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sergio carrillo

RETORN DELS

Es presenta la 12a edició 
de la mostra internacional, 
que portarà 23 muntatges 
entre el 13 i el 15 d'abril 3
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EN PORTADA

Compte enrere
per a la Mostra 
Internacional 
de Titelles

VISITAR TOTS ELS APARADOR COMERCIALS
DE LA MITMO POT FER GUANYAR UN TITELLA

La companyia titellaire Galiot Teatre i
l'Ajuntament de Mollet ja preparen la 12a 
edició de la MITMO, que tindrà lloc els
pròxims 13, 14 i 15 d'abril per tota la ciutat

MOLLET. Falta només una setmana 
perquè arrenqui la 12a Mostra 
Internacional de Titelles de Mo-
llet (MITMO), un esdeveniment 
impulsat i dirigit per la compa-
nyia titellaire santfostenca Galiot 
Teatre i per l'Ajuntament de Mo-
llet que Jordi Monserdà, director 
artístic de Galiot, el va definir a la 
presentació com "un gran esde-
veniment de país amb un segell 
identificatiu".

El 13, 14 i 15 d'abril es farà la 
MITMO, que es caracteritza princi-
palment per l’abundància d’espec-
tacles a l’aire lliure i d’accés gratu-
ït, i que els darrers anys ha apostat 
per la interactivitat, de manera que 
el visitant pot implicar-s’hi fins a 
esdevenir el protagonista.

No tot seran espectacles en es-
pais tancats (La Marineta –que 
enguany disposarà de dues sales 
diferents–, El Mercat Vell i la Sala 
Fiveller), sinó que també n'hi hau-
rà en diverses places de la ciutat 
(Prat de la Riba, Catalunya i Euro-
pa, i el Parc de les Pruneres), i al 
carrer Sant Vicenç se situaran pa-
rades d'artesania titellaire.

Pel que fa al preu, els socis del 
Club Super3 tornaran a tenir l'en-

65
LA MOSTRA ACULL MÉS D'UNA
SEIXANTENA DE REPRESENTACIONS
Durant els tres dies de la Mostra, 18 
companyies titellaires oferiran 23 
espectacles diferents en un total de 
65 passis, i també hi haurà 13 hores 
d’instal·lacions participatives. Dotze 
de les companyies titellaires venen de 
diferents punts de Catalunya, i la
resta són de Bèlgica, Itàlia i Xile, així 
com d’Andalusia, el País Valencià 
i l’Aragó. Hi haurà 11 tècniques de 
manipulació de titelles diferents, una 
d'elles que aterra per primer cop a la 
MITMO: un espectacle de llum negra.

Escuin, Rebull, NyaSpa, Basolí, 
Espai Decora, Kim's Perruquers, 
Electrodomèstics Carretero, Fruiteria 
Àngela, Bambi i Mama Lloca són 
els 10 establiments comercials 
molletans que des d'aquest dijous ja 
tenen exposats alguns dels titelles 
de Galiot Teatre. Es poden trobar  

figures d'arreu del món -com els 
de la foto, italians-, i darrere de tot 
plegat hi ha un joc adreçat als més 
petits. A qualsevol de les botigues es 
pot recollir el targetó del circuit, que 
els nens que l'omplin amb els segells 
dels 10 establiments entraran en un 
sorteig per guanyar un titella. Dijous, 

un cop presentats els aparadors, 
es va presentar la MITMO. L'alcalde, 
Josep Monràs, deia que l'Ajuntament
vol portar els titelles de Galiot 
Teatre a la ciutat "no només un cap 
de setmana a l'any", sinó "en una 
programació regular". "Hi estem 
treballant", assegurava Monràs.

trada gratuïta a tots els especta-
cles i podran passar a buscar una 
bossa d'obsequi al punt d'informa-
ció de la plaça Catalunya.

Tothom pot participar-hi 
Conèixer a fons el món del titella 
és també una altra de les possibili-
tats que ofereix la MITMO. La com-
panyia va crear el 2010 Cal Titella, 
un parc infantil dedicat al món dels 
titelles on les famílies poden jugar 
amb teatrets de guant, ombres 
xineses, marionetes de fil, titelles 
de tija, de canut, de sobretaula, 

de dit o amb caixes de fusta amb 
ninots. El 2016 va muntar Món 
Titella, una carpa itinerant que 
permet fer la volta al món a través 
dels titelles. Dins la carpa, el visi-
tant es troba amb un petit museu 
construït amb materials reciclats, 
ple de portetes i calaixos per obrir 
i descobrir fins a una cinquantena 
de titelles de 15 països diferents.

I aquest dijous, Galiot Teatre 
ha presentat la seva nova creació: 
Munta Titella. Un espai que per-
met als infants ser uns fusters ti-
tellaires muntant els seus propis 

titelles, i que estarà exposat fins 
divendres a La Marineta.

Jordi Monserdà també va expli-
car en la presentació de la MITMO 
que fa anys es van adonar que "les 
famílies i els infants gaudeixen 
fent de titellaire". Així que van 
pensar a muntar un taller artesà 
que els permetés "ser els encar-
regats de muntar els titelles, 
jugar-hi i desmuntar-los". Hi ha 
diverses figures de fusta per mun-
tar amb cargols, amb categories 
diverses per nivells segons l'edat 
dels infants.  s.carrillo

s.c.
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SOCIETAT

120 Ús del Termcat
Són els alumnes molletans que van 
assistir a la conferència Terminologia
i ciència: la unió fa la força, celebrada
a l'Hospital de Mollet, en què van 
proposar nous termes sobre ciència.

Policia de nit a Martorelles
Des del passat 2 d’abril la Policia Local de Martorelles 
ja disposa de la seva plantilla completa per al 2018. 
En total són nou agents i un inspector en cap, una xifra 
que ha permès posar en marxa el torn nit i oferir així 
vigilància les 24 hores del dia.

Jutges i fiscals es planten per la 
"precarietat" dels jutjats molletans

CONCENTRATS  El jutge degà, José M. Asencio, al centre amb un paper, llegia un manifest dijous a les portes del jutjat

MOLLET / BAIX VALLÈS. "L'actual 
edifici dels jutjats de Mollet és 
completament ruïnós. Cap con-
dició és suficientment apta per 
poder exercir la funció judicial 
correctament". Així de contun-
dent es mostrava José M. Asencio, 
jutge degà de Mollet, durant la 
concentració que jutges, fiscals, 
procuradors i advocats van fer di-
jous al migdia a les portes de l'edi-
fici judicial de Mollet. 

SERVEIS  EL COL·LECTIU JUDICIAL RECLAMA CELERITAT EN EL TRASLLAT PERQUÈ L'ACTUAL EDIFICI ÉS "RUÏNÓS" I NO REUNEIX LES CONDICIONS MÍNIMES

l.o.

La petició d'uns nous jutjats a 
Mollet és una de les reivindicacions 
històriques del col·lectiu judicial, 
que considera que "la situació és 
molt precària". Asencio assegura-
va que "si aquest fos l'edifici d'una 
empresa privada, la Inspecció de 
Treball ja l'hagués tancat perquè 
no reuneix les condicions míni-
mes", opinava el jutge degà. 

La Generalitat, administració 
competent pel que fa a les ins-

tal·lacions de Justícia, anunciava 
el maig de l'any passat que tenia 
previst el trasllat dels jutjats a un 
edifici situat a la zona de l'antiga 
Sedunión. "L'aleshores conseller 
Mundó ens va dir que les obres 
per habilitar el nou edifici co-
mençarien aquesta primavera, 
però donades les circumstànci-
es polítiques això està aturat", 
lamentava Asencio, qui assegura 
estar en contacte amb el Departa-

	SENSE SALA PER ATENDRE 
LES VÍCTIMES tal com obliga la 
llei de protecció de les víctimes, 
per exemple, en casos de violència 
domèstica.

	SENSE SALA DE LLETRATS on 
els advocats puguin reunir-se amb 
els detinguts en període de guàrdia.

	SENSE CONFORT A l'estiu no 
funciona bé l'aire condicionat
i a l'hivern falla la calefacció.

	SENSE CALABOSSOS això  
fa que els trasllats que fan els 
Mossos dels detinguts només 
puguin ser d'un en un, amb
la ralentització que comporta.

	ACCIDENTS ALS ASCENSORS 
Fa dos mesos dos jutges van  
patir un ensurt després que es 
despengés l'ascensor de l'edifici.

	SEGURETAT PRECÀRIA  
El fet que sigui un edifici llogat 
per la Generalitat i compartit amb 
altres empreses fa que l'accés a 
les instal·lacions no compleixi les 
mesures de seguretat necessàries.

DEFICIÈNCIES DE L'EDIFICI

ment de Justícia, des d'on apunten 
que "a hores d'ara el trasllat no 
es pot materialitzar".  

Asencio descarta aturades rei-
vindicatives perquè "no volem 
perjudicar els usuaris", però sí 
que reclama celeritat en el trasllat 
per "treballar i donar un servei 
amb condicions dignes". 

Mobilitzacions a l'Estat
La concentració de dijous al mig-
dia es feia també en resposta a la 
crida de les associacions de jutges 
i fiscals i els sindicats de funcio-
naris CSIF i STAJ, que proposaven 
mobilitzacions a tot l'Estat per tal 
de reivindicar millores laborals. 
Segons assenyala STAJ, el Minis-
teri de Justícia no compleix l'acord 
de desembre de 2015 signat amb 
els sindicats per millorar les con-
dicions de treball, i destaca la 
manca de diàleg del govern.

Així mateix, titllen de "menti-
des evidents" les 50 esmenes que 
ha presentat el PP al Congrés dels 
Diputats a la Proposició de llei per 
a la reforma de la Llei orgànica del 
poder judicial (LOPJ), perquè se 
suposava que seria un tràmit ur-
gent per a la devolució dels permi-
sos als funcionaris de justícia.

Els jutges amenacen de fer vaga 
el 22 de maig si no s'atenen les 
reivindicacions de millora de l'ad-
ministració de Justícia, entre les 

quals també reclamen més inde-
pendència judicial i fiscal. Entre 
altres mesures, els fiscals també 
demanen la derogació del sistema 
de terminis màxims per a la ins-
trucció, la paralització de la justí-
cia digital, i la independència del 
ministeri fiscal i la seva autonomia 
pressupostària. i l.ortiz / redacció
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LA LLAGOSTA
31/03 Dolores Martínez González 87 anys
MARTORELLES
02/04 Carmen Campanya Montoliu 86 anys
MOLLET
29/03 M. del Valle García Martín 72 anys
30/03 Gloria Martínez Buñuel 86 anys
01/04 Juana Villalobos Romero 96 anys
01/04 José Hernández García 69 anys
PARETS
30/03 Claudio Flores Herreros 87 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

20/03    Laia Ricart Garcia (Santa Maria)
24/03 Gala Gorchs Belis (Les Franqueses)
26/03 Eloi Arjant López (Mollet)
26/03 Ainara Mero Sagaroy (Mollet)
27/03 Nil Méndez de Lamo (Martorelles)
28/03 Aurora S. Carmona Palacios (Mollet)
28/03 Dylan López Angles (Sant Fost)
28/03 Lyès Yous Garcia (Mollet)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions

Naixements

El tribunal reconeix el dret de la vídua i de 
la filla de l'empleat, que va morir de càncer 
el 1989, a cobrar una indemnització 

PARETS DEL VALLÈS. Respirar ami-
ant en suspensió va ser la causa de 
la mort d’un treballador de l’anti-
ga Bendix, a Parets. D’aquesta ma-
nera es reconeix per primer cop 
en un jutjat que aspirar aquesta 
fibra al lloc de treball va provocar 
la mort del treballador l’any 1989. 
Per tant, ha de ser considerat un 
decés per malaltia laboral.

És la conclusió a què arriba la 
recent sentència del Jutjat Soci-
al 3 de Barcelona, que d’aquesta 
manera reconeix el dret de la ví-
dua i la filla del finat a cobrar una 
indemnització. “Ha portat molta 
feina”, reconeix Jaume Cortés, 
advocat del Col·lectiu Ronda, que 
ha estat qui ha portat el procés, 
“perquè la majoria d’afectats 
han mort ja fa molts anys. Però 
els familiars han de saber que 
els casos de malaltia professio-
nal no prescriuen mai, per molt 
temps que passi”.

Un procés molt llarg 
Per això, el Col·lectiu Ronda va 
organitzar fa un parell d’anys una 
sessió informativa a la sala Coope-
rativa de Parets per informar els 
possibles afectats, ja que la ma-
laltia, generalment en forma de 
càncer, pot aparèixer molt temps 
després i, per tant, molts extreba-

lladors poden desenvolupar-la.
“Allà va començar una mica 

tot el procés del cas Bendix, del 
qual ja portem una quinzena 
de casos”, recorda Cortés, que 
ja va participar en altres casos 
semblants, com el de l’empresa 
Uralita a Cerdanyola –amb prop 
de 300 afectats– o el de Rocalla a 
Castelldefels –200 més–. “En tots 
els casos, l’origen és el mateix: 
l’aspiració de partícules d’ami-
ant suspeses en l’aire fruit de la 
producció industrial”. En el cas 
de Bendix, de pastilles de fre.

Amb un primer cop d'ull, sem-
bla un simple polsim. Però si 
s’analitza aquesta pols a nivell 
microscòpic, es detecten les par-
tícules d’amiant, que s’adhereixen 
a l’interior dels pulmons. “Com 
que l’amiant és una fibra quasi 
indestructible, el cos no pot fer 
front a la invasió, i això genera 
la formació de cèl·lules cancerí-
genes”, explica.

Coneixement dels empresaris
Ha estat un dels aspectes clau per-
què s’hagi produït aquesta sen-
tència pionera: “Els empresaris 
d’aquestes fàbriques, com la 
Bendix, van argumentar durant 
molts anys que desconeixien 
que l’amiant fos perjudicial per 

a la salut, quan ho sabien per-
fectament”, assegura l’advocat. I 
prova d’això és que “en molts ca-
sos es pactaven acomiadaments 
per prejubilació; així, quan el 
treballador moria, ho feia fora 
de l’empresa. I això ho feia molt 
més difícil de relacionar”.

Una altra complicació va ser 
que Bendix (anteriorment Bendi-
bérica) es va dividir en tres em-
preses diferents, dues de les quals 

implicades en el procés judicial: 
Honeywell Aftermarket i, especi-
alment, Bosch Sistemas de Frena-
do, “que va ser qui es va quedar 
la major part de l’empresa i 
dels seus treballadors” a l’actual 
planta que tenen a Lliçà d’Amunt.

Ara aquesta sentència dictami-
na que ambdues empreses son 
“deutores de la seguretat” de 
l’antiga planta de Parets, ara der-
ruïda, i que no es van prendre les 
mesures de seguretat necessàries 
pels treballadors exposats a l’ami-
ant, també conegut com asbest, 
del grec asbestos, “perquè està 
documentat que ja a l’antiga 
Grècia, tot i no conèixer-ne la 
causa exacta, sabien molt bé 

TRIBUNALS  ELS ADVOCATS DEL COL·LECTIU RONDA PORTEN UNA QUINZENA DE CASOS DE LA INDÚSTRIA QUE VA ESTAR A PARETS EMERGÈNCIES  

Primera sentència que assenyala
l’amiant com a causa de la mort 
d’un treballador de l'antiga Bendix

que les persones en contacte 
amb aquesta substància acaba-
ven morint”.

Processos oberts 
De moment, aquesta sentència 
només reconeix que la causa de la 
mort és el càncer provocat per res-
pirar amiant al lloc de treball. “Però 
ara els empresaris ho tenen molt 
més difícil per intentar recórrer, 
ja que s’ha creat una certa juris-
prudència”, afirma l’advocat, qui 
es mostra convençut que “ara co-
mençaran a donar-se més sen-
tències com aquesta en el cas 
Bendix”, ja que moltes sentències 
estan pendents de resolució i molts 
judicis estan a punt de celebrar-se.

Per això el Col·lectiu Ronda ha 
convocat una nova sessió informa-
tiva a Granollers pel 13 d’abril i en 
convocarà dues més al maig a Parets 
i a Lliçà d’Amunt. Per això vol recal-
car que el col·lectiu, especialitzat 
en causes socials, “només cobra si 
es guanya el cas. Si es perd, que a 
vegades passa, s’assumeixen tots 
els costos. Per tant, en aquest cas, 
els afectats no hauran de pagar 
res”, conclou. i jaume ribell

"Amb aquesta sentència els 
empresaris ho tenen més

difícil per recórrer perquè
 s'ha creat jurisprudència",

 diu l'advocat del cas

Prova de sirenes 
de risc químic
El proper 10 d'abril al matí tindrà 
lloc la segona prova de sirenes 
d'avís a la població per risc químic 
de 2018. Durant la prova sonaran 
83 sirenes instal·lades a 37 muni-
cipis catalans, entre les quals la de 
Montornès (10.20 h). La prova es 
fa per comprovar-ne el funciona-
ment i aconseguir que tots els ciu-
tadans en coneguin el so.
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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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MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
instal·larà una escultura d'una 
dona d'aigua de quatre metres a 
l'espai entre la rambla Fiveller i el 
carrer Berenguer III, darrera dels 
quioscos de la rambla. A mitjans 
de març, s'aprovava inicialment 
el projecte d’urbanització i remo-
delació d'aquest espai, que tindrà 
un cost de 85.586,16 euros, IVA 
inclòs. En concret, l'actuació con-
sistirà en arranjar aquesta zona, 
actualment un parterre de sorra, 
on s'instal·larà l'escultura, que 
"vol ser emblema de la ciutat", 
apunten fonts de l'Ajuntament. 

Les dones d'aigua són un pro-
jecte artístic i d'inserció laboral 
que promou l'Institut Municipal 
de Serveis als Discapacitats de 
Mollet, on s'elaboren aquestes 

URBANISME  EL PROJECTE, QUE TÉ UN COST D'UNS 85.000 EUROS, PREVEU ARRANJAR L'ESPAI 

L'Ajuntament instal·larà una 
dona d'aigua de quatre metres 
darrere els quioscos a la rambla

l.o.

L'ESPAI L'escultura s'instal·larà darrere els quioscos de la rambla

víctor león

EXTINCIÓ Quatre dotacions de Bombers van intervenir per apagar el foc

nines inspirades en els éssers mi-
tològics del mateix nom, que es-
tan a la venda i que, actualment, 

l'Ajuntament de Mollet utilitza 
com a obsequi representatiu de la 
ciutat.   

MOLLET DEL VALLÈS.  El capítol 
judicial per l'adjudicació del so-
lar on està construïda la botiga 
de Decathlon ha fet un pas més. 
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha decretat 
la fermesa de la sentència dicta-
da sobre el recurs de l'empresa 
immobiliària Eurocarat que de-
nunciava irregularitats en l'ad-
judicació del solar municipal a 
Decathlon. L'alt tribunal català ha 
desestimat el recurs de cassació 
interposat el gener de 2017 per 
la societat Mollet Impulsa, em-
presa municipal propietària dels 
terrenys, que no va ser admès a 
tràmit.

Sentència ferma
Així, finalment, l'Ajuntament co-
neixia la fermesa de la sentència 
el 15 de desembre de l'any passat, 
amb un decret que "retorna les 
actuacions al Jutjat contenciós 
administratiu número 12 de 
Barcelona perquè dugui a efec-
te la sentència", apunten fonts 
dels serveis jurídics de l'Ajunta-
ment. Amb tot, a 31 de desembre 
de 2017 el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu número 12 de Barce-
lona no hauria efectuat cap tràmit 
judicial per donar compliment al 
decret del TSJC.

Després de conèixer la notícia, 
des dels serveis jurídics munici-
pals s'apunta que "en aquests 
moments s’està valorant jurídi-
cament amb els assessors de la 
societat quines són les següents 
accions a dur a terme, atès que 
l’empresa que va interposar el 
recurs no reclamava la finca i la 
sentència desestima la petició 
d’indemnització que va sol·lici-
tar l’esmentada empresa", asse-
guren des de l'Ajuntament.

Dubtes sobre la indemnització
Tot i aquesta afirmació sobre 
la indemnització, la sentència, 
en el seu punt novè, apunta que 
"una indemnització econòmica 
només seria procedent en cas 
que existeixi actualment una 
impossibilitat legal o material 
d'execució de la sentència pel 
que fa a la materialització del 
dret que se li reconeix –a Euro-
carat– d'obtenir l'adjudicació 
del concurs".  

En aquest sentit, la sentència 
continua dient que serà en "la fase 
d'execució quan es determini 
si existeix o no impossibilitat 
d'execució de la sentència i, en 
conseqüència, si resulta proce-
dent el reconeixement d'una in-
demnització econòmica". 

El TSJC anul·la 
de manera ferma 
l'adjudicació del 
solar a Decathlon 

TRIBUNALS  LA SALA DESESTIMA EL RECURS DE CASSACIÓ

MARTORELLES. Quatre dotacions 
dels Bombers de la Generalitat 
van intervenir dijous a primera 
hora de la tarda per apagar un foc 
declarat en una instal·lació indus-
trial de Martorelles, al carrer Co-
lom 34, on va cremar una pila de 
palets amb dissolvents. Segons els 
Bombers, el foc no va afectar ni la 
nau de la mateixa empresa ni cap 
de les naus del voltant i no va oca-
sionar cap ferit.  

SUCCESSOS   EL FOC ES VA DECLARAR DIJOUS A PRIMERA HORA DE LA TARDA AL CARRER COLOM

Cremen palets amb 
dissolvents d'una 
nau a Martorelles

El jutjat contenciós administratiu número 12 
de Barcelona haurà d'executar la sentència
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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

LA LLAGOSTA. El ple de la Llagosta 
de la setmana passada va aprovar, 
amb els vots favorables de l'equip 
de govern –PSC, PP i PDeCAT– i 
els vots contraris de l'oposició –
ICV-EUiA, Cs i ERC–, una pròrro-
ga forçosa per a la prestació del 
servei municipal d'abastament 
d'aigua potable amb l'empresa 
concessionària Sorea. 

La pròrroga de la concessió va 
aprovar-se després que el març 
de l'any passat, quan va vèncer 
el contracte per 20 anys signat 
el 1997, ja va concedir-se a Sorea 
un any més de contracte per a la 
gestió i explotació del servei d'ai-
gua al municipi. Aquesta primera 

SERVEIS  L'EQUIP DE GOVERN –PSC, PP I PDECAT– RECLAMA MÉS TEMPS PER ESTUDIAR UNA POSSIBLE MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI

La Llagosta prorroga la gestió 
del servei d'aigua a Sorea

pròrroga es feia per un any, temps 
durant el qual l'equip de govern es 
comprometia a estudiar una pos-
sible municipalització del servei i 
a valorar quin model de gestió era 
el més adequat per al municipi.

Passat aquest any, com que en-
cara no han finalitzat els treballs 
d'estudi sobre els nous models 
de gestió i l'Ajuntament no ha li-
citat el servei per garantir-ne la 
continuïtat, l'Ajuntament s'ha vist 
obligat a aplicar "una pròrroga 
forçosa per garantir el submi-
nistrament d'aquest servei bà-
sic". En aquest cas la durada de la 
pròrroga és "del temps mínim i 
imprescindible per adjudicar 

el servei ajustat a dret o assu-
mir-lo pel mateix Ajuntament".

L'oposició, en contra
La regidora Eva Miguel, d'ICV-
EUiA, va retreure al govern no 
haver pres un decisió sobre el nou 
model de gestió, i va acusar-lo de 

voler "traslladar una decisió 
política als serveis tècnics mu-
nicipals". Xavier Cols, d'ERC, va 
indicar que "no calia fer una se-
gona pròrroga; en un any l'Ajun-
tament ja s'hauria d'haver posi-
cionat i consultar la decisió als 
veïns de la Llagosta".

Jorge Sabanza, de Cs, apuntava 
que falta informació per decidir 
quin és el millor model, i justifica-
va el seu vot contrari per la falta de 
documentació que valori els pros i 
contres de cada model. Justament, 
la gestió de la informació també va 

ser un dels punts a què va fer refe-
rència Eva Miguel: "l'Ajuntament 
ja disposa d'aquests inventaris 
i informes de la Diputació, però 
no ens el ha fet arribar", lamen-
tava. L'alcalde Óscar Sierra, per la 
seva banda, justificava la pròrroga 
forçosa dient que "no prendrem 
cap decisió fins que no disposem 
de tots els informes necessaris". 
"Triarem l'opció més barata per 
als veïns i de millor qualitat, 
però ens calen informes per es-
tudiar bé què pot convenir més 
al municipi", deia.  

BAIX VALLÈS. El consell d’adminis-
tració de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA), a instàncies del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, 
va aprovar dimarts la proposta 
formulada al Consell de Xarxa d’Ai-
gües Ter-Llobregat per a la sus-
pensió cautelar de l’acord aprovat 
el 28 de desembre que plantejava 
un increment de l’11,8% de la tari-
fa d’ATLL per aquest 2018. La de-
cisió, amb efectes de l’1 de gener, 
queda supeditada a l'aprovació del 
Consell de Ministres. La decisió ar-
riba després de l'anunci, per part 
de l'ACA, d'un augment de la tari-
fa de l'11,8% per aquest any.  Al 

febrer, la Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC), l'Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) i el 
Consorci Besòs Tordera van acor-
dar interposar un recurs conten-
ciós administratiu contra aquesta 
decisió, ja que l'augment afectava 
116 municipis i uns 4,5 milions de 
persones, depenent del consum i 
de com els ajuntaments i les com-
panyies subministradores finals 
apliquessin l'increment. L’FMC, 
l'AMB i el Consorci Besòs Tordera 
consideraven que amb aquest in-
crement trasllada als ajuntaments 
i als seus administrats els efectes 
de la decisió. i

La Generalitat suspèn 
l'increment de l'11,8% 
del preu de l'aigua



dv, 6 abril 201810

MARTORELLES. La segona setmana 
d’abril començaran les obres de 
reforma de la plaça de la Sardana, 
un espai important del nucli urbà 
que acull la celebració d'actes pú-
blics durant l'any i que és un lloc de 
pas important per la seva proximi-
tat amb el pavelló. L'objectiu de la 
reforma és adequar l'espai perquè 
esdevingui un punt de trobada i 
d'identitat del poble, "una plaça 
versàtil que permeti donar res-
posta tant a un ús més intensiu 
puntual com a l’ús habitual més 
individual", apunten des de l'Ajun-
tament. Per això, es reformarà l'ac-
tual espai dur, exposat i amb la pre-
sència d’un mur important en dos 
dels seus costats, per incremen-
tar-ne el valor ornamental amb 
més vegetació i espais d'estada 
amb ombra per als mesos d’estiu. 

D'acord amb els serveis tècnics 
municipals, es millorarà l’accessi-
bilitat i la circulació de vianants, 
se solucionaran els problemes 
d’escolament superficial, s'inte-
grarà el mur del perímetre nord 

l.o.

URBANISME  L'AJUNTAMENT VOL CONVERTIR L'ESPAI EN UN PUNT DE TROBADA VEÏNAL

Nou enjardinament a la plaça 
de la Sardana de Martorelles

Enllestida la urbanització de Can Sunyer
Just abans de Setmana Santa quedaven asfaltats de manera definitiva els 
carrers Lleida, Granada, Galícia, Castella, Mallorca, Girona, Extremadura i 
el passatge d’Astúries del barri de Can Sunyer reurbanitzats darrerament 
en el marc de la Llei de Barris de la Generalitat. Ara només queden petits 
treballs, com l’arranjament de jardineres, la instal·lació de mobiliari urbà 
i les connexions de la xarxa de subministrament de l’aigua.

En marxa les obres del carrer Llibertat
Aquesta setmana han començat les obres de reurbanització del carrer 
Llibertat de Montornès Nord. La primera fase dels treballs durarà quatre 
mesos i abastarà des del Mercat Nuestra Señora del Carmen fins al número  
8 del carrer, i la segona fase durarà deu mesos i s'iniciarà al setembre. 
L'actuació inclou la substitució del paviment i l'enllumenat, la creació d'una 
nova canalització per a la xarxa de clavegueram, el soterrament de part de la 
xarxa de baixa tensió, la substitució parcial de la xarxa de subministrament 
d'aigua, l'enjardinament de la zona i la dotació de mobiliari urbà.

l.o.

EN EL MARC DE LA LLEI DE BARRIS DE LA GENERALITAT

LA LLAGOSTA. Dijous van començar 
a la Llagosta les obres de reforma 
del tram de vorera del carrer de 
l'Estació situat entre l’avinguda 
del Primer de Maig i el passeig 
del Pintor Sert, unes obres que 
duraran tres mesos i que supo-
saran la renovació de l'espai per 

a vianants i de la zona enjardi-
nada que hi ha al costat dels es-
tabliments comercials. Durant la 
reforma també se substituiran les 
canonades d’aigua antigues i es 
modificarà la xarxa de clavegue-
ram en aquells punts en què s’han 
detectat problemes. Està previst 

en el paisatge, es plantaran es-
pècies de baix manteniment que 
s'adaptin bé a les condicions agro-

climàtiques, s'implantaran parter-
res verds per a noves plantacions i 
s'hi instal·larà reg automàtic. 

mantenir l’amplada de la vorera, 
que té una mitjana de 6,5 metres, 
i també es milloraran els espais 
enjardinats situats en aquest tram 
del carrer.

La vorera es troba en mal estat 
pel trencament de les rajoles i per 
la presència dels coloms. La rea-
lització d’aquesta actuació tindrà 
una petita incidència en el mercat 
setmanal ambulant, ja que s’hau-
rà de modificar l'emplaçament 
d'algunes parades. L'actua ció ha 
estat adjudicada per l’Ajuntament 
a l’empresa Coynsa 2000 per un 
import de 176.697,61 euros. 

Tret de sortida a la 
reforma del carrer 
Estació de la Llagosta

LA LLAGOSTA. El ple de la Llagosta 
va aprovar dijous, per unanimitat, 
la regularització dels cànons pen-
dents de pagament de l’Associació 
de Transportistes de la Llagosta 
per a la gestió de l’aparcament 
de camions de Can Donadeu, ad-
judicada en règim de concessió a 
aquesta entitat el 2001 i per un 
període de 25 anys.

Amb aquesta regularització es 
posen al dia els acords subscrits 
entre el consistori i l’entitat ara 
fa més de 15 anys i s’estableix 
que l’Associació de Transportis-
tes haurà de pagar a l’Ajuntament 
47.585 euros corresponents al 

cànon de diverses anualitats, un 
cop descomptats els pagaments ja 
efectuats i l’aportació a les quotes 
de les 5 places reservades a ve-
hicles municipals que disposa el 
consistori en aquest aparcament.

D’altra banda, a més del reco-
neixement del deute per part de 
l’associació, també es modifiquen 
algunes clàusules del contracte 
entre l’Ajuntament i l’Associació 
d Transportistes, i es fracciona el 
pagament dels cànons, de manera 
que a partir d’ara els pagaments 
es faran cada mes a exercici ven-
çut i no un cop a l’any, com passa-
va fins ara. 

Renovat l'acord per a 
la gestió de l'aparcament 
de camions de Can Donadeu
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LA LLAGOSTA. El ple de la Llagosta va apro-
var, amb els vots favorables de l’equip de 
govern i ERC i el vot contrari d’ICV-EUiA i Cs, 
una modificació de l’ordenança que regula 
el preu públic per a la prestació dels serveis 
que s’ofereixen al CEM El Turó, cosa que su-
posarà un increment de tarifes d’entre 0 i 2 
euros per usuari en funció dels serveis que 
utilitzi. Segons va explicar la regidora d’Eco-
nomia i Hisenda, Conchi Jiménez, els preus 
d’El Turó no s’incrementaven des del 2014 
–el regidor d’ERC apuntava que era des del 
2016–, i assegurava que la mesura responia 
al nou pla de viabilitat que aplicarà l’Ajunta-
ment per garantir la continuïtat del servei 
i no haver de dissoldre l’empresa pública 
que s’encarrega de la gestió del complex.

El pla de viabilitat també preveu que es 
cobri el preu de l’aigua, així com inversions 
a l’equipament per part de l’Ajuntament. 
“Tot i que ho definirem més endavant, 
invertirem en maquinària per la ins-
tal·lació i actuarem per millorar l’efici-
ència energètica i estalviar en consum i 
despesa corrent”, deia Jiménez.

El regidor d’ERC, Xavier Cols, va votar-hi 
a favor perquè “està bé fer un exercici de 
responsabilitat per garantir la continu-

ïtat d’El Turó”, mentre que Cs va votar-hi 
en contra perquè, segons deia el portaveu 
Jorge Sabanza, “no veiem bé l’increment 
de preus, i menys quan els municipis de 
l’entorn tenen tarifes més barates”.

Rescat de Sòl i Patrimoni
La setmana passada l’Ajuntament anunci-
ava el rescat de l’empresa pública Gestió 
Municipal de Sòl i Patrimoni amb l'as-
sumpció d'una ampliació del capital social 
de 3.006 a 240.000 euros. 

L’alcalde Óscar Sierra recordava que les 
auditories encarregades per l’equip de go-
vern actual havien detectat pèrdues des de 
l’inici de la societat, l’any 2013, i que ara 
calia aplicar un pla de viabilitat per garan-
tir que l’empresa continuï sent pública. 
“Cal mantenir el nombre d’associats i 
quotes que garanteixin l’equilibri pres-
supostari”, deia Sierra, qui alhora indica-
va que “ni es tanquen serveis ni es pres-
cindeix de ningú”.

Eva Miguel, d’ICV-EUiA, es mostrava 
“perplexa” perquè “després de tres anys 
amb l’empresa parada anunciant la 
possible dissolució, ara de cop veiem 
que pugen les tarifes un 6%”, deia. i

EQUIPAMENTS  LA PUJADA SERÀ D'UN MÀXIM DE DOS EUROS PER USUARI

Augment de tarifes 
al CEM El Turó
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Trabajamos con las mejores marcas:

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

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

SANT FOST.  El grup del PSC al Parla-
ment ha presentat una proposta de 
resolució sobre la carretera B-500 
–tal com ja va fer l'any passat– en 
què insta el govern –actualment no 
hi ha govern de la Generalitat en 
actiu– a "reconèixer la necessitat 
inajornable de desviar el trànsit 
de la B-500 al seu pas per Sant 

Fost" i a formular en un període 
màxim de sis mesos un projecte de 
desviament que se sotmeti a la con-
sideració de l'Ajuntament. També 
demana que s'inclogui l'execució 
de les obres en el pressupost del 
govern català per al 2019 i el tras-
pàs de la titularitat del tram de la 
via que travessa el nucli urbà.  

El PSC demana al Parlament 
el desviament de la B-500

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la 
Llagosta reclamarà a la Generalitat 
el deute que manté amb el consis-
tori després de deixar de pagar des 
del curs 2011-2012 els ajuts per a 
l’Escola Bressol Municipal Cucu-
tras. El consistori es reserva el dret 
d'emprendre mesures legals per 
l'impagament que, segons apunta, 
ascendeix a gairebé 500.000 euros. 
Fins al 2012, les places d'escola 
bressol –de 0 a 3 anys– es finan-
çaven a parts iguals entre la Gene-
ralitat, consistoris i famílies. Però 
el sistema es va desmuntar aquell 
curs, quan Ensenyament va reduir 
la seva aportació dels 1.800 euros 
previstos per infant a l’any a 1.300 
euros, i posteriorment a 875 euros. 
Així, famílies i, sobretot, governs 
locals han hagut d’injectar durant 
aquests anys més diners per poder 
mantenir el servei. La moció al ple 
de la Llagosta va ser consensua-
da i presentada per tots els grups 
municipals, de manera que va ser 
aprovada per assentiment. 

Reclamació
de mig milió a la 
Generalitat per 
l'escola bressol

LA LLAGOSTA. El ple de la Llagosta 
de dijous va aprovar per unanimi-
tat declarar d’interès local la ins-
tal·lació d’un mòdul prefabricat a 
l’interior del pati de l’INS Marina, 
al carrer Estació, per poder acollir 
el curs vinent una nova línia de 
primer d’ESO, així com bonificar 
el 95% de l’impost de construcci-
ons i obres per a la instal·lació del 
mòdul. Segons explicava al ple el 
regidor d’Urbanisme, Raúl Valero, 
Ensenyament va demanar poder 
instal·lar un mòdul prefabricat 
amb finalitat docent per donar 
cabuda a tots els grups d’ESO 
que tindrà l’institut a partir del 
setembre vinent per l’increment 
d’alumnes d’aquesta edat.

La regidora d’Educació, Mireia 
Egea, apuntava que “des de fa un 
parell de cursos creix el nombre 
d’alumnes a secundària coin-
cidint amb el petit baby boom 
que hi va haver durant els anys 
de bonança, abans de la crisi 

gerard magrinyà

INS MARINA  El centre compta actualment amb més de 800 alumnes

EDUCACIÓ  L'AJUNTAMENT CONFIA QUE LA INSTAL·LACIÓ SIGUI PROVISIONAL PERQUÈ D'AQUÍ A POCS CURSOS BAIXARÀ L'ALUMNAT

L’INS Marina instal·larà un mòdul al 
pati per encabir l’augment d’alumnes

econòmica”, i afegia que la ins-
tal·lació del mòdul és provisional, 
aproximadament per uns cinc o sis 
anys. “Tot i l’increment d’alum-
nes no cal ampliar l’institut amb 
un edifici d’obra, perquè d’aquí 
a pocs cursos es revertirà la si-
tuació, els alumnes de secun-

dària seran menys perquè els 
últims anys la natalitat ha estat 
més baixa”, deia Egea.

La regidora també ha explicat 
que l’increment de la ràtio d’alum-
nes –es passarà de 4 a 5 línies de 
primer d’ESO, i es mantindran 
quatre línies a la resta de cursos– 

també comportarà un augment del 
professorat. Actualment el centre 
compta amb més de 800 alumnes, 
i ofereix estudis d'ESO, batxillerat, 
cicles formatius de grau mitjà i 
superior, programes de formació 
i inserció i  cursos d'accés a cicles 
formatius.

La instal·lació, al pati
Sobre la ubicació del mòdul, que 
acollirà dues aules amb una capa-
citat total per a 60 alumnes, final-
ment s’ha optat perquè la instal-
lació se situï al pati de l’institut, 
“més integrat al centre, i no pas 
al parc o a l’aparcament de l’edi-
fici de serveis municipals, com 
Ensenyament havia arribat a 
valorar”. Pel que fa als terminis, la 
regidora apunta que “sembla que 
sigui just instal·lar un mòdul de 
cara al curs que ve, però ara la 
Generalitat va més lenta pel 155; 
esperem que l’1 de setembre ja 
estigui instal·lat”, deia. i x.l.

MOBILITAT  L'ANY PASSAT JA VA FER LA MATEIXA SOL·LICITUD
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EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

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

ASSESSORS EMPRESARIALS

MONTORNÈS. L’Ajuntament de 
Montornès ja ha adjudicat el nou 
projecte de remodelació del teatre 
municipal a l’empresa construc-
tora Arcadi Pla, SA. Està previst 
que les obres tinguin una du-
rada de nou mesos i un cost de 
1.717.316,62 €. Els treballs hauri-
en de començar a mitjans d’abril i 
acabar cap el gener de l’any vinent. 
Les obres es reprendran després 
d'estar aturades durant més d'un 
any pels problemes estructurals 
detectats que va fer possible l'exe-
cució del primer projecte tècnic, 
que no tenia en compte l'exis-
tència d'un doble forjat al sòl de 
l’actual teatre. Aquest fet reduïa 
significativament l’alçada de la 

sala inferior (l’antiga discoteca 
Stopping) i, en conseqüència, li-
mitava molt l’aforament i els pos-
sibles usos del futur espai. Davant 
la problemàtica, el consistori va 
decidir aturar les obres i refer el 
projecte. Ara, el nou plantejament 
preveu una sala inferior amb un 
aforament per a 500 persones i 
manté la remodelació de la sala 
superior, on s’ubicarà l’escenari i 
una grada retràctil similar a la ja 
instal·lada a Montbarri. L’alcalde 
del municipi, José Antonio Monte-
ro, ha explicat que “tot i que la in-
versió és significativament més 

un espai molt utilitzat al muni-
cipi que comptava amb una ocu-
pació anual de prop del 80%. El 
seu tancament, per tant, ha estat 
molt notable. Montero, en decla-
racions a aquest mitjà, ha dit que 
“vam partir d’un mal projec-
te tècnic i hem d’assumir les 
responsabilitats. No obstant, 
davant d'aquesta situació vam 
decidir fer els tràmits que cal-
guessin per tal de millorar el 
resultat final de l’equipament”, 
assegura. 

Projecte millorat 
El nou projecte, que preveu més 
alçada a la sala inferior del nou 
equipament, inclou obertures que 

permeten la ventilació i l’entrada 
de llum natural a la part inferior. 
A més, el replantejament de les 
obres també ha servit per revisar 
el sistema acústic de l’espai. Així, 
es millorarà l’acústica interior i 
es limitarà l'emissió de so a l’ex-
terior. 

A nivell estructural, l’entrada a 
l'equipament prevista en el pro-
jecte inicial era molt més àmplia 
i preveia una construcció més 
invasiva cap als edificis de la pla-
ça Margarida Xirgu. Després de 
rebre algunes queixes de veïns, 
el projecte definitiu planteja una 
reducció de la banda esquerre del 
vestíbul principal, ubicat a la ma-
teixa plaça.  anna ansia

elevada, aquest fet justificava 
refer el projecte a fons”, apunta. 

El consistori també ha defi-
nit els usos de la sala inferior de 
l’equipament. Serà un espai poli-
valent vinculat a l’activitat del te-
atre, però també obert a les neces-
sitats que puguin tenir les entitats. 
“Amb el nou projecte es diversi-
fica l’espai del teatre municipal, 
que fins ara comptava amb una 
única sala. Ara es preveuen dos 
espai que, fins i tot, es podrien 
fer servir de manera simultà-
nia”, explica Montero. 

Des de l’equip de govern com-
parteixen les crítiques i la con-
trarietat davant l’aturada de les 
obres. El teatre municipal era 

EQUIPAMENTS  LA REFORMA DEL TEATRE ESTÀ ATURADA DES DE FA MÉS D'UN ANY PELS PROBLEMES ESTRUCTURALS DETECTATS

L'Ajuntament reemprendrà aquest 
mes l'obra del teatre de Montornès
El consistori ha adjudicat els treballs a la constructora Arcadi Pla per un cost d'1,7 milions d'euros

El nou projecte inclou una
sala inferior per a 500 
persones i manté la reforma
de la superior amb escenari

arxiu

TEATRE  Les obres de renovació de l'equipament estan aturades des de fa més d'un any

Ja no serà necessari que l’estal-
viador es trobi en una situació 
excepcional (atur de llarga dura-
da, malaltia greu o risc de des-
nonament) com s’exigia fins ara 
per poder recuperar els diners 
invertits.

Efectivament, el Reial decret 
62/2018, de 9 de febrer suprimeix 
les limitacions per fer líquids els 
plans i fons de pensions, sempre 
que hagin transcorregut deu anys 
des de la seva primera aportació. 

D’aquesta manera, totes les apor-
tacions realitzades amb anterio-
ritat a 2015 es podran retirar a 
partir de 2025.

D’altra banda, a través d’aquesta 
norma es redueixen les comissi-
ons de gestió i de dipòsit. Si es 
posseeix un fons de pensions que 
inverteix en renda fixa la comis-
sió màxima actual de l’1,5% es 
reduirà al 0,85%; si és un fons 
de renda fixa mixta baixarà de 
l’1,5% a l’1,3%; i es queda en 
l’1,5% la comissió màxima de la 
resta de fons, ja siguin de renda 
variable o garantits. Per la seva 
banda la comissió màxima de di-
pòsit baixa del 0,25% al 0,20%.

Iker Cabezuelo Adame
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

La reforma 
dels plans 
de pensions

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  
Tel. 935 703 991 
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SANT FOST. Diumenge (11 h) tindrà 
lloc el primer taller del procés par-
ticipatiu per a la reforma de l’avin-
guda Aragó de Sant Fost. Després 
que el 27 de gener comencés el 
procés participatiu, amb una ses-
sió informativa i la formació del 
grup motor (tres veïns de la ma-
teixa avinguda i tres veïns d’altres 
carrers de la zona Est, a més de 
dos tècnics de l’Ajuntament i tres 
representants polítics), aquest 
cap de setmana el procés fa un pas 
més per decidir en què invertir 
els 50.000 euros per reformar la 
via, que se sumen als 50.000 que 
l'Ajuntament dedicarà, entre al-
tres aspectes, a la renovació d'ele-
ments com les voreres.

Taller obert
Concretament es farà un taller 
obert a tothom per reflexionar so-
bre l’avinguda Aragó: pros i con-
tres de l’espai, possibilitats d’usos, 
la relació amb l’entorn, records de 

vivències i idees de futur, així com 
analitzar l’espai a urbanitzar. Tot 
plegat arrencarà des de la canto-
nada de l'avinguda Aragó amb el 
carrer Vall d'Aran, posteriorment 
es realitzarà una passejada guiada 
per l’entorn per recollir els comen-
taris dels participants, i es clourà la 
jornada amb el recull de totes les 
propostes, que permetrà elaborar 
un document de diagnosi que ser-
veixi de base per generar propos-
tes des de la reflexió col·lectiva. 
També hi haurà un espai infantil 
en què els més petits podran dibui-
xar la seva proposta per a l’avingu-
da. El taller estarà dinamitzat per 
l’empresa IDEES Social Design, que 
presta suport tècnic especialitzat al 
desenvolupament d’aquest procés.

A més dels membres del Grup 
Motor, hi pot participar de la ses-
sió qualsevol veí que vulgui, però 
es recomana inscripció prèvia a 
alcaldia@santfost.cat o al telèfon 
93 579 69 80. i

Sant Fost fa el primer 
taller participatiu 
sobre l'avinguda Aragó

URBANISME   L'ACTE DE DIUMENGE SERÀ OBERT A TOTHOM 

MOLLET. Aquest diumenge, l'Ajun-
tament de Mollet ha organitzat 
la Festa Verda –relleu de la festa 
de la primavera que es feia anual-
ment– que se celebrarà al parc de 
Can Borrell. Les activitats, de 10 
a 14 h, estan adreçades a tots els 
públics i tenen l’objectiu de "mos-
trar la cara més verda i soste-
nible del municipi". Entre d'al-

(MITMO) i s’ensenyarà a patinar 
amb l’scooter amb els riders del 
Team Radical360!.

Durant la Festa Verda també hi 
haurà espai per a la cultura amb 
l’espectacle de clown de Jaume 
Jové –JAM– i l’exposició de foto-
grafies Gallecs al descobert del fo-
tògraf Cesc Gudayol al centre cívic 
de Can Borrell.  

tres activitats, s’ampliarà l’hort 
vertical ecològic de Can Borrell; 
es reciclaran ampolles de plàstic, 
tetrabricks i llaunes per plantar-hi 
llavors; es demostrarà el potencial 
de les energies renovables; es cre-
aran titelles amb materials reci-
clables, aprofitant que els dies 13, 
14 i 15 d’abril se celebrarà la 12a 
Mostra Internacional de Titelles 

arxiu

MEDI AMBIENT  LA JORNADA ESTARÀ PLENA D'ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS

Mollet rep la primavera amb 
la Festa Verda a Can Borrell

VERD OMNIPRESENT Imatge de la festa de l'any passat a Can Borrell

A Montmeló

Dissabte hi haurà una nova edició de 
la plantada popular de Montmeló. En-
guany es tornarà a replantar vegetació 
forestal a l’àrea de la pollancreda de 
Can Cabanyes i es realitzaran diversos 
tallers ambientals, com la construcció 
de caixes nius, anellament d'ocells i 
descoberta del riu. L'acte engegarà a 
les 9.30 h a la plaça de la Vila.

PLANTADA POPULAR 
A CAN CABANYES
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MOLLET.  L'Ajuntament de Mollet 
ha organitzat un seguit d'actes 
per commemorar el 87è aniver-
sari de la Segona República, que 
es va proclamar el 14 d'abril de 
1931. El primer dels actes serà 
una xerrada dimarts (19 h) a La 
Marineta, en què l'humanitòleg 
i gestor cultural i exregidor de 

Mollet, Oriol Fort, oferirà la con-
ferència Els valors republicans a 
l'himne de Mollet. Fort és estudiós 
de la figura de Joan Ambrós i Llo-
reda, autor de l'himne de Mollet i 
regidor d'Educació durant la Re-
pública.

La segona activitat commemo-
rativa es farà coincidir amb el ma-

PARETS.  ERC ha demanat al go-
vern de Parets que, coincidint 
amb la commemoració de la pro-
clamació de la Segonaa República 
–el dissabte 14 d’abril–, l’Ajun-
tament tingui un record especial 
en el manifest o acte institucional 
per Manuel Guasch Cortés, pri-
mer alcalde republicà de Parets. 

La petició d’ERC arriba un any 
després que presentés una mo-
ció per demanar que es dediqués 
un carrer del municipi a Guasch 
Cortés i que es reconegués públi-
cament la seva figura, com també 
el fet que va ser represaliat per 
haver militat a ERC en acabar la 
Guerra Civil. 

UNA CONFERÈNCIA SOBRE ELS VALORS REPUBLICANS DE L'HIMNE DE MOLLET, PRIMER ACTEGUASCH CORTÉS VA SER REPRESALIAT EN ACABAR LA GUERRA

Commemoració de la 
Segona República a Mollet

ERC vol homenatjar Guasch, 
primer alcalde republicà

Mollet serà, del 8 al 14 d’abril, la 
capital del projecte Ciutats De-
fensores dels Drets Humans, que 
també se celebrarà a nou muni-
cipis més de Catalunya. Durant 
aquests dies, cinc defensors visi-
taran la ciutat per donar a conèi-
xer la seva feina, sovint persegui-
da i amenaçada.

L’espanyol Chema Caballero, 
defensor dels drets dels infants; 
la guatemalenca Yolanda Oquelí, 
defensora dels drets mediambi-
entals; els colombians Edilberto 
Daza i Silvia Berrocal, defensors 
dels drets civils i polítics; l’artis-
ta brasiler Dimir Viana, defensor 
dels drets humans; i l’hondureny 
Patricio Vindel, defensors dels 
drets LGTBI, seran els cinc convi-
dats per l'Ajuntament i el Síndic 
Personer, Lluís Martínez Camps, 
i impartiran xerrades en escoles i 
instituts per apropar la seva feina 
a l’alumnat.  

CIUTADANIA

Cinc defensors 
internacionals
dels drets 
humans a Mollet

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament 
ha culminat el procés per eliminar 
les antigues plaques franquistes 
del Ministerio de la Vivienda que 
hi havia en alguns edificis de la 
ciutat. La retirada arriba 17 anys 
després que l'Ajuntament s'hi 
comprometés amb una moció 
que instava a eliminar les plaques 
amb el jou i les fletxes, vestigis del 
franquisme.

Segons els darrer inventari 
municipal i el cens de simbologia 
franquista de Catalunya, a Mollet 
del Vallès hi havia 11 plaques que 
identificaven els habitatges prote-
gits construïts durant la dictadura 
franquista. La retirada s’ha fet en 
dues fases: durant la primera, se’n 
van retirar 4, i durant la segona, 7. 
"L’eliminació d’aquests símbols 
del franquisme s’ha realitzat en 
compliment de la Llei de Me-
mòria Històrica", apunten des 

retirar la simbologia franquista 
que encara restava a la ciutat, una 
moció de retirada que convertia 
Mollet, conjuntament amb Giro-
na, en municipis pioners a tractar 
la retirada d’aquesta simbologia. 
Però, des d’aquell moment, fa 17 

de l'Ajuntament, una llei que el 
Congrés de Diputats va aprovar el 
2007 i que instava les administra-
cions a eliminar aquests elements 
de la via pública.

De fet, el 2001 l'Ajuntament de 
Mollet va aprovar una moció per 

arxiu

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'AJUNTAMENT HA ELIMINAT ELS DISTINTIUS QUE ES TROBAVEN A EDIFICIS DE PROTECCIÓ OFICIAL DELS 60

FALANGE El jou i les fletxes identificaven les plaques als edificis

Mollet culmina la retirada de 
plaques franquistes 17 anys després

anys, i fins ara, la retirada s'ha 
anat fent amb comptagotes.

Ministerio de la Vivienda
Les plaques que el Ministerio de 
la Vivienda instal·lava als habitat-
ges de protecció oficial han estat 
dels elements de la simbologia 
franquista més presents als car-
rers i places. S'identificaven amb 
una placa rectangular metàl·lica 
de color gris clar, en què tot el la-
teral esquerre està ocupat per un 
requadre negre en el qual es troba 
representada la icona del jou i les 
fletxes –símbol de la Falange– més 
la representació d’una casa i les 
sigles INV, en al·lusió a l’Instituto 
Nacional de la Vivienda. A la part 
dreta hi havia el text: Ministerio de 
la Vivienda. Instituto Nacional de 
la Vivienda. Esta casa está acogida 
a los beneficios de la Ley de 15 de 
Julio de 1954.  

El ple municipal va aprovar el 2001 una moció que instava a la retirada d'aquests símbols

teix 14 d'abril, dissabte, amb un 
acte institucional. Tal i com es va 
aprovar en una moció consensua-
da per Canviem Mollet i el PSC en 
el darrer ple municipal, la bande-
ra tricolor onejarà per primera ve-
gada a Mollet en un acte instituci-
onal. Aquest, però, s'haurà de fer a 
la plaça de la República i no pas a 
Prat de la Riba –on normalment es 
fan els actes simbòlics d'hissada 
de bandera– per la coincidència 
amb els espectacles de la mostra 
de titelles MITMO.   
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In memoriam

El llistat de montornesencs morts i 
desapareguts durant la Guerra Civil i 
la postguerra ascendeix a 13 noms: Jo-
sep Blanchart Clivillers, Pere Clivillers 
Estrany, Joan Clivillers Juan, Mariano 
Clivillers Juan, Ramon Codiñac Arenas, 
Domènec Lores Figueras, Domènec 
Monteis Duran, Josep Monteis Duran, 
Emili Terrades Prat, Pere Viñallonga 
Catafal, Josep Viñallonga Plana, Antoni 
Viñas Soldevila i Ramon Fradera Saborit.

ELS 13 VEÏNS QUE 
SERAN RECONEGUTS 
AMB UN MONUMENT

MONTORNÈS. El proper 14 d’abril, 
coincidint amb l’aniversari de la 
proclamació de la Segona Repú-
blica, Montornès inaugurarà un 
monument en homenatge als 13 
montornesencs morts o desapa-
reguts durant la Guerra Civil i la 
postguerra. L’acte s’iniciarà a les 
11 h i comptarà amb la participa-
ció d’alguns descendents de les 
persones homenatjades. Es trac-
ta d’una iniciativa impulsada pel 
consistori amb l’estreta col·labo-
ració de l’Associació 14 d’abril: 
recuperem memòria per recupe-
rar drets. 

Les tretze persones que seran 
homenatjades van néixer entre el 
1902 i el 1918. Molts d’ells enca-

Per la seva part, Encarna Gascón, 
representant de l’Associació 14 
d’abril, ha explicat que l’homenat-
ge “és un acte de justícia social 
i de memòria històrica. Està bé 
homenatjar a aquells nois que 
hi van perdre la vida”.

Durant l’acte també es realitza-
rà un explicació sobre l’evolució 
de les sardanes i la seva relació 
amb la república. L’acte finalitza-
rà amb una ballada conjunta de 
la sardana republicana i amb la 

ra avui continuen desapareguts. 
D’altres van morir al front o a 
camps d’extermini com el de Gu-
sen o Bochum. 

El monument, que s’instal·larà 
a la plaça de la República en tan 
sols uns dies, ha estat realitzat 
per l’escultor de Taradell, Josep 
Plandiura. La regidora de Cultura, 
Helena Ollé, ha explicat que “es 
tracta d’una obra que recorda 
una flama i que pretén evocar el 
record per poder caminar cap 
al futur” i ha afegit que “també 
ha de servir per agrair l’esforç 
i les dificultats que van passar 
aquestes persones i que han 
permès oferir una vida millor 
als que hem vingut després”. 

l.o.

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'AJUNTAMENT ERIGEIX UN MONUMENT QUE S’INAUGURARÀ DURANT LA COMMEMORACIÓ DEL 14 D’ABRIL A LA PLAÇA DE LA REPÚBLICA

ESPAI CENTRAL El monument estarà a la plaça de la República

inauguració de l’exposició anome-
nada Dones del 36, a Can Saurina.  

Recuperació de la memòria
Ja el 2009, el consistori va instal-
lar una placa en record dels morts 
i desapareguts durant la Guerra 
Civil i la postguerra al cementiri 
del municipi. En aquell moment, 
el llistat de noms va partir d’un 
treball impulsat pel Centre d’His-
tòria Contemporània de Catalunya 
(CHCC), concretament, d’un banc 

Homenatge als 
montornesencs 
desapareguts i 
morts a la Guerra

de dades del cost humà de la Guer-
ra Civil i la postguerra a Catalunya.  

Ollé ha destacat que el monu-
ment que ara es col·loca “pretén 
ser un homenatge públic en 
un espai central del municipi 
com és Can Saurina i la plaça 
de la República. Estava bé tenir 
la placa al cementiri, però es 
tracta d’un espai més íntim i de 
record per a les famílies. Calia 
posar la memòria històrica al 
centre del municipi”, conclou.  
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–Abans de res, com et trobes?
–Mira... de vegades enrabiada, d’altres des-
concertada... És que arriba un punt que ja 
no hi ha ni paraules, perquè ets incapaç 
d’entendre el per què. I més després de la 
investidura, quan el Jordi només va parlar 
de diàleg, diàleg i diàleg.
–Sa mare, Dolors Negre, deia que no in-
tuïa res de bo el dijous d’aquell ple.
–Ni jo. Tal com va anar tot, convocant-los al 
dia següent al Suprem... vaig pensar: se’ls 
quedaran. Se’ls quedaran. I ja vam marxar a 
Madrid amb les maletes, conscients d’això.
–Tots aquests desplaçaments a Madrid 
els pagueu vosaltres?
–Des de fa un temps, per sort, no, perquè 
es va crear l’Associació Catalana pels Drets 
Civils, que va organitzar una guardiola co-
muna amb donacions de la gent. I això ens 
cobreix els desplaçaments. Perdem tot un 
dia per anar i tornar de Madrid per parlar 
i veure’l només una estona. Forma part del 
càstig. També és cert que el pres ha d’estar 
a prop del jutge perquè el pot citar a decla-
rar en qualsevol moment. No vindria a una 
presó catalana fins que hi hagués una sen-
tència en ferm. I espero que això no passi...
–Creus que va per molt llarg?
–Aquest cop sí. El primer cop que va entrar 
a Estremera l’advocat ens va dir que comp-
téssim que hi estaria fins a l’agost. I mira, 
va sortir un mes després. I això encara és 
pitjor, perquè quan va haver-hi de tornar, 
el cop va ser molt dur. Potser és millor així, 
perquè no ens volem fer il·lusions i que tor-
ni a passar el mateix. Ara som més forts. El 
millor de tot plegat és que ens hem tornat 
molt més forts.
–Com es porta el dia a dia? Parleu molt 
amb ell, el veieu gaire?
–Un cop al mes tenim un vis a vis familiar i 
un d’íntim, que és el millor, perquè almenys 
el podem abraçar. I després una visita set-
manal de 40 minuts, però a través dels vi-
dres, a través d’un telèfon. Allò que veus a 
les pel·lícules i que mai penses que et pot 
arribar a passar. I menys quan no ha fet res 

dolent per ser-hi.
–Podeu trucar-lo?
–Nosaltres a ell no. Ell té 10 trucades de 
cinc minuts per fer a la setmana. I és clar, 
quedem cada dia a una hora concreta per 
poder-los aprofitar al màxim. No et pots 
imaginar com de ràpid poden arribar a 
passar cinc minuts. Jo ara porto una llibre-
teta on vaig apuntant tot el que vull dir-li 
i intento condensar-ho, perquè són tantes 
coses que ens hem d’explicar tots dos... La 
resta, tant trucades com visites, ens les re-
partim també amb els amics. La família és 

important, però per ell també és molt im-
portant poder veure els seus amics, que li 
donin força.
–I com és el dia a dia dins la presó?
–Veient el que s’ha dit, hem tingut sort, i cal 
dir que, almenys a Estremera, tothom, tant 
presos com funcionaris, els respecten molt 
i els tracten molt bé. També perquè veuen 
que ells són un mes i els diuen ‘vosaltres no 
hauríeu d’estar aquí tancats; és injust’. Mira, 
un dia els tocava fregar rajoles. I altres pre-
sos, entenent que allò podria ser indigne 
per a ells, es van oferir a fer-ho per ells. I 
ells s'hi van negar, i els van dir que si els to-
cava fregar les rajoles, que ells les fregaven 
com si fossin qualsevol altre, que no volien 
cap tracte de favor.
–Quin ha estat el moment més dur de 
tots?
–Buf, aquesta pregunta és molt difícil de 
respondre –reflexiona durant una bona es-
tona–. Crec que, potser, quan va ingressar 
per primer cop. Perquè no creus que allò 

ENTREVISTA

gerard magrinyà

Blanca Bragulat, dona de Jordi Turull. 51 anys. Dues filles: Laura, de 20, i Marta, 
de 17. No poden participar en l’entrevista perquè estan estudiant, preparant 

exàmens. La Laura els de tercer de Dret i la Marta els de primer de batxillerat. 

estigui passant, que sigui veritat. Entres en 
xoc, et quedes bloquejada. Jo he estat molt 
temps sense poder parlar-ne. Fins que no 
m’he sentit més forta he estat incapaç d’ex-
pressar en paraules el que estava succeint. 
Estàvem tots els familiars allà, a les portes 
dels jutjats, i van ser els periodistes que ens 
van dir que els ficaven a la presó.
–Creus en la separació de poders?
–Ara ja no. Absolutament gens. Una anècdo-
ta: tant el Jordi com la resta vam assaben-
tar-nos de tot el que passaria aquest segon 
cop perquè un periodista ens va explicar 
que Tele 5 havia trucat directament al car-
rer Gènova, a la seu del PP. Ja ni se n’ama-
guen, ni intenten dissimular.
–Com valores el tractament mediàtic 
que s’ha fet de la qüestió? No només 
aquí, sinó especialment des de Madrid...
–Te’n fas creus. Al principi no ho feia, però 
després vaig començar a mirar el que deien 
a tots els mitjans. I la veritat és que al final 
arribes a entendre que a Espanya ho vegin 
com ho veuen. Perquè veus com ho manipu-
len tant, com diuen tantes mentides... però 
haig de dir que des de fa no massa alguna 

cosa ha canviat, estem notant molts més 
ànims i comprensió de gent de tot Espanya, 
com si després d’aquest segon cop hagin 
obert els ulls i vegin que això va molt més 

enllà... Veig que és necessari parlar-ne i ex-
plicar no només l’ús manipulat i polític que 
se’n fa. Per això no m’agrada concedir en-
trevistes, fins ara m’incomodava molt i no 
em sortien les paraules.
–Espero que aquesta entrevista no t’hagi 
incomodat gaire...
–Al contrari! Ara començo a poder verba-
litzar tot el que està passant, i això també 
em va bé. Tranquil, que si sapigués que ets 
un periodista de determinats mitjans de co-
municació no series aquí, assegut al nostre 
sofà (somriu).  jaume ribell

Blanca Bragulat
Dona del polític empresonat Jordi Turull

“Perdem tot un dia per
anar i tornar de Madrid 

per veure’l una estona. 
És part del càstig”

“Els presos els respecten molt. 
Un dia els tocava fregar 
rajoles, i altres presos, entenent 
que allò podria ser indigne 
per a ells, van oferir-se a fer-ho 
per ells, però ells s’hi van negar”

“Veient les manipulacions d’alguns
mitjans de comunicació arribes 
a entendre que a Espanya 
ho vegin com ho veuen”
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11-13 h
JUEVES  17 - 20 h
SÁBADO  11 - 13 h

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com
MARTES 18 -20 h
MIÉRCOLES  11 - 12 h
JUEVES  18 - 20 h

STA.PERPÈTUA DE MOGODA
Carrer Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com
JUEVES 20.00 -21.00 h
SÁBADO  09.30 - 10.30 h

nNo hace falta cita previa ni traer fotos. 
nEntrega inmediata provisional de DGT 
para conducir. nTramitación gratuita. 
Solamente se paga la tasa de tráfi co. 
nRecibe su carné en casa. nReclama-
ción gratuita si no lo recibe. nRecupera-
ción gratuita del carné caducado, mismo 
precio. nEntrega gratuita de fotos para 
las obtenciones de permisos.

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650

PARETS DEL VALLÈS. El diputat de Junts per 
Catalunya i excandidat a la investidura 
com a president de la Generalitat, Jordi 
Turull, denunciava dimarts en un article 
a La Vanguardia que a l'Estat "s'està con-
solidant el que es podia denominar un 
autèntic encreuament de poders" des-
prés d'analitzar els arguments que el jut-
ge del Tribunal Suprem exposa en la seva 
interlocutòria.

Turull, en l'article escrit des de la pre-
só d'Estremera, considera que el debat 
d'investidura "va valer la pena" i reite-
ra la necessitat d'una "sortida dialoga-
da" en el conflicte català. "I una sortida 
dialogada no pressuposa identificar 
renúncies, sinó identificar possibles 
sortides que puguin donar curs a allò 
que la ciutadania ha manifestat una i 
altra vegada", afegeix Turull. El paretà 
també carrega contra Llarena per fer una 
"valoració política" quan en la interlocu-
tòria inclou, com a argument per a l'em-
presonament incondicional i sense fiança, 

que convé "garantir l'encertat retorn de 
l'autogovern a Catalunya". "Que la seva 
valoració política, abusant del poder 
que la llei li atribueix, el porti a dictar 
en presó preventiva –és a dir, sense cap 
judici- és més que una anomalia d'un 
sistema de separació de poders i garan-
tia d'imparcialitat", argumenta.

El diputat també assegura que ser el 
candidat a la investidura a la presidència 
de la Generalitat va ser un "extraordina-
ri honor" i "era el què tocava" per "una 
qüestió de dignitat democràtica i per 
correspondència amb el president Car-
les Puigdemont i a Jordi Sànchez". 

Suport de l'Icavor 
D'altra banda, fa uns dies, Turull rebia 
el suport d'una vintena de professio-
nals del Col·legi d'Advocats de Granollers 
(Icavor), que protestaven davant els Ju-
tjats de Granollers en solidaritat amb 
el seu company advocat. Jordi Turull és  
el col·legiat 933 de l'Icavor. i

PROCÉS  EL DIPUTAT DENUNCIA UN "ENCREUAMENT DE PODERS" A L'ESTAT

Turull insisteix des 
de la presó en una 
"solució dialogada"



dv, 6 abril 201820

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

MOLLET / SANT FOST. El molletà 
Cristian Medrano és un dels candi-
dats baixvallesans a ocupar, a par-
tir de la setmana vinent, la secre-
taria general de Podem Catalunya. 
Medrano, de 25 anys i graduat en 
Administració i Direcció d'Empre-
ses, encapçala una candidatura in-
dependent que pretén disputar la 
secretaria general a Xavier Domè-
nech durant la tercera assemblea 
general de la formació que s’està 
duent a terme aquests dies.

Un altre candidat a ocupar la 
secretaria general és Guillermo 
Álvarez, de Sant Fost, que encap-
çala la candidatura Entre Totes 
Podem, un grup que aposta per 
“construir un Podem a Cata-

lunya fort, dels seus militants, 
que es dirigeixi amb autono-
mia, sense ingerències d'altres 
partits i sense l'adscripció a cap 
corrent intern”. El grup també 
s’ha proposat estendre Podem pel 

na Caro –exregidora del PSC a Sant 
Fost–, Asunción Celma –vinculada 
antigament a CiU– i Francisco Her-
vás, que formen part de la llista per 
constituir el nou consell ciutadà 
autonòmic de la formació, màxim 
òrgan de direcció del partit.

En una altra candidatura –En 
Catalunya Podemos– també són 
candidats al consell ciutadà els 
regidors molletans Xavier Buzón, 
Alberto Murillo i Núria Muñoz, 
així com els membres del cercle 
de Mollet Mercè Medina, Raquel 
Gendrau, Santiago Cortés, Manel 
Andero i Susana González. 

territori i assegurar al partit “una 
gestió honesta i transparent, 
que estigui al costat dels seus 
militants i cercles i treballi per 
a la ciutadania”. Álvarez, ex-se-
cretari general del Sindicat Refor-
mista de Treballadors (SRT), és 
president del consell rector de la 
cooperativa KSC-Social. 

Candidats al consell ciutadà
La candidatura Entre Totes Podem, 
encapçalada per Álvarez, compta 
amb altres membres del cercle de 
Sant Fost, com Alberto Bastida, 
Gemma Ferrer, Iván Docón, Josefi-

podem

POLÍTICA  ELS INSCRITS PER PARTICIPAR EN LA TERCERA ASSEMBLEA DEL PARTIT ELEGIRAN LA DIRECCIÓ DEL 5 AL 9 D'ABRIL

Un molletà i un santfostenc
aspiren a liderar Podem Catalunya

CRISTIAN MEDRANO

Cristian Medrano, de Mollet, i Guillermo Álvarez, de Sant Fost, se sotmeten a primàries
podem

GUILLERMO ÁLVAREZ

Membres dels cercles 
de Mollet, Sant Fost i la 
Llagosta són candidats al 
consell ciutadà autonòmic

Per a la candidatura En Catalu-
nya Podemos, "és vital conser-
var l'essència i l'ADN de Podem 
i evitar-ne la dissolució entre 
altres partits que defensen pro-
jectes diferents al que va donar 
vida a Podem; no només perquè 
es perden els nostres principis, 
sinó perquè constatem que no 
funcionen electoralment". 

Finalment, la llagostenca Mercè 
Benages forma part d'una altra 
candidatura per al consell ciutadà, 
Som Podem Catalunya, al capda-
vant de la qual hi ha Noelia Bail. 

L’elecció del consell ciutadà au-
tonòmic, el secretari general i la 
comissió de garanties tindrà lloc 
de manera presencial i telemàtica 
del 5 al 9 d’abril entre els inscrits 
per participar en l’assemblea, i 
l’11 d’abril es coneixeran els re-
sultats. El novembre passat, 8 dels 
25 membres del consell ciutadà 
de Podem van dimitir en solida-
ritat amb Albano Dante, secretari 
general del partit a Catalunya que 
va renunciar al càrrec després que 
l'executiva estatal convoqués una 
consulta per tancar una coalició 
electoral amb Catalunya en Comú 
i comencés un procés per destituir 
la cúpula catalana.  x.l.

Cessa la directora 
de l'Escola de 
Policia per haver 
col·laborat en l'1-O
MOLLET. El Ministeri de l'Interior 
ha cessat de manera fulminant la 
directora de l'Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya, Annabel 
Marcos, després de tenir conei-
xement a través dels mitjans de 
comunicació que el passat 1 d'oc-
tubre havia traslladat urnes en 
un vehicle particular a nom d'una 
altra persona. Segons publicava 
el mitjà, Marcos va ser identifica-
da per una patrulla dels Mossos 
d'Esquadra el mateix 1 d'octubre 
en un centre de votació d'Alcanar. 

Segons fonts del Ministeri, la 
decisió s'ha pres en virtut de les 
facultats atribuïdes en l'article 
155 de la Constitució i que li per-
met assumir les competències que 
corresponendrien al Departament 
d'Interior de la Generalitat sota les 
premisses de "garantir els drets 
i llibertats de tots els ciutadans 
de Catalunya", "vetllar pel com-
pliment dels principis recollits 
a la Constitució i l'Estatut" i de 
"l'absolutament reconeixement 
a la professionalitat" dels agents 
dels Mossos d'Esquadra.

El govern català va nomenar 
Annabel Marcos l'1 de març del 
2016 com a directora de l'Institut 
de Seguretat Pública de Catalu-
nya, amb seu a Mollet, i del 2011 
al 2015 havia estat diputada al 
Parlament. i acn

SOBIRANISME

EUiA de Mollet tria nova direcció
MOLLET. Aquest dissabte, EUiA de Mollet celebrarà una assemblea gene-
ral en què es farà balanç de la gestió dels últims temps i s'abordarà el 
document polític de futur, i en què també s'elegirà una nova comissió 
local i un nou coordinador/a local per a la formació d’esquerres. L'acte 
també celebrarà el 20è aniversari de la formació a la ciutat. 
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Àngel Colom tanca el dejuni pels presos
L'exdirigent de la Crida per la Solidaritat Àngel Colom va ser l'encarregat 
de cloure els actes organitzats la setmana passada a la Sala Fiveller amb 
motiu del dejuni organitzat per l'ANC del Vallès Oriental en solidaritat amb 
els presos i els exiliats per motius polítics. Durant tota la setmana, una 
quinzena de persones han participat activament en el dejuni, mentre que 
unes 50 han assistit cada dia a les xerrades, concerts i activitats paral·leles 
per denunciar la vulneració de drets fonamentals per part de l'Estat.

gerard magrinyà

POLÍTICA  L'ACCIÓ ES VA FER DEL 25 DE MARÇ AL 2 D'ABRIL

PARETS. Jordi Seguer va ser reele-
git dimecres com a candidat d’Ara 
Parets ERC per a les properes 
eleccions municipals, que se cele-
braran el 26 de maig de 2019. La 
militància local l’ha elegit amb 18 
vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, amb un 55% de parti-
cipació del cens del partit. 

Dimecres es tancava el termini 
per presentar candidatures, i la de 
Seguer era l'única. Per tant, s’han 
complert les expectatives previs-
tes i la trentena de militants de 
l’agrupació local d’Esquerra han 
elegit de nou el periodista Jordi 
Seguer, que ha assegurat que la 
resta de la candidatura "serà per 
primer cop paritària", una "llis-

ta cremallera", i que comptarà 
amb els actuals regidors Ramon 
Parés i Kènia Domènech.

El president de la secció local, 
Enrique Villegas, ha dit que la 
proposta presentada per Seguer 
“prioritza un projecte de po-
ble molt integrador en el qual 
tothom que vulgui millorar Pa-
rets, i vingui d’on vingui, es pu-
gui sentir a gust”. Villegas també 
ha destacat que ERC Parets do-
narà prioritat a la formació d’un 
govern municipal que estigui al 
costat de la república catalana.

En les darreres eleccions muni-
cipals de 2015, quant Seguer va 
ser elegit per primer cop candi-
dat, Ara Parets ERC –que s’estre-

arxiu

MUNICIPALS 2019  EL PERIODISTA JA VA ENCAPÇALAR LA CANDIDATURA L'ANY 2015

JORDI SEGUER

Jordi Seguer repetirà com
a candidat d'Ara Parets ERC

nava com a marca electoral–, va 
aconseguir 1.153 vots, un 14,19% 
que es va traduir en tres regidors. 
Als anteriors comicis, els de 2011, 
la formació republicana havia tret 
210 vots (un 3,01%) i es va que-
dar sense representació al consis-
tori.  j.ribell

Les JERC, actives a la Llagosta
LA LLAGOSTA. La secció local d'ERC de la Llagosta presentarà aquest di-
vendres la branca juvenil de la formació al municipi dos anys després 
d'haver-se constituït com a agrupació local. Les JERC tindran presència 
així en aquest municipi baixvallesà. La presentació del grup serà en un 
acte al centre cultural de Can Pelegrí, a les 20 h.  

MONTORNÈS. L'Ajuntament de 
Montornès inicia la setmana que 
ve el procés per elaborar el nou 
reglament de participació ciuta-
dana. Per això convoca els veïns 
a participar en una xerrada debat 
i un taller per elaborar propostes 
per al document que ha de regir els 
mecanismes de participació de la 
ciutadania en la vida municipal. La 
primera de les activitats serà dime-
cres 11 (de 18.30 a 20 h) a l'Hotel 
d'entitats, on es farà la xerrada El 
perquè de la participació ciutadana, 
a càrrec del politòleg Quim Brugué. 
La segona sessió serà dimecres 18 
d'abril, al mateix lloc i hora, quan 
es farà un taller d'elaboració de 
propostes per al nou reglament de 
participació ciutadana. 

BAIX VALLÈS. Sis mesos després 
que deixés d'oferir-se des dels 
municipis sense comissaria de 
la Policia Nacional la possibilitat 
d'obtenir o renovar el DNI, aques-
ta setmana s'ha reprès el servei 
per part dels equips mòbils de la 
Policia Nacional, que es desplacen 
en unes dates determinades a di-
ferents poblacions per efectuar el 
tràmit. És el cas, per exemple, de 
Mollet, Sant Fost i Montmeló, on 
s'ofereix aquest servei periòdica-
ment perquè els veïns no s'hagin 
de desplaçar fora dels seus muni-
cipis. Ara fa gairebé un any, el ple 
de Mollet va aprovar una proposta 
per sol·licitar la creació d’una ofi-
cina permanent a la ciutat per a 
l'obtenció del DNI i el passaport. i

Taller a Montornès 
pel nou reglament
de participació

Es reprèn el servei 
d'expedició
de DNI als pobles
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ECONOMIA
Portes obertes a As CervesaEmfo forma 20 dones per treballar en administració
L’empresa AS Cervesa, de Montornès, celebra 
el seu 5è aniversari amb una jornada de 
portes obertes. Serà diumenge (12.30 h), i hi 
haurà visites guiades a la fàbrica –al polígon 
Can Bosquerons–, un vermut i música en viu.

A través del programa Innovadors-Projecte Don@activa, 20 dones de 
Mollet i el Baix Vallès han realitzat el curs d’excel·lència en atenció al 
client i perfeccionament administratiu per millorar la seva ocupabilitat. 
Un cop acabat el curs, les participants han començat un període
de tutories i seguiments individuals per a una recerca de feina efectiva.

MONTMELÓ. El ple de Montmeló 
va aprovar per unanimitat, la set-
mana passada, l'ampliació de les 
instal·lacions de l'empresa farma-
cèutica Farmhispania. Excepcio-
nalment, es permet la construcció 
d'una torre de 30 metres d'al-
çada per incloure-hi una planta 
de trigeneració, una infraestruc- 
tura que tindrà set plantes i que 
està pensada per reduir els costos 
productius de l’empresa. 

Tenint en compte que la nova 
edificació estarà al passeig del 
riu Besòs (cantonada amb el vial 
de connexió amb l'àmbit de Can 
Gurgui), just davant de les vies del 
tren, era imprescindible obtenir la 
llum verda per part de la Direcció 
General de Ferrocarrils del Minis-
teri de Foment i per part d'Adif. 
Al desembre, Adif va fer arribar a 
l'Ajuntament un informe favorable 
a la modificació del POUM per a 
aquesta construcció, sempre que 
el Ministeri de Foment també esti-
gués d'acord amb la reducció de la 
distància d'edificació amb les vies 

arxiu

FARMHISPANIA  La firma preveu augmentar la plantilla en 50 treballadors

EMPRESES  EL PLE DE MONTMELÓ APROVA PER UNANIMITAT L'AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

del tren. El 28 de febrer va arribar 
aquest darrer informe favorable 
i un mes després s'ha aprovat tot 
plegat al ple. 

L’empresa farmacèutica in-
vertirà a la planta de Montmeló 
entre sis i set milions d’euros els 
pròxims quatre anys per ampli-
ar la capacitat de producció, avui 
centrada en principis actius far- 
macèutics per a teràpies contra el 
càncer i per a l’elaboració d’altres 
medicaments. Igualment, l’ampli-
ació de la producció també com-
portarà l’ampliació de la plantilla, 
que passarà de les 240 persones 
actuals a gairebé 300.

L'alcalde, Antoni Guil, va insis-
tir en "la importància que l'em-
presa es consolidi de manera 

estable al municipi". I en la ma-
teixa línia, el regidor d'ICV-EUiA 
Marcel Comas va valorar positiva-
ment que Farmhispania, "proba-
blement l'empresa on treballen 
més montmelonins i dóna més 
feina al poble, vulgui ampliar i 
millorar la seva producció". 

Però també va desitjar una cor-
respondència d'esforços per part 
de l'empresa: "Si Farmhispania 
és conscient que l'Ajuntament 
fa un esforç modificant el POUM 
per facilitar-li l'augment i la mi-
llora de la producció, esperem 
que es coresponsabilitzi com a 
empresa líder a Montmeló de la 
seva responsabilitat social i me-
diambiental amb el poble; estem 
segurs que així serà", deia. i

Llum verda a una torre de 
30 metres a Farmhispania

Baixa l'atur en 82 persones
BAIX VALLÈS. Durant el mes de 
març passat, el Baix Vallès va re-
gistrar un total de 7.556 persones 
apuntades a les Oficines de Tre-
ball, 82 persones menys que el 
mes anterior (-1,1%). Aquestes 
xifres situen la taxa d’atur baixva-
llesana en el 12,7%, gairebé un 
punt per sobre que la mitjana de 
la comarca (11,8%). Comparant 
les dades d’atur amb les de març 
de 2017, s’han registrat 974 atu-
rats menys (-11,4%). 

Per municipis, i segons el càlcul 
elaborat per l’Observatori-Centre 
d’Estudis del Consell Comarcal, 
la reducció més notable va pro-
duir-se a Santa Maria, amb un 
16,3% menys d’aturats (7 perso-

nes), seguit de Parets (-2,3%, 21 
persones), Mollet (-1,5%, 53 per-
sones), la Llagosta (-1,5%, 13 per-
sones) i Montornès (-0,1%, 1 per-
sona). En canvi, Sant Fost (+2,9%, 
11 persones) i Montmeló (0,4%, 2 
persones), el nombre total d’atu-
rats va augmentar. A Martorelles 
no va haver-hi cap variació res-
pecte al mes anterior. 

El nombre total de persones 
aturades és de 3.474 a Mollet 
(13,6%); 880 a Parets (9,9%); 
1.152 a Montornès (14,5%); 
867 a la Llagosta (13,6%); 453 
a Montmeló (10,6%); 390 a Sant 
Fost (10,2%); 304 a Martorelles 
(13,2%); i 36 a Santa Maria de 
Martorelles (9,4%). 

OCUPACIÓ  LA TAXA D'ATUR AL BAIX VALLÈS ÉS DEL 12,7%

90 participants a Joves per l'Ocupació
Uns 90 joves d’entre 16 i 30 anys inscrits al Sistema de Garantia Juvenil han 
participat, els darrers 15 mesos, en el programa Joves per l’Ocupació, un 
programa organitzat per l’EMFO que alterna la formació amb l’experiència 
pràctica en empreses. Dels 90 joves participants l’últim any, 64 han fet 
pràctiques en empreses, uns 50 continuen estudiant i 43 han trobat feina.

emfo
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EMPRESES  LA SEU DE L'AIBV ACULL UNA SESSIÓ DEL CONGRÉS DE LA MICRO, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

Els industrials, preocupats per la 
manca de professionals qualificats
SANT FOST. La seu de l’Agrupació 
d’Industrials del Baix Vallès (AIBV) 
va acollir dijous una sessió del ter-
cer Congrés de la Micro, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya 
2018 que organitza Fepime Catalu-
nya amb més d’una vintena de tro-
bades territorials i sectorials a tot 
el territori. La sessió va començar 
amb la principal preocupació dels 
empresaris de la zona: la manca de 
personal qualificat. Des de l’AIBV 
es va exposar que moltes empreses 
els truquen directament demanant 
perfils professionals pels quals no 
troben personal. "Falten mecà-
nics, torners, xofers, personal 
de manteniment... és a dir, gent 
d’ofici per treballar a la fàbrica 
i no als despatxos. Una mancan-
ça que posa de manifest que les 
escoles professionals no funci-
onen", dia Joan Moretó, president 
de l’AIBV. En aquesta línia, l’agru-
pació ha proposat a l’administració 
local fer un programa de garantia 

lentitud dels tràmits administra-
tius. “No és lògic que les adminis-
tracions demanin als empresa-
ris contínuament dades de què 
ja disposen”, reivindicava Moretó, 
qui destacava la quantitat de lli-
cències, permisos i tramitacions 
que els empresaris es veuen obli-
gats a lliurar en diversos nivells de 

juvenil per tal de formar a 80 joves 
en les especialitats que necessiten 
les empreses de la zona per cobrir 
els llocs vacants. “Cal apropar el 
món industrial a l’escola per 
canviar la visió i recuperar els 
oficis que s’estan perdent”, afir-
mava Moretó.

Un altre tema destacat va ser la 

aiBv

CONGRÉS  Moretó, de l'AIBV, amb Helena de Felipe i César Sánchez, de Fepime

l'administració, així com el fet que 
produir a Catalunya surt molt més 
car que en altres comunitats.

Pel que fa a infraestructures, 
l'AIBV va reivindicar el desdobla-
ment de la R3 de Rodalies i tam-
bé solucions per als enllaços de 
la C-17 on es creen embussos de 
manera constant, sobretot amb 
l’arribada de grans empreses com 
Amazon o Mango. Finalment, al-
tres inquietuds que van posar-se 
damunt de la taula van ser l’encari-
ment del preu de la llum, que obliga 
les empreses a muntar el calendari 
de producció en funció del cost del 
corrent, i la facilitat que tenen les 
grans empreses per digitalitzar-se 
en contraposició a les més petites, 
que es queden enrere.

Fepime Catalunya farà arribar 
les conclusions del congrés, que 
s’exposaran en un acte de cloenda 
el proper 4 de juny a Barcelona, 
a les administracions públiques i 
partits polítics. 

COMERÇ

MARTORELLES. El Consell de Co-
merç de Martorelles organitza un 
any més La primavera els euros 
altera, una campanya pensada 
per promcionar el comerç local i 
de proximitat. En aquesta ocasió, 
serà entre el 5 i el 18 d'abril, i en 
comprar en alguna de les botigues 
del poble es podrà participar en el 
sorteig de diversos vals de com-
pra: un de 150 euros, un de 100, 
dos de 50 i sis vals de 25 euros.

Sorteig de 500 €
a 'La primavera
els euros altera'

MOLLET. La Cambra de Comerç de 
Barcelona ha posat en marxa un 
seguit de sessions gratuïtes d’ini-
ciació al negoci internacional en 
què es tractaran les eines de què 
es disposem per abordar-lo i en 
què s’analitzarà la viabilitat dels 
projectes participants. A Mollet la 
sessió serà el 28 de maig.

Sessió de la Cambra 
per iniciar-se en el 
negoci internacional
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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

Com tenir una bona salut bucodental
Per tenir una bona cura de la higiene buco-
dental i prevenir malalties bucodentals cal 
tenir en compte aquests cinc hàbits:

Un bon raspallat, sigui amb raspall elèctric 
o manual, ha de durar uns tres minuts; cal 
usar fil de seda o un raspall interproximal 
(n'hi ha de diverses mides); usar un rasca-
dor lingual (per netejar la llengua); contro-
lar la ingesta de determinats aliments cariò-
gens (glucosa, sucres...) i evitar hàbits com el 
tabac. També és adequat fer-se una higiene 
oral cada any per un professional sempre 
que no tinguem cap problema periodontal, 
que llavors variarà per cada pacient. 

Pel que fa a la diferència entre el carrall 
(sarro) i la placa, el carrall és la calcificació 
de la placa dental produïda per la saliva i els 
minerals que es presenten a la boca, mentre 
que la placa bacteriana, anomenada també 
biofilm dental, és una substància de con-
sistència tova de color blanc o groguenc i 
composta per colònies de múltiples bacteris 
que pot mesurar-se amb una pastilla d'erit-
rosina: si estan ocupades, la pastilla tenyeix 

la superfície de les dents de color rosa. Per 
això utilitzem la fórmula: quantitat de su-
perfície tenyida x 100 / total de superfície 
present = %. El carrall, per la seva banda, 
s'elimina de manera natural i indolora amb 
l'ajut d'un aparell ultrasò, que amb la seva 
vibració el fa despendre. Depenent de la 
sensibilitat d'alguns pacients pot ser una 
mica molest, i en aquests casos fem ús de 
l'anestesia tòpica o infiltrativa.

Si no ens fem una higiene cada any podem 
tenir problemes com la gingivitis, que és la 
inflamació i el sagnat de les genives produ-
ïda per les restes d'aliments que queden 
atrapats a les genives. També la periodon-
titis, placa bacteriana estesa sota la línia de 
la geniva que debilita el periodont, que és el 
que subjecta la peça. Si no és tractada amb 
curetatges exhaustius, la peça afectada pot 
arribar a caure. 

Per això és molt important raspallar-se 
les dents després de menjar i acudir al pro-
fessional almenys un cop a l'any per preve-
nir i evitar problemes bucodentals.

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
Av. Catalunya, 155 - Parets del Vallès

Tel. 93 562 25 53 - www.cmdparets.com

SÍLVIA RECOLONS
Higienista Clínica Dental Ribera

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL L'APARADOR

Passada la Setmana Santa ja comencem a 
pensar en les vacances d'estiu, en aquell vi-
atge que sempre hem volgut fer o en aquell 
indret que sempre hem volgut visitar. Ara és 
el moment de posar fil a l'agulla i començar 
a preparar les vacances al millor preu. A Bei-
bo Travel, al carrer Espanya 4 de Mollet, hi 
trobaràs una àmplia oferta de viatges i es-
capades a mida per a tu i els teus: circuits 

per Europa, creuers, sortides familiars, viat-
ges nacionals i internacionals, sempre amb 
la màxima professionalitat i el servei més 
acurat. A Beibo Travel t'assessoren i t'orga-
nitzen el viatge a mida perquè no t'hagis de 
preocupar de res, amb la màxima transpa-
rència i amb els preus més ajustats de l'en-
torn. No t'ho pensis dues vegades, a Beibo 
Travel hi trobaràs les vacances que busques!  

BEIBO TRAVEL
Carrer Espanya, 4 - Mollet del Vallès - Tel. 674 76 73 54

www.beibotravel.com - Facebook: Beibo Travel

Beibo Travel, la millor proposta 
per a les teves vacances d'estiu
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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

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

Consume menos energía, 
gracias a nuestras ventanas 
de última generación de 
aluminio y PVC

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

Si cambias todas las
ventanas de tu casa, 
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.es

+IVA

+IVA

+IVA
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FEM MEMÒRIA

Primer equip d'handbol a Sant Fost 
Va ser a la temporada 1957/1958 que va haver-hi per primera vegada handbol a Sant Fost, 
en una mena de competició comarcal de tipus infantil. Els partits locals es jugaven al sòl 
llavors de terra de la plaça de la Vila, aleshores plaça d’Espanya. La fotografia és dels  
jugadors abans de començar un partit. Drets d’esquerra a dreta: Jaume Rifà, Francesc Giralt, 
Josep Bartolin, Enric Soriano, Joan Ramon i Miquel Prat. Ajupits: Jose Lizano, Valero Simon, 
Lluís Guillen i Jordi Vilardell. Algun d’ells, més endavant, va jugar i triomfar en el  
primer equip federat d’handbol del poble, la UE Sant Fost, que es va fundar l’any 1960  
de la mà d’Àngel Costa i Josep Iglesias. jaume rifà sant fost de campsentelles

Aquesta setmana jutges i fiscals han iniciat protestes –que poden acabar en 
vaga– per reclamar millores laborals i inversions al departament de Justícia 
que el Ministeri –asseguren– va prometre i no arriben mai. El malestar dels 
jutges és, sens dubte, encara més creixent tenint en compte el desprestigi i 
desafecció que la societat –en especial, la catalana–, sent envers el col·lectiu. 
Segurament per això, les reivindicacions també sumen la demanda de més 
independència judicial. De fet, fa mesos que el conflicte polític que enfronta el 
govern català –ara pres o a l’exili– amb l’Estat ha acabat als tribunals, en una 
estratègia matussera d’intimidar i reprimir la ideologia de més de dos milions 
de catalans.

Tot i altres casos que s’han judicialitzat i han acabat en atacs flagrants contra 
la llibertat d’expressió, la tasca de la majoria de jutges es mereix un gran  
respecte i la millor manera de demostrar-lo és que no se sentin pressionats i 
que tinguin les eines necessàries per desenvolupar la feina amb eficàcia i rigor. 
El Ministeri de Justícia hauria d’escoltar aquest col·lectiu que –com sovint 
s’omple la boca el govern espanyol– és garant de l’estat de dret.
Sigui com sigui, jutges i fiscals tenen massa protagonisme, ja sigui perquè han 
de resoldre conflictes polítics, ja sigui perquè han de fer-se escoltar.

MASSA PROTAGONISME
Editorial

coses quan igualment ratifiquem que ver-
ba volant, scripta manent. La mateixa cita 
canvia de sentit, però sempre respon a la 
preocupació més bàsica d'un ésser lògic: 
cercar la forma més efectiva de comunica-
ció que, al seu torn, preservi la seva vigèn-
cia davant els embats del temps. Bé doncs, 
entenc que SOM és una resposta als canvis, 
en un context de proximitat, a les xarxes 

socials que obliguen a fer volar les notícies 
i a la necessitat que aquestes romanguin 
fixades en el substrat de l'hemeroteca. No 
hi ha més remei en una trepidant època 
d'allau de fets, canvis, actualitat i notícies.

Gent de SOM, ja se m'ha passat la cara 
de pebrot. M'alegro de poder-vos acom-
panyar en aquest nou camí i de veure que 
l'expliqueu i l'entomeu amb la mateixa il-
lusió que recordo de vosaltres fa uns anys, 
quan éreu tendres contrapuntaires i jo te-
nia més pèl a tot arreu.

a cara de pebrot verd escalivat 
em va delatar davant dels il·lu-
sionats contrapuntaires quan 
van explicar a col·laboradors, 

coneguts i saludats, els canvis que patiria 
aquesta publicació a la capçalera. No podia 
fer una altra ganya: desapareixia una refe-
rència vital a la qual m'hi veia vinculat des 
del seu naixement, una cosa que no torna-
ré a comentar per a no facilitar el càlcul de 
la meva edat a indiscrets.

La nostàlgia és lícita i, fins i tot, inspi-
radora si es lubrifica amb gintònics, però 
no fotem. He assumit que els nostres en-
tranyables contrapuntaires fan una ne-
cessària passa adaptada a les necessitats 
informatives d'aquests nous temps que 
ens saluden. Si quan les hores transcorri-
en lentament, en època de romans i gent 
medieval, es valorava l'oralitat i la seva 
potència difusora en sentenciar que verba 
volant, scripta manent, d'un temps ençà 
en el qual la modernitat ens aboca a la 
immediatesa i ha accelerat la voràgine del 
temps, es preua més el suport escrit de les 

L

VERBA VOLANT, 
SCRIPTA MANENT

En un context de proximitat,
 SOM és una resposta als 

canvis i a la necessitat que les
 notícies quedin fixades en el

 substrat de l'hemeroteca 

Per aconseguir una escola
 pública de qualitat tota la 

societat haurà d'implicar-s'hi: 
comunitat educativa, governs

 de torn i la ciutadania 

Politicòleg
ORIOL ESCURACave Canem

n any més toca, per a moltes fa-
mílies, triar escola per als seus 
fills i filles. El període de preins-
cripció aquest any serà del 13 al 

24 d'abril. És una decisió molt important 
per a les famílies. 

Des d'Iniciativa per Catalunya Verds 
(ICV) creiem que l'aposta ha de ser per 
l'escola pública. I per què? Perquè l'escola 
pública té la vocació de garantir la igualtat 
d'oportunitats treballant per tots els i les 
alumnes per igual. És l'escola pública la que 
treballa per la inclusió de tothom, sense te-
nir en compte el seu origen, el seu gènere, 
les seves creences, la seva condició social, 
les seves capacitats, en definitiva l'escola 
pública no segrega per cap motiu. 

Ara bé, caldrà fer un esforç considerable 
per aconseguir aquesta escola pública de 
qualitat. Per fer això tota la societat haurà 
d'implicar-s’hi, la comunitat educativa, els 
governs de torn i tota la ciutadania en gene-
ral. Hem d'empènyer tots i totes plegats per 
aconseguir un model que es vagi aproxi-
mant a models europeus que tots coneixem 

Apostem per l'escola pública
i que aposten per un únic sistema públic 
d'educació. 

Són moltes les variables que incideixen 
en un bon model: la inversió adequada, 
l'aposta per una bona formació del profes-
sorat, estratègies per aconseguir que l'es-
cola pública no competeixi entre ella, posar 
l'educació dels nens i nenes per sobre de 
criteris mercantilistes, dotar l'administra-
ció local de més poder de decisió i, sobretot, 
anar canviant la cultura de la individualitat 
per la cultura de la col·lectivitat, en la qual 
el bé comú està per sobre de l'individual. 

Des d'ICV creiem fermament que això és 
possible, però caldrà remar en el mateix 
sentit, implicant-nos en tot allò que tingui 
a veure amb l'educació i amb les polítiques 
educatives que es portin a terme. Cal llui-
tar contra la segregació a l'educació que 
des del primers anys de vida implica una 
veritable desigualtat d'oportunitats. Visca 
l'escola pública!

U

GABRIEL 
ESPINOSA

Coordinador d'ICV a 
Mollet del Vallès
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Salvaguardar els ceps dels gossos deslligats 
Aquesta és una fotografia de l'estat actual que ja tenen les vinyes de les diferents zones de 
Montornès del Vallès. Actualment ja estan en el procés de floració, que és quan els ceps 
de les vinyes els broten els borlos d'on neixen els sarments i els rams de raïm. Actualment 
s'hauria de difondre un comunicat a tots els propietaris de gossos, avisant que està prohibit 
totalment portar el gossos deslligats per les zones agrícoles i especialment per les zones de 
les vinyes, ja que el pas dels gossos pel mig de les vinyes fa que trenquin els burlos florits 
dels ceps i sí és trencant aquests ja és perd totalment el sarment i el naixement del ram de 
raïm. pere parera i rosell Guarda de camp i de caça / montornès del vallès

És necessari un canvi de
govern que substitueixi el PP

i començar a construir 
un estat social republicà 

Bústia

No és el Sàhara, Toni, és Gallecs!
Fa uns dies em van convidar a explicar 
públicament la situació de l'accés a l'aigua 
potable a Gallecs al costat de dos referents 
de la lluita per aquest dret universal sovint 
vulnerat. La Maria Campuzano, de l'Aliança 
contra la Pobresa Energètica de Catalunya, 
va parlar de com es nega aquest dret a tan-
tes famílies per l'injust fet de no poder pa-
gar-la i el Toni Barberà, com a metge amb 
una dilatada experiència, va denunciar els 
efectes que aquest incompliment provoca 
en la salut de les persones.

Malgrat que tots dos van donar dades es-
garrifoses, la meva exposició va ser la que 
més va sorprendre als assistents, inclosos 
els dos ponents. Els va costar de creure que 

després de 40 anys de reclamacions a tots 
colors de governs, estiguem encara pitjor: 
continuem sense aigua potable i ara s'acaba 
la no potable amb la què hem sobreviscut.

Davant d'aquesta indignació insuporta-
ble, hem recorregut per enèsima vegada al 
conseller, a l'Incasòl, als ajuntaments i, fins i 
tot, al Parlament amb mocions i resolucions 
aprovades per unanimitat que evidencien la 
seva pròpia deixadesa i incompetència.

Una vegada més, es demostra que aquest 
és un país tremendament buròcrata, capaç 
d'humiliar un veïnat sense aigua mentre 
que uns horts municipals i alguns pagesos 
i veïns la malbaraten impunement.

 pol ansó / associació de 
Veïns de l'espai rural de Gallecs

l 14 d’abril de 1931 d’ara fa 87 
anys es proclamava la Segona 
República. Les Corts republica-
nes promulgaven la Constitució 

més avançada del seu temps, la qual reco-
neixia els Estatuts d’Autonomia de Catalu-
nya, Euskadi i Galícia. La Segona República 
va ser el moment més avançat de desenvo-
lupament de la democràcia a Catalunya i a 
l’Estat espanyol perquè va suposar l’inici 
d’unes polítiques favorables als drets de les 
classes populars i als drets nacionals de Ca-
talunya com no s’havien donat mai: igualtat 
entre homes i dones, promoció de l’ensenya-
ment públic i laic, dret al treball, a la terra i a 
la salut. No hem d’oblidar que va ser un cop 
d’estat feixista el que va posar fi a un govern 
legítim i a un model d’estat democràtic.

El 14 d’abril és un dia per homenatjar 
els lluitadors i les lluitadores que van 
defensar la República, durant la Guerra 
Civil, i a aquelles persones que després 
van oposar-se al franquisme amb totes 
les conseqüències. Entre elles, molts ciu-
tadans i ciutadanes de la nostra ciutat 
de Mollet del Vallès. Una resistència que 
també pot ser personificada en centenars 
de persones del nostre poble que durant 
la República, la Guerra Civil i la llarga nit 
del franquisme va continuar lluitant per 
la dignitat i la llibertat, mantenint viva la 
consciència social, i l’esperança del retorn 
dels drets civils i de la democràcia.

Aquest any celebrem una vegada més 
l'aniversari de la constitució de la Segona 
República en un marc de gran incertesa a 
causa de la gran precarietat de sectors so-
cials colpejats per la crisi, com són les clas-
ses treballadores, els joves, les dones i els 
pensionistes. Al mateix temps, estem en un 
moment de canvis que no acaben de mate-
rialitzar-se, a causa de les resistències de 
les classes poderoses i partits que diuen re-
presentar la regeneració democràtica però 

87 anys de la Segona República
que en la seva acció política fan el contrari: 
apuntalar el sistema polític del 78.

Els esdeveniments ocorreguts a Cata-
lunya en l'anomenat “procés sobiranista” 
han dividit la societat catalana. Aquest 
procés ha originat una repressió cap a 
l'anterior govern de Catalunya, que s'ha 
consumat amb un bloqueig institucional, 
així com amb consellers i dirigents socials 
a la presó, mentre que d’altres s'han hagut 
d'exiliar a l'estranger.

Així, el procés constituent cap a la ter-
cera República de l'Estat espanyol és una 
urgència que cal començar a desenvolupar 
des d’ara. Per això, és necessari un canvi de 
govern que substitueixi al Partit Popular 
immediatament i començar a construir un 
estat social republicà el més aviat possible, 
en el qual es garanteixi les pensions públi-
ques, així com serveis públics essencials 

com l'educació, la sanitat, l'energia, l'aigua 
i un treball digne per a tots i totes. Un Estat 
laic, amb separació total entre Església i Es-
tat i ensenyament públic laic.

Des d’aquí vull reconèixer els grans as-
soliments que va suposar la Segona Repú-
blica i honorar als qui van lluitar i van do-
nar la seva vida per la llibertat la igualtat i 
la fraternitat. Per això, cal condemnar una 
vegada més el criminal i sanguinari règim 
franquista que ens va privar de llibertat i 
ens va tenir en una estat de submissió du-
rant més de 40 anys. No hi haurà veritable 
reconciliació mentre segueixi havent-hi 
impunitat per als botxins de la dictadura 
i hi hagi fosses comunes i cadàvers a les 
cunetes de l’estat espanyol.

Per últim, els  partits polítics han d’ini-
ciar  negociacions per elaborar una nova 
constitució republicana a l'Estat espanyol 
i a Catalunya, que compti amb una amplia 
participació social i que reconegui el dret a 
l’autodeterminació del poble de Catalunya.

E

ANTONIO 
LÓPEZ

Membre del Consell 
Nacional d'EUiA
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La rítmica comarcal a MontmelóTercera Festa del Bàsquet Femení a Montornès
El Pavelló Poliesportiu de Montmeló serà 
l'escenari de la Final Comarcal de Rítmica 
que organitza la Montmeló Associació de 
Rítmica i on hi participaran els clubs del 
Vallès Oriental. Serà diumenge a les 10.30 h.

Diumenge, el club de bàsquet Vila de Montornès organitza la 
tercera Festa del Bàsquet Femení, una jornada lúdica que vol 
promoure l’esport entre les noies i la igualtat. Tindrà lloc a 
la zona esportiva municipal Les Vernedes a partir de les 9 h. 
L’activitat està destinada a nenes i noies d’entre 6 i 16 anys.

ESPORTS

MOLLET. El Club Bàsquet Mollet va 
presentar dimarts, a l’Ajuntament, 
les activitats que durà a terme el 
club al llarg d’aquest 2018 per 
commemorar el 75è aniversari de 
l’entitat (que es va fundar l’1 d’oc-
tubre de 1943). 

Entre els diversos actes previs-
tos destaquen el Torneig de 3X3 
i el Primer Campionat de 2 Ball, 
que convertirà Mollet en la ciu-
tat catalana degana en l'organit-
zació d'aquest tipus de torneig. 
I es muntarà una exposició de la 
història del club. "El problema 
que tindrem serà triar el ma-
terial, perquè ara mateix, per 
exemple, tenim més de 1.000 
fotografies", explica Carlos Nuez, 
president de l'entitat. També hi 

A punt els actes del 75è 
aniversari del CB Mollet

ANIVERSARIS  EL CALENDARI DE 2018 ESTARÀ FARCIT D'ACTIVITATS PER COMMEMORAR L'EFEMÈRIDE DE L'ENTITAT MOLLETANA

FOTO DE FAMÍLIA  Els representants del club i de l'ajuntament durant la presentació dels actes del 75è aniversari

ajuntament

haurà samarretes antigues, fitxes, 
documents "i la federació apor-
tarà material històric d'equips 
catalans", afegeix Nuez.

En els partits que els diferents 
equips de l’entitat juguin el cap 
de setmana del 6 d’octubre, els 
jugadors i jugadores saltaran a la 
pista vestits amb una samarreta 
commemorativa, que serà, com a 
característica especial, de màniga 
curta. "Ens ha costat molt trobar 
el teixit perquè les mànigues no 
molestin; la intenció és que es 
pugui utilitzar quatre o cinc ve-
gades al llarg de la temporada", 
explica el president. 

Durant l’acte de presentació, 
Josep Monràs, alcalde de Mollet, 
va confirmar el compromís de 

l’Ajuntament de cobrir la pista ex-
terior del Pavelló Municipal Plana 
Lledó “que preveiem que estarà 
a punt de cara a la propera tem-
porada”.

Un projecte engrescador
Carlos Nuez va confirmar la inten-
ció del club de fer, de cara a la pro-
pera temporada, un projecte espor-
tiu per al primer equip que il·lusioni 
a l'afició molletana. "Hi haurà mol-
tes cares noves per fer un equip 
competitiu que pugui aspirar a 
tot". Però el president sap que no 
tot seran els fitxatges. "Esperem 
que les lesions ens respectin més 
que aquest any, perquè està sent 
una temporada molt dura en 
aquest sentit". i oriol font

Partit clau per al 
Parets a Manyanet

El Mollet HC visita
la pista del Vic

PARETS. Després de la derrota 
contra el Banyoles i la jornada 
de descans, el CH Parets enca-
ra la recta final de la lliga amb 
l'objectiu de la permanència.  
Objectiu que passa per guanyar 
dissabte el Manyanet, rival di-
recte amb tres punts menys.

MOLLET. Amb un partit menys 
–l'ajornat que havia d'enfron-
tar al Mollet HC i el Sant Feliu 
de Codines–, els molletans són 
11ns a un punt de la zona de 
promoció pel descens. Diumen-
ge visiten la difícil pista del Vic, 
que són sisens amb 37 punts.

BÀSQUET | Lliga EBA

HANDBOL | Lliga Catalana

HOQUEI | Primera Catalana

El Recanvis Gaudí 
espera dissabte 
el Palma Air Europa
MOLLET. El Recanvis Gaudí rebrà 
dissabte (17 h al Plana Lledó) el 
Palma –un equip que està anant 
de més a menys–. Els illencs 
sumen dos punts i una posició 
més que els molletans –que 
són sisens–. Una derrota local 
despenjaria definitivament a 
l'equip de Pau Garcia dels pri-
mers llocs de la taula.

28-29 d'abril
Torneig Nivell A

1 de maig
Torneig nivell B-C

9 de juny
Torneig de 3x3 i de Tir lliure

16 de juny
Campionat de Catalunya 
de 2 Ball

29 de juny - 1 de juliol
Formació d'entrenadors

11 d'octubre
sopar institucional

11-31 d'octubre
exposició al CC La Marieta

ACTES DESTACATS

75è aniversari

Aquests 
dies, 
coindicint 
amb la data 
exacta del 
75è aniversari. Tots els 
jugadors i jugadores del 
club vestiran amb una 
samarreta commemorativa 
de màniga curta en 
els partits.

6 i 7 
d'octubre
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El CD la Concòrdia 
s'enfronta al San 
Vicente Hércules

LA LLAGOSTA. A falta de vuit jor-
nades per acabar la lliga, el CD la 
Concòrdia continua a la part alta 
de la classificació. Les llagosten-
ques són segones, empatades 
amb el Ciutat de Torrent i a cinc 
punts del líder, el Femisport Pa-
lau. Dissabte rebrà el San Vicente 
Hércules, equip que està lluitant 
per evitar el descens. En el partit 
d'anada, la Concòrdia va guanyar 
a domicili per un clar 3 a 7. 

FUTBOL SALA | Segona Divisió

MONTORNÈS. Dimecres es va fer 
l'entrega de premis als atletes 
locals que conclou els actes de la 
Mitja de Montornès. L'escenari va 
ser l'Hotel Augusta de Vilanova 
del Vallès i es va reconèixer els 
atletes millors classificats de cada 
una de les poblacions per on pas-
sa la prova atlètica –Montornès, 
Montmeló, Vilanova i la Roca–.
  De Montornès, els guardonats 
van ser Alberto Viera i Begonya 
de Gregorio; de Montmeló, Héctor 
González i Isabel Vázquez; de Vi-
lanova, Alfonso Carretero i Sílvia 
Cedillo; i de la Roca, Alexandre 
Pagès i Vanesa Sancho, que també 
van guanyar el premi de primers 
en passar per la plaça de l'Era de 
la Roca –punt més allunyat de la 

sortida de la cursa– i el de primers 
roquerols en passar per la Roca. 
Els premis van ser entregats pels 
alcaldes de les quatre poblacions 
–José Antonio Montero, Antoni 
Guil, Yolanda Lorenzo i Carles 
Fernández–.

La Mitja solidària
A l'acte també es va fer entrega 
dels xecs a les entitats amb les 
que enguany ha volgut col·laborar 
la Mitja. Primer es va fer entrega 
de la recaptació íntegra de la Mini 
Solidària –1.200 euros– a la Creu 
Roja de Granollers. El segon xec 
–de 1.000 euros, que surt de la do-
nació de Henkel de 0,5 euros per 
cada inscrit– va ser per a la Fun-
dació Esclerosi Múltiple. 

ATLETISME |  Mitja Marató   VA TENIR LLOC A L'HOTEL AUGUSTA

La Mitja reconeix els millors 
atletes locals d'enguany

o. font

PREMIATS  L'últim acte de la Mitja Marató de Montornès

EQUIPAMENTS  CANVIS AL JACUZZI I A L'AIRE CONDICIONAT

MOLLET. El centre esportiu Ca 
n'Arimon està invertint 200.000 
euros en la zona d'aigües i la re-
frigeració de l'espai. Els propers 
dies ja es podrà utilitzar el nou 
jacuzzi, on s’han substituït els dos 
vasos antics per una piscina mix-
ta d’obra. En la instal·lació també 
s'hi han col·locat dues tumbones 
per estirar-se i relaxar-se. L'al-
tra millora que es durà a terme a 
partir de diumenge serà el canvi 
de tota la planta refrigeradora del 
centre per una altra molt més efi-
cient. S'aconseguirà així millorar 
el rendiment de l’aire condicionat 
del club, així com també ajudarà 

a mantenir l'aigua calenta en els 
períodes necessaris. Durant la 
setmana que es realitzarà el can-
vi, i per evitar possibles molèsties 
als usuaris, hi haurà un reforç de 
l’aire condicionat als punts més 
crítics de la instal·lació.

Activitat dirigida de Ballet Flow
El centre ofereix als seus usuaris 
una nova activitat dirigida, el Ba-
llet Flow. Està inspirada en un en-
trenament de ballet barrejat amb 
elements de fitness. L'activitat 
reforça un treball cardiovascular, 
l'enfortiment muscular i l’alinea-
ció de l’esquena. 

Ca n'Arimon destina 
200.000 euros a millorar 
les seves instal·lacions

Torna la Mini de Montmeló
MONTMELÓ. Diumenge tindrà lloc la 29a edició de la Mini Marató escolar 
de Montmeló. A partir de les 10 h, la Quintana tornarà a ser l'escenari 
de celebració d'aquesta clàssica prova d'atletisme escolar. Joves atletes 
des de P4 fins a infantil participaran en les 13 curses d'enguany. Les 
inscripcions es poden fer fins 30 minuts abans de cada cursa.  

CONCÒRDIA - SAN VICENTE 
Dissabte, 17 h El Turó
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MONTMELÓ. Fins diumenge, el Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya aco-
llirà el Espíritu de Montjuïc, un es-
deveniment en què els assistents 
podran gaudir de les curses de les  
Peter Auto Series entre els més de 
200 cotxes clàssics que s’hi reuni-
ran. Cotxes com el Chevron B21, 
el Porsche 910 i el Porsche 917  
–vestit amb els colors de Martini– 
o l'Alfa Romeo T33. Però potser el 
major alicient serà veure en direc-
te el Ferrari 250 GTO, el cotxe més 
car del món valorat en 35 milions 
d’euros i que va participar, a prin-
cipis dels seixanta, en curses tan 
mítiques com les 24 Hores de Le 
Mans amb pilots com Carlo Maria 
Abat i Colin Davis al volant. "Hi ha 
gent que col·lecciona art, nosal-
tres el pilotem, perquè al Circuit 
tindrem vehicles molt especials 
que són autèntiques obres d'art 

espíritu de montjuïc

MOTOR  ES PODRÀ VEURE EL FERRARI 250 GTO, EL COTXE MÉS CAR DEL MÓN

Els clàssics tornen al Circuit 
amb l'Espíritu de Montjuïc

PITCH & PUTT  VA SER L'ÚNICA DONA DEL TORNEIG

SANT FOST. La santfostenca Pilar 
Montero va guanyar la primera 
edició de la Ryder Cup America de 
pitch & putt com a membre de la 
selecció europea.

Europa va guanyar a la selecció 
d'Amèrica del Sud per un incon-
testable 24,5 a 9,5 –resultat que 
demostra la superioritat europea 
en aquest esport– i es va procla-

mar campiona. Dels 11 jugadors 
que formaven part del combinat 
europeu, cinc eren catalans. Mon-
tero –de 67 anys– va ser l'única 
dona que va participar a la compe-
tició i va aconseguir tres dels qua-
tre punts que va disputar. Aquest 
títol se suma a la llarga llista de 
títols que ha obtingut, com els nou 
de Campiona de Catalunya. 

Pilar Montero guanya
la Rider Cup amb Europa

Jubal Edo, plata 
a l'Estatal amb la 
selecció catalana

El CF Mollet UE 
busca la quarta 
victòria seguida

Activitats a Les 
Vernedes pel dia 
de l'Activitat Física

El llagostenc Jubal Edo va quedar 
subcampió d'Espanya de natació 
adaptada amb Catalunya en el 
Campionat de Comunitats Autòno-
mes que va disputar-se el 24 i 25 
de març a Castelló. La campiona va 
ser València amb 658 punts –tres 
més que Catalunya–. Edo va pujar 
al podi en diverses modalitats.

MOLLET. El CF Mollet UE intentarà 
seguir la bona dinàmica que l'ha 
portat a sortir de la zona verme-
lla de la taula. Els homes de Man-
ga-Viale han sumat tres victòries 
consecutives i han escalat fins a 
l'11a posició, però, tot i estar tres 
llocs per sobre des descens, con-
tinuen a dos punts del pou. Diu-
menge s'enfronten al Sant Joan de 
Montcada, equip que supera els 
molletans per sis punts. “Visitem 
el camp més petit de la catego-
ria, on segur que hi haurà molt 
joc directe i segones jugades, 
així que sense dubte serà un 
partit molt competit i haurem 
de jugar com estem fent darre-
rament”, comenta Albert Manga. 
Una victòria donaria molt d'oxi-
gen al CF Mollet UE. 

Durant tot el dia, i amb motiu del 
Dia Mundial de l'Activitat Física, 
el CEM Les Vernedes organitza 
activitats especials –com córrer a 
la cinta durant 10 minuts, nedar a 
la piscina durant 5 minuts o fer el 
màxim nombre de repeticions en 
el circuit de la sala SGT– per su-
mar minuts d'exercici.

NATACIÓ ADAPTADAFUTBOL | Primera Catalana

POLIESPORTIU

dignes d'estar en un museu", as-
senyala Jesús del Pozo, l'organitza-
dor i promotor de l'esdeveniment. 

Però al Circuit hi haurà més que 
cotxes, ja que el traçat es transfor-
marà en un parc temàtic inspirat 

en les curses dels anys 60 i 70. 
També s’instal·larà una carpa de 
circ, on petits i grans podran gau-
dir de l’homenatge a Charlie Rivel 
i Los Pallasos de la Tele, a més de 
balls, jocs i putxinel·lis. 

CURSA  Més de 200 cotxes participaran en aquest esdeveniment del Circuit

MOLLET.  La patinadora molleta-
na Júlia Marco s’ha classificat per 
disputar el Campionat d’Europa 
i el Mundial de patinatge artís-
tic. Marco, que a nivell individual 
competeix amb el CPA Mollet, ha 
aconseguit els bitllets per a les 
dues competicions a nivell col·lec-
tiu gràcies al xou petit amb què 
competeix formant part del CP Al-
dea. Domam’m les ha portat a gua-
nyar el campionat de Catalunya i 
el d’Espanya –que els dóna accés a 

arxiu

PATINATGE ARTÍSTIC  EL CAP DE SETMANA DISPUTA L'ESTATAL DE FIGURES OBLIGATÒRIES

JÚLIA MARCO

Júlia Marco, classificada 
per a l'Europeu i el Mundial

la resta de proves que conformen 
el panorama internacional de pa-
tinatge artístic–. El Campionat 
d’Europa es disputarà del 27 al 29 
d'abril a Lleida, i el Mundial serà a 
l’octubre a França.

El cap de setmana, Marco, jun-
tament amb tres patinadores més 
del CPA Mollet –la seva germana, 
Paula Marco; Marta Sallent i Adri-
ana Villalta– disputarà el Campio-
nat d’Espanya de Figures obliga-
tòries. 

S. J. MONTCADA - CF MOLLET UE  
Diumenge 12 h, Sant Joan
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'Clic!', nova obra de RiallesLes bestioles protagonitzen el Dia del Llibre Infantil
El Teatre Can Rajoler de Parets acull 
diumenge (18 h) l'obra de teatre 
Clic!, emmarcada en la programació 
Rialles. Es tracta d'un espectacle 
infantil de la companyia Jordi del Rio.

La biblioteca la Grua de Montmeló celebra aquest divendres (18 h) el Dia 
Internacional del Llibre Infantil amb l'hora del conte que portarà a terme 
Jèssica Cabezas i on les bestioles prendran vida i seran les protagonistes
de divertides i interessants històries. Serà una hora plena de contes 
i bestioles, especialment recomanats per als infants de 2 a 5 anys.

CULTURA

TEATRE  L'ESPAI CULTURAL MONTBARRI ACULL UNA NOVA PROGRAMACIÓ CULTURAL

'Montbarri aixeca el teló' porta 
una desena d'espectacles
MONTORNÈS. L’espectacle familiar 
La Superbleda d'aquest divendres 
és el tret de sortida de la nova 
temporada de Montbarri aixeca el 
teló, que apropa a l'Espai Cultural 
Montbarri fins al juny una desena 
d'espectacles forans i locals, amb 
el teatre com a reclam principal.

Teatre, titelles, poesia i música 
són les disciplines que es podran 
veure a l'escenari montornesenc, 
que oferirà programació per a tots 
els públics. A més de La Superble-
da, els infants també podran gau-
dir d’espectacles com Mans i La 
mongetera màgica i el taller de 
percussió Sac de trons.

En la nova programació també 
hi ha propostes adreçades al pú-
blic adult, com Clochard, una obra 
de teatre còmic dirigida per Paco 

Mir del Tricicle. Altres obres que 
es podran veure aquests mesos a 
Montbarri són El millor de tots i 
Acosadxs dels grups de teatre so-
cial del Centre Infantil La Peixera 
i el Centre Juvenil Satèl·lit; No es 

la Bleda

INFANTIL  Comença aquest divendres amb l'obra familiar La Superbleda

país para negras, de Las negras; 
¿Quién quiere un milagro?, del 
grup d’adults de l’Aula de Teatre i 
La increíble historia de la chica del 
telegramamusical, del grup avan-
çat de l’Aula de Teatre.   

MOLLET.  L'escola de dansa i teatre 
de Mollet La Tramolla commemo-
ra diumenge (10 h) el Dia Mundial 
del Teatre amb un taller gratuït a 
càrrec de l'actriu, regidora i di-
rectora Mònica Lucchetti, amb 20 
anys d’experiència com a actriu i 

professora de teatre.
El taller, que porta per títol Jug-

Art, perdent-li la por al text teatral, 
convida a aproximar-se als textos 
dramàtics més importants per 
reinterpretar-los, desmuntar-los 
i refer-los a partir del joc, perquè 

MOLLET.  L'Associació Artística 
Encert de Sabadell representarà 
diumenge (18 h) l'obra Ai, carai! 
a la sala Fiveller. Es tracta d'una 
obra escrita pel dramaturg Josep 
Maria Benet i Jornet i que es va re-
presentar per primer cop el 1989.

Pel que fa al grup sabadellenc, 
Josep Salomó ha dirigit l'adapta-
ció d'aquesta divertida comèdia , 
l'estrena oficial de la qual va tenir 

lloc el 17 de març a l'Estruch.
Ai, carai! explica la història d'un 

periodista reconegut que està 
canviant de pis. Entre les mudan-
ces ha de bregar amb el seu pare 
malalt, la seva nòvia que sedu-
eix el seu fill i un amic que acaba 
d'atracar un banc i busca refugi. 
Es tracta d'una crítica social a 
l'Espanya de 1989, que ben bé po-
dria ser una crítica actual. 

Taller gratuït a la Tramolla 
pel Dia Mundial del Teatre

La sala Fiveller acull l'obra 
'Ai, carai!' de Benet i Jornet

L'ESCOLA DE DANSA I TEATRE ORGANITZA UNA ACTIVITAT PER PERDRE LA POR AL TEXT TEATRAL

TEATRE  L'ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA ENCERT ACTUARÀ A MOLLET

deixin de ser un mur i esdevinguin 
una eina al servei dels actors.

Es tracta d'una activitat oberta 
a tots els majors de 13 anys, amb 
inscripció prèvia mitjançant el 
correu info@latramolla.cat.

Un any més, La Tramolla torna 
a sumar-se a les celebracions del 
Dia Mundial del Teatre, que des de 
1962 se celebra cada 27 de març i 
es tracta d'una jornada de promo-
ció i reivindicació d'aquesta disci-
plina artística. 

PARETS. El monologuista gallec 
Oswaldo Digón presenta dissabte  
(22.30 h) l'espectacle Gente triste 
a la Sala Basart Cooperativa de 
Parets. Es tracta del seu darrer 
monòleg, adreçat "a tots aquells 
que no són uns tristos".

Imagineu-vos que sou a casa i 
rebeu la carta d’un desconegut. 
Imagineu que és un tipus malen-
coniós, avorrit, d’aquells que als 
casaments diu "no llenceu arròs 
als nuvis, que se’l mengen els 
coloms!". D’aquells que, quan van 
de vacances, el primer que com-
pren és el bitllet de tornada. Dels 
que no llepen la tapa del iogurt 
perquè tenen por de tallar-se. 

Dels que miren el temps al tele-
text. Què pensaríeu si llegiu que el 
motiu de la carta és demanar-vos 
un favor? Què us passaria pel cap 
si l’escrit anés acompanyat d’un 
sofà? Surrealista, oi?

Tot això és el que li va passar a 
Digón, que durant els 75 minuts 
que serà sobre l'escenari, explica-
rà als espectadors per què va re-
bre aquesta carta, quin és el favor 
que li demanen i, el més inquie-
tant de tot, qui és aquest trist que 
va per la vida regalant sofàs  

MONÒLEG  L'ARTISTA GALLEC PORTA LA SEVA NOVA OBRA

'Gente triste' a Parets,
de la mà d'Oswaldo Digón

Ds 7 d'abril, 22.30 h
Sala Cooperativa. Preu: 7 €
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dissabte 7

diumenge 8

divendres 6

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

Cel mig ennuvolat a primera 
hora, núvols alts que aniran 
a més durant el dia i que 
taparan el cel completament.

Un altre dia amb molts 
núvols, amb ruixats febles al 
migdia i temperatures lleu-
gerament més baixes.

Dia gris i plujós, amb rui-
xats,  sobretot al matí però 
no  descartables a la tarda, 
i temperatures més baixes.

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, 29 18ºC  10ºC     14ºC  -   31 km/h SE 

DIVENDRES, 30 19ºC  9ºC     14ºC  -   42 km/h W

DISSABTE, 31 17ºC  7ºC     17ºC  -   47 km/h WNW

DIUMENGE, 1 16ºC  4ºC     14ºC  -   31 km/h SE

DILLUNS, 2 18ºC  6ºC     15ºC  -   21 km/h SE 

DIMARTS, 3 20ºC  10ºC     18ºC  -   24 km/h SE

DIMECRES, 4  22ºC  12ºC     21ºC  -   44 km/h W 

=

MÚSICA  EL FESTIVAL DE MÚSICA FEMINISTA DE MARTORELLES TORNA A LA MASIA DE CARRENCÀ

El Carrancà Cony celebra
dissabte la seva segona edició
MARTORELLES. El Carrancà Cony 
celebrarà dissabte (de 19.30 h a 3 
h) la seva segona edició. Es tracta 
d'un festival de música feminista 
que organitza el col·lectiu femi-
nista FemRevol a la masia de Car-
rencà.

Des de l'organització assegu-
ren que després d'un any encara 
es troben estancades en la matei-
xa realitat: "en el món de l'art i, 
específicament, en l'àmbit de la 
música, encara se'ns tracta com 
a agents de consum i no com a 
generadores de cultura i, tot i 
que aconseguim accedir als es-
pais i participem en projectes, 
no se'ns contracta". Per tot ple-
gat, aquest festival reivindica la 
presència de les dones (cis, trans 
i queer) als escenaris.

La programació engegarà a les 
19.30 h amb la projecció del docu-
mental Las que faltaban, enregis-
trat per les components del grup 
Mafalda, Vera Carrión i Bárbara 
López. El vídeo qüestiona la man-
ca de dones sobre els escenaris 
musicals. Es tracta d'un relat que 
mostra els rols i les discriminaci-

ons que pateixen les dones en el 
món de la música, així com una 
mirada de "sororitat i feminis-
me", apunten les organitzadores.

Tot seguit serà el torn per als 
concerts musicals. Els assistents 
podran gaudir del grup Pasquines, 

carrancà cony

daydream

FEMINISME  FemRevol reivindica la presència de les dones als escenaris

RÈCORD  L'escenari més gran d'Europa, instal·lat el cap de setmana al Circuit

un projecte musical, poètic i refle-
xiu que pretén ser altaveu de de-
núncia, les rockeres Fancy Candy 
Girls, el flamenc fusió de Maruja 
Limón, i el petardeo bailongo de 
Dj's M & M'S. A més, la nit també 
estarà plena d'altres sorpreses.   

MOLLET.  Aquest  divendres  (de 
21.30 h a 1.30 h) tindrà lloc la 
tercera i darrera  semifinal  del  
DevilFest al Centre Cívic Can Pan-
tiquet, el concurs organitzat per 
l'Associació de Música i Art de 
Mollet (AMAM) que busca la mi-
llor banda emergent de música 
metal. Els grups Hekatombe, 69 

Válvulas, Liver Killer i Dr. Wol-
fenstein protagonitzaran quatre 
hores de música amb les poste-
riors valoracions: el públic esco-
llirà un finalista i el jurat n'esco-
llirà l'altre.  Totes quatre bandes 
lluitaran musicalment per ser els 
cinquens i sisens finalistes de la 
setena edició del DevilFest. És a 

Darrera semifinal del
festival DevilFest de Mollet

QUATRE GRUPS DE MÚSICA EN BUSCA D'UNA FINAL PER SER LA MILLOR BANDA METAL EMERGENT

dir, els últims a classificar-se.
De moment ja n'hi ha quatre, 

que són Born In Exile, Against the 
Inspiration (primera semifinal), 
Debone i Saltimbankya (segona 
semifinal). 

Tots sis finalistes actuaran el 28 
d'abril (de 18 h a 1 h) en la final 
per guanyar el DevilFest. Serà al 
Mercat Vell en un festival en què 
també participaran els guanyadors 
de l'edició de l'any passat, Arcanus. 

L'entrada per a la sessió d'aquest 
divendres costarà tres euros. 

MONTMELÓ. Els organitzadors del 
Daydream Festival estan "satis-
fets" per com es va desenvolupar 
aquesta primera edició, que va 
rebre 10.000 persones divendres 
i 14.000, dissabte. Tanmateix, no 
tot va anar de cara. Guillermo Her-
naiz, cap de premsa del Daydream, 
explica que dissabte "hi va haver 
amenaça de cancel·lació a causa 
de la forta ventada", i es va haver 
de posposar l'inici de la jornada, 
prevista pel migdia, fins a les 21 
h. Tot i això, Hernaiz explica que 

"els dj de primera hora de la 
tarda es van reciclar més tard", 
i que "els dj van sortir satisfets".

El quart tinent d'alcalde de 
Montmeló, Lluís Esteban, afirma 
que l'Ajuntament no ha pogut va-
lorar l'impacte que ha tingut el fes-
tival al poble, però "és una bona 
notícia no haver rebut opinions 
negatives". El soroll causat sí que 
va molestar alguns veïns de pobla-
cions pròximes com Parets o Lliçà, 
però Esteban assegura que "hi ha 
hagut poques queixes".  

LA SEGONA JORNADA ES VA POSPOSAR DIVERSES HORES

El Daydream, afectat per les 
fortes ventades de dissabte

Torna la Discoteca Teatre
MOLLET. Per tercer any consecutiu, torna la Discoteca Teatre. Serà el dis-
sabte 14 d'abril. La mítica discoteca molletana, que va estar oberta del 
1981 al 1996, reviurà per segon any seguit a la sala Aigua de Canovelles; 
el primer homenatge es va fer el 2016 a la discoteca molletana Bluemoon 
- Bocaccio. Les entrades (12 euros amb copa inclosa) es poden reservar 
al telèfon 691 616 559, i els assistents a la sala podran gaudir de la millor 
música de les dècades dels 80 i 90. Fins i tot amb alguna sorpresa: en les 
darreres edicions van actuar-hi els grups Ku Minerva i Viceversa. 
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Més d'un centenar de persones van participar diumenge de Pasqua al migdia 
al Mercat Vell de Mollet en el dinar de celebració del 25è aniversari de  
l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. A més del dinar d'aniversari 
–amb pica-pica, paella, beguda i postres–, la celebració també va comptar 
amb un seguit de paradetes durant tot el matí amb material de col·leccionisme.

25 anys de l'Associació de Col·leccionistes

Processó del silenci a Martorelles
La Confraria La Santa Espina Armats i Vestes va ser l'encarregada un any 
més, la nit de Dijous Sant, d'organitzar pels carrers del poble la processó del 
silenci, l'acte més solemne de la Setmana Santa al municipi. El seguici, 
que compta amb el suport de diverses entitats, està protagonitzada per 
desenes de personatges caracteritzats de romans durant la mort de Jesús.

maria pugès

TRADICIÓ  ÉS L'ACTE MÉS SOLEMNE DE LA SETMANA SANTA

Mones endiablades d'aniversari
El Ball de Diables de Mollet va celebrar diumenge una nova activitat 
emmarcada en la celebració pels seus 35 anys d'història. I ho va fer amb 
una cercavila seguida d'animació a la plaça Catalunya. La cirereta de la 
festa la van posar les mones que va fer la pastisseria Prat de Mollet amb  
el logo de l'entitat i l'escrit "35 anys Ball de Diables Mollet del Vallès".

gerard magrinyà

POPULAR  EL BALL DE DIABLES DE MOLLET CELEBRA 35 ANYS

LA LLAGOSTA. La Casa de Andalucía 
organitza dissabte (19 h, al Centre 
Cultural) un nou intercanvi cultu-
ral, en aquesta ocasió amb l'actua-
ció del Centro Cultural Andaluz de 
Viladecans i l'Asociación Andaluza 
d'Horta de Barcelona. Com és habi-
tual, a l'escenari també hi pujaran 
els quadres de ball de l'entitat: Al-
garabía, Azahar, Cristina i Meritxell.

D'altra banda, el 30 d'abril és 
la data límit per inscriure's al 35è 
Concurs de Cante Jondo Ciutat de 
la Llagosta convocat també per la 
Casa de Andalucía. En aquesta oca-
sió el certamen estarà dedicat a 
Antonio Peña, cantaor de l’Hospi-
talet de Llobregat que ha guanyat 
en més d’una ocasió el concurs lla-
gostenc. Enguany s’ha incrementat 
la quantitat del primer premi, que 
passa de 1.000 a 1.200 euros. 

Nou intercanvi 
cultural de la
Casa de Andalucía

MARTORELLES. La plaça El·líptica 
de Can Sunyer de Martorelles serà 
l'escenari, diumenge al matí, d'11 
a 14 h, d'una ballada de roda a càr-
rec de diverses agrupacions de ball 
de gitanes de l'entorn. En aquesta 
ocasió, a més de les quatre colles 
de l'Agrupació Ball de Gitanes de 
Martorelles també hi participaran 
les colles de Cerdanyola, Canove-
lles, Llinars del Vallès i Montmeló. 
En acabar hi haurà un vermut per 
als assistents i el sorteig d'un per-
nil. En cas de pluja la ballada tin-
drà lloc a l'Envelat de Carrencà. 

El Ball de Gitanes
sortirà diumenge al 
carrer a Martorelles

MOLLET. El Centre Cultural La Ma-
rineta acull dissabte (18.30 h) la 
presentació del llibre Els orígens 
del fet casteller. Del Ball de Va-
lencians als Xiquets de Valls. Del 
segle XVIII al 1849. Aquesta serà 
la presentació oficial del llibre a 
les comarques del Vallès Orien-
tal i Occidental i el Maresme. La 
publicació és el resultat de la cà-
tedra signada entre la Universitat 
Rovira i Virgili i la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls el febrer de 2017. 
A la presentació hi participaran 
el doctor en Història i autor de 
l'obra, Alexandre Cervelló Salva-
dó, així com membres de la Colla 
Vella dels Xiquets de Valls.  

Els orígens del fet 
casteller, explicats 
en un llibre

MONTORNÈS. L'associació mon-
tornesenca Valhalla - El Descanso 
del Guerrero organitza dissabte 
una activitat de rol en viu a l'espai 
municipal de Can Xerracan (20 h).

Es tracta d'una activitat en la 
qual "els jugadors interpreten 
el paper d'uns personatges 
imaginaris i es relacionen amb 
un entorn preparat com si fos 
un plató o un escenari, i on so-
vint han de col·laborar per dur 
a terme diferents objectius o 
proves", explica Christian Clara-
munt, president del Valhalla.

El joc s'anomena Vampiro: La 

Mascarada, i els personatges són 
vampirs de diferents classes que 
viuen en secret entre la societat.

Aquesta partida trobarà en 
una noia un dels papers centrals. 
Des de l'associació cercaven una 
actriu per representar "un per-
sonatge mític de l'antiguitat 
que tots coneixem i de qui fins 
i tot s'han fet pel·lícules". Clara-
munt afirma que "tradicional-
ment s'han interessat més els 
nois que les noies pels jocs de 
rol, però per sort cada cop és 
més sovint que elles participin 
d'aquestes activitats".   s.c.

ROL  L'ESPAI CAN XERRACAN ACULL UN JOC DE ROL EN VIU

Nit de vampirs a Montornès 
amb l'associació Valhalla

ass. col·leccionistes
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Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

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

Si us agraden les pizzes picants a 
LA TOMATE MAGIQUE n’hi troba-
reu una bona selecció. Una de les 
més saboroses i tradicionals és la 
Mexicana, una combinació extra-
ordinària dels ingredients que 
sempre tenen més bona accepta-
ció: tomàquet, olives, vedella pica-
da, blat de moro, pebrot i formatge 
emmental. Tot el sabor de Mèxic 

concentrat en una sola pizza, i ben 
amanida, si voleu, d’un oli picant de 
primeríssima qualitat. A més, per 
acompanyar la Mexicana, res mi- 
llor que fer-ho amb un bon vi d’en-
tre l’extensa selecció que hi ha a la 
casa. Veniu a gaudir de les millors 
pizzes picants; de ben segur que 
la nostra Mexicana no us deixarà 
indiferents!

Pizza Mexicana
Tomàquet, vedella picada, blat de moro, 
olives, pebrot 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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De les fl ors
dels arbres 

de l’amor o de 
les pruneres a 
la primavera...

 ... a les fulles 
dels gingkós o 

dels aurons 
a la tardor
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