la creació d'una comissió mix·

POLÍTICA  AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DE LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA

ta institucional·ciutadana per fer 
"un reconeixement públic a les 
persones que van lluitar per les 
llibertats del nostre país durant 
la dictadura". Els dos partits que 
es van abstenir van considerar que 
la proposta estava "sota mínims", 
ja que, en paraules del regidor Ma·
nel Sostres (Ara Mollet), "té unes 
mancances importants i obvia 
els fets i l'activitat política i so-
cial que ha viscut Catalunya" els 
darrers mesos, com el referèndum 
de l'1·O, quan "per majoria, la 
ciutadania va manifestar a les 
urnes la voluntat que Catalunya 
esdevingui una república inde-
pendent de l'estat espanyol".

La regidora del PP, Susana Cal·
vo, va criticar que la moció "no-
més porta rancor i malestar". 

dem Catalunya aposta per "man-
tenir l'esperit inicial de Podem 
per acabar amb l'antiga política. 
Un projecte polític determinat a 
defensar l'autonomia de Podem 
Catalunya, des de baix i amb la 
gent", apunten. 

MOLLET. El ple va aprovar una mo·
ció de Canviem en defensa de la 
llibertat d'expressió amb el suport 
de Canviem, Ara Mollet i PDeCAT. 
Concretament es tractava de donar 
suport als rapers Valtònyc i Pablo 
Hasél, per qui la justícia espanyola 
demana penes de presó per "enal-
timent del terrorisme" i "injúries 
a la corona" en algunes de les seves 
cançons. Cs i PP van votar·hi en con·
tra i van coincidir que "a Espanya 
es pot fer ús de la llibertat sense 
saltar-se les lleis". Ara Mollet va 
criticar la "deriva autoritària de 
l'Estat" i Canviem va lamentar "la 
vulneració de drets per part de 
l'Estat, com la llibertat d'expres-
sió". El PSC, que va abstenir·se, va 
dir que algunes lletres d'aquests ra·
pers "passen alguna línia que no 
haurien de passar". 

MOCIONS 

El ple de Mollet 
dóna suport als 
rapers Valtònyc
i Pablo Hasél

MOLLET. El ple ordinari de Mollet 
va aprovar, amb els vots favorables 
de PSC, Canviem Mollet, Ara Mollet 
ERC MES i PDeCAT, l’abstenció de 
Cs i el vot contrari del PP, una pro·
posta sobre el finançament de les 
escoles bressol per part de l'Estat. 
Joan Daví (PDeCAT) va exposar 
que "si demanem finançament a 
la Generalitat és just demanar-lo 
també a l'Estat", mentre que Susa·
na Calvo (PP) va indicar que "l'Es-
tat no té cap obligació de finan-
çar les escoles bressol perquè no 
és educació obligatòria". 

Sol·licitud a l'Estat 
perquè financi
les escoles bressol

ADMINISTRACIÓ

Martorelles adapta 
el PGOU a la Llei de 
Telecomunicacions

El ple de Mollet va aprovar –amb 
l'abstenció d'Ara Mollet ERC 
MES– una modificació de l'or·
denança que regula l'IBI perquè 
l'any 2019 hi hagi una rebaixa 
del 10% en el tipus del grava·
men. La modificació té l'objectiu 
de compensar l'increment del 
5% que es registrarà enguany i 
que aportarà a les arques muni·
cipals uns ingressos no previstos 
d'uns 400.000 euros.

El ple de Parets va aprovar di·
jous la liquidació del pressupost 
del 2017, que amb 25,7 milions 
d'ingressos i 23,5 de despesa va 
registrar un superàvit net d’1,6 
milions i una reducció de deute 
de 300.000 euros (del 28% al 
26,5%). També es va aprovar 
una modificació de crèdit per 
valor de 278.000 euros per cre·
ar diversos llocs de treball.

Parets va tenir
l'any passat 1,6 
milions de superàvit

El ple de Martorelles va apro·
var la setmana passada per 
unanimitat l'adequació del Pla 
General d'Ordenació Urbanís·
tica (PGOU) als nous requeri·
ments legals de la Llei de Tele·
comunicacions. Entre d'altres, 
la normativa estableix que no 
es podran instal·lar antenes en 
espais PEIN ni fora de les zones 
de consolidació urbana i que 
la ubicació d'antenes en zones 
verdes no implicarà la construc·
ció de nous edificis.

El ple de Mollet 
aprova la rebaixa 
de l'IBI per al 2019
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

ECONOMIA
Parets, pel foment econòmicNova convocatòria dels Premis Pimes de Pimec
Parets ha aprovat la seva adhesió a la  
Taula per al Desenvolupament Econòmic
i l’Ocupació del Vallès Oriental, creada 
el 2016 i en què participen patronals 
i sindicats. 

Pimec ha convocat la 31a edició dels Premis Pimes per reconèixer les 
millors iniciatives empresarials de Catalunya del 2017 en diferents 
àmbits. La patronal ha animat les empreses del territori a presentar·s’hi 
i ha recordat que en l'última edició un 6% de les empreses candidates 
eren de la comarca.

MONTORNÈS. La multinacional 
alemanya Henkel ja té enllesti·
da l’estructura de la nova nau de 
7.000 m2 que ha aixecat al polígon 
Riera Marsà de Montornès per a la 
producció i comercialització d’ad·
hesius per a la indústria aeroespa·
cial. Es tracta d’una inversió milio·
nària –l’empresa no ha especificat 
la xifra– que ha de servir per am·
pliar i diversificar la producció 
de l’empresa i dotar·la, segons 
les previsions de Henkel, de les 
capacitats necessàries per donar 
resposta a l’augment del mercat 
aeroespacial dels propers anys, ja 
que la demanda global d’avions de 
passatgers es preveu que es dobli 
en 20 anys.

Concretament, l’empresa està 
acabant d’adequar els edificis i 
equipaments per augmentar la 
producció i la capacitat d'emma·
gatzematge, i si els treballs avan·
cen al ritme previst, al juny podri·
en començar les primeres proves 
de producció, de manera que la 

X.l.

HENKEL  La companyia preveu augmentar la plantilla en uns 70 treballadors

EMPRESES  LA MULTINACIONAL ESTÀ ENLLESTINT UNA NOVA NAU DE 7.000 METRES QUADRATS I CONTRACTARÀ 70 PERSONES

planta pugui estar en ple funciona·
ment el primer trimestre de 2019. 

El centre de producció de 
Henkel a Montornès té actualment 
més de 100.000 m2, dels quals 
40.000 corresponen a l'àrea d'ad·
hesius, on es produeixen adhesius 
per a la indústria automobilística. 
La planta dóna feina a unes 500 
persones, i, a més dels adhesius, 
també produeix més de 200.000 
tones a l'any de detergents. Amb 
l’ampliació de les instal·lacions i 
les línies productives, l’empresa 
preveu augmentar en unes 70 per·
sones el total de la plantilla. 

Un hub de la indústria
Segons apunten fonts de l’em·
presa, el desenvolupament d'ad·
hesius per a la indústria aeroes·
pacial permetrà a Henkel “ser un 
referent a Europa en un mercat 
altament exigent pel que fa a la 
qualitat dels productes”. De fet, 
l’empresa compta iniciar les pri·
meres proves a partir de l’estiu, 

i partir d’aquí vindrà un període 
d’homologació de productes que 
pot durar més de nou mesos. Serà 
després d’aquesta homologació, 
a començaments de l’any que ve, 
que es faria el llançament i la fa·
bricació de productes.

Segons fonts de Henkel, la pro·
ximitat de la planta de Montornès 

amb les instal·lacions de la com·
panyia Airbus a Tolosa (França), 
dedicada a la fabricació d'avions, 
així com les bones connexions 
logístiques del polígon montor·
nesenc, fan que la ubicació baixva·
llesana sigui “idònia com a hub 
europeu de Henkel per a la in-
dústria aeroespacial”.  i

Henkel preveu començar al juny la 
producció d'adhesius aeroespacials

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament 
de Mollet ha adjudicat per 1,2 mi·
lions d'euros els serveis de con·
sergeria i neteja de les instal·la·
cions esportives municipals de la 
ciutat a l'empresa Expertus Mul·
tiservicios SA. El contracte té una 
durada de quatre anys i preveu la 
prestació dels serveis de conser·
geria, neteja i desinfecció de les 
instal·lacions esportives munici·
pals per garantir·ne el control i la 
vigilància, la salubritat i higiene i 
controlar·ne la qualitat assegu·
rant que causin el mínim de mo·
lèsties i interferències als usuaris.

Els equipaments esportius que 
són objecte del nou servei de ne·
teja i consergeria són el Pavelló 
Municipal d'Esports Riera Seca, 
el Camp Municipal de Futbol 
Germans Gonzalvo, el Camp Mu·
nicipal de Futbol de Zona Sud, el 
Camp Municipal de Futbol de Juan 
Bocanegra i la Pista Municipal 
d'Atletisme La Pedra Salvadora.

L'Ajuntament va adjudicar el 
contracte a principis d'aquest mes 
de març a Expertus Multiservicios, 
empresa que va presentar l'oferta 
econòmica més avantatjosa per 
un import de 1.186.078,69 euros 
(IVA inclòs), un preu per sota de 
l'1.311.640 euros (IVA inclòs) 
previst inicialment a la licitació 
del contracte. 

ADMINISTRACIÓ

Mollet adjudica 
la neteja 
d'equipaments 
esportius
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Bústia

Què passa amb la gestió 
de l’aigua a la Llagosta?
El 13 de març va finalitzar la pròrroga ex·
traordinària que l’Ajuntament de la Llagos·
ta va concedir a l’empresa Sorea SA per a 
la gestió de l’aigua al municipi. La llei im·
pedeix la renovació del contracte i la seva 
pròrroga. Fa un any es va prendre la decisió 
de comunicar a l’empresa la intenció de no 
renovar la concessió del servei. Decisió ben 
presa i a la qual donem suport per acabar 
amb l’externalització d’un servei bàsic, que 
hauria d’estar en mans públiques. Però, què 
s’ha fet des d’aleshores? Doncs res.

Durant aquest últim any no hem parat 
de preguntar en cada comissió informativa, 
en cada ple i la resposta sempre ha estat la 
mateixa “estem esperant uns informes per 
prendre decisions”. Informes que, reiterada·
ment, s’han negat a facilitar als electes del 
nostre grup municipal fins fa tres setmanes.

La realitat és devastadora. No s’ha licitat 
un nou contracte (procés que dura entre 7 i 
10 mesos –opció que no compartim) i no s’ha 
fet cap gestió per la recuperació de la gestió 
pública del servei (procés que era necessari 
preparar durant diversos mesos). Per tant, 
arribem al final del contracte i no sabem qui i 
com ens dona el servei des del dia 13 de març.

El nostre grup municipal sempre ha apos·
tat per una gestió pública de l’aigua i aquest 
moment era perfecte per fer·ho. Els benefi·
cis són clars: millora de la qualitat i atenció 
a la ciutadania, garantia del correcte man·

teniment de les instal·lacions, control dels 
talls d’aigua, garantint el servei per a totes 
les famílies (puguin o no pagar el rebut), 
augment de la plantilla pública de treballa·
dors i treballadores i retorn dels beneficis 
econòmics al poble.

La qüestió és complexa i la remunicipa·
lització no és un procés simple, ho sabem. 
Però, la inoperància d’aquest govern ens ha 
conduït a una situació que és absolutament 
injustificable. A aquestes alçades, cobren 
importància opcions intermèdies que ens 
permetrien recuperar part del control de la 
gestió, com són els consorcis, organismes 
públics formats per diversos ajuntaments 
que comparteixen instruments de gestió.

És necessari conèixer en quin estat estan 
les instal·lacions. Tenim dubtes que Sorea 
hagi fet el manteniment necessari, ja que tot 
el seu informe fa referència a reparacions 
d’avaries, però no a tasques de manteni·
ment o millora. Per part del govern no hi ha 
hagut cap control, fiscalització ni supervisió 
al respecte, com era la seva obligació.

No entenem que una qüestió tan impor·
tant, no és que no hagi estat una prioritat, 
sinó que simplement s’ha ignorat de forma 
deliberada. El que s’ha d’exigir als poders 
públics és que es prenguin decisions per a 
la millora de la nostra qualitat de vida. La·
mentablement ha quedat demostrat, una 
vegada més, que el govern de dretes de la 
Llagosta és absolutament incapaç.

 euia, Podemos i 
icV de la llagosta / la llagosta

FEM MEMÒRIA

60 anys de teatre a Sant Fost 
Fa 60 anys que, de la mà del mestre Joaquim Abril, es posaren les primeres pedres del  
teatre a Sant Fost. Les obres teatrals s’acostumaven a representar a l’entrada del replà de 
l’edifici consistorial que feia d’escenari, on ara hi ha la portalada d’entrada de l’OAC. La 
fotografia de l’estiu de 1958, recull la salutació final dels actors escolars a la finalització 
de l’obra El carbassot de Josep Miracle. D’esq. a dreta: Jordi Vilardell, Dolors Rifà, Lluís 
Torrents, Lourdes Pedragosa, Jordi Forés, Isidre Ferrando, el mestre Joaquim Abril, que 
n’era el director, Manuel López, Roser Sariol, Jaume Rifà, M. Teresa Solsona, Jaume Forés, 
Valero Simon i Joan Tur. jaume rifà sant fost de campsentelles

No han servit de res les mans esteses, les crides a la moderació, no ha servit  
de res el pacifisme radical, no han servit de res les explicacions davant del 
jutge... El sistema político-judicial espanyol ha decidit que la millor manera 
d’afrontar les aspiracions democràtiques de la societat catalana és l’ocupació 
de les institucions i la represàlia contra els líders polítics i socials d’aquest país. 
Madrid no aspira a la derrota electoral de l’independentisme, n’exigeix la  
humiliació i la retractació. I, fins i tot així, el destí del discrepant és la presó.

Cal aturar aquesta espiral embogida d’un Estat cada cop més autoritari.  
Un règim que s’autoatorga un dret arbitrari sobre l’administració catalana, 

detenint i acomiadant -sense justificació- el secretari de Difusió i Atenció  
Ciutadana o condicionant, a voluntat, qui pot ser candidat a la presidència i  
qui no, al marge del resultat de les eleccions del 21 de desembre.

Madrid ha d’asseure’s a la taula. Si no és per convicció democràtica, almenys 
que sigui per necessitat política i social. Per responsabilitat, per recuperar 
la confiança en el futur. Però la condició prèvia és aturar la repressió. Hem  
vist tancats a la presó, com denunciava Raimon en una altra època, homes  
-i dones- plens de raó. No volem que la por sigui la llei. Per això diem no.

Editorial conjunt de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC)

NO
Editorial

la repressió, es fa per dignitat, per no con·
siderar normal que no pugui exercir les 
seves responsabilitats qui obeeix els re·
sultats de les urnes; es fa també com a de·
núncia del sistema polític que persegueix, 
s’acarnissa i pretén humiliar la dissidèn·
cia. El dejuni, però, també ens interpel·la, 
ens exigeix seguir amb mètodes de lluita 

pacífics. La força de l’acció no·violenta, la 
força dels febles, rau en la coherència en·
tre els procediments i els objectius, encara 
que ens provoqui patiment. En Lluís M. Xi·
rinacs deia: Sabem que la construcció de 
l’embat de la pau, ens demana una guer·
ra perpètua, contra el fort mentre siguem 
febles, i contra nosaltres mateixos quan 
siguem forts. Reconeixement i gratitud als 
que dejunen per la llibertat dels presos 
polítics. Davant l’augment de la repressió: 
més defensa dels drets civils, serenor, dig·
nitat i fermesa.

n  ambients  de  tradició cris·
tiana, era molt habitual l’abs·
tinència de menjar carn en 
temps de quaresma, especial·
ment en divendres. Aquesta 

pràctica, que tenia un sentit penitencial, 
podia anar acompanyada de dejuni, això 
és, menjar poc o res durant un període de 
temps, normalment curt. El dejuni con·
tinua, però, present a la nostra societat, 
per raons terapèutiques o estètiques, per 
depurar el cos o per aprimar·se. Les raons 
espirituals o culturals del dejuni a l’islam 
són més conegudes que les practicades 
dins l’hinduisme, o les dels esquimals du·
rant el ritu d’iniciació.

Aquesta setmana santa, Mollet acull un 
grup de persones que fan un dejuni públic 
per raons polítiques, per la llibertat i con·
tra la repressió de l’estat demofòbic que 
empresona i provoca l’exili de líders soci·
als i polítics. Aquesta acció, que segueix les 
traces de la lluita no·violenta de Gandhi i 
tants altres, va iniciar·se fa tres mesos a 
Cornellà i s’ha anat replicant a diverses co·
marques. El dejuni col·lectiu és fa en soli·
daritat amb qui pateix en primera persona 

S
DEJUNI 

La força de la lluita pacífica 
rau en la coherència entre

procediments i objectius 
encara que provoqui patiment

Mestre
JAUME NORÓA peu pla
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Perruquera · Estilista

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

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

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

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

Hores convingudes

25 anys d’experiència

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

SEÑORA EDUCADA 
CON IDIOMAS se 
relaciona con señor 
serio alemán. Libre 
de cargas familiares 
para amistad esta-
ble. Parets, Mollet o 
alrededores. Tel. 678 
350 973.

BIGUES I RIELLS. 
CAN BARRI. Ref. 
MV-Tord. 313 m2, 4 
hab., 3 banys, par-
cel·la: 1.045 m2, 2 
places de pàrquing, 
traster, piscina i 
jardí. CEE: F. Casa a 
4 vents amb magní-
fiques vistes. Preu: 
290.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

PISO EN MOLLET. 
CENTRO. 80 m2, 3 
hab., baño, come-
dor, balcón. Sue-

lo gres, carp. ext. 
alum., calefac. a gas 
natural, a. a. Asc. 
Certificación ener-
gética: E. Precio: 
149.900 euros. Ref. 
JV13426. Tel. 93 579 
33 33.

PISO EN MONT-
MELÓ. 85 m2, asc., 
3 hab. (2 dobles y 1 
indiv.), baño, come-
dor y cocina con la-
vadero. Certificado 
Energético Clase E. 
Precio: 110.890 eu-
ros. Tel. 656 874 298. 
Ref. EV11032. 

MOLLET CENTRE. 
Ref. MV-CLAVE. 61 
m2, 2 hab., bany, 
CEE: E. Amb bal-
có gran i terrassa 
comunitària. Preu: 
168.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

PISO EN MONTOR-
NÈS. 88 m2, hab. (2 

dobles ext. y 2 sen-
cillas al int.), salón 
con salida al balcón, 
cocina amplia, baño 
con ducha, lava-
dero, 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, la-
vadero, comedor, 
terraza (20 m2), 
suelo gres, garaje 

(pedir vado y qui-
tar escalón), chim., 
carp. ext. alum., 
carp. int. madera. 
Planta baja, local, 
garaje con baño y 
trastero de 65 m2. 
Primera planta, sa-
lón, 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 muc-
ho sol. Conservado. 
3 hab., comedor, 
cocina, baño 3 pi-

ezas con 1/2 bañera. 
Terrado comun. y 
trast. indep. en ter-
rado. Precio: 85.000 
euros. Ref. EV11061. 
T. 656 874 298.

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, 
comedor, balcón, 

cocina office ref., 
con lavadero. Cale-
facción, aire acond., 
suelo gres, carpin-
tería interior roble y 
ext. aluminio. Certi-
ficación energética: 
E. Precio: 155.000 
euros. Ref. JV13270. 
Tel. 93 579 33 33.

MOLLET. EST. DEL 
NORTE. Piso refor-
mado. Todo exterior. 
Sin ascensor. 3 hab., 
salón con salida a 
balcón, baño, coci-
na indep. Suelos de 
gres, carp. interior 
de cedro y exterior 
de aluminio. Certi-

ficación energética: 
F. Precio: 115.000 
euros. Ref. JV13606. 
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.

CASA ADOSADA EN 
MARTORELLES. Ref. 
JV13604. Consta de 
bajos más 2 plantas. 

3 hab., baño, 2 ase-
os. Parquing y jardín 
privado. Acabados 
de calidad. Cale-
fac. Certificación 
energética: E. Pre-
cio: 260.000 euros. 
Tel.93 579 33 33.

PISO DE 100 M2 
EN MOLLET. 3 hab., 
cocina office con 
galeria. Comedor 
con balcón. Baño 
con ducha y otro 
con bañera. Sue-
lo parket. Cierres 
de alum. Calefac. a 
gas natural y aire 
acond.. Parking y 

comunidad. Precio: 
900 euros/mes. Tel. 
93 579 65 65.

MADURITA PARTI-
CULAR. SOY ANI. 40 
años, rellenita teto-
na. Cariñosa, besu-
cona, completita. 
Salda, fiestera. 24 
horas. 671 27 26 11.

MIREIA. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios como 

griego, 69, fran-
cés hasta el final, 
beso negro, beso 
con lengua y lluvia 
dorada. Soy muy 
completita. Tel. 611 
26 20 91.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
ME LLAMO SUSI. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
Llámame. Tel. 631 
169 659.

AMISTAT

IMMOBILIÀRIA
COMPRA

LLOGUER

RELAX
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ESPORTS
Putellas busca el MundialSegona edició del Certamen Literari Todorunners
La futbolista molletana del Barça Alèxia Putellas 
ha estat convocada per la selecció espanyola 
per disputar la fase prèvia del Mundial
de França 2019. El combinat jugarà 
dos partits els dies 6 i 10 a Hèlsinki i Viena.

El programa de Ràdio Mollet TodoRunners, dirigit i presentat per  
José Luis Rodríguez Beltrán, està preparant la segona edició del 
Certamen Literari de Relats Curts per Sant Jordi. Els textos han de ser 
lliurats abans del 13 d’abril i han d'estar relacionats amb el món del 
córrer. Les bases completes es poden trobar al web Todorunners.net.

MONTORNÈS. Dels gairebé 2.000 
inscrits a les curses, més de 1.800 
van prendre part a la sortida de 
la 25a Mitja Montornès-Montme·
ló·Vilanova·la Roca i la 13a Cursa 
dels 6K de Montornès, amb sorti·
da conjunta des de la Zona Espor·
tiva Les Vernedes. 

Va ser una cursa marcada per 
la pluja i per l’escapada de Driss 
Lakhouaja (CA LaSansi), qui ja 
havia guanyat en dues ocasions la 
Mitja. L’atleta, ex del CA Montor·
nès, va fer els 5 primers quilòme·
tres acompanyat d’Eloi Cabezas 
(18:55) i Jose Luís Blanco, pri·
mer  i segon de la Cursa dels 6K. 
Lakhouaja va fer bona part del re·

corregut en solitari i es va imposar 
amb claredat, amb un temps final 
de 1:10:19. En segon lloc va arri·
bar a meta l’atleta del I Run With 
Leiva, David Guiamet (1:13:07) i va 
completar el podi David Gonzalo, 
atleta del Corredors.cat (1:14:25). 
El Club Atletisme Montornès va 
ser el guanyador per equips en 
categoria masculina, amb una me·
ritòria quarta posició del local Al·
berto Viera (1:15:41), reafirmant 
així l’excel·lent nivell del club or·
ganitzador de la prova.

La primera dona en arribar a 
la meta va ser Jessica Bonet, del 
Run4You, que va fer un temps de 
1:27:10. L’atleta del CA La Sansi, 

la lituana Kitija Valtere (1:28:07) 
i Vanessa Sancho, del Running Les 
Franqueses-Inverse (1:29:43) van 
completar el podi femení de la Mi·
tja. Les guanyadores per equips 
van ser les atletes del Club Padel 
Montmeló Running. La guanyado·
ra de la Cursa dels 6K va ser una 
altra atleta del CA Montornès, Nú·
ria Carbonell (25:56). 

Reconeixements i solidaritat
L’Ajuntament va fer un reconeixe·
ment al Club Atletisme pels 25 
anys de Mitja, i va lliurar, al seu 
president, Fernando Izaguirre, 
una reproducció del Terminus 
Augustalis, fita romana trobada a 

Montornès i que es lliura a perso·
nes i entitats que han destacat en 
la promoció del municipi. 

El CA Montornès va homenatjar 
al padrí de la Mitja, l’olímpic Jesús 
Angel García Bragado, que va fer 
la cursa marxant per reivindicar 
aquesta modalitat. També va re·
bre una distinció Pilar Simón, vo·
luntària en les 25 edicions.

La Mitja i Henkel destinaran mig 
euro de cada inscripció a la Fun·
dació Esclerosi Múltiple. La recap·
tació íntegra de la Mini Solidària 
de dissabte, que finalment va ha·
ver de ser suspesa per la pluja, 
serà per a la Creu Roja de Grano·
llers, destinada a projectes socials 
a la comarca del Vallès.

Després de creuar la meta, a 
l’arribada de la Mitja, tothom qui 
volgués es podia fer una fotografia 
simpàtica al Movimiento Piu i l’or·
ganització donarà, per cada foto, 
un quilo de menjar a Càritas. Es 
van fer un total de 331 fotos.

Totes les aportacions solidàries  
que es van anar recollint al llarg de 
la Mitja, es faran efectives dimecres 
en un acte que es durà a terme a 
l'Hotel Augusta de Vilanova del Va·
llès –18.30 h– i que servirà com a 
cloenda dels actes del 25è aniversa·
ri de la Mitja Marató de Montornès. 
En aquest acte també es farà entre·
ga, com ja és tradició, dels premis 
als atletes locals.  

ca montornèsca montornès

DRISS LAKHOUAJA  Primer home a creuar l'arribada JESSICA BONET  Guanyadora femenina de la Mitja

ATLETISME | Mitja Marató  PROP DE 2.000 ATLETES VAN DISPUTAR LA PROVA EN L'EDICIÓ DEL SEU 25è ANIVERSARI 

Driss Lakhouaja i Jessica Bonet 
dominen la 25a Mitja de Montornès

CROS

Albert Caballero, 
setè d'Europa
de Cros Màster

Bons resultats
de l'Atletisme 
Parets a Andorra

Catalán i Martínez, 
al World Champion

L'atleta de la Llagosta Albert Ca·
ballero va quedar setè en la pro·
va de cros de 5 km en el Cam·
pionat d'Europa Màster que es 
va disputar el cap de setmana a 
Madrid. Caballero va recórrer la 
distància en 16'51", i va quedar 
a només 21" de les medalles.

El Club Atletisme Parets va par·
ticipar en la 36a edició del Cros 
de Les Valls d'Andorra amb molt 
bona actuació dels seus atletes. 
Especialment destacables van 
ser Mar López i Ferran Corbera, 
1rs en categoria juvenil; Júlia 
Lahosa, 1a en infantil; Hugo Ru·
bio, 1r en benjamí; Mario Rubio, 
1r en mini; Martí Ullar, 2n en 
infantil; Cesc Ullar, 3r en cadet, 
i Adrià de la Torre, 3r en benja·
mí, categoria en què també van 
guanyar per equips.

Miguel Ángel Catalán i Albert  
Martínez, del CA Mollet, van 
participar a la Mitja Marató Va·
lència World Champion 2018. 
Tots dos van fer uns temps que 
superaven per poc 1h30'.

MITJA MARATÓ
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PARETS. El CF Parets va empatar 
contra el Gironella, un resultat 
que no entrava en cap de les qui·
nieles de la jornada. Els del Ber·
guedà són 14ns, però al seu camp 
són un equip difícil, i així ho van 
demostrar, ja que els paretans no 
van poder passar de l'1 a 1. Una 
victòria del CF Parets l'hauria tor·
nat a col·locar en primera posició, 
ja que el Sabadell Nord, de qui els 
separa tan sols un punt, també 
va empatar el seu partit contra 
el Folgueroles. Els dos empats i 
la victòria del Tona contra el Be·
llavista deixa als osonencs a tres 
punts del líder i a dos de la segona 
plaça. La lliga, a falta de vuit jorna·
des, està més oberta que mai. Dis·
sabte, el CF Parets descansa per 
les festes de Setmana Santa. A la 
represa, s'enfrontaran al Can Rull.

La Molletense va haver de sus·
pendre el partit del cap de setma·
na a causa de la pluja que va caure 
dissabte. Diumenge de la setma·
na vinent, els molletans –vuitens 
amb un partit menys– s'enfronta·
ran a la Sabadellenca. 

FUTBOL | Segona Catalana  LA LLIGA ESTÀ OBERTA A FALTA DE VUIT JORNADES

El Tona guanya i trepitja els 
talons al Parets i el Sabadell

TRES PUNTS  Els jugadors celebrant el segon gol contra la Montañesa

MOLLET. Nova victòria del CF Mo·
llet UE, que ja en suma tres de 
consecutives i s'allunya de les po·
sicions de descens, que les marca 
el Júpiter amb tres punts menys 
que els molletans. Dissabte van 
guanyar la Montañesa, tercer clas·
sificat a la lliga, per 2 a 0. La victò·
ria no només val tres punts, també 
val per saber que s'està treballant 
en la bona direcció i que aquest és 
un equip que, tot i ser 11è, està en 

Primera Catalana  L'EQUIP ES DISTANCIA DEL DESCENS

Victòria amb extra de
moral per al CF Mollet UE

disposició d'enfrontar·se als mi·
llors conjunts de la competició.

El cap de setmana no hi ha lliga. 
A la tornada, els nois de Manga i 
Viale hauran de preparar l'enfron·
tament que els portarà al camp 
del Sant Joan de Montcada –novè 
amb 38 punts–. 

Triple empat a la 
taula per al Sant Fost

El CH Parets cau 
contra el Banyoles

El FS Parets, a dos 
punts del descens

Després de perdre contra el líder, 
el Barberà, el CH Sant Fost va tor·
nar a caure derrotat. En aquesta 
ocasió va ser contra un altre dels 
aspirants a l'ascens, el Sarrià, que 
va guanyar per un clar 28 a 20. 
Els vallesans baixen a la cinquena 
plaça, empatats amb el Mataró i el 
Cerdanyola.

El CH Parets no va poder fer res 
contra un dels primers classificats 
de la categoria, l'Handbol Banyo·
les. Els paretans van caure a casa 
per 17 a 22, en un partit marcat 
per les bones defenses. Dissabte 
de la setmana que ve visitaran el 
Manyanet, rival directe per a la 
permanència.

El FS Parets ha sumat dos punts   
dels últims 18 –els empats contra 
Barnasants i Centelles– i s'acos·
ta perillosament a la zona de 
descens. Amb 22 punts és vuitè, 
però la zona vermella, que mar·
ca el Montseny, està només a dos 
punts. El proper partit el juguen 
contra el cuer, el Rubí.

Segona CatalanaHANDBOL | Lliga Catalana Divisió d'Honor

Les daneses del B93 entrenen a Parets
L'equip danès del B93 ha escollit el camp Josep Seguer de Parets per  
preparar la fase final de la lliga, on es juga l'ascens a la màxima categoria. 
La seva entrenadora, la paretana Jéssica Rodríguez –que va arribar al club 
a principis d'aquesta temporada per a fer tàndem amb Rasmus Skovby, 
tècnic en cap de l'equip– comenta que la decisió la van prendre perquè 
"és molt més fàcil fer entrenaments individualitzats i parar la sessió  
per corregir detalls quan no fa el fred que patim a Dinamarca", segons 
explicava a Vallès Visió. Rodríguez també explica que "amb la calor,  
les lesionades que tenim s'estan recuperant molt més ràpid".

cf mollet ue

Quarta victòria consecutiva del CD 
la Concòrdia, que es manté segon
El CD la Concòrdia va guanyar 1 a 4 a la pista del Castelló –vuitè a la 
calssificació–. La victòria permet a les de la Llagosta mantenir la segona 
plaça a la lliga, on empaten a 41 punts amb les valencianes del Ciutat de 
Torrent. El líder, el Femisport Palau, està a cinc punts de distància. A la 
tornada de l'aturada de Setmana Santa, la Concòrdia rebrà la visita del 
San Vicente Hércules, 11è a la classificació i amb una tendència incerta, 
ja que, dels últims sis partits que ha jugat, n'ha empatat dos, n'ha perdut 
dos més i ha guanyat la resta.

FUTBOL SALA | Segona Nacional

Heribert gallardo

CF MOLLET UE   2
MONTAÑESA   0
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MOLLET. El primer equip femení 
de bàsquet de l'Escola Sant Gerva·
si va guanyar dissabte al Tordera  
per un ajustat 57 a 56 i s'ha situat 
líder de la Segona Femenina. Les 
molletanes i les torderenques em·
pataven a 39 punts a la part alta 
de la classificació i es jugaven la 
primera plaça en un partit on les 

ona cervera

BÀSQUET | Segona Femenina  VA SER UN PARTIT MOLT IGUALAT QUE VA ACABAR 57 A 56Primera Catalana  EL MONTMELÓ VA PERDRE CONTA L'IRIS

NATACIÓ  VA SER EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA D'AUTONOMIES

DUEL PEL LIDERATGE  Els dos equips empataven a 39 punts a la taula

L'Escola Sant Gervasi guanya 
el Tordera i es posa líder

noies del Sanger van dominar gai·
rebé en totes les fases de joc. La 
competició s'atura fins després de 
Setmana Santa.

Victòria del masculí
Els nois del primer equip del San·
ger va guanyar per 62 a 65 la vi·
sita que van fer a Tarragona. El 

resultat li serveix per seguir la 
persecució al Lluïsos de Gràcia  
–segon a un punt dels molletans– 
i mantenir la tercera plaça de la 
Primera Masculina. El proper par·
tit serà el dia 8. 

CB Mollet

El Recanvis Gaudí-CB Mollet s'allunya 
de les primeres places de la Lliga EBA 
després de la derrota a la pista del 
Mataró per 86 a 68. Amb aquest resul-
tat, el CB Mollet és sisè, deixa la setena 
plaça a un punt, la vuitena a tres i allu-
nya la cinquena plaça a dues victòries 
–lloc que l'ocupa el Palma, proper rival 
dels molletans a la tornada de l'atura-
da del cap de setmana–. Quinze dies 
de descans que aniran bé per recupe-
rar el físic dels de Pau Garcia.

DERROTA DEL 
RECANVIS A MATARÓ

PARETS. El nedador paretà Miguel 
Luque va obtenir dos ors i una 
quarta plaça –en 100 lliures– en 
el Campionat d'Espanya per Au·
tonomies on representava a Ca·

Dos ors per a Miguel Luque
talunya. Els primers llocs van ser 
en la prova dels 50 metres braça 
i en la dels 4x50 estils –on va fer 
els relleus amb Dani Ferrer, Javi 
Cáncamo i Pau González–.

El Martorelles manté la tercera plaça
El CFS Martorelles va guanyar 2 a 1 al CFS Palau-Penya Barcelonista i  
es manté en la tercera posició de la classificació de la Primera Catalana. 
Les de Martorelles tenen 42 punts amb un partit menys –el que les ha 
d'enfrontar al Badalona Futsal, que dissabte va guanyar al Montmeló  
per 6 a 5–. La propera jornada es disputarà el dia 7.

ona cervera
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CULTURA

dissabte 31

diumenge 1

divendres 30

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

El pas d’un front obrirà les 
portes a una massa d’aire  
fred, amb un dia canviant 
però amb estones de sol.

Núvols a primera hora, que 
es desfaran. La temperatura 
es recuperarà ràpidament tot 
i la nuvolositat a la tarda. 

Les temperatures continu·
aran recuperant·se, amb 
valors molt agradables al 
migdia i núvols al matí.

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, 22 17ºC  1ºC     15ºC   - 29 km/h

DIVENDRES, 23 18ºC  4ºC     12ºC   - 26 km/h

DISSABTE, 24 9ºC  6ºC     7ºC 53,4 24 km/h

DIUMENGE, 25 13ºC  7ºC     12ºC 0,6 18 km/h

DILLUNS, 26 18ºC  4ºC     16ºC 0,4 27 km/h 

DIMARTS, 27 17ºC  5ºC     15ºC   - 29 km/h

DIMECRES, 28    -  8ºC        -   -        -

=

OBRES I SERVEIS SL

OBRES I MANTENIMENTS
PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES

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

“La tranquilitat de 
treballar amb 

professionals quali�icats”

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

Foment de l'art de la fotografiaEls Col·leccionistes de Mollet celebren 25 anys
L'Associació Fotogràfica Montornès mostra
a la biblioteca les seves millors obres en una
exposició anomenada Una imatge, mil 
paraules. S'estrena dimarts i hi serà fins 
el 19 d'abril.

L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca celebra 
diumenge els seus 25 anys amb un “gran dinar d’aniversari” 
al Mercat Vell que inclourà pica·pica, paella, beguda i postres 
per 5 euros (gratuït per als socis). També hi haurà paradetes 
durant tot el matí.  

FOTOGRAFIA

Segon concurs
de foto 'Naturalment 
Santa Maria'
SANTA MARIA. L'Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles ha 
obert la convocatòria del segon 
concurs de fotografia Natural·
ment Santa Maria. Els participants 
han de penjar un màxim de 4 fotos 
de la fauna, la flora i la natura de 
l'entorn del municipi a Facebook 
o Instagram abans del 20 d'abril 
amb un títol i utilitzant l'etiqueta 
#naturalmentsantamaria2018.

MOLLET DEL VALLÈS. L'entitat mo·
lletana Ball de Diables celebra 
diumenge els seus 35 anys d'his·
tòria amb una mona gegant ela·
borada per la pastisseria Prat. Es 
tracta del quart dels dotze actes 

i a les famílies.
El cap de colla, Manel Soria, 

explica que, com que el pressu·
post de l'entitat no és gaire alt, 
han buscat diversos espònsors 
per dur a terme totes les activi·
tats previstes. Per a aquesta han 
comptat amb la pastisseria Prat, 
que farà una mona gegant amb el 
logo de Ball de Diables.

Per menjar la mona, però, s'hau·
rà d'esperar fins el migdia. Abans 
hi haurà una cercavila amb taba·
lers, grallers i malabars (11.30 h) 
des de la plaça Prat de la Riba a 
la plaça Catalunya. Tot seguit (12 
h) començarà a la plaça Catalunya 
l'animació amb speakers de la co·

que la colla organitza enguany, un 
per mes, per commemorar l'efe·
mèride, i inauguren el mes d'abril 
amb l'activitat Vine a menjar la 
mona amb el Ball de Diables, adre·
çada principalment als més petits 

ball de diables

CULTURA POPULAR  CELEBRARÀ L'ANIVERSARI AMB UNA CERCAVILA I UNA MONA GEGANT ELABORADA PEL FORN PRAT

35 anys de Ball de Diables a Mollet

PIROTÈCNIA El foc serà el gran absent en la celebració de diumenge

ART

Convocat Mollet 
Art, el certamen 
pensat per a 
joves creadors
MOLLET. El Museu Abelló i l’Ajun·
tament organitza una nova edi·
ció de Mollet Art 2018. Memorial 
Cesc Bas. Un certamen per a joves 
creadors i col·lectius artístics que 
té com a data límit per presentar 
les propostes el 21 de maig. Hi 
ha dues modalitats: museu, amb 
obres pensades per ser exposades 
en una sala d'art; ciutat, projectes 
amb una estreta vinculació amb el 
teixit social de la ciutat i el territo·
ri. Fora de concurs i com a nove·
tat d'enguany, es presenta Mollet 
Art Formació, un taller de còmic 
experimental a càrrec de l’artista 
Francesc Ruiz.

lla, música i espectacles de mala·
bars, així com els grallers i taba·
lers. Paral·lelament, hi ha previst 
un taller per pintar i, la gran pro·
tagonista del dia, la mona sortirà 
a escena per repartir·la entre els 
més golafres.

35 anys després
Soria és el cap de colla de Ball de 
Diables des de fa 6 anys, però en 
porta 25 a l'entitat. Hi va entrar 
amb 7 anys, i les diferències des 
d'aleshores fins ara són molt des·
tacables. Per exemple, els primers 
anys de la colla, els nens hi parti·
cipaven sense que cap normativa 
europea ho regulés: "L'únic re-
queriment necessari era l'auto-
rització dels pares o tutors le-
gals". Ara, en canvi, quan es tracta 
d'activitats infantils o hi partici·
pen menors, la potència dels arte·
factes ha de ser menor.

L'augment de membres també 
ha estat important, fins a arribar 
a una de les xifres més altes de la 
història de l'entitat, amb 86 in·
tegrants. De fet, "l'entitat fa 15 
anys va patir un daltabaix im-
portant i darrerament s'ha re-
flotat", afirma Soria.

Pel que fa al futur, el cap de colla 
no pensa més enllà d'aquest any, 
quan hi ha "moltes ganes de ce-
lebrar tantes activitats i tanta 
saturació". Tanmateix, sí que re·
corda que el 2019 també serà un 
any intens: "haurem de tornar 
els intercanvis a aquelles colles 
que aquest any participen en 
les nostres activitats".  s.c.
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Hi col·laboren:

CAMPANYES I ADHESIONS
• ANY FABRA. LA Generalitat ha acor-
dat les commemoracions oficials de 
l’any 2018, entre les quals destaca la 
celebració conjunta del 150è aniver-
sari del naixement de Pompeu Fabra 
i dels 100 anys de la publicació de la 
Gramàtica catalana normativa. Des del 
Casal ens afegim a la iniciativa amb 
activitats al llarg de l’any que anirem 
anunciant.
• CLUB MUNTANYENC MOLLET 75è 
aniversari. Setanta-cinc anys pujant 
muntanyes i cercant senders de lliber-
tat. Felicitats muntanyencs! Farem un 
Brindis d’Honor de les Juntes respecti-
ves del Casal i del CMM.

PENYA D’ESCACS MOLLET
Ha començat la lliga catalana. Després 
de l’ascens del segon equip la tem-
porada passada, tenim els dos equips 
d’adults enquadrats al mateix grup 
V de la Primera Provincial, integrat 
majoritàriament per equips del Vallès 
Occidental. Les dues primeres rondes 
les hem celebrat al Casal i ja ens hem 
complicat les aspiracions d’ascens del 
primer equip en perdre amb un dels 
altres aspirants. Això fa que la clas-
sificació que preteníem no depengui 
de nosaltres, sinó que depenem dels 
resultats d’altres enfrontaments, sem-
pre i quan consolidem els punts en joc 
en la resta de rondes. El segon equip, 
la ventafocs del grup, ha aconseguit un 
valuós empat amb el Vallromanes,  un 
dels rivals amb qui es disputa els dar-
rers llocs per eludir el descens. L’equip 
sub12 està assolint amb escreix el seu 
objectiu d’avançar en la formació de 
joves escaquistes en competició oficial. 
Més informació a www.penyaescacs-
mollet.com

 SOM ENERGIA AL CASAL

La Cooperativa energètica SOM 
ENERGIA posa a disposició dels socis 
i ciutadania en general un Punt d’in-
formació al Casal cada primer dilluns 
de mes de 18.30 h a 20.30 h per 
tal d’informar-vos dels avantatges de 
pertànyer a una companyia energètica 
catalana, ajudar-vos a fer els tràmits 
pertinents de canvi de companyia, etc.

SORTIDES I EXCURSIONS
• VISITA MATINAL CASA VICENS DE 
BARCELONA. Dissabte 14 d’abril sorti-

rem a les 9h en autocar del Parc de Can 
Mulà per fer aquesta visita cultural amb 
guia de la casa Vicens d’Antoni Gaudí, 
declarada Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO, oberta a les visites des 
del passat novembre. Preu entrada + 
autocar 28 euros. Inscripcions a partir 
del 5 de març a les 17h. 

• CINC DIES A ROCAMADOUR I EL 
PERYGORD (FRANÇA). Del 7 a l’11 

de maig farem un circuit en autocar 
visitant Rocamadour, Cahors, Sarlat, 
Figeac, grutes de Padirac, passeig en 
gavarra pel riu Dordogne, pobles del 
Quercy, Domme i Pont de Millau. Preu 
635 euros (tot inclòs: visites amb guia 
local, entrades a les grutes, etc.) Estada 
a l’Hotel du Chateau ***. Presentació 
de la sortida el dimecres 7 de març a 
les 19h a la Sala d’Actes. Inscripcions 
a partir del dia 12 de març a les 17h. 
Paga i senyal de 200 euros/persona + 
fotocòpia del DNI. 

• LA MATERNITAT D’ELNA.  Diumenge 
20 de maig farem una ruta literària, 
cultural i històrica, guiada per l’autora 
del llibre Assumpta Montellà. Llegint 
el llibre “La Maternitat d’Elna” t’entren 
ganes de conèixer el lloc, l’edifici... 
però abans, qui més qui menys s’arri-
ba fins la platja d’Argelers, recordant 
els milers d’exiliats tancats rere les 
filferrades. La passejada per Argelers 
conté una catarsi emocional, conver-
tint-se en un homenatge a la memòria 
dels exiliats. A 15 km. escassos s’ar-
riba fins a Cotlliure, on coneixerem la 
tomba del poeta Antonio Machado i 
explicarem l’exili dels defensors de la 
cultura. Després de la tristesa d’Ar-
gelers, l’espai de la Maternitat d’Elna, 
reconforta. La casa és molt especial, 
lluminosa i encara plena d’energia posi-
tiva. Sortida en autocar a les 8h dels 
taxis. Preu 45 euros (inclou tot: visita 
guiada, dinar,...). Inscripcions Sra. Inma 
matins, Sra. Glòria tardes. Grup mínim 
de 35 persones.

• MERAVELLES DE SAXÒNIA  
(ALEMANYA) Del 3 al 8 de juny visita-
rem les principals ciutats de la Saxònia 
tenint com a base de les nostres visites 
la maravellosa Dresden a la vora del 
riu Elba. Els barris antics de Lèipzig i 
Meissen, el parc nacional de la Suïssa 
Saxona i el castell de Moritzburg entre 
moltes d’altres visites interessants.

Anada i tornada amb avió. Trasllats 
d’anada i tornada a l’aeroport i resta 
viatge amb bus privat. Tots els àpats 
i les visites incloses. Preu total 890 
euros, suplement habitació individual 
110 euros. Assegurança cancelació 35 
euros. Paga i senyal 250 euros per 
persona, cal portar DNI al moment de 
la inscripció. Inscripcions a partir del 
7 de març. presentació del viatge a la 
Sala d’actes del Casal el dia 6 de març 
a les 19 hores. 

• FIORDS DE NORUEGA. Del 26 de 

juny al 3 de juliol. En avió fins a Bergen 
des d’on partirem en autocar per visitar 
els fiords més emblemàtics i especta-
culars de la costa Noruega. Durant el 
recorregut tindrem l’oportunitat d’ad-
mirar aquest meravellós entorn a bord 
d’un tren, d’un ferry i també d’un funicu-
lar. La ruta finalitzaarà a Oslo, des d’on 
volarem fins a Barcelona. Preu tot inclòs 
3.550 euros. Presentació del viatge a la 
Sala d’Actes del Casal el dimecres 14 
de març a les 19h. Inscripcions del 15 al 
22 de març amb paga-i-senyal de 400 
euros + fotocòpia DNI  i de la targeta 
sanitària europea. Assegurança de can-
cel·lació de 40 euros/persona.

• CREUER A LES ILLES GREGUES. 
Del 27 d’agost al 3 de setembre sor-
tirem en vol directe fins a Atenes on 
embarcarem per visitar les illes més 
emblemàtiques de Mikonos, Santorini, 
Creta,... De retorn a Atenes tenim vol 
directe a Barcelona. Preu: 1.840 euros 
tot inclòs. Presentació del viatge dime-
cres 4 d’abril a les 19h a la Sala d’Actes. 
Inscripcions del 5 al 12 d’abril de 17h a 
19 h amb paga-i-senyal de 400 euros + 
fotocòpia DNI  i de la targeta sanitària 
europea. Assegurança de cancel·lació 
de 40 euros/persona.

ESCAPADES AL TEATRE
• DIVENDRES 6 D'ABRIL anirem a 
Barcelona a gaudir de l’espectacle 
Totem del Cirque du Soleil.
• 5A EDICIÓ D’HORS LITS MOLLET! 
(teatre a cases particulars de la ciutat). 
Dies 12, 13 i 14 d’abril. Reserves al mail 
horslits.mollet1@gmail.com indicant 
nom, dia, número de persones i telèfon 
de contacte.

ACTIVITATS CATIFAIRES
Fer catifes de flors és un art, que té 
la seva màxima expressió per Corpus, 

PER A MÉS INFORMACIÓ:  www.elcasal.cat  | mail: secretariat.elcasal@gmail.com   
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ ABRIL 2018

però que també practiquem com a cele-
bració i/o homenatge en altres dates del 
calendari. Si us interessa i us hi voleu 
afegir, us n’ensenyarem.
• DEL 28 D’ABRIL A L’1 DE MAIG 
anirem al poble de Bueu (Galícia) per 
participar en unes jornades d’art floral 
tot fent unes catifes de flors. Socis 
interessats poseu-vos en contacte amb 
Sra. Inma matins o Sra. Glòria tardes.

CINECLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

• DIVENDRES 6 D'ABRIL A LES 21 H 
veurem a la sala la pel·lícula Como un 
espejo d’Ingmar Bergman. Un escriptor 
de temperament fred i distant  passarà 
uns dies amb els seus fills, un adoles-
cent i una jove amb problemes mentals, 
que està casada amb un metge que en 
té cura amb gran tendresa. La seva 
estada on viuen els seus fills desenca-
dena una crisi que els afecta a tots, però 
especialment a ell, perquè pren consci-
ència de la seva incapacitat per donar-li 
a la seva família el que espera d’ell. 

"CASINO MORAT" 
AL JARDÍ

• DIVENDRES 20 D’ABRIL els joves 
de la colla de Morats faran un Bingo 
musical al Jardinet per a tots els joves 
de Mollet.

BALL AL CASAL
Cada dissabte i diades especials, a par-
tir de les 17.30 h continua la ballaruga 
a la Sala d’Actes del Casal amb música 
en directe.
• ABRIL
Dissabte 7: Raul
Dissabte 14: Maria Alba
Dissabte 21: Sebastian
Dissabte 28: Marcos
 

TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL LA XARXA

• MOSTRA INTERNACIONAL DE 
TITELLES A MOLLET (MITMO). Dies 
13, 14 i 15 d’abril per tota la ciutat.

CADA DIA DINAR AL CASAL  
De dilluns a divendres podeu venir a 
dinar al Casal al preu de 5,80 euros 
el menú.  Les persones interessades 
han de fer la reserva abans de les 10 h, 
telefonant al 93 593 11 74. Amb la col-
laboració de l’Obra Social de La Caixa,  
Cuinats Cecoc i persones voluntàries.

CONCERT DE PRIMAVERA 
DE LA CORAL DEL CASAL

• DIVENDRES 20 ABRIL A LES 18 
H cantem a la primavera a la Sala del 
Casal.

  SANT JORDI 2018  

DILLUNS 23 D’ABRIL celebrarem 
Sant Jordi, patró dels enamorats a 
Catalunya, amb:
• 10è CONCURS DE PETONS A LA 
RAMBLA. A partir de les 17 h veniu 
amb la vostra parella a fer-vos un petó 
per al concurs. S’hi valen tota mena de 
petons: d’amic i amat, gays, amb llen-
gua o sense, a la mascota, a l’estelada, 
amb dentadura postissa o sense... Els 
guanyadors tindran un sopar romàntic 
gratuït a Can Prat.
• 7è REPARTIMENT D’ABRAÇADES 
ALS SOCIS. A les 18 h el president i 
membres de la junta del Casal reparti-
ran abraçades i roses a tots els socis 
presents a la Sala.

DIADA DEL SOCI 
A MANRESA

• DISSABTE 7 D’ABRIL US POR-
TAREM A VISITAR MANRESA, amb 
motiu de la seva proclamació com a 
capital de la cultura catalana 2018. 
Els autocars sortiran a les 8.30 h ja 
esmorzats del Jardí del Casal (rotonda 
de l’Hoquei) per anar cap a Manresa. 
Arribada i visita guiada opcional per la 
ciutat per grups fins les 13 h. A les 13.30 
h pujarem als autocars per anar  a Prats 
del Lluçanès a fer el dinar de germanor, 
on degustarem uns assortiment d’en-
trants, ternasco de xai al forn i pastís, 
amb vi, cava, cafè i gotes. Seguidament 
ball amb musica en directe. Preu tot 
inclòs: 35 euros (30 euros de l’auto-
car i dinar + 5 euros visita guiada). 
Inscripcions a partir del dilluns 19 de 
març a les 16 h. El Casal subvenciona 
una part del cost d’aquesta sortida.
 

LES ACTIVITATS 
ESPECIALS EN EL 

CASAL ACTIU

Continuem cada dia amb les activitats 
regulars del Casal Actiu per a la Gent 
Gran, per aconseguir l’eterna joventut. 
• Dilluns: psicomotricitat de 17.30 h a 
18.15 h  (sala Cesc Bas).
• Dimarts: preparació dels diferents 
tallers.
• Dimecres: taller de manualitats de 
16.30 h a 18 h (Sala d’actes).
• Dijous: taller de memòria, de 16.45 h 
a 17.45 h (sala Cesc Bas).
• Divendres: Bingo a la Sala d’actes.



dj, 29 març 201828

LITERATURA  L'AUTOR MONTORNESENC PRESENTA LA SEVA VUITENA NOVEL·LA

'Fora de guió', una història de 
soledat i amor d'Arturo Padilla

MONTORNÈS DEL VALLÈS. Es diu 
Iraida, s’acaba de traslladar a viu·
re a Granollers amb els seus pares 
i no té amics. Després de veure 
un anunci, contracta els serveis 
d’OnlyFriends, una empresa que 
ofereix amics a canvi d’una quota 
mensual. L’única condició és que 
mai podrà preguntar si les perso·
nes que anirà coneixent treballen 
o no per a l’anomenada empresa. 

Aquest és l’argument de Fora de 
guió, l’última novel·la del montor·
nesenc Arturo Padilla, una histò·
ria que es complica quan la Iraida 
coneix un noi amb qui inicia una 
relació. Es tracta d’una novel·la 
que gira entorn la soledat i l’amor.  
I que, a diferència de les anteriors 
que eren novel·les prescriptives  
dirigides a joves d’institut, “Fora 
de guió s’adreça a un públic 
juvenil-adult que llegeix per 
plaer, no perquè l’obliguen”, ha 
matisat l’autor. 

Per al montornesenc aquesta 
novel·la, el seu vuitè treball,  l’ha 
posat a prova. “Ha estat un rep-
te pel fet de desmarcar-me de 
la literatura juvenil que havia 
fet fins ara, per escriure una 
novel·la romàntica on el que 

a.p.

AMB VEU DE DONA  La novel·la és un relat en femení i en primera persona
08centvint

MAYTE BONILLA

s’explica és una història d’amor, 
un tema que fins ara havia apa-
regut a les anteriors novel·les 
únicament de manera colateral, 
i per haver-la escrit en primera 
persona i des de la perspectiva 
d’una noia”, ha explicat Padilla, 
qui també ha destacat el treball 
realitzat per posar·se a la pell de 
la protagonista. 

Situada a Granollers, la novel·la 
Fora de Guió explica una història 
on s’hi poden reconèixer diferents 
indrets de la comarca del Vallès 
Oriental. “Un d’ells un bosc de 
Samalús on hi ha diferents es-
cultures de mussols. Un lloc 
molt misteriós i màgic que em 
va inspirar i que és l’escenari 
d’algunes escenes de la novel-
la”, comenta Padilla.  anna ansia

LA LLAGOSTA.  Mayte Bonilla, veïna 
de la Llagosta i membre del grup 
d’autors Resistencia Literaria, va 
presentar dijous a Can Pelegrí la 
novel·la El verano que cambió mi 
vida, el seu segon treball després 
de La dama de la costa. 

En l'acte, organitzat per la Bi·
blioteca de la Llagosta, Bonilla va 
explicar com el llibre narra la his·
tòria d'una noia que descobreix 
l'amor després d'iniciar una aven·
tura de cooperació amb una ONG, 
un canvi de vida que experimenta 
per deixar enrere l'angoixa que li 
produeix la vida quotidiana i co·
mençar una nova etapa.

Bonilla s’ha autoeditat el llibre 
i l’ha publicat amb el pseudònim 
May Bonner. La publicació es pot 
trobar a la papereria Àrea Distri·

L'autora llagostenca 
Mayte Bonilla presenta la 
seva novel·la a Can Pelegrí

bucions de la Llagosta (12 euros) i 
a través de la pàgina web de Resis·
tencia Literaria i Amazon. 

La companyia Roger Canals va ser la protagonista de la proposta de Rialles 
Parets per al cap de setmana passat a Can Rajoler. Dos músics van ser els 
encarregats d'explicar i cantar al públic contes i cançons inspirats en els 
gegants amb l'obra El llibre gegant dels gegants. ona cerVera parets del vallès

Històries de gegants a Can Rajoler
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MOLLET. La maquilladora molle·
tana Laura Aguilera ha rebut un 
premi a la categoria Bellesa i salut 
dels Wedding Awards 2018, uns 
guardons que entrega el portal 
Bodas.net des de fa cinc anys per 
reconèixer l'excel·lència de les 
empreses del sector nupcial.

Més enllà del premi a Aguilera 
en la categoria bellesa i salut pels 

seus maquillatges a núvies, hi ha·
via 17 categories més, com ban·
quet, càtering, fotografia i vídeo, 
música, cotxe de boda, transport, 
invitacions, decoració, animació, 
pastís, nuvis i complements, jo·
ieria o lluna de mel.

Tot un seguit de premiats que 
surten de les més de 41.000 em·
preses dedicades al sector de les 

l.a.

CASAMENTS  LA MAQUILLADORA LAURA AGUILERA, UNA DE LES GUARDONADES DE LA CINQUENA EDICIÓ DEL PREMI CONVOCAT PEL PORTAL BODAS.NET

BELLESA  La molletana Laura Aguilera maquillant una núvia

Guardó als Wedding 
Awards amb sabor molletà

bodes i que s'hi van presentar al 
certamen. Els guardonats han sor·
tit dels vots, les opinions i les va·
loracions de les parelles que van 
contractar els seus serveis.

Nina Pérez, directora executiva 
de Bodas.net, reafirma que són 
els usuaris els que millor poden 
valorar les empreses: “No hi ha 
millors jutges que les parelles 
que han organitzat i celebrat la 
seva boda. Ells són els que real-
ment poden valorar els serveis 
dels professionals a qui confien 
el seu gran dia".  

MOLLET / MARTORELLES. El Centro 
Cultural Andaluz de Mollet havia 
d'arrencar, dissabte, les activitats 
de la celebració de la Setmana San·
ta amb la tradicional processó que 
organitza l'entitat. La pluja, però, 
va obligar a suspendre la proces·
só. Sí que hi va haver, en canvi, 
actuacions de saetas al teatre Can 
Gomà. L'endemà, la celebració de 
Diumenge de Rams va aplegar de·
senes de famílies a la plaça Prat de 
la Riba, que no van fallar a l'habitu·
al cita en què el rector, en aquesta 
ocasió David Abadías, va beneir les 
palmes, els palmons i els llorers de 
tots els fidels.

Festivitat a Martorelles
Per la seva banda, a Martorelles, 
com és tradició, va ser la Confraria 
la Santa Espina Armats i Vestes qui 
va engegar diumenge al matí els 
actes de Setmana Santa. Primer, el 
president del Casal d'Avis la Masia, 
Diego Fernández, va fer el pregó de 

les festes, i posteriorment es va no·
menar l'abanderat d'honor d'en·
guany. Josep Joan Costa va prendre 
el relleu de Manuel Gutiérrez com 
a abanderat del poble.

Ara Costa serà l'encarregat d'en·
capçalar les processons fins a la 
Setmana Santa de l'any vinent, i la 
seva estrena com a abanderat serà 
aquest Dijous Sant, en la tradicio·
nal processó del silenci. L'esdeve·
niment arrencarà a les 21 h de la 
Capella de Sant Domènec de Car·
rencà i acabarà gairebé a mitjanit 
al mateix lloc de sortida. El recor·
regut travessarà els carrers Prima·
vera, Horta i Rec.

Ambdós actes són organitzats 
per la Confraria La Santa Espina, 
Armats i Vestes de Martorelles 
i compten amb la col·laboració 
de diverses entitats del munici·
pi, com la Joventut Sardanista de 
Martorelles, la Unión Cultural An·
daluza de Martorelles i el Casal 
d'Avis de la Masia. 

Processons, 
benediccions
i abanderats

SETMANA SANTA  TOT A PUNT PER A LA PROCESSÓ DEL SILENCI

ona cervera

LA PALMA  La plaça Prat de la Riba es va omplir el Diumenge de Rams
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C. Sant Josep, 14. La Llagosta. T. 631 768 233        /Carnisseria Lina

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

CARNISSERIA LINA
ALIMENTACIÓN EN GENERAL

Una de les pizzes fresques que 
podeu demanar a LA TOMATE 
MAGIQUE és la Mariona. És sabo·
rosa i gustosa, que no us deixarà 
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un es·
tabliment obert a Mollet des del 
1999, que ofereix servei al migdia 
i al vespre i on podeu demanar 
pizzes per emportar. Les nostres 

creacions són fetes amb una masa 
fina i cruixent de pa artesanal i 
elaboral amb farines selectes i 
productes naturals. Estan cui·
nades al forn de llenya, cosa que 
els dóna un sabor inconfusible. 
Si veniu a LA TOMATE MAGIQUE 
en sortire satisfets, amb ganes de 
tastar qualsevol altra pizza de la 
nostra extensa carta de creacions.

Pizza Mariona
Amb tomàquet fresc, bacó, xampinyons
frescos i formatge emmental

LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22

pizzerialatomatemagique.com

Av. Lluís Companys, 26. Masia Can Serra
Parets del Vallès. Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095

canserradelpadro@gmail.com
/canserradelpadro. Horario: de 9 a 23 h.

BAR-RESTAURANT

SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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Cada divendres
14.000 exemplars 
al teu abast i cada dia a 
sommollet.cat

diarisom.cat | 93 570 52 59 Segueix-nos també a:

El diari que parla de tu
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