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ÓSSOS GEGANTINS Els Óssos del Pirineu van acabar a Prat de la Riba diumenge al migdia, quan es va concentrar un públic més nombrós / foto: g.m.
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EN PORTADA

Injecció de la Diputació
per a equipaments
L'organisme atorga més de 865.000 euros en ajuts per
a la millora d'espais als ajuntaments baixvallesans
BAIX VALLÈS. La Diputació de Barcelona invertirà més de 865.000 euros durant els anys 2018 i
2019 en la millora general de diversos equipaments municipals al Baix Vallès, especialment en
els àmbits educatiu, esportiu, bibliotecari, cultural, patrimonial i de mercats. Les subvencions
formen part d'un ampli programa d'ajuts de la Diputació, valorat en 30 milions d’euros, per ajudar
els governs locals a reformar, millorar i mantenir
els equipaments municipals de la demarcació,
sobretot pel que fa a la seguretat i l'accessibilitat
dels equipaments, així com afavorir-ne l’eficiència, l’estalvi energètic, l’ús d’energies renovables
i la millora de la gestió energètica. El pla, impulsat durant dos anys, s’incorpora dins del Pla
Xarxa de Governs Locals de la Diputació, i
en aquesta ocasió beneficiarà més de 600
equipaments de la demarcació. Els ajuntaments van presentar les sol·licituds a la
Diputació –que finança el 100% dels projectes– a final de l'any passat. i

MONTORNÈS
107.600 euros (2019)

A Montornès, la Diputació invertirà 50.000 euros en nous
equipaments escènics per al
Teatre Municipal; 12.600 per
al canvi de punts de llum a
leds a la Biblioteca Municipal
i 45.000 per fer actuacions
a la zona arqueològica del
Castell de Sant Miquel.

PARETS
133.193 euros (2018-2019)

A Parets la subvenció serà de
133.193 euros, dels quals 50.000
seran per renovar els equipaments
d'il·luminació espectacular del Teatre Can Rajoler, i 50.000 més per a
nous equipaments audiovisuals del
mateix teatre. A la Biblioteca Infantil
i Juvenil Can Butjosa s'hi destinaran
els 33.193 euros restants per reparar canals i per pintar l'interior i
l'exterior de l'equipament.

SANT FOST
19.560 euros (2019)

La subvenció atorgada a Sant Fost
es destinarà a la Biblioteca i serà per
implementar xips de tecnologia RFID,
ampliar el fons documental, adquirir
una màquina d'autopréstec i instal·lar
pantalles informatives.

MOLLET
298.855 euros
(2018-2019)

MONTMELÓ
165.000 euros (2018-2019)

A Montmeló s'invertiran 24.000 euros a renovar el mobiliari de la zona infantil i la retolació de la Biblioteca, 50.000
a adequar els patis de les escoles Sant Jordi i Pau Casals,
17.000 a reformar el Bibliopati de l'escola Pau Casals, 14.000
a substituir les calderes d'ACS i calefacció del Pavelló Municipal i 60.000 euros més a millorar l'accessibilitat de la
plaça de la Quintana per al mercat setmanal.

LA LLAGOSTA
14.040 euros (2019)

A Mollet la inversió principal
serà de 81.285 euros i serà
per renovar la teulada de la
Casa Abelló. També es destinaran 35.096 euros a substituir l'ascensor de Can Mulà;
32.474 a substituir l'ascensor
del Mercat Municipal, 50.000
a renovar els tancaments i
les finestres de la Biblioteca,
50.000 a substituir la il·luminació de fluorescents de
Col·legis Nous i 50.000 més
a renovar la il·luminació de
l'Escola del Bosc.

MARTORELLES
127.089 euros (2018-2019)

De la quantitat atorgada a
Martorelles, 27.089 euros seran per implementar la radiofreqüència amb nova senyalització gràfica i per remodelar
alguns espais de la Biblioteca
Montserrat Roig; 50.000 seran
per renovar els tancaments i els
accessos a les aules de l'Escola
Les Pruneres i 50.000 més per
a la rehabilitació energètica de
l'Escola Simeó Rabasa.

A la Llagosta es destinarà la subvenció a la millora de l'eficiència energètica i climatització de la
Biblioteca Municipal Can Pelegrí, així com a l'adquisició de mobiliari, equipament tecnològic i
d'ús intern i d'una nova bústia de devolucions.
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SOCIETAT

L'Euromillones deixa 61.900 euros a Martorelles

Millores als aparcaments

La sort esquitxava aquesta setmana Martorelles. En el sorteig de
l'Euromillones celebrat dimarts hi va haver una butlleta guanyadora
de tercera categoria a Martorelles a la qual li correspon un premi de
61.924,52 euros. La butlleta va ser validada a Loterías Maite, el punt
de venda número 13.145 de Martorelles, situat al carrer Montnegre, 4.

L'Ajuntament de Mollet ha fet tasques
d'anivellament del ferm als aparcaments de la
plaça de l’Estatut, de l'escola Montseny i del
camp de futbol de la Molletense. Ho ha fet amb
grava sobrant dels treballs de reasfaltatge.

SALUT A LA CIUTAT HI HAURÀ UN DELS PRIMERS CENTRES DE LA COMARCA ESPECIALITZATS EN AQUEST TIPUS D'ADDICCIONS

Mollet tindrà un centre d'atenció
als joves addictes a les pantalles
També donarà assessorament en la prevenció i intervenció de les drogodependències
MOLLET. El Vallès Oriental

s.c.

disposarà d'un centre de prevenció i intervenció en drogodependències, gràcies a la
tasca conjunta de la Diputació
de Barcelona amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i
l'Ajuntament de Mollet. El servei anomenat Spott, que estarà disponible a la masia Can
Lledó de Mollet cada divendres de 9 h a 14 h a partir del
27 d'abril, serà un dels pocs
de la comarca especialitzats
en l'atenció a les addiccions
dels joves a les pantalles.
PRESENTACIÓ David Ricard, Ana M. Díaz i Yolanda Moragues
Una psicòloga i una treballadora social donaran atendemandes de gent que sol·licita
capacitats educatives.
ció i suport per reduir o aturar les
La cap del Servei de Suport de suport per l'addicció a les panaddiccions a les substàncies i a les Programes Socials de la Diputació talles". Moragues també creu que
pantalles, acompanyant i atenent de Barcelona, Yolanda Moragues, "està creixent la sensibilització
els adolescents perquè abandonin va explicar dimecres en la pre- i la necessitat de contrarestar
aquestes conductes i assessorant sentació d'Spott Vallès Oriental com a pare o com a mare la perles famílies per reforçar les seves que "cada cop s'incrementen les cepció que l'adolescent té que
allò que fa és normal". A més, va
destacar que a les addiccions més
comunes -mòbil, xarxes socials o
videojocs- darrerament s'han afegit "les apostes en línia".
Per altra banda, pel que fa al
tractament, va afegir que hi ha una
diferència ben gran amb l'addicció
a substàncies, i és que les pantalles
no desapareixeran: "una perso-

na pot fumar haixix i decidir
que l'haixix desapareix de la
seva vida; però les pantalles
no deixaran d'aparèixer, i els
adolescents seguiran tenint
mòbil i utilitzant les pantalles de l'escola". Per aquest
motiu, des d'Spott cerquen
"l'encaix entre l'ús quotidià i
la situació problemàtica".

Mollet, seu del Vallès Oriental
Spott Vallès Oriental és un espai descentralitzat del servei
d'Spott –amb seu central a
Barcelona–. L'elecció de Mollet com a ciutat on situar Spott
és per "omplir un buit" que
hi havia a la comarca, segons va
explicar el president del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, David Ricart, a la roda de premsa de
presentació del servei. Ricart va
recordar que a la comarca ja hi ha
en funcionament cinc plans municipals o mancomunats, però cap
d'aquests serveis cobria Mollet. La
regidora de Serveis Socials i Salut
Pública, Ana María Díaz, va assegurar que "integrar aquest nou
centre serà un pas important
per atendre ja no només els menors de Mollet, sinó també els
de tota la comarca”. s.carrillo

MEDI AMBIENT

Es talen nou
pollancres en mal
estat del carrer
de l'Estació
LA LLAGOSTA. L’Ajuntament ha inici-

at aquesta setmana la tala de nou
pollancres al carrer de l’Estació
que segons un informe tècnic de
l'empresa Árbol, Investigación y
Gestión SL es troben en mal estat
i presenten deficiències que poden
ocasionar-ne la caiguda. L’empresa
que està portant a terme els treballs, per un import de 3.420 euros, és Parcs i Jardins de Catalunya
SL. Ara s'ha deixat només la base
de l’arbre, i en uns mesos es traurà. Està previst substituir aquests
nou pollancres per un altre tipus
d’arbre que s’adapti més al medi
urbà. Durant les actuacions, està
prohibit estacionar al carrer Estació entre l’avinguda del Primer de
Maig i el passeig del Pintor Sert.

MOBILITAT

El bus passa de nou
per Can Sunyer
La línia de bus que va de Mollet
fins a Santa Maria de Martorelles
ha recuperat la ruta habitual pels
carrers de Can Sunyer des del dimecres 18 d'abril. Amb les obres
d'urbanització del barri enllestides, el servei de transport públic
(línia 355) tornarà a fer el recorregut previ a les obres de reurbanització del barri.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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CIUTADANIA ES DISSOL FORMALMENT LA JUNTA DEL CASAL D'AVIS DE CAN SUNYER

INSTITUCIONAL SOL·LICITUDS OBERTES FINS AL 14 DE MAIG

Els casals d'avis de Martorelles Montornès busca nou jutge
de pau suplent després
tanquen el procés d'unificació de la renúncia d'Asensio
aj. martorelles

MARTORELLES Després de la unifi-

cació, ara fa gairebé un any, dels
dos casals d'avis de Martorelles, el
de Can Sunyer i La Masia, aquesta
setmana s'ha dissolt formalment
l'antiga junta del Casal d'Avis de
Can Sunyer. Dos representants de
l'antiga junta de Can Sunyer, Juana García-Arcicollar i Pere Farré,
van tancar dilluns el compte corrent de l'entitat, van ingressar els
diners a l'Ajuntament i van formalitzar la dissolució de l'entitat.
Ara fa gairebé un any, els responsables del Casal d'Avis La Masia
van agafar el relleu de la junta de
Can Sunyer amb l'objectiu d'unificar els dos casals i evitar que es
dupliquessin les activitats que organitzaven els dos col·lectius.
Actualment, el Casal d'Avis La
Masia i Can Sunyer compta amb
500 socis, amb una mitjana d'edat
a l'entorn dels 70 anys. Bona part
d'ells participen activament durant
l'any en la trentena d'activitats que
s'organitzen, a banda dels tallers.

s.a.

MONTORNÈS. El consistori de Mon-

A L'AJUNTAMENT Representants de Can Sunyer formalitzaven la dissolució
"Tenim una assistència mitjana de 200 persones per acte,
però el que més agrada són les
excursions mensuals", diu Diego
Fernández, responsable de l'entitat.
"Cada mes fem una excursió cultural i gastronòmica, amb visites
guiades al matí a la tarda, en què
hi participen unes 60 persones".
Fernández valora positivament
la fusió de les dues entitats, així

com el fet que a dia d'avui encara es
mantingui obert diàriament el local
i la cafeteria de Can Sunyer. "Hi havia gent disposada a fer-se'n càrrec, així que ens agrada mantenir els dos espais –Can Sunyer i La
Masia–, malgrat que tots formem
part del mateix casal", diu.
Aquesta setmana uns 200 avis i
àvies han celebrat la festa de Sant
Jordi a l'Envelat x.l.

tornès ha obert una convocatòria
per cobrir el lloc de jutge de pau
suplent després que fa uns mesos
Sergi Asensio renunciés al càrrec.
L’abril de 2016 es va escollir Montserrat Bermúdez com a jutgessa
de pau titular i Sergi Asensio com
a jutge de pau suplent, dos càrrecs per a un període de quatre
anys. Asensio, estudiant de dret,
va decidir aspirar a la plaça per
tal de millorar el seu currículum
i augmentar la seva experiència
professional, i durant el temps que
ha exercit el càrrec s’ha dedicat a
gestionar el registre civil. Asensio
va renunciar-hi al novembre per
motius ideològics. “Ho vaig deixar
quan van empresonar el govern.
Vaig veure que hi havia coses
que no m’agradaven del Consell General del Poder Judicial i
aquesta va ser la meva manera
de protestar”, explica Asensio.
És el ple de l’Ajuntament qui proposa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el candidat
que considera més adient per ocupar el càrrec. Posteriorment el TSJC
ratifica i nomena aquesta figura.
L'actual jutgessa de pau, Montserrat Bermúdez, indica que “es tracta d’un càrrec voluntari que té
una indemnització per part del

SERGI ASENSIO
ministeri, però no compta amb
un sou”. Les competències del jutjat de pau es centren en el registre
civil i l’expedició de documents. A
més, també es realitzen tasques
de mediació, sobretot de conflictes
veïnals. “Normalment la persona
contacta amb la secretària judicial. Després parlem amb l'afectat i intentem parlar també amb
l’altra part, si aquesta vol, per
tal de solucionar el conflicte”,
apunta Bermúdez.
Les persones que vulguin presentar-se al lloc de jutge de pau
suplent, i que ocuparan aquest
lloc fins al 2020, ho podran fer
fins al proper 14 de maig. i
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SEGURETAT AUGMENTEN ELS FURTS DE MÒBILS AL CARRER

Els delictes
es redueixen a
Mollet un 2,6%
MOLLET. El nombre de delictes a
Mollet va baixar el 2017 un 2,6%
respecte a l'any anterior. Aquesta és una de les dades que es van
conèixer dilluns en la junta local de
seguretat, integrada per l'alcalde i
el regidor de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil i representants de la
Delegació del Govern a Catalunya,
Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Municipal de Mollet. Segons les dades
facilitades, els robatoris a domicilis
amb força han baixat un 8,5% i en
empreses un 26%. En aquest sentit, segons la cap de l'Àrea Bàsica
Policial dels Mossos d'Esquadra de
Mollet, Sílvia Catà, una de les prioritats dels cossos policials aquest
2018 és la prevenció de robatoris a
interior de domicilis perquè "malgrat ser una tipologia de delicte
que ha baixat genera molta inseguretat entre els veïns", assegura. La tasca antiterrorista, "perquè
encara estem en un nivell 4", i el
treball conjunt amb la Policia Municipal per treballar l'incivisme i la
inseguretat en espais públics són
les altres dues prioritats de la tasca
policial a la ciutat per al 2018.
La davallada de fets delictius a la
ciutat ha anat acompanyada d'un
augment de l'índex de resolució de
casos i del nombre de detencions,
que ha augmentat un 9%.

Furts de mòbils

En canvi, una de les tipologies de
delictes que ha augmentat són els
furts al carrer, amb un repunt de
robatoris violents per endur-se telèfons mòbils. "Aquests fets han

PLAÇA VACANT A LA
POLICIA MUNICIPAL
L'Ajuntament de Mollet ha obert la
convocatòria per accedir a una plaça
d'agent de la Policia Municipal vacant
a la plantilla en règim de funcionari/
ària de carrera. Es tracta d'una plaça
interdepartamental, és a dir, que hi
poden accedir agents que ja estiguin
treballant en altres comissaries.
augmentat, tot i que hi ha una
part que són simulacions de delicte, perquè hi ha gent que denuncia un fet violent per cobrar
de l'assegurança", indica Catà.

Actuacions proactives

L'alcalde, Josep Monràs, ha destacat la feina conjunta dels cossos
policials i la tasca de prevenció: "El
60% de serveis de Policia i Mossos que operen a la ciutat són
planificats, no són serveis reactius quan passa un delicte, sinó
que hi ha una correcta planificació i aquesta coordinació ha fet
que baixin els delictes".
Altres dades del balanç són la
reducció del 14% d'accidents a la
ciutat, la sensibilització de trànsit
a més de 4.000 infants, l'increment
del nombre de denúncies per civisme a la Policia (relacionades amb
gossos i escombraries i deixalles
a la via pública) i la pujada de serveis de mediació comunitària per
"evitar que els conflictes vagin a
més", apunta Monràs.

MOBILITAT TAMBÉ S'HA INSTAL·LAT UN SISTEMA DE CANALITZACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

Entra en servei
l'aparcament de
la plaça Pere IV
LA LLAGOSTA. La setmana passada
van finalitzar els treballs de condicionament de l'aparcament de la
plaça Pere IV, que s'ha asfaltat i on
s'han senyalitzat una quarantena
de places per a cotxes i mitja dotzena per a motos. L’obra, que ha costat 34.806 euros, també ha permès
instal·lar un sistema de canalització
d'aigües pluvials. La brigada municipal ha de condicionar l'entorn.

La Policia detecta
vehicles circulant
a més de 140 km/h
a Montornès
MONTORNÈS. La Policia Local por-

tarà a terme controls de velocitat de
caràcter sancionador com a mesura
per disminuir la velocitat dels vehicles que circulen per alguns trams
del nucli urbà de Montornès. Segons les dades recollides pel radar
pedagògic instal·lat en alguns punts
de la població els darrers mesos,
s'han registrat puntes de 145 km/h
i 137 km/h a la carretera BV-5001
al seu pas per Can Vilaró, un tram
que està limitat a 50 km/h. També s'han detectat màximes de 120
km/h a l'avinguda Ernest Lluch i
de 71 km/h al carrer del Molí, on la
velocitat està limitada a 40 Km/h.
L'excés de velocitat, a més de comportar multes i retirada de punts
del permís de conduir també està
contemplat al Codi Penal, que recull
penes que poden arribar als 6 mesos de presó si se supera en més de
60 km/h la velocitat reglamentària
en vies urbanes o en més de 80
km/h en vies interurbanes.

x.lloreda

EN SERVEI Dijous de la setmana passada es va senyalitzar l'equipament

Els Bombers
retiren un gran
eixam espontani
en una cabina
vallès visió

ABELLES Un bomber retira l'eixam
MOLLET. Els Bombers van retirar,
dimecres a la tarda, un gran eixam
d'abelles que en molt poca estona
va formar-se en la cabina telefònica del carrer Palaudàries, a tocar
de l'avinguda Jaume I. Es tracta
d'un tipus d’eixams espontanis
molt freqüent durant aquests dies
de primavera. La Policia Municipal va acordonar la zona.

Desarticulat un
grup que robava
bombones de gas
de refrigeració
BAIX VALLÈS. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que es dedicava a robar a
empreses bombones de gas freó,
que s'utilitza per a la recàrrega de
sistemes de refrigeració, i que pot
arribar a costar fins a 7.000 euros
per una ampolla de 60 kg.
El cos de policia ha detingut
quatre persones que formaven
part d’un mateix clan familiar i que
acumulaven mig centenar d’antecedents. Se'ls imputen 26 robatoris amb força i un robatori amb
violència i intimidació en diferents
empreses de l’àrea metropolitana,
a municipis, entre d'altres, com
Mollet, Montmeló i Parets.
Els autors dels robatoris, que es
desplaçaven en vehicle, accedien a
l’interior de les empreses i sostreien el material. Finalment, els dies
4 i 5 d’abril, els Mossos d'Esquadra van detenir quatre membres
d'aquest clan a Barcelona i Cornellà de Llobregat.
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URBANISME ES PREVEU QUE LES OBRES ESTIGUIN ENLLESTIDES EL MES DE JUNY

AQUESTA SETMANA COMENÇAVEN LES OBRES DE REFORMA

La connexió del barri de
l’Ametller amb el centre de
Montornès ja és una realitat
a.a.

j.r.

a.a.

EXCAVACIÓ Punt on s'han trobat els possibles vestigis medievals

L'obra del carrer Major
destapa noves restes

TREBALLS A l'esquerra, el camí de vianants, i a la dreta, les millores a l'accés al camí de Can Cuberot
MONTORNÈS. L’itinerari per a vi-

anants que connecta el barri de
l’Ametller amb el centre de Montornès està pràcticament acabat. El
passeig s’allargarà des del final de
la vorera de Can Vilaró fins al carrer
dels Cirerers, al barri de l’Ametller,
i és apte per a vianants i bicicletes.
Josep Pérez, l’enginyer de camins municipal, ha explicat que
“es tracta d’un itinerari d’aproximadament dos metres d’ample acabat amb microaglomerat, un material que dóna més
comoditat als vianants, i protegit per unes tanques recobertes
de fusta". Aquest passeig per a vianants inclou també una zona de
descans a la meitat del recorregut,
aprofitant un espai més ample on
hi havia alguns arbres i on s’hi han
instal·lat uns bancs.
Fins ara, els que volien fer aquest
trajecte caminant havien de fer-ho
pel voral de la carretera o bé a través dels camps que connecten amb
el barri de Can Parera. És per això
que el consistori, el 2013, va de-

manar a la Diputació de Barcelona
l’execució d’aquest projecte que finalment s’està realitzant.
Glòria Calafell, veïna del barri
de l’Ametller, ha explicat en declaracions a aquest mitjà que la gent
del barri està contenta. “Fins ara,

S'han suavitzat un parell
de revolts de la carretera
i s'ha millorat l'accés al
camí de Can Cuberot

anar a peu no era segur. Sí que
hi havia algú que hi passava,
però ara aquest espai serà molt
millor per caminar. La gent ja
ho espera, per poder anar fins a
Montornès a peu”, ha dit.
Calafell també ha afegit que ara
“el que faltarà es que facin el
tram que va de l’Ametller fins a
Vilanova”. Un projecte que sembla
ser que l’Ajuntament de Vilanova
també ha sol·licitat a la Diputació
i que, si finalment es duu a terme,
permetria unir els dos municipis a

través d’un itinerari per a vianants.
Aprofitant la realització del
projecte per connectar l’Ametller
amb Can Vilaró, la Diputació també ha volgut millorar la seguretat
del traçat de la carretera: "s’han
suavitzat un parell de revolts,
tot fent els radis més amplis",
ha explicat Josep Pérez. Aquestes
millores s’inclouen dins el pla de
millores de la carretera BV-5001
des de Santa Coloma de Gramenet
fins a la Roca del Vallès. A més,
s’ha fet un carril de gir a l’esquerra a l’alçada del camí de Can Cuberot per tal de millorar la seguretat
d’un accés molt utilitzat, situat a la
meitat d’un revolt i que connecta
la carretera amb Can Xec.
Les obres, que van començar a
principis de novembre del 2017 i
que acabaran el mes de juny, han
estat adjudicades per la Diputació a
l’empresa AMSA per 814.210,88 euros, dels quals 802.679,14 euros els
assumeix la Diputació i 11.531,74
euros corren a càrrec de l'Ajuntament de Montornès. a.ànsia

PARETS. El carrer Major ja està

en obres. Després de l'actuació
urbanística al carrer Travessera
iniciada a finals d'any, comença
la segona fase que culminarà amb
una tercera als carrers Aurora i
Ferrer i Guàrdia. Les excavacions
han descobert el que semblen ser
noves restes medievals. A falta de
confirmació dels pèrits, l'Ajuntament ha avançat que tot apunta
que podrien ser la continuació de
les ja trobades el 2011 en la primera fase de vianalització del carrer.
La primera intervenció per la

reforma del Barri Antic va començar ara fa set anys amb la prioritat
invertida al carrer Raval i la reconversió del carrer Sant Antoni en un
sol sentit de la circulació. Aquesta
primera actuació també va incloure el carrer Major, però només fins
a la confluència amb el carrer Barcelona, ja per a vianants.
L'actuació convertirà la resta del
carrer Major en via de prioritat per
als vianants fins al carrer Empordà. Està previst que les obres acabin al juliol. L'import total estimat
és d'1,7 milions d'euros. j.r.

Futur camí de vianants
per accedir al Circuit
MONTMELÓ. La Diputació de Barcelona ha realitzat un projecte per a
la construcció d’un itinerari de vianants a la carretera BV-5003 que
connecta Montmeló amb Granollers, en un tram d’uns 70 metres
sota l’autopista AP-7 que es troba
sense urbanitzar i que permetrà
accedir amb seguretat i comoditat

al Circuit de Barcelona-Catalunya.
El projecte té un pressupost de
47.916 euros i proposa la construcció d’una vorera al marge dret
de la carretera de 70 metres de
longitud que discorrerà per l’espai
interior de l’autopista, entre les
piles i el talús del pont, amb una
amplada de 2,50 metres.
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SALUT EL RECONEIXEMENT ES VA FER DURANT UNA JORNADA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

TRIBUNALS

L’equip d’atenció primària
de Montornès-Montmeló, el
millor de la Metropolitana Nord

Denúncies
creuades entre
un veí i l'alcalde
de la Llagosta

MONTORNÈS / MONTMELÓ. L'equip
d'atenció primària de MontornèsMontmeló ha estat guardonat com
el millor equip de l'àrea Metropolitana Nord del 2017, una distinció concedida després d'avaluar
paràmetres com la sostenibilitat,
la qualitat assistencial i de farmàcia, la resolució de problemes,
la qualitat i la seguretat del pacient, el lideratge i l'accessibilitat i
satisfacció dels usuaris. La menció es va fer divendres durant la
quarta Jornada de Benchmarking

de l’àrea Metropolitana Nord de
l’Institut Català de la Salut (ICS),
celebrada a Llinars del Vallès
amb més de 300 professionals
tant de la direcció com dels diversos equips d’atenció primària del
territori. Durant la jornada es van
fer diverses taules i conferències
professionals en què es van presentar alguns projectes i la feina
dels grups de recerca que actualment funcionen a la Metropolitana Nord. En l'acte també es va
fer entrega del premi del concurs

Compartim experiències, en què
els equips d’atenció primària del
territori van presentar-s’hi a través de l’exposició d’un projecte
participatiu dut a terme durant el
2017, així com també es van reconèixer els millors equips d'atenció
primària tant en termes absoluts
(Montornès-Montmeló, la Vall del
Tenes i Granollers Oest-Nord al
Vallès Oriental) i l'equip que va
assolir major progressió durant
el curs (EAP La Riera, Ronda Prim
i Rocafonda de Mataró).

LA LLAGOSTA. L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha interposat
una querella contra un veí del municipi per haver publicat a les xarxes socials comentaris i vídeos que
poden considerar-se calumniosos
contra la figura de l'alcalde. El veí,
Sergio Vegas, delegat de l'ANC a la
Llagosta, acusa Sierra de "vulnerar els drets de participació política i llibertat d'expressió", així
com d'"abús de poder" per mirar
d'"impedir i eliminar qualsevol
tipus d'oposició". Segons Vegas,
"al poble hi ha persecució política contra algunes persones i
entitats". Davant la querella de l'alcalde, Vegas ha respost amb una denúncia contra ell per "prevaricació
i malversació de cabals públics"
per haver fet una provisió de fons
municipals per fer front a les despeses del procediment judicial. "No hi
ha jurisprudència que permeti a
un alcalde pagar amb diners públics aquest tipus de querelles",
diu. "En tot cas, Sierra hauria de
pagar de la seva butxaca aquestes despeses". Ara el jutjat número
3 de Mollet es fa càrrec del cas. Per
la seva banda, l'alcalde Óscar Sierra
ha declinat pronunciar-se sobre el
cas fins que no hi hagi sentència.

La Caixa premia
l'atenció a la
infància de REIR
MONTORNÈS. El Servei d'Atenció a
la Infància i l'Adolescència que Recursos Educatius per la Infància en
Risc (REIR) impulsa aquest any a
Montornès ha estat un dels 10 projectes guardonats pels premis La
Caixa a la Innovació Social. El projecte atén 120 infants, joves i a les
seves famílies en situació de risc
d'alta vulnerabilitat amb l'objectiu
de fer front al fracàs escolar.

Roben la 'rojigualda'
de l'Ajuntament
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament va re-

posar dilluns al matí la bandera espanyola als pals oficials de l'Ajuntament, a la plaça Antoni Baqué,
després que dissabte passat fos
sostreta per uns desconeguts. La
Policia Local ha obert una investigació per aclarir els fets.

CONSULTORI

La declaració
informativa sobre
béns i drets
a l’estranger
Les persones que tinguin béns
a l’estranger l’import del qual
superin els 50.000 euros, estan
obligades a informar dels mateixos a l’Agència Tributària, la qual
cosa es durà a terme a través del
denominat model 720.
Cal assenyalar que aquesta obligació d’informar s’estén no només
als comptes bancaris, sinó a qualsevol actiu, valor, immoble i dret a
31 de desembre de cada any.
Per tant, el termini de presentació
és de l’1 de gener fins al 31 de
març de l’any següent al que es refereix la informació a subministrar,
per la qual cosa la referida al 2017
es pot presentar fins al 31 de març
de 2018.
Finalment, hem d’assenyalar que
la no presentació (o presentació
incompleta o inexacta) d’aquest
model 720, té la consideració d’infracció tributària molt greu de la
qual poden derivar importants perjudicis per les persones obligades.
Així, cal destacar que s’estableixen
importants multes, i a més podria
recaure en l’obligat una sanció
específica del 150% de la quota
resultant de regularitzar guanys
patrimonials no justificades (de la
Renda o Impost de Societats).
Salvador Xicola Riulas
Assessor fiscal
fiscal@asemax.org

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

Naixements
11/04 Hugo Simon Maireles (Palau-solità)

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

Defuncions
MOLLET
10/04 Josefa García Martínez
16/04 José Carlos Luque Lara
16/04 Ramón Junquera Simón
PARETS
14/04 Jaime Fumadó Águila

90 anys
41 anys
73 anys
83 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols
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HISTÒRIA LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SERÀ AQUEST DIVENDRES A L’ATENEU DE SANT FOST

EDUCACIÓ ÉS UNA RECLAMACIÓ HISTÒRICA DE CANVIEM MOLLET

Els nous santfostencs, a l'últim
Fem Memòria de Jaume Rifà

El ple debatrà la tarifació
social a les escoles bressol

arxiu

SANT FOST. Jaume Rifà presenta

per Sant Jordi un nou llibre de la
col·lecció Fem Memòria, Els nous
santfostencs. Es tracta del 14è, que
en aquest cas repassa les històries
de desenes de persones que van
decidir canviar els seus llocs de
residència per Sant Fost. Per què
van decidir venir a Sant Fost?
El llibre, que es presenta divendres (19.30 h) a l’Auditori de
l’Ateneu de Sant Fost, també fa un
repàs dels canvis que han patit les
urbanitzacions del municipi en
l’últim segle. L’acte serà presentat i moderat per la santfostenca
Rita Roca, i a més de Rifà també

JAUME RIFÀ
està prevista la intervenció de
l’editor del Diari Som, Ramon Tor-

rents –santfostenc acabat d’arribar–, la comercial Paquita Pulido
–santfostenca des de fa 20 anys–,
el periodista Manel Domènech
–santfostenc de tota la vida–, i
l’alcaldessa Montserrat Sanmartí.
Els assistents podran gaudir
d’un vídeo que mostrarà l’evolució de Sant Fost del darrer segle i
de l’actual, amb un munt de fotos
inèdites del Sant Fost d’abans.
El llibre es pot trobar a La Bombeta, la Drogueria Dima i el Forn
Corbalan de Sant Fost, a la llibreria l’Angelina de Martorelles,
a la llibreria L’Illa de Mollet i a La
Gralla de Granollers.

MOLLET. El ple de l’abril de Mollet
sotmetrà a votació la tarifació social de les escoles bressol per al
curs 2018–2019, una mesura que
permetrà pagar en funció dels ingressos de cada família. Així, amb
l’objectiu de fer una tarifació més
equitativa en funció dels ingressos
familiars, hi haurà diferents preus
en funció tant de la renda com dels
membres que composen la unitat
familiar, i, “en cap cas, el preu
màxim a pagar superarà el preu
que s’està pagant actualment”,
asseguren fonts municipals.
Per a la valoració de la capacitat econòmica de les famílies,
es prendran com a referència els
trams de renda de l’Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya
(IRSC), que és el que s’utilitza per
calcular les prestacions socials.
En la proposta que s’està consensuant entre el govern municipal i
Canviem s’estableixen sis grans
trams, en què la bonificació va del
0%, amb un preu de 179 euros,
fins a la màxima bonificació, que
és de 72,07%, amb un preu de 50
euros. L’Ajuntament habilitarà un

espai al web municipal on trobar
tota la informació i un simulador
que permetrà fer el càlcul de com
s’aplicarà la tarifació social en cas
que s’aprovi el 30 d’abril. Actualment a Mollet hi ha 240 places
d’escola bressol i l’aportació de
l’Ajuntament és de 620.000 euros.
La proposta de tarifació social
és una de les reclamacions històriques que Canviem Mollet ha fet els
darrers anys en els debats de pressupostos municipals. Des de Canviem consideren que la incorporació de la tarifació social el 2018 és
una mostra de “la incidència positiva que ha tingut Canviem en
el pressupost de Mollet. No només ha estat una reivindicació,
sinó també un treball, aportant
idees i criteris per definir com
ha de ser exactament el sistema
a aplicar a Mollet”, diuen.
D’altra banda, els dies 24, 25 i
26 d’abril les famílies amb nens
de 0 a 3 anys podran conèixer les
instal·lacions de les escoles bressol municipals de Mollet del Vallès
de cara a fer la preinscripció per al
curs vinent.

Primera xerrada
per a famílies als
centres educatius

Els impulsors de
l’Ateneu Popular
busquen un local

L’Escola Sant Vicenç acollirà dimecres (18 h) la primera conferència
del cicle de xerrades per a famílies
de primària i secundària als centres educatius de Mollet amb el títol Menja bé! Alimentació i salut, a
càrrec de Lilisha Burris, dietista del
projecte AgriUrban de l’Ajuntament
de Mollet. Les properes xerrades
seran el 10, 23 i 30 de maig.

El projecte per constituir a Mollet un Ateneu Popular continua
avançant i ara els seus impulsors
cerquen un espai per fer créixer el
projecte. Per això fan una crida a
les persones que comptin amb un
espai en desús perquè hi participin de manera solidària per tal que
l’Ateneu Popular tingui un espai on
desenvolupar els seus projectes.
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MUNICIPAL

POLÍTICA DECLARACIÓ DEL PARETÀ AL TRIBUNAL SUPREM

Òscar Avilés ocupa
el càrrec de regidor
a Santa Maria

Turull demana al
jutge Llarena que faci
"justícia i no política"

icv-euia

SANTA MARIA DE MARTORELLES. Di-

marts, Òscar Avilés prenia possessió del càrrec de regidor de Cultura,
Joventut, Cooperació i Solidaritat,
Sanitat i Serveis Socials, en substitució de Juan José Yáñez, que renunciava al càrrec per motius personals. El ple també aprovava un
augment de la retribució de la primera tinent d'alcalde, Olivia Mones,
–únic càrrec retribuït de l'equip de
govern– que, amb un 75% de dedicació, passarà a cobrar 22.220 euros bruts anuals pels 19.430 bruts
que tenia assignats i que corresponen a un ajut de la Diputació per retribuir càrrecs electes a poblacions
de menys de 1.500 habitants. i

PARETS. El conseller destituït Jordi
Turull declarava dimecres davant
el jutge Llarena del Tribunal Suprem. El paretà va seguir amb la
línia dura davant del jutge, a qui
demanava que faci "justícia i no
política". "No sé si al novembre
era un pres polític, però ara no
en tinc cap dubte", li deia durant
la seva declaració de 45 minuts,
segons fonts properes a la seva
defensa. Durant la compareixença,
acusava Llarena de tornar-lo a empresonar el passat 23 de març perquè, tal com diu a la interlocutòria
de processament, "no garanteix
un retorn encertat a l'autogovern" i, per tant, s'ha autodefinit
com a "pres polític". Segons deia
Turull, els poders de l'Estat "es
creuen", perquè és el govern espanyol qui diu "quan" els processen i "per quins delictes els condemnaran" i, en canvi, el Suprem
marca "qui ha de ser el president
de Catalunya". Amb tot, Turull

@ComiteDRParets

Suport als presos

L'ASSOCIACIÓ PELS
DRETS CIVILS ES
PRESENTA A PARETS
L'Associació Catalana pels Drets Civils
(ACDC) es presentarà en públic a Parets
aquest dissabte (19 h) a la sala Basart
de la Cooperativa, en un acte organitzat
per l'ANC, Òmnium i el CDR local. L’acte
comptarà amb la participació de familiars de presos i exiliats polítics catalans.
Una de les funcions de l’ACDC és cobrir
amb donacions ciutadanes els desplaçaments que es veuen obligats a fer els
afectats i les seves famílies.

feia una crida al "diàleg" i recordava a Llarena que aquest va ser,
precisament, l'eix del seu discurs
d'investidura com a president de
la Generalitat. i acn

 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

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

Trabajamos con las mejores marcas:

LA REGIDORA KÈNIA DOMÈNECH TAMBÉ DENUNCIA UN ATAC

Pintades a les seus d'ERC i Sumem Parets
Uns desconeguts van atacar la nit de dimarts les seus locals d'Ara Parets
ERC i Sumem Parets al carrer Major. L'atac va consistir en unes pintades a
la porta metàl·lica. També van capgirar la pancarta per l'alliberament dels
presos polítics. El portaveu d'Ara Parets ERC, Jordi Seguer, anunciava que
la formació presentaria denúncia davant la Policia Local, a qui aportaran
unes "captures de pantalla de diverses xarxes socials on s'adverteix de
que aquella nit passaria alguna cosa a Parets". Posteriorment, la regidora
d'Ara Parets ERC, Kènia Domènech, també afirmava a través de Twitter que
havia patit atacs personals al seu vehicle.

Candela presenta la Debat a Mollet
candidatura en una sobre el model de
festa a Carrencà
gestió de l'aigua
MARTORELLES. ERC presentarà dis-

sabte, en un acte a Carrencà, la candidatura de Marc Candela a l'Alcaldia de Martorelles per al 2019. Serà
durant la Festa de la República que
ERC celebra al municipi i que començarà a les 19 h amb una xerrada a càrrec del mateix Candela i de
Juli Fernàndez, exalcalde de Sabadell, amb el títol Del municipalisme
a la república. Més tard, a les 21 h,
hi haurà un sopar republicà al qual
assistirà el diputat d'ERC al Parlament Chakir El Homrani. Els tiquets
costen 10 euros i cal reservar plaça
al correu martorelles@esquerra.cat
o al telèfon 722 61 55 93. i

MOLLET. La Taula de l'Aigua de Mollet ha iniciat un cicle de jornades
per informar sobre la gestió pública
i democràtica de l'aigua. El proper
debat serà a l'entorn de diversos
models de gestió pública d'aquest
servei. L'acte el moderarà Míriam
Planas, portaveu d'Aigua és Vida, i
comptarà amb l'assistència d'Eloi
Badia, president de l'Associació de
Municipis i Entitats per l'Aigua Pública; Joan Arévalo, president de
la Cooperativa Comunitat Minera
Olesana, i Jordi Delgado, regidor de
l'Ajuntament de Montornès del Vallès. L'acte serà dimecres (19 h) a La
Marineta de Mollet. i
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MEMORIA HISTÒRICA ACTE ANUAL EN HOMENATGE ALS REPUBLICANS REPRESALIATS

COMMEMORACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA

Fortuny: "La democràcia a
l'Estat continua dominada
pels hereus del franquisme"
acn

MOLLET. El president del Parla-

ment de Catalunya, Roger Torrent,
participava divendres en l’acte
anual d’homenatge als republicans represaliats pel franquisme
acompanyat del president de l’Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya,
el molletà Pere Fortuny, fill de l’alcalde republicà de Mollet afusellat
pel franquisme. Fortuny agraïa al
Parlament el record per les víctimes i lamentava no trobar el mateix suport del govern espanyol.
A més, denunciava que actualment hi ha a l’Estat “una democràcia que continua dominada pels
hereus del franquisme”. “Van fer
que els seus responsables no fossin perseguits pels delictes que
van cometre. Van aprovar l’am-

marc barrio

La bandera tricolor oneja a Mollet
Amb motiu de la commemoració del 87è aniversari de la proclamació de la
República, a Mollet dissabte va onejar per primer cop en un acte institucional
la bandera republicana. L'acte, deslluït en part per la pluja, es va fer a la
plaça de la República, on s'hi va instal·lar un pal per hissar la bandera per a
l'ocasió i on la primera tinent d'alcalde, Mireia Dionisio, va ser l'encarregada
del discurs institucional, en què va destacar alguns dels valors republicans.
L'acte respon a la moció aprovada al ple municipal per Canviem i el PSC.
SOLEMNE Fortuny va parlar en l'acte presidit per Roger Torrent
nistia al 77. Però es van oblidar
de restaurar la memòria dels
represaliats”, sentenciava. Fortuny

també tornava a reclamar la nul·litat dels judicis i sentències del franquisme des del Congrés.

LA PEÇA DE L'ARTISTA JOSEP PLANDIURA ES VA INAUGURAR DISSABTE A MONTORNÈS

Una escultura per
recordar els morts
de la Guerra Civil

gerard magrinyà

MONTORNÈS. La plaça de la Repú-

blica ja compta amb el monument
en record als montornesencs
morts i desapareguts durant la
Guerra Civil i la postguerra, una
iniciativa de l'Ajuntament i l'Associació 14 d'abril. La pluja va acompanyar dissabte la inauguració de
la peça, una obra de l'artista Josep
Plandiura, amb el nom Memòria
històrica, feta d'acer corten, de
3,80 m d'alçada i 200 quilos.

RECORD També hi ha un espai on es poden llegir els noms dels homenatjats

Borràs presenta
'Dies que duraran
anys' a Mollet

CUP Mollet vol que
l'Ajuntament doni
suport als CDR

MOLLET. El fotoperiodista Jordi Borràs presentarà dijous 26
d'abril (19 h) el seu últim treball,
Dies que duraran anys, al Casal
Cultural. El llibre és un relat sobre l'1-O que ha editat AraLlibres
i que mostra imatges de diversos
fotògrafs seleccionades per Borràs, fotos icòniques de la custòdia
d'urnes i paperetes, les primeres
detencions de càrrecs públics, la
mobilització general de la societat, la violència policial, la resistència pacífica i el desencadenament dels fets politicojudicials.
La presentació està organitzada
pel Casal Popular El Tabaran amb
la col·laboració de la CUP Mollet i
Poble Lliure.

MOLLET. La CUP Mollet ha presentat
a l'Ajuntament una moció de suport
als CDR i a la resistència civil activa
i no violenta. Els cupaires volen que
el consistori molletà "reconegui la
legitimitat de la protesta no violenta", expressi el seu suport als
CDR i es posicioni "en contra dels
reiterats intents de criminalització del moviment popular republicà i de detencions aleatòries i
sense base”. La CUP Mollet indica
que “la pràctica de la resistència
civil activa i no violenta ha estat
un principi bàsic irrenunciable
de l'independentisme” i, en l'escrit de la moció, reclama l’arxivament de totes les causes obertes
contra activistes dels CDR.
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ECONOMIA

EMPRESES

Grifols dóna 25 milions d'unitats contra l'hemofília

El 45% d'aturats, sense prestació

Grifols, amb seu a Parets, va donar l'any passat 25 milions d'unitats
contra l'hemofília al Programa d'Ajuda Humanitària de la Federació
Mundial d'Hemofília, una quantitat que assegura el tractament d'uns
6.000 pacients. Es calcula que de les 400.000 persones que pateixen
aquesta malaltia al món només el 25% rep el tractament adequat.

El passat mes de desembre, al Vallès Oriental
el 45,1% de les persones en situació d’atur no
rebien cap tipus de prestació. Respecte al
mateix període de 2016 l'augment és del 0,1%,
una tendència que creix des de l'any 2009.

COMERÇ L'EMPRESA IDENCITY TREBALLA EN L'ELABORACIÓ D'UN PROGRAMA D'ACCIÓ PER REVITALITZAR EL SECTOR

Mat Holding creix
amb la compra de
l'americana OVC
PARETS. El grup Mat Holding, amb

seu a Parets, ha invertit sis milions d'euros en l'adquisició del
51% de les accions de l'empresa
nord-americana OVC, dedicada a
la producció de vàlvules de control
hidràulic i d'aire. L'adquisició permetrà al grup baixvallesà reforçar
la seva divisió d'aigües –que ara
com ara ja suposa el 54% de la seva
facturació–, així com guanyar presència en alguns mercats on OVC
hi està fortament consolidada, com
el Golf Pèrsic, el Japó i Corea del
Sud. OVC, amb seu als Estats Units,
factura uns 12 milions de dòlars
anuals i compta amb uns 60 treballadors. Mat Holding, per la seva
banda, va créixer un 7,4% l'últim
any i va facturar 240 milions.

Mollet encarrega un pla per
dinamitzar el comerç i els serveis
s. carrillo

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet

va presentar dimarts el pla de revitalització comercial i de serveis
de la ciutat, una iniciativa impulsada pel consistori amb l’objectiu
de convertir la ciutat en “un referent i pol d’atracció comercial
i de serveis amb una oferta diversificada i adaptada a les tendències actuals”.
El pla, encarregat a la consultoria especialitzada en la transformació urbana i comercial Idencity,
està en fase de desenvolupament.
“Després d’una primera fase
d’anàlisi i diagnosi, ara ve una
fase de participació en què entre tots hem de definir l’estra-

1.600

ÉS EL TOTAL DE LOCALS OBERTS A

la ciutat en planta baixa ocupats per
comerços i serveis. Aquesta xifra fa
que Mollet segueixi la tendència de
bona part dels centres urbans de
l’entorn, ja que la mitjana és de 3,14
establiments comercials per cada
100 habitants, una xifra semblant a
la de Barcelona, que en té 3,21. El
sector de comerç i serveis suposa
el 80% de l’activitat econòmica de
la ciutat.

ACTIVITAT Mollet té 3,14 establiments comercials per cada 100 habitants
tègia i el pla d’acció”, explicava la
regidora de Comerç, Mercè Pérez.
Per fer-ho, s’han dissenyat fins
a vuit activitats participatives durant aquest 2018 per recollir les
impressions tant del sector del comerç com de diversos col·lectius
socials i la ciutadania en general.
“El comerç de Mollet és molt generós amb la ciutat, és proactiu i
té moltes ganes de col·laborar”,
deia Pérez, qui confia que la fase
que ara es posarà en marxa “sigui
molt participada”. Un cop definida l’estratègia s’elaborarà un
pla amb accions de dinamització
concretes i un pla de seguiment i
avaluació a llarg termini.
Laura Moreno, de l’empresa

Idencity, explicava que el pla de dinamització comercial és necessari
“per marcar el rumb estratègic
de la ciutat, per desenvolupar i
consolidar el sector comercial
i per posicionar Mollet com un
referent comercial a la comarca”. En aquest sentit, afegia, “Mollet té un sector comercial potent i unes oportunitats que cal
saber aprofitar”, com l’impuls del
turisme d’oci i negocis a la ciutat,
la diversificació de l’oferta comercial, l’activació de l’espai públic i la
potenciació dels valors de la ciutat.
Entre les fortaleses del comerç
molletà detectades en la diagnosi
destaca el fet que Mollet sigui una
ciutat compacta, amb una alta den-

20 anys al seu servei a Mollet

Un equip de professionals, Advocades i Administradores de Finques, amb tracte personalitzat,
directe i amb la ﬁnalitat de prestar un servei associat a les necessitats del client

sitat poblacional i amb un model
urbanístic de ciutat eficient.
Per l’alcalde, Josep Monràs, “el
comerç està en un moment de
canvi –noves tipologies de superfícies, comerç electrònic...–, cosa
que cal tenir en compte a l’hora
de fer aquest pla i el nou POUM
de Mollet”. Monràs també destacava la competència que suposa per
Mollet la ciutat de Barcelona, motiu
pel qual “volem potenciar el comerç de proximitat”, deia. Alhora,
en relació amb les franquícies que
darrerament han mostrat interès
per establir-se a la ciutat, Monràs
apostava per “facilitar l’arribada
de nous actors comercials” en
l’elaboració del nou POUM. i x.l.

§ CIVIL
§ LABORAL
§ MATRIMONIAL
§ FAMÍLIA
§ HERÈNCIES
§ ACCIDENTS
§ PENAL
§ SUCCESSIONS
§ SEGURETAT SOCIAL
§ ADM. DE FINQUES

Rambla Pompeu Fabra, 38 · MOLLET DEL VALLÈS · T. 93 570 33 36 F. 93 570 02 76 · www.abiadvocats.com
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TURISME LA INICIATIVA 'UN TOMB PER PARETS' CONVIDA A FOTOGRAFIAR INDRETS I ESDEVENIMENTS EMBLEMÀTICS DEL POBLE

Parets presenta
un projecte
per fomentar
el turisme local
PARETS. L’Ajuntament de Parets
ha presentat un pla de promoció
del turisme local amb una primera proposta: el concurs fotogràfic Un tomb per Parets perquè
els participants retratin els seus
indrets favorits del poble. L’objectiu és “identificar totes les
potencialitats que tenim, des

arxiu

d’un espai verd com Gallecs fins
a una masia com la Torre de
Malla, passant per un esdeveniment cultural, com la festa de la
Pedra del Diable, o el plat d’un
restaurant”, resumeix el regidor
de Desenvolupament Local, Ocupació i Turisme, Toni Fernández.
Per participar en el concurs cal

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

TORRE CELLERS Un dels indrets més emblemàtics de Parets
tenir un perfil a Instagram i publicar una fotografia esmentant
@TurismeParets i utilitzant l'etiqueta #untombperParets (ja que
el compte de Turisme Parets
també està actiu en altres xarxes
socials com Twitter, Facebook).
El guanyador o guanyadora del
concurs serà qui obtingui més
m'agrada a Instagram, i el premi
seran dues entrades per al Gran
Premi del Mundial de motociclisme que se celebrarà el 17 de juny
al Circuit de Barcelona-Catalunya.
“Creiem que és un premi prou

atractiu i agraïm la col·laboració del Circuit”, afirma l’alcalde,
Sergi Mingote, qui afegeix que
totes les participacions en el concurs serviran “per col·laborar en
l’elaboració d’un futur catàleg
de llocs d’interès, no només els
més evidents”.
Aquest és només el primer pas
d’un pla estratègic de turisme que
s’està confeccionant juntament
amb la Diputació i el Consell Comarcal i que està previst que, en
principi, pugui presentar-se als
voltants del mes de juliol.

ESTRATÈGIC

Hub B30, un acord
per la innovació
i la competitivitat
de les empreses
La Universitat Autònoma de Barcelona, el Parc de Recerca UAB,
Eurecat i l'Associació Àmbit B30
han creat el Hub B30 per fomentar la innovació de les petites i
mitjanes empreses del territori.
Es tracta d’una plataforma de suport a les empreses i institucions
per detectar-ne els reptes i necessitats, millorar-ne la competitivitat i oferir-los solucions a través
de la col·laboració i la interacció.
Per tal de donar a conèixer les
tecnologies i capacitats que el
Hub B30 posa a disposició de les
petites i mitjanes empreses, una
de les primeres activitats seran
les jornades Brunchs d’Innovació,
que estaran centrades en casos
concrets d’aplicació d’una tecnologia o innovació en un sector o
mercat determinat. S’abordaran
exemples d’innovacions relacionades, per exemple, amb la seguretat, la salut, l’eficiència, la
sostenibilitat, la mobilitat o la comunicació.

REDACCIONAL
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La Diputació de Barcelona identifica
55 productes gastronòmics singulars
de la demarcació, gràcies a la Xarxa
Productes de la Terra
Impulsada per la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Productes de la Terra té la ﬁnalitat de
preservar i enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la
demarcació de Barcelona, per tal que les empreses siguin més competitives i sostenibles.
Gràcies a l’assessorament d’experts de gastronomia

27% treballen amb producte singular (unes 286 em-

de diferents àmbits (Pep Palau, Ramon Sentmartí,

preses), un 25% són ecològiques i un 11% tenen més

Fundació Alícia i la Fundació Miquel Agustí), la Xarxa

de 100 anys. I pel que al perﬁl de l’empresa, majo-

ha identiﬁcat 55 productes que, per les seves carac-

ritàriament són microempreses de caràcter familiar,

terístiques, són genuïns i singulars de la demarcació

el titular de les quals és un home d’entre 35 i 65 anys,

de Barcelona, com la llonganissa de Vic, el cigronet

amb un màxim de 5 treballadors/es i amb relleu ge-

de l’Anoia, la mongeta del ganxet, la maduixa del

neracional assegurat.

Maresme, el vi DO Penedès o les gambes de Vilanova.

Així mateix, la Xarxa ha permès recuperar 132 va-

Un producte singular és aquell que destaca per les

rietats locals, especialment de tomàquets i de lle-

seves característiques úniques que el distingeixen de

gums. Entre aquestes varietat es troben les monge-

la resta i que està arrelat a un territori concret on es

tes seques del carall, de l’avellaneta rossa o les del

produeix o s’elabora. Les particularitats dels pro-

ganxet terrer o els tomàquets de penjar de Rosa Ple,

ductes singulars
poden ser degudes a factors
com la tradició,
la innovació i la
qualitat.
Creada

ara

fa vuit anys, la
Xarxa

compta

amb un cens de
prop

de

Cabres de Mas Garet (Tona)

Gamba vermella (Vilanova)

Ramellet o Bombeta

La Xarxa està
formada per prop
de 1.200 empreses
productores locals,
que donen feina
a 6.700 persones

L’objectiu de la
Xarxa és apropar i
donar a conèixer
aquestes varietats
locals a la
ciutadania

1.200

taronja.
Mitjançant el Directori d’empreses i
productes de la Xarxa es pot consultar
la

informació

de

contacte del miler
de companyies classiﬁcades per sectors
i destacant aquelles

empreses productores d’aliments amb trets singu-

que produeixen o elaboren productes singulars, les

lars propis de la demarcació. Unes empreses que,

que realitzen producció ecològica, les empreses amb

segons càlculs de la Diputació de Barcelona, donen

una llarga trajectòria històrica i les que comercialit-

feina a unes 6.700 persones. Les comarques amb

zen en circuit curt.

més empreses censades són l’Alt Penedès (el sector

La Xarxa Productes de la Terra està integrada pels

vitivinícola té molta força en aquesta comarca), amb

Consells Comarcals de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Ba-

159 empreses (que representa un 14% del total), se-

ges, el Baix Llobregat, el Maresme, Osona i el Vallès

guida del Vallès Oriental amb 148 empreses (un 13%

Oriental; el NODE Garraf, l’Agència de Desenvolupa-

del total); i Osona, amb 137 empreses (un 10% del

ment del Berguedà, el Consorci per la Promoció dels

total). La comarca amb menys empreses seria el Ga-

Municipis del Moianès, el Consorci del Lluçanès i el

rraf, amb 40 (que representa un 4% del total).

Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Amb la

Per sectors, de les 1.181 empreses, n’hi ha que tenen alguna “distinció” que les fa particulars: un

Llonganissa de la Casa Riera (Ordeix-Vic)

Pollastres (el Prat)

coordinació de la Diputació de Barcelona, dona cobertura pràcticament a tota la demarcació.

IV Jornada de networking empresarial
Aquest febrer, una cinquantena d’empreses que pertanyen a la Xarxa i una cinquantena de comerços de Barcelona van participar a la IV Jornada de networking empresarial de la Xarxa Productes de la Terra, impulsada per la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu que les empreses productores puguessin ampliar els seus contactes comercials i obrir noves possibilitats de negoci.
La diputada de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Sònia Recasens,
va assegurar, durant la sessió, que la Xarxa treballa perquè «els productes agafin dimensió, per
impulsar la seva internacionalització i ajudar al relleu generacional de les empreses».

El Vi D.O. Penedès

Segueix-nos a twitter: @diba
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

T.J. CÁNOVAS

L'APARADOR

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.
Psicoterapeuta i herborista

ESPAI DECORA
Rambla Balmes, 1-3. Mollet. Tel. 93 570 91 45
www.hogardecora.es

Dues qüestions d'actualitat
Avui compartim amb vosaltres dos temes
que són molt sovintejats en les consultes
que ens feu arribar:
1. Quan és necessari prendre col·lagen? És
només una moda?
El col·lagen és una proteïna que està
present en tots els teixits del nostre cos
perquè actua com a estructura per sostenir-nos: als ossos, tendons, lligaments,
cartílags, músculs i pell.
Es recomana prendre un bon suplement
de col·lagen:
- A partir de 40 anys per començar a compensar el deteriorament d’articulacions i
musculatura i per rejovenir la pell.
- Els esportistes i qui practica exercici físic habitualment, per evitar lesions i millorar el rendiment.
Nosaltres us recomanem el més nou: un
col·lagen amb magnesi en pols que és la
fórmula que tothom esperava. Una bona
quantitat de col·lagen reforçat amb magnesi, vitamines i àcid hialurònic, MSM i
condroïtina que milloren també els dolors

crònics (artrosis, artritis reumatoide, osteoporosis) .
Per qui està operat o ha patit alguna lesió,
aquesta fórmula accelera la recuperació i
treu el dolor i les molèsties.
2. La segona pregunta que més ens repetiu ara que s’apropa l’estiu és:
Podem perdre pes en poc temps sense
perjudicar la salut?
Han sortit al mercat tres nous productes
que ajuden a baixar pes molt més ràpidament i no tenen cap risc.
- Un nou captador de greixos i hidrats que
en facilita la combustió i els elimina.
- Una altra novetat que podeu trobar a la
nostra botiga són les càpsules que acceleren el consum calòric, per mitjà de la termogènesi, perquè pugueu reduir volum i
pes de les zones concretes del cos que necessiteu (panxa, malucs, cuixes...).
- Un saciant que treu la sensació de gana,
de manera que ens permet seguir una dieta sense patir i perdre els quilos que ens
sobren, molt més fàcilment. Salut!

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

Espai Decora t'ofereix un 10% de
descompte o una butaca de regal
Aquesta primavera, si t’emportes un sofà
d’Espai Decora, podràs escollir entre un
descompte del 10% i una butaca de regal.
La promoció serà vàlida fins al 21 de juny.
A més, amb l'arribada del bon temps, Espai Decora ha estrenat una nova col·lecció
de mobiliari i complements més moderna
i alegre que mai. Com sempre, hi trobaràs
tota mena de mobles de menjador fets a
mida i una àmplia gamma de taules, cadi-

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA
Perruquera · Estilista

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

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

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

res, mobles auxiliars i per a cuines, banys,
rebedors i habitacions, així com tota mena
d’objectes de decoració, miralls, il·luminació, etc. de les col·leccions més actuals i amb
un ampli estoc de productes. Espai Decora,
amb dues plantes d’exposició, és un establiment històric a Mollet que en 55 anys ha
esdevingut la referència en la fabricació i la
venda de sofàs, fets a mida i de manera artesanal i amb una garantia de fins a 10 anys.
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
CENTRO. 80 m2, 3
hab., baño, comedor, balcón. Suelo gres, carp. ext.
alum., calefac. a gas
natural, a. a. Asc.
Certificación energética: E. Precio:
149.900 euros. Ref.
JV13426. Tel. 93 579
33 33.
PISO EN MONTMELÓ. 85 m2, asc.,
3 hab. (2 dobles y 1
indiv.), baño, comedor y cocina con lavadero. Certificado
Energético Clase E.
Precio: 110.890 euros. Tel. 656 874 298.
Ref. EV11032.
BIGUES I RIELLS.
CAN BARRI. Ref.
Falciot. Urb. Castell de Montbui. 172

m2, 3 hab. i 1 bany,
parcel·la de 553 m2,
pàrquing. CEE: E.
Casa a 4 vents amb
llar de foc i jardí.
Preu: 226.000. Tel.
93 570 51 23.
MOLLET CENTRE.
Ref. ROBERT. 84
m2, 3 hab., 2 banys,
traster. CEE: G. Pis
amb molta llum i
bona distribució.
Preu: 180.000 euros.
Tel. 93 570 51 23.
CASA ADOSADA EN
MONTORNÈS. 180
m2, 3 plantas, 5
hab., baño, 2 aseos,
cocina, lavadero,
comedor,
terraza (20 m2), suelo
gres, garaje (pedir
vado y quitar escalón), chimenea,
carpintería exterior
de aluminio, carp.
interior de madera.
Planta baja, local,

garaje con baño y
trastero de 65 m2.
Primera planta, salón, cocina, aseo
y 2 hab. Segunda
planta: 3 hab., baño
y terraza de 20 m2.
Ref: LV11469. Tel. 667
691 110.
PISO EN MONTORNÈS. 88 m2, hab. (2
dobles ext. y 2 sencillas al int.), salón
con salida al balcón,
cocina amplia, baño
con ducha, lavadero, alum., puerta
de roble, suelo de
gres, calefac., asc.,
esta bien situado.

Ref. LV11618. Tel. 935
683 545.
PISO ESQUINERO
EN MONTMELÓ. 67
m2, ext. y con mucho sol. Conservado.
3 hab., comedor,
cocina, baño 3 piezas con 1/2 bañera.
Terrado comun. y
trast. indep. en terrado. Precio: 85.000
euros. Ref. EV11061.
T. 656 874 298.
MOLLET. CAN BORRELL. Ref. Lloreda. 80 m2, 2 hab.,
bany, CEE: E, tercera planta exterior

a carrer amb cuina
office. Preu: 156.500
eur. Tel. 93 570 51 23.

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

i traster. CEE: D. Pis
ampli. Preu: 206.000
euros. Tel. 935 705
123.

PISO EN MOLLET.
CAN PANTIQUET.
Asc. 4 hab., baño,
comedor, balcón,
cocina office ref.,
con lavadero. Calefac., a. a., suelo
gres, carp. int. roble
y ext. alum. CEE: E.
Precio: 155.000 euros. Ref. JV13270. Tel.
93 579 33 33.

MOLLET. EST. DEL
NORTE. Piso reformado. Exterior. Sin
asc. 3 hab., salón
con salida a balcón,
baño, coc. Suelo
gres, carp. int. cedro y ext. alum. CEE:
F. Precio: 115.000
euros. Ref. JV13606.
Tel. 93 579 33 33.

RIPOLLET. CAN TIANA. Ref. Montserrat. 87 m2, 3 hab.,
2 banys, pàrquing

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.
MOLLET CENTRE.
Ref. Doctor. 102 m2,
3 hab., 2 banys,
pàrquing i 2 trasters. CEE: E. Pis amb
estudi de 25 m2
a les golfes. Preu:
238.000 euros. Tel.
93 570 51 23.
CASA ADOSADA EN
MARTORELLES. Ref.
JV13604. Consta de

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

nidad. Precio: 900
euros/mes. Tel. 93
579 65 65.
RELAX
CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
ME LLAMO SUSI.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.
Llámame. Tel. 631
169 659.
MADURITA PARTICULAR. SOY ANI. 40

años, rellenita tetona. Cariñosa, besucona, completita.
Salida, fiestera. 24
horas. 671 27 26 11.
MIREIA.
Alegre,
divertida, coqueta
y sobre todo muy
morbosa.
Descubrirás en mi una
delicia. Hago una
gran variedad de
servicios
como
griego, 69, francés hasta el final,
beso negro, beso
con lengua y lluvia
dorada. Soy muy
completita. Tel. 611
26 20 91.
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OPINIÓ

Editorial

Per compartir

EVITAR FUTURS ADDICTES
Els propers dies es posarà en marxa un servei a Mollet especialitzat en l'addicció
dels joves a les pantalles. Aquesta pot ser una bona resposta a un problema
real i cada cop més estès i que, per relativament recent, manté desarmats pares
i educadors que moltes vegades no saben com fer-hi front. Mòbils, tauletes o
videojocs són elements que no tenen per què ser nocius si se'n fa un ús racional
i controlat, però que poden esdevenir addictius –en alguns casos equiparables a
les drogodependències–. La presència d'aquests dispositius en la vida quotidiana
i en molts casos el mal ús que també en fan els adults –model de comportament
per a tot infant i jove–suposa una dificultat afegida a l'hora de posar els límits
perquè l'ús no es converteixi en abús. Per això és necessari i urgent donar
instruments als adults perquè siguin un primer filtre i evitar futurs addictes.

Bústia
Compromís amb els drets humans
Mollet s’ha adherit a les Ciutats Defensores
dels Drets Humans. Des d’Aturem la Guerra
Mollet desitgem que aquest gest es materialitzi en accions reals més enllà de comunicats i mocions simbòliques. Així doncs,
recordem que un dels llocs al món on es
violen els drets humans de forma més crua,
sistemàtica i prolongada és Palestina. L’estat
d’Israel porta setanta anys ocupant aquest
poble de forma militar, practicant polítiques
de neteja ètnica, apartheid, bloqueig per terra, mar i aire, presos polítics, bombardejos
indiscriminats sobre població civil, violació de més d’un centenar de resolucions de
l’ONU... Aquestes setmanes milers de refugiats palestins estan protestant de manera pacífica pel dret al retorn a la seva terra. Israel
ha respost enviant franctiradors a la frontera i ha assassinat així més d’una vintena de
persones, entre ells periodistes, i n'ha ferit
centenars. Davant d’aquestes atrocitats sistemàtiques que comet l’estat sionista, de poc
serveix una moció de condemna que no vagi
més enllà. Per això demanem una vegada
més l’adhesió de Mollet a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions
(BDS) a Israel. Una campanya internacional,
pacifista i solidària que s’inspira en el boicot
a Sud-àfrica que va fer caure el règim de
l’apartheid. L’Ajuntament de Mollet podria
fer el mateix que Badalona, Terrassa, Ripollet, Sant Boi, Sant Feliu, Molins de Rei o Sant
Celoni, entre d'altres, i sumar-se a aquesta
xarxa internacional per evitar ser còmplices
de violacions de drets humans i pressionar
l’estat d’Israel perquè respecti aquests drets
fonamentals. A Mollet diverses organitzacions socials fa anys que demanem l’adhesió
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

al BDS. Esperem que ara que el municipi forma part de les ciutats Defensores dels Drets
Humans això no quedi reduït novament al
simbolisme i les bones formes, sinó que es
tradueixi en compromís i fets.

aturem la guerra / mollet del vallès

Cap a la diversitat funcional
El paradigma de la diversitat funcional vol
trencar amb aquesta etiqueta pejorativa que
porta el terme discapacitat eliminant l'estigma d'incapaç, minusvàlid o retardat que l'allunya de ser persona en ser concebut com un
mer objecte d'intervenció, i, en aquest sentit,
emfatitzar que és persona igual que la resta,
un subjecte capaç i de ple dret que pot prendre un paper actiu en la seva vida. L'entorn,
i la mateixa societat, l'han fet responsable de
la seva impossibilitat o dificultat d'adaptació
a la vida quotidiana. I en aquest sentit, s'ha
d'entendre que l'entorn és l'únic culpable de
les desigualtats que pateixen aquest col·lectiu. És per aquest motiu que l'entorn s'ha de
dissenyar perquè sigui inclusiu per a tothom
en termes d'accessibilitat i així emfatitzar la
igualtat d'oportunitats. Tanmateix, és el moment de focalitzar-se en les seves capacitats,
i no pas en les seves mancances, perquè puguin viure amb dignitat sent actors actius del
rumb que prenen els seus camins. Per tant, és
fonamental reeducar la mirada social perquè
tots siguem considerats persones. Què és allò
considerat normal? La societat classifica i etiqueta a partir d'allò que és considerat normal
o no sense adonar-se que tots som persones,
que existeix una diversitat funcional, on la
seva heterogeneïtat i imperfecció comporta
la riquesa de l'ésser humà.
rubén moré / mollet del vallès

sommollet.cat

somparets.cat

REPÚBLICA

L

a paraula política, la pràctica
política, els polítics han assolit
un grau de desprestigi injustament generalitzat i, en qualsevol cas, molt perillós. Corrupció, benefici personal, repressió, limitacions de la
llibertat, manipulació de la democràcia,
manca de voluntat de servei al comú, afavoriment als poders fàctics, usurpació per
uns pocs d'allò que hauria de ser de tots,
etc. Res d'això és política.
La política, la politeia, és el govern de la
polis, la ciutat, l'estat. La polis, és l'espai de
tots, on resideix la res publica, la cosa pública, allò que és de tots. Així, la política és
el govern d'allò que és de tots, en l'espai
comú.
Els nostres avantpassats grecs i romans
ho creien tant –en les condicions de fa
2.500 anys, que no són les d'ara– que van
acabar assimilant la cosa de tots, la res publica, amb una manera de governar: la república, el govern de tots d'allò que es de
tots. Els revolucionaris francesos de 1789
van aprofundir-ho dient que el govern del
comú per al comú cal exercir-lo amb els
valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. De súbdits a ciutadans; de sotmesos

FEM MEMÒRIA

ORIOL FORT
Humanitòleg i gestor cultural
a lliures.
Així, la república és l'afirmació del bé
comú, de l'espai públic de llibertat, del
convenciment que tots els éssers humans
som iguals i cal que tinguem els mateixos
drets, llibertats i possibilitats.
La república és posar l'ésser humà, individualment i col·lectivament, en el centre
de la vida d'un poble, del seu esdevenir. És

La república és posar l'ésser
humà, individualment i
col·lectivament, en el centre
de la vida d'un poble, del
seu esdevenir

creure en la cosa pública, en el bé comú,
en els drets dels ciutadans, en l'exercici
d'aquests drets i, així en la política: l'acció
col·lectiva per a la col·lectivitat.
Per això, el neoliberalisme limita allò
que és de tots i aprima el poder dels òrgans democràtics de govern. Ni bé comú ni
béns comuns (res publica): individualisme
i privatització (plutocràcia).
Coda: no hi ha república sense res publica.

L'assegurança per
maternitat, un llegat
de la República
Aquest document personal de la meva
mare, Segunda Fernández Garrido, és
l'assegurança de maternitat de les dones
treballadores espanyoles, obligatori per
l'Institut Nacional de Previsió per decret
del 29 de maig de 1931, que va aprovar
el govern de la República.
Ja amb el govern nacional, la meva
mare, aleshores a la delegació de Múrcia,
va sol·licitar la targeta d'assegurança per
maternitat tres mesos abans del meu naixement, el 29 de març de 1944.
M'agradaria desmentir una creença
molt extesa que en els meus 45 anys
com a treballador assegurat he sentit
repetides vegades. Va ser el govern de
la República, i no pas el govern nacional
ajuda a que la memòria històrica posi les
com molta gent es pensa, qui va fundar
l'Institut Nacional de Previsió.
coses al seu lloc.
antonio gómez fernández mollet del vallès
Per això la memòria la documentació

somlallagosta.cat

sommontornes.cat
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Compromís
Arc Iris
Integral és
una Cooperativa
per a Cooperatives
Integral som una Cooperativa que presta serveis d’assessorament i consultoria
a Cooperatives de pràcticament totes les
branques. Tenim, des del nostre naixement
a l’any 1987, una clara vocació de ser una
Cooperativa per a Cooperatives.
Al mes d’abril de 2011, vàrem posar dempeus el nostre Compromís Arc Iris, i ja us
vam presentar els Balanços anuals des
de 2011 fins a 2016. Fem el mateix ara
amb el Balanç de 2017, en allò que suposa, per tant, la seva setena edició. Ho fem
amb tota transparència i amb un profund
agraïment que es deriva del fet que mica
en mica el Compromís Arc Iris va arribant
a una més gran quantitat de Cooperatives,
i aquest és el nostre compromís central i
que li dóna sentit.
1r COMPROMÍS INTEGRAL:
UNA COOPERATIVA
Amb aquest compromís Integral es
compromet a:
a) Que la participació de les persones sigui un
senyal permanent de la identitat d’Integral.
Les 26 persones d’Integral ens trobem organitzades en 6 equips permanents, als que cal
afegir els equips de projecte en marxa durant
2017 i també, tant el nostre Equip Directiu com
el Consell Rector. Tot plegat fa que a Integral
desenvolupem una cultura basada sempre en
el treball en equip, on totes les persones tenim
oportunitat de participar. En aquest mateix
sentit el Pressupost de 2018 ha estat elaborat
amb la participació directa de totes les persones d’Integral.
A Integral hem dut a terme 5 Assemblees durant 2017.
b) Que el seu índex de cooperativització sigui
sempre igual o superior al 75%.
De les 26 persones que treballàvem a Integral
el dia 31 de desembre, 22 som persones sòcies, això fa un índex de cooperativització del
85% (que ha disminuït amb respecte als anys
anteriors a l'incrementar-ne el nombre de persones). Així i tot, és un dels índexs més alts
del nostre sector i també del cooperativisme
de treball en general.
2n COMPROMÍS INTEGRAL:
EXPERTA EN COOPERATIVES
Amb aquest compromís Integral es
compromet a:
Renovar i mantenir sempre actualitzat el seu
coneixement sobre el cooperativisme de forma
que la prestació de serveis a cooperatives satisfaci realment les necessitats que el motiven.

Integral es compromet a ser digne de dur el
qualificatiu de cooperativa experta en cooperatives.
• A través de les seves Divisions Econòmica
i de Consultoria, Integral ha prestat serveis a
Cooperatives, relacionats amb els àmbits fiscal, comptable, laboral, mercantil, econòmic i
financer, i comercial i màrqueting.
Aquesta és la taula que mostra l’evolució
d’aquesta prestació de serveis.
2016 2017 Variació
Coops. ateses de forma
directa
Coop. ateses Programa
Aracoop i l’Ajunt. Vallirana
Total Cooperatives ateses
directa e indirectament

83

97

4

17

87

114

14 17

Estem ben satisfets pel notable increment de
cooperatives que hem atès de forma directa al
2017. Són 14 en valors absoluts i un 17% més
en números relatius. Si ens anem al total atès,
resulta també destacable que depassem de
molt el centenar de cooperatives (114). Amb
tot, el fet que alguns anys si però altres no,
puguem prestar serveis a programes com ara
Aracoop, fa que la nostra satisfacció estigui
vinculada al nombre de cooperatives ateses
directament.
3r COMPROMÍS INTEGRAL: AMB LES
COOPERATIVES DE NOVA CREACIÓ
Amb aquest compromís Integral es
compromet a:
Realitzar un acompanyament a preu cooperatiu a Cooperatives de Nova Creació.
Integral focalitza aquest compromís en el fet
d’assumir, dins dels Premis Manuel Arroyo
impulsats per l’Escola Sant Gervasi, la materialització del primer premi al millor projecte
de creació empresarial de l’àmbit cooperatiu.
Aquest primer premi consisteix en la prestació
de forma gratuïta dels serveis d’assessorament i acompanyament en els àmbits econòmic, fiscal, comptable, laboral i comercial, per
tal de contribuir al bon desenvolupament del
nou projecte empresarial cooperatiu. El valor
d’aquest premi és de 6.000 euros anuals.

qualsevol federació catalana, considerant un
preu cooperatiu per aquests serveis. Aquest
preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en
un 10% a l’habitual per a una cooperativa no
federada. En el mateix sentit, si la Cooperativa
està afiliada d’alguna forma a una estructura
generada per la Federació, aquest preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en un 15% a
l’habitual per a una cooperativa no federada.
La següent taula mostra l’evolució de les cooperatives federades que han gaudit d’aquest
preu cooperatiu.

Cooperatives
federades
Import total
del dte.

2016

2017

56

58

Variació
2

4%

23.227€ 26.298€ 3.071€ 13%

La xifra d’atenció a cooperatives federades fa
un pas endavant amb un creixement del 4%,
però resulta molt més important l’import de
descompte cooperatiu generat, que creix en un
13%, de forma que ja s’acosta als 27.000 euros anuals. Ens agrada insistir en que es tracta
de un descompte cooperatiu ben real sobre el
preu habitual. El volum que hem assolit evidencia la nostra voluntat de que paraules i fets
es vegin acompanyats.

Al 2016 el premi al millor projecte de creació
empresarial de l’àmbit cooperatiu ha estat
atorgat a la cooperativa La Baula, a la que,
Integral, en compliment d’aquest compromís,
està prestant els serveis que estima convenients. Durant 2017 els premis no s’han posat
en marxa, però considerem complert aquest
objectiu atès que la nostra disposició es ben
ferma. Amb tot situem en estudi una forma alternativa de satisfer-lo.

5è COMPROMÍS INTEGRAL:
AMB EL MERCAT SOCIAL
Amb aquest compromís Integral es
compromet a: Considerar sempre
com a proveïdor preferent de les seves necessitats de bens i serveis a les empreses que
desenvolupen una activa presència en la construcció d’un Mercat Social.
Integral no té plena llibertat per triar tots els
seus proveïdors en el marc del Mercat Social
com ara és el cas del lloguer de les nostres
instal·lacions i d’altres despeses, d’acord amb
això i considerant les adquisicions de bens
i serveis en les que Integral pot triar un proveïdor implicat en la construcció del Mercat
Social:
A l’any 2016, el 54,5% de les adquisicions “amb
tria” han estat fetes a entitats que construeixen
Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
A l'any 2017, el 59,33% de les adquisicions
“amb tria” han estat fetes a entitats que construeixen Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
El nostre compromís amb el Mercat Social fa
un salt que ens deixa ben a prop del 60% de les
compres que puguem triar. Contents novament
d’aquest fet que amés connecta especialment
amb la nostra condició d’empresa B. Corp.

4t COMPROMÍS INTEGRAL: AMB
LES COOPERATIVES FEDERADES
Amb aquest compromís Integral es
compromet a:
Prestar tots els seus serveis, sense cap excepció, a totes les cooperatives federades de

6è COMPROMÍS INTEGRAL:
AMB EL PENSAMENT COOPERATIU
Amb aquest compromís Integral
es compromet a: Col·laborar activament en la generació i difusió de Pensament Cooperatiu, amb especial èmfasi en que

Av. Diagonal 442-Bis 2a i 4a planta 08037 · Barcelona

aquest pensament possibiliti la translació de
coneixement cooperatiu en aplicació pràctica
del mateix.
Integral ha intentat desenvolupar diverses iniciatives per tal de satisfer aquest compromís,
però cap d’elles ha reeixit i per tant en aquest
moment:
considerem que:
aquest compromís no s’ha complert
Novament, durant 2018, Integral intentarà generar una iniciativa estable que permeti satisfer els requeriments d’un compromís que no
hem pogut tirar endavant en aquests anys.
7è COMPROMÍS INTEGRAL:
AMB ELS PRINCIPIS COOPERATIUS
I LA TRANSPARÈNCIA
Amb aquest compromís Integral es
compromet a: Que els Principis Cooperatius i la
Transparència acompanyin permanentment el
desenvolupament del Compromís Arc Iris, quedant això assegurat a través de la creació de
la figura de la “Persona Garant del Compromís
Arc Iris” que serà duta a terme per una persona
u organització de reconegut prestigi en l’àmbit
cooperatiu.
L’Escola Sant Gervasi va acceptar ser la Persona Garant del Compromís Arc Iris, a través de la
persona del seu President Executiu David Cos.
En David Cos no ha reportat que cap cooperativa s’hagi adreçat a ell per fer valer la seva
condició de persona garant i per tant podem
afirmar que el desenvolupament del Compromís Arc Iris s’està produint sense cap incidència ni reclamació. Un fet molt i molt important
per a nosaltres.
Aquest és l’estat dels compromisos en el moment de tancar el Balanç de 2016.
ESTAT DELS COMPROMISOS

2016

2017

1. Integral una Cooperativa
2. Integral experta
en Cooperatives
3. Integral amb
les Coops. de Nova Creació
4. Integral amb les
Cooperatives Federades
5. Integral amb el
Mercat Social
6. Integral amb
el Pensament Cooperatiu
7. Integral amb
els Principis Cooperatius
i la Transparència

Divisió Econòmica: 93 208 07 32 · Mayte Famadas · mfamadas@grupintegral.es Divisió Consultoria: 93 208 07 32 · Carlos Pulido · cpulido@grupintegral.es
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ESPORTS

El cadet de l'AV Estació de França, campió

El Viejas Glorias és de Primera

L'equip de futbol sala de la categoria cadet de l'Associació de
Veïns de l'Estació de França de Mollet es va proclamar campió del
campionat comarcal. És el tercer any consecutiu que els molletans
guanyen aquesta cita esportiva. A la semifinal es van imposar al SEK
Catalunya per 1 a 3 i, a la final, van guanyar l'IS Mollet per 2 a 3.

El Club Deportivo Viejas Glorias de la Llagosta
ha aconseguit l'ascens a la Primera Divisió
de veterans després de vèncer al camp del
Cirera per 2 a 6 i classificar-se matemàticament
entre els tres primers de la lliga.

ATLETISME | Popular L'ATLETA PROFESSIONAL VA IMPOSAR-SE AMB UN TEMPS DE 31'33"

L'olímpic Carles Castillejo
guanya Els 10 de la Llagosta
gerard magrinyà

SIS ATLETES CORREN
LA CURSA DESCALÇOS

ELS 10 En aquesta ocasió van prendre part de la prova gairebé 400 corredors
LA LLAGOSTA. Els 10 de la Llagosta,
la prova atlètica que va disputar-se
diumenge amb prop de 400 corredors i que enguany arribava a la
31a edició, va tenir un clar dominador: l'atleta olímpic Carles Castillejo, que va imposar-se a la resta de corredors amb un temps de
31'33''. Amb tot, Carles Montllor
va plantar cara a l'atleta olímpic i
va entrar a la meta just darrere seu,
seguit de Xavier Tomassa, del Running les Franqueses, amb un temps
de 32'23". En categoria femenina

va guanyar Ester Reguant, del JAB
Berga, amb un temps de 41'47'', seguida de Clara Hernández (42'07")
i Luisa Rey (44'51"). Per segon any,
també va disputar-se la cursa de
5 km, i els vencedors van ser dos
atletes del CA Mollet, Juan López
(16'36") i Maria Carner (19'50").
D'altra banda, el mateix Castillejo
va fer una xerrada dissabte a la Llagosta en què va parlar d'aspectes
esportius, motivacionals, de salut i
de nutrició per preparar-se per superar una cursa de 5 o 10 km. i

OBRES I MANTENIMENTS

PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES
OBRES I SERVEIS SL

“La tranquilitat de
treballar amb
professionals quali�icats”

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

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

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

A banda dels millors resultats, qui es va
emportar més mirades van ser els sis
corredors que van fer la prova sense
sabatilles. Són els Amigos del Descalcismo, un grup de Facebook format per
gent de tot Espanya i de Sud-amèrica i
que promou les virtuts d'aquesta manera de competir. "Pot semblar dolorós,
però és tot el contrari. És molt plaent
sentir el terra sota els peus. També hi
ha qui comença a fer-ho per problemes de lesions", diu el llagostenc Paco
Ruíz, un dels màxims exponents del
grup i que l'any passat va participar en
el Primer Campionat del Món de córrer
descalç. "Tot i les molèsties que tenia
al soli dret, he fet la cursa dels 5 km
en 20'34''", explica Ruiz, qui també va
veure com la seva filla feia la cursa d'1
km. "Hi havia zones amb l'asfalt aixecat
i li vaig dir que millor que corrés amb
huaraches (xancletes)". i oriol font

MARXA NÒRDICA LA PRIMERA ES VA FER A MITJANS DE MARÇ

Segona jornada de
marxa nòrdica a Montmeló
MONTMELÓ. Dissabte tindrà lloc la

segona marxa nòrdica que organitza l'Ajuntament de Montmeló.
La sortida serà a les 9.30 h a la
plaça de la Vila. Després de l'èxit
d'assistència de la primera marxa
nòrdica celebrada a mitjans de
març, el consistori ha decidit fer
una segona jornada. Es tracta de
fer una caminada amb la tècnica de marxa nòrdica, tranquil·la,

familiar i saludable a través dels
camins que circumval·len la zona
de Can Cabanyes i el Circuit. La
totalitat del recorregut és de 6,4
km, i es podrà observar l'aiguamoll de Can Cabanyes amb les diferents espècies d'ocells i amfibis,
els boscos que separen el Circuit
de la carretera i que és una zona
que s'ha conservat des d'abans de
la construcció de la instal·lació.

CAMINADA DELS 92 QUE VAN SORTIR, EN VAN ARRIBAR 52
club muntanyenc mollet

La quarta Mollet-Montserrat, amb pluja
Dissabte va tenir lloc la quarta Caminada de Resistència de Mollet a
Montserrat, organitzada pel Club Muntanyenc Mollet. 92 participants
van prendre la sortida que es va haver d'endarrerir per l'intens xàfec que
va caure –i que va persistir durant tot el dia–. Només 52 van arribar al
monestir de Montserrat, el primer dels quals va ser Miguel Ángel González,
amb un temps de 7 hores i 50 minuts. La primera representant femenina
va ser la Lídia Guasch, amb un temps de 8 hores i 45 minuts.
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ESCACS L'EQUIP VA ACONSEGUIR L'ASCENS A PREFERENT

La Penya d'Escacs queda
fora de la final de Primera
MOLLET. El primer equip de la Panya d’Escacs Mollet no va aconseguir el passi a la final de la
Primera Provincial, ja que va empatar en les semifinals 4 a 4 amb
el Foment. En aquesta ocasió, el
sistema de puntuació holandès va
jugar en contra del molletans, que
van quedar fora. Tot i això, l’equip
ja havia aconseguit l’ascens a Preferent, la màxima categoria Pro-

vincial, el que representa el tercer
ascens que assoleix l'equip en els
darrers quatre anys.

ROLLER DERBY EL VA IMPORTAR DAVID PÀMIES I JA S'HA JUGAT EL MUNDIAL A BARCELONA

El Roller Derby, un esport
que creix a casa nostra
v.león

v.león

El Club Escacs, quart

El Club d’Escacs Mollet A ha quedat quart de la Divisió d'Honor,
per darrere del Sabadell, Escola
d’Escacs de Barcelona i Barberà,
els tres equips més forts de Catalunya.

CICLISME LES BICICLETES SERAN LES PROTAGONISTES

Nova edició del BiCircuit
MONTMELÓ. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya celebra aquest
cap de setmana la tercera edició
del BiCircuit Festival. La bicicleta tornarà a ser la protagonista
de la pista, amb la competició de
resistència 24 Hores Madform BiCircuit i la cursa de bicicletes urbanes plegables Folding Friends
by Madform.
L’accés al Circuit de Barcelo-

na-Catalunya serà lliure per a
tothom. El públic assistent podra`gaudir de les competicions i
també d'un seguit de propostes
en paral·lel pensades per a tota la
família. Així, al pàdoc hi haurà expositors de l'àmbit, inflables per
als més petits, circuit de bike-trial,
circuit del Servei Català de Trànsit, i tot un seguit de propostes per
a totes les edats.

DE CONTACTE Els jugadors a la pista del Riera Seca dissabte

RUÍZ I RUBIO Jugadors locals

BAIX VALLÈS. Molts dels que es van

Amistós

acostar el cap de setmana al torneig Pink Massacre i van veure la
pista del Riera Seca plena de patinadors lluitant entre ells, cascs i
proteccions, no van poder evitar
que els vingués la imatge de la pel·
lícula Rollerball (Norman Jewison,
1975) amb James Caan. "No té res
a veure, el contacte està molt
regulat i hi ha vuit àrbitres que
controlen el bon funcionament
del joc", explica Sito Ruíz, de Martorelles, jugador dels Barcelona
Rocknrollaz Roller Derby i de la selecció espanyola. "Jo havia jugat
tota la vida a hoquei i un amic,
en Rubén Rubio" –martorellenc
també integrant del combinat estatal– "em va dir que ho provés.
La veritat és que és molt emocionant començar de zero, en un
esport sense tradició en el país, i
anar creixent", comenta Ruíz.
El Roller Derby és un esport
americà, bàsicament femení, que
a Europa està començant a col-

pejar amb força. A Espanya el va
portar David Pàmies, d'Elx, fa tres
anys. Actualment hi ha només tres
equips masculins en tot l'estat
–Barcelona, Tenerife i Madrid–
"però de cara a la propera temporada és possible que també
n'hi hagi un a Vigo", diu el jugador, fet que contrasta amb països
com França, on tenen més de 30
equips. Pàmies també va ser qui
va portar el Mundial a Barcelona,
que es va celebrar a les instal·lacions de l'INEFC. "Pot semblar
estrany que en un país gairebé
sense equips, s'hi organitzi el
Mundial, però també és una manera de promocionar l'esport i,
la veritat, és que va venir molta
gent". El combinat espanyol va
quedar 12è de 24 equips, una posició que "ens fa molt contents i
més, comptant que gairebé no
juguem partits perquè no hi ha
lliga". Tant els equips com els tornejos en què participen són autofinançats, per aquests motiu "es-

LES NOIES TAMBÉ
JUGUEN AL RIERA SECA
L'equip femení del Roller Derby
Badalona s'enfrontarà diumenge
(11 h Riera Seca) a les Sicarias del
Cierzo, un equip de Saragossa amb qui
van fer el partit d'anada a la seva pista
fa un any. Han escollit el pavelló molletà
perquè és una pista que s'adapta a les
necessitats d'aquest esport.
tem molt agraïts a la Federació
Catalana de Patinatge que es
comenci a involucrar en aquest
esport, de fet, la pista de Riera
Seca ens la van cedir ells".
L'altre problema que tenen és
de jugadors, ja que "costa molt
trobar-ne, però animem tothom qui vulgui a venir a provar, que no tingui por i s'acosti
als entrenaments". i oriol font
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SKATE ADAPTAT | Mundial VA DISPUTAR-SE A CALIFÒRNIA A PRINCIPIS DE MES

El paretà Toni Quiñonero,
plata al Mundial de WCMX
toni quiñonero

PARETS. Toni Quiñonero, de Pa-

rets, va tornar del Mundial d'Skate
Adaptat amb la medalla de plata al
coll. El campionat es va disputar el
primer cap de setmana d'abril a la
ciutat californiana de Fontana, als
Estats Units. Un cop ha tornat a
Mallorca, on resideix des de fa uns
anys, ha rebut el reconeixement
del Consell de l'Esport de les Illes.
L'esport que practica el paretà
es diu WCMX. És com el BMX –és
a dir, l'skate en bicicleta–, però
en lloc de fer-ho en bicycle ho fa
en wheel chair, és a dir, en cadira
de rodes. "Estava fart de veure
com els altres feien skate i un
amic em va dir que ho havia de
provar; i aquí hem arribat", deia
l'esportista a l'AraBalears abans
del Mundial.
Toni Quiñonero, nascut i resi-

QUIÑONERO Reconegut a les Illes
dent a Parets fins fa pocs anys, és
un dels millors del món en aquesta especialitat. Així ho acredita

aquest subcampionat mundial en
la seva categoria, Divisió 1, on ha
quedat només a tres punts de Garnett Silver-Hall, que es va endur
l'or. Una experiència que el mateix Quiñonero agraeix a la seva
família i a la seva parella, "que
han estat sempre al meu costat
donant-me suport", però també
sense oblidar els patrocinadors,
"perquè poder anar a competicions d'aquest nivell costa molt,
i sense tots ells hauria estat totalment impossible". Era la segona participació de l'esporista
extrem en el campionat.
Quiñonero va representar Espanya l'any 2015 en el Mundial
de WCMX, en què va quedar novè,
però la manca de patrocinis en els
anys posteriors van impedir que
pogués tornar-hi.

FIT KID VA SER EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA

KARATE | Kata

Quatre medalles per a l'Assaig

Usama Karach,
subcampió estatal

SANT FOST. El cap de setmana l'escola Assaig de Sant Fost va participar als Campionats de Catalunya de Fit-Kid de Duos, Equips i
Grups. D'ells, en van tornar amb
quatre podis –dues medalles de
plata i dues de bronze–.
Paula Domínguez i Jana Estany
van aconseguir la segona posició

de Catalunya en la categoria Dance Show Duo-Junior; i Jose Núñez
i Cristina Torà en Promoció DuoKid. Les medalles de broze van ser
pel trio format per Marta Isern,
Clàudia Navarro i Emma Font en
Fantasia Grup-Adult; i per a Ona
Tort, Alba Navarro i Berta Navarré
en Fantasia Grup-Kid.

Axel Herrera, Judith Anguera, Pablo Fuentes i Usama Karach, del
Club Karate Montornès, van participar al Campionat d'Espanya
Infantil de karate. El més destacat
va ser el subcampionat d'Usama
Karach en la modalitat de kata. El
2016 va fer el bronze en aleví.

PATINATGE ARTÍSTIC LA MOLLETANA COMPETIA EN CADET

Núria Catafal, campiona
d'Espanya de figures
MOLLET. La patinadora molletana
del CPA Bigues i Riells, Núria Catafal, va quedar Campiona d'Espanya cadet de l'estatal de Figures
Obligatòries que es va celebrar
a Palafrugell a principis de mes.
Catafal havia sigut tercera al Campionat de Barcelona i quarta al
Català. "El factor psicològic és
molt important en aquesta disciplina, perquè és molt tècnica",

explica Pepi Guasch, entrenadora
de la patinadora molletana.
La propera cita serà la Copa Alemanya, on s'hi reuneixen les millors de cada categoria. "És com
el Mundial d'aquesta modalitat,
perquè no n'hi ha d'oficial. És el
primer any que hi participarà
i l'objectiu és quedar el millor
possible", diu Guasch. Es disputarà del 7 al 12 de maig.

DANSA | Hip-Hop LES MARES TAMBÉ BALLEN DANSES URBANES
club esportiu mollet team

Tercer lloc per a les Crazy Queens
El Club Esportiu Mollet Team va participar en l’11è Campionat de Dances
Urbanes Valo’s Style disputat a Sitges. L’equip de hip-hop va aconseguir
diversos trofeus, entre els que destaca la tercera posició en categoria
Premium de les SQS Crazy Queens, un grup de mares de l’escola que han
decidit llençar-se a l’escenari.
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HANDBOL | Lliga Catalana ELS PARETANS VAN ACONSEGUIR LA PERMANÈNCIA LA DARRERA JORNADA DE LA COMPETICIÓ

El CH Parets
jugarà un any més
a Lliga Catalana
PARETS. El CH Parets va aconseguir la permanència a Lliga Catalana després de vèncer per 27 a
22 el CH Sant Llorenç-Sant Feliu
la darrera jornada de lliga.
Els paretans, després d'una
temporada complicada en què,
a banda del canvi a la banqueta,
també hi va haver molts canvis de
jugadors i de sistemes de joc –el
tècnic Oriol Ferrer va rejovenir la
plantilla i va apostar per un sistema més ofensiu i no tant rocós
com el que acostumaven a fer els

paretans–, finalment ha aconseguit superar-la i mantenir-se un
any més a la màxima categoria de
l'handbol català.
En la darrera jornada, dos
equips, Manyanet o Parets, ocuparien la tercera plaça del descens
de categoria –les altres dues eren
per al Pardinyes i els rivals dels
paretans–. Els vallesans depenien
d'ells mateixos i, conscients que
una victòria els assegurava una
plaça per a la temporada vinent,
van sortir disposats a donar-ho

Tercera Catalana
ch parets

Futurs incerts per
als sèniors del
Vallag i el Joventut
LA LLAGOSTA. A falta d'una jornada

CELEBRACIÓ El CH Parets celebrant la permanència al vestidor
tot durant els 60 minuts. Al final,
victòria de cinc per a l'Handbol
Parets, que va fer inútil la victòria
del Manyanet –que va guanyar a
un Calella que no s'hi jugava res.

El partit també va servir per
acomiadar a Manolo Romero, que
després de 20 anys vestint la samarreta paretana, jugava el seu
darrer enfrontament.

per acabar la lliga de Tercera Catalana, el sènior masculí del Joventut Handbol es va classificar per
jugar la fase d'ascens. Després de
guanyar a la pista del BCN Sants,
els llagostencs s'han assegurat la
setena plaça –l'última que dóna
accés als play off–.
Per la seva banda, el sènior
masculí de l'Handbol Vallag ha
aconseguit evitar el descens directe a Quarta Catalana, però els
descensos compensats encara els
podrien fer baixar, ja que depenent dels equips catalans que no
mantinguin les categories nacionals l'efecte dòmino els podria fer
caure a la darrera lliga.

BÀSQUET | Lliga EBA VAN PERDRE CONTRA EL CORNELLÀ

El Recanvis rep el CB Salt
MOLLET. El Recanvis Gaudí-CB Mollet –sisè– no va poder sumar una
nova victòria consecutiva contra
un rival directe. Si la setmana passada va guanyar al Palma i s'acostava a la cinquena plaça, aquesta
setmana va perdre contra el setè

classificat, el Cornellà, de qui ara
només el separa un punt. Dissabte
(Plana Lledó, 19 h) rebrà la visita
del Salt, equip que va penúltim a
la lliga i que només ha guanyat
cinc enfrontaments dels 23 que ha
disputat enguany.

FUTBOL SALA | Segona Nac.

FUTBOL | Primera Catalana

La Concòrdia,
dos punts més
a prop del líder

El CF Mollet UE
torna a jugar amb
el temut descens

LA LLAGOSTA. Després de signar la

MOLLET. Segona derrota consecuti-

segona victòria més contundent
de la jornada per 1 a 9 contra el
Sabadell –la primera va ser el
13-0 del Castelldefels a l'Esparreguera– i de l'empat del líder, el
Femisport, a casa contra el Cervera, el CD la Concòrdia s'acosta
a només tres punts de la primera
plaça. Dissabte (17 h, El Turó) les
llagostenques esperen l'Eixample,
cinquè classificat, amb l'objectiu
de seguir el pols amb el Femisport
i no desaprofitar una nova punxada de les palauenques.

va del CF Mollet UE –0 a 1 contra
el Can Vidalet– que fa que els molletans empatin a la 12a plaça amb
el Lloret –11è–, Banyoles –13è– i
Júpiter –14è, lloc que obliga a jugar el play off pel descens–, i a un
i dos punts de les posicions que
marquen el descens directe. Diumenge al migdia l'equip disputarà
un difícil duel contra el Manresa,
segon classificat. Dels quatre partits que els quedaran als molletans, tres són contra rivals directes per a la permanència.
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CULTURA

La Llagosta celebra la Fira d'Abril

'L'últim xou' a Mollet

L'Asociación Rociera Andaluza de la Llagosta farà dissabte (19 h)
una festa per celebrar la Fira d'Abril, oberta a tota la ciutadania.
Hi actuaran els diferents quadres de ball de l'entitat i el cor llagostenc
Jara y Romero, a més dels Amigos del Rocío del Centro Cultural Andaluz
de Mollet. Serà en el seu local del carrer Girona, 6.

Diumenge (18.30 h) es projectarà la
pel·lícula L'últim xou al Lledoner. Un
film dirigit per l'estatunidenc Robert
Altman el 2006 que gira entorn de la
fi d'un programa de ràdio.

ART JOSEP M. BLANCH VA PROJECTAR-NE DOS PER A MOLLET QUE NO ES VAN DUR A TERME

L'Ajuntament estudiarà fer els
esgrafiats de la Casa Abelló

MÚSICA PINK PONI VA PROTAGONITZAR L'EMBRUNZIDA
Pink poni

La regidora de Cultura va prometre al creador d'EX-GRAPHIUM que
intentarà que la seva obra pugui estar a la façana de la casa museu
s.c.

MOLLET. Dijous es va presentar al

Museu Abelló la mostra EX-GRAPHIUM, de l'arquitecte tècnic
molletà Josep M. Blanch. Es tracta
dels projectes d'esgrafiats que no
es van arribar a fer a la façana de
dos edificis emblemàtics de Mollet –la Casa del Pintor Abelló i
l'antic Forn de pa Roca–. Durant
la presentació, la regidora de Cultura, Mercè Pérez, va assegurar
que intentarà que els esgrafiats
acabin sent una realitat a la ciutat.
"Li prometo que vetllaré i miraré de buscar finançament per
poder fer aquesta magnífica
façana a la Casa del Pintor, que
sé que a vostè li faria molta il·
lusió. Tant de bo, amb el temps
i amb els anys, puguem fer
aquesta façana", li deia a Blanch,
present a l'acte.
Pérez també va explicar que
aquesta exposició li fa "especial
il·lusió per dos motius: ell és un
artista molletà, i són dos projectes vinculats a la ciutat de Mollet. Dos projectes que podrien
haver sigut, però que no han sigut, i ara tenim aquesta mostra
que quedarà ja per sempre".
El projecte de l'esgrafiat de la
façana del forn -situat a la cantonada del carrer Gaietà Vínzia amb

Joan Abelló, en veure el projecte, li va demanar a Blanch si a
ell també li podia fer un esgrafiat
per a la Casa Museu. Com explicava la directora del Museu Abelló,
Pepa Ventura, "un cop la casa va
passar a mans de l'Ajuntament,
l'esgrafiat també va quedar frenat". Aquesta és l'oportunitat, assegurava, "per donar a conèixer
la feina que fa el senyor Blanch,
que mai havia mostrat els seus
projectes en una exposició. Poder veure fets els esgrafiats a
les façanes hagués estat un goig
per a la ciutat".
Aquesta mostra estarà exposada
al Museu Abelló fins al 10 de juny.

La tècnica de l'esgrafiat

PART DEL PROJECTE
Jaume I- li va encarregar a l'artista Santiago Roca. Així que Blanch
va fer els dibuixos i les planxes, i
van començar a fer l'esgrafiat a la
terrassa interior de la casa, però
malauradament, Roca va morir i
el projecte va quedar paral·litzat.

A la mostra, el Museu Abelló explica que el terme esgrafiat prové del
mot italià sgraffiare: traçar dibuixos amb el grafi (una eina especial anomenada estilet o punxó) en
una superfície estofada, fent saltar
en alguns punts la capa superficial
i deixant al descobert el color de
la següent. Etimològicament la
paraula prové del mot llatí ex-graphium (que es fa servir per donar
nom a aquesta exposició), un dibuix que apareix en el moment
que es treu matèria. i s.carrillo

A menys d'un mes per al Brunzit
El Festival Brunzit de Martorelles va començar divendres el seu compte
enrere. Just quan faltava un mes per a la celebració del festival, el bar La
Cúpula de Sant Fost va acollir la presentació del darrer disc del grup Pink
Poni en un esdeveniment batejat com a Embrunzida. Dj Kuk's va cloure la
festa amb una sessió d'electro cúmbia, afrobeat i mestissatge.

Espectacle sobre
la vida del poeta
Vicent A. Estellés

Concert de
música americana
al Lledoner

MOLLET. L'actriu i directora Mònica Lucchetti preestrenarà diumenge (18 h) a la Sala Fiveller el
seu nou espectacle: VA Estellés. Es
tracta d'un xou –l'entrada val 8
euros– que recorre la vida i l'obra
de l'estimat escriptor i poeta valencià Vicent Andrés Estellés, i ho
fa amb textos, poemes i cançons
del mateix autor. També hi participen el compositor Carles Beltran i la cantant Tànit Navarro.

MOLLET. L'intèrpret Jordi Romero

posarà veu i farà sonar el piano
aquest divendres en el concert de
música americana Red Moon, que
se celebra al Lledoner. Romero
conduirà els assistents per una
àmplia trajectòria de la música
americana del segle XX: des de la
música folklórica, el blue grass i el
country, a la música afroamericana i els seus derivats com el dixieland, blues, jazz i rock.
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MONÒLEG DURANT L'OBRA S'OFEREIX VERMUT I TAPES

'En Peyu i en
Dani', a Sant Fost

El teatre infantil fa parada a Sant Fost

SANT FOST. En Lluís Jutglar Calvés,

més conegut com en Peyu, aterra
diumenge (12 h) a Sant Fost
per representar la seva obra
En Peyu i en Dani. Acompanyat
del seu tècnic de so i llums, en
Dani, repassarà en clau d’humor el present del país, des de la
política o la casa reial fins a anar
a dinar a un restaurant. El mateix
humorista defineix l'espectacle
amb una frase: "En Peyu explica
coses i en Dani tira àudios i fa
anar els llums". Tan simple com
això, que ben combinat farà riure
a tothom que hi estigui present. Es
poden reservar les entrades fins a
aquest divendres a les 14 h al correu electrònic ateneu@santfost.

PEYU Porta la seva obra a Sant Fost
cat. També es poden comprar una
hora abans de l’inici del monòleg.
El preu de les entrades és de 9 €
per als adults, 4,50 € per als jubilats i la gent gran i 6,75 € per
als joves. A més, s'oferirà vermut
i tapes, que no són inclosos en el
preu de l'espectacle. i

Cartell de Festa Major 2018
LA LLAGOSTA. Des d'aquest dilluns i fins al 17 de maig poden presentar-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania les creacions de les persones
que vulguin prendre part en el Concurs de cartells de la Festa Major
2018. El format del cartell ha de ser DIN A3 en orientació vertical i
haurà d’incloure les frases Festa Major de la Llagosta 2018 i del 8 a l’11
de setembre. A més, cal reservar un espai per a l’escut de l’Ajuntament.

Tribut a 'El Rei Lleó' Dia Internacional
a la Polivalent
de la Dansa
MONTMELÓ. La companyia Onbeat

interpretarà diumenge (18 h) el
seu espectacle De Simba a Kiara
a la Sala Polivalent de Montmeló.
Es tracta d'una versió lliure de la
història d'El Rei Lleó que tributa
les tres pel·lícules de la saga amb
tots els seus personatges: Mufasa,
Sarabi, Simba, Nala, Scar, Timó,
Pumba, Rafiki, Zazú, Kiara...

MOLLET. L’escola d’arts escèniques

La Tramolla de Mollet celebrarà
diumenge (11 h) a Can Mulà el Dia
Internacional de la Dansa, amb
actuacions de tots els grups de
dansa del centre i un pica-pica per
als familiars i els amics de l’escola.
També hi actuaran La Petita Companyia -dansa clàssica i contemporània-, i Mads -dansa urbana-.

La 15a Mostra de Grups Infantils Amateurs de Teatre de Catalunya es va fer
dissabte a l'Ateneu de Sant Fost. Cinc grups d'arreu del territori van representar
les seves obres en una jornada organitzada pel Teatre Segle XX i que va comptar
amb animacions per part del seu grup juvenil. sant fost víctor león

INFANTIL

TEATRE

Torna el Petit Casal 'Una carretada de
contes' a Parets
amb espectacles
PARETS. La companyia La Guilla
infantils
Teatre representarà diumenge (18

MOLLET. El Petit Casal, el cicle de
cultura infantil que l'any passat va
engegar el Casal Cultural de Mollet, torna aquesta primavera amb
la seva segona edició. En aquesta
ocasió el cicle aposta per consolidar les actuacions dels artistes
locals que fan música i cultura per
als nens i nenes. El preu tornarà
a ser de 8 euros per família, que
inclou un piscolabis al final de les
actuacions. Enguany, les tres sessions del Petit Casal tindran lloc al
Jardinet del Casal (ronda Can Fàbregas, 5) i, per tant, a l'aire lliure.
El primer espectacle del cicle
serà diumenge 22 d'abril (11 h)
al Jardinet, i anirà a càrrec d'Oriol
Bargalló, que presentarà el muntatge Amanida de Mainada, per a
petits i no tan petits, ple de cançons i danses participatives. Els
altres dos espectacles seran el 13
de maig i el 3 de juny.

h) l'obra Una carretada de contes
al teatre de Can Rajoler. Una obra
infantil amb la qual conèixer l'ofici
dels trobadors amb dos nous visitants de la ciutat.

A punt per a la 42a
Ballada de Gitanes
de la Llagosta
LA LLAGOSTA. El passeig de l'avinguda Onze de Setembre serà
l'escenari, aquest diumenge 22
d'abril, a partir de les 11.15 h, de
la 42a edició de la Ballada de Gitanes de la Llagosta, una cita anual
que compta amb balladors de diferents poblacions de l'entorn.
En aquesta ocasió les colles convidades seran les de Santa Eulàlia
de Ronçana, Polinyà, Castellar del
Vallès, Lliçà d'Amunt i la Llagosta.
En cas de pluja la ballada es farà al
CEM El Turó.

10è Festival de
Poesia Escolar
PARETS. El Festival de Poesia Escolar, organitzat per Niu d’Art de
Parets, celebra dissabte (18 h) a
Can Rajoler la seva desena edició
amb la participació de 13 alumnes
dels quatre centres educatius que
imparteixen estudis d’ESO a la població: ACESCO, Nostra Senyora
de Montserrat, l’institut La Sínia i
l’institut Torre de Malla. També hi
haurà actuacions musicals.

Dia de
Sant Jordi
Et regalo la rosa
de l’amor i l’amistat.
Els catalans estimem
i ens fem estimar.
Av.Catalunya, 241. Parets
tinram72@gmail.com
www.floristeriatin-ram.es

93 562 02 75
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gerard magrinyà

TITELLES NOMÉS ES VAN HAVER DE SUSPENDRE EL 10% D'ESPECTACLES PREVISTOS

La pluja no atura la
12a Mostra de Titelles

L'Ajuntament considera que la MITMO, que va exhaurir les
entrades per a tots els passis infantils, va tornar a ser "un èxit"
MOLLET. El cap de setmana es va

celebrar la 12a edició de la Mostra
Internacional de Titelles de Mollet
(MITMO). I tot i que la mostra va
estar passada per aigua -va ploure
divendres a la tarda i dissabte al
matí-, des de l'Ajuntament asseguren que es va registrar "un èxit
rotund de participació i visitants". Prova d'això és que es van
exhaurir les entrades per a tots
els passis infantils.

Per la seva banda, les pluges de
divendres i dissabte van voler ser
protagonistes i van fer que se suspenguessin alguns espectacles.
Malgrat això, la xifra va ser només
del 10%, ja que els espectacles
que estaven previstos que es fessin a la plaça Prat de la Riba i a la
plaça Catalunya es van reubicar al
Mercat Vell i a la Sala Fiveller, respectivament. Per últim, diumenge
al migdia, com cada any, va ser el

moment del cap de setmana amb
més afluència de públic. El centre
de la ciutat va omplir-se de visitants, coincidint amb els espectacles itinerants de gran format, que
aquesta edició van anar a càrrec
de la companyia belga Les Contes
d'Asphaldt, amb el seu titella gegant articulat Octaaph, i de Tutatis Produccions Teatrals, amb Óssos del Pirineu. Tot plegat, amb la
inseparable companyia del Mollet
Mullat, la mascota de la MITMO.
Un cop arribats a la plaça Prat de
la Riba, sobre l'escenari esperava
una sorpresa: el presentador de
TV3 Rafel Vives, del programa Ja
t’ho faràs, que va visitar la mostra.
Vives va fer un reportatge sobre
la companyia Galiot Teatre, organitzadora de la Mostra juntament
amb l’Ajuntament de Mollet, que
TV3 va emetre dissabte. I després
de la sorpresa, amb les intervencions de l'alcalde de Mollet, Josep
Monràs, del director artístic de
Galiot, Jordi Monserdà, i del mateix
presentador, la companyia Xip Xap
(Lleida) va treure els seus titelles
gegants per explicar El conte de
la lletera. Els titelles, però, no van
marxar de Mollet fins ben entrada
la tarda, quan el Mollet Mullat va
acomiadar la mostra, i la companyia Titelles Vergés de Vilanova i
la Geltrú va representar el darrer
espectacle, El retorn dels putxinel·
lis, un espectacle de titelles tradicionals catalans, que recuperava la
puresa i l’estètica més genuïna dels
titelles del Modernisme català. i

EL TEMPS
divendres 20

=
dissabte 21

diumenge 22

per

PARC DE LES PRUNERES La Carpa Guinyol va acollir l'obra 'Bestiolari casolà'
gerard magrinyà

ITINERANT Els 'Óssos del Pirineu' van omplir diumenge els carrers de Mollet
gerard magrinyà

PRAT DE LA RIBA 'El conte de la lletera' va aplegar multitud d'infants

Felip Comas

Altes pressions i cel serè.
No s’espera altra cosa
que un temps primaveral, amb sol i temperatures semblants.
Un altre dia molt estable
i assolellat, amb cel serè
i temperatures que pujaran un xic més.
Cel força serè al matí,
potser amb algun núvol
alt. A la tarda proliferaran més, amb temperatures més altes.

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

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

Mín.

* Temp. Pluja (l/m2) Cop màx. vent

DIJOUS, 12

16ºC

7ºC

15ºC

-

27 km/h SE

DIVENDRES, 13

15ºC

9ºC

14ºC

6,2

26 km/h E

DISSABTE, 14

15ºC

12ºC

14ºC

18,2

21 km/h NE

DIUMENGE, 15

23ºC

11ºC

22ºC

-

23 km/h WSW

DILLUNS, 16

19ºC

12ºC

17ºC

0,2

27 km/h ESE

DIMARTS, 17

23ºC

10ºC

22ºC

-

26 km/h SE

DIMECRES, 18

25ºC

11ºC

22ºC

-

23 km/h SE
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La festa del llibre i de la rosa

DIADA DILLUNS TORNARAN LES TRADICIONALS PARADES DE SANT JORDI, PERÒ HI HAURÀ ACTIVITATS DURANT TOTA LA SETMANA

Els carrers del Baix Vallès ja
esperen els llibres i les roses
Roses i llibres, paradetes, carrers
plens de gent i d’alegria, certàmens literaris i artístics. La diada
de Sant Jordi torna dilluns i ho fa
amb una programació plagada
d’activitats arreu del Baix Vallès,
que en molts casos comencen
aquest divendres i s’allarguen fins
a finals de la setmana vinent.
És el cas de Mollet, on amb motiu de Sant Jordi es podrà gaudir
aquest divendres (18.30 h) d’una
exposició de poesia visual del
Punt Jove al Centre Cívic L’Era i a la
biblioteca Can Mulà. La biblioteca
també organitza a la mateixa hora
el taller familiar Dracs i roses, per
a infants de més de 4 anys. Mitja
hora més tard, a les 19 h, serà el
torn de la música al teatre Can
Gomà: l’Escola Municipal de Música i Dansa, amb l’orquestra de
Cambra Juvenil i la Jove Orquestra
de Cambra Broadway’s Suite, protagonitzaran el concert de Sant
Jordi interpretant les cançons
dels millors musicals del món
(El Rei Lleó, High School Musical,
La La Land, Els Miserables, Hairspray o Grease). Diumenge (18 h)
hi haurà més música a Mollet amb
el concert de cant coral del Cor de
Cambra del Conservatori de Manresa a l’Església de Sant Vicenç. Al
migdia (12 h), però, els Castellers
de Mollet i els Manyacs de Parets
faran la diada castellera de Sant

DIADA CASTELLERA
BAIXVALLESANA

arxiu

La diada castellera de Sant Jordi a
Mollet unirà un any més dues de les
colles baixvallesanes, els Castellers
de Mollet i els Manyacs de Parets. La
cita tindrà lloc diumenge a les 12 h a
la plaça Prat de la Riba. A les 11 h, els
verd claret sortiran en cercavila des
de l’avinguda Gaudí fins a la plaça.

A PARETS SURTEN
ELS DIABLES
El fi de festa de la diada de Sant Jordi
a Parets arribarà dilluns cap a les 21
h amb l’espectacle del grup Ànimes
de Foc de Diables Parets, que interpretarà una particular versió de la
llegenda. Ho faran amb un centenar
de persones, entre tabalers, diables,
diablets, dracs, tècnics i encenedors.

VERSOS PERVERSOS
A MONTORNÈS

A LA RECERCA DE LECTORS Els llibres ompliran rambles, carrers i places de tots els municipis del Baix Vallès
Jordi a la plaça Prat de la Riba.
I dilluns 23, com cada any, les
rambles molletanes acolliran
les parades de llibres i roses, on
també podrà trobar-se l’estand
institucional a la plaça Catalunya.
Es prepararan diverses activitats
i concursos, a càrrec de l’Ajuntament, el Servei Local de Català,
la biblioteca Can Mulà, el Museu
Abelló i Ràdio Mollet (programes
a l’aire lliure fins a les 13 h). S’explicarà la Petita història de Joan
Abelló (a les 10.30 i a les 11 h), un
conte il·lustrat per Pilarín Bayés
que permet descobrir la vida i
l’obra de l’artista molletà. El Ser-

vei Local de Català també lliurarà
el premi de L’Estenedor (12 h), i a
la tarda es farà un taller de punts
de llibre i barrets d’arlequí (17
h) i una audició de sardanes amb
la Cobla Mediterrània (18.30 h).
També tindrà lloc el 10è Concurs
de Petons a la Rambla, que organitza el Casal Cultural.
Pel que fa a les signatures de
llibres de dilluns, Gemma Garcia
signarà el seu conte Així de cop i
volta sense avisar i per sorpresa
de 17.30 h a 19 h a la parada que
l’Abacus tindrà a la Rambla. Tot
seguit, de 19 h a 20 h, serà la molletana Neus Elcacho qui signarà

La dieta de les emocions. A més,
el dia anterior, diumenge (13 h),
Montserrat Tura i Joan Miquel Capell signaran els seus respectius
llibres -República pagesa (Premi
Carles Rahola d’assaig) i Wad-Ras
(Premi Crims de Tinta)- a la llibreria L’Illa de Mollet. Per la seva
banda, una vintena de voluntaris
de la Creu Roja Mollet - Baix Vallès
vendrà roses solidàries a Mollet (a
l’alçada de l’Abacus); per primer
any, també hi seran a Santa Perpètua de Mogoda (al passeig de
la Florida). Com a novetat d’en-

continua a la pàg.44

Sant Jordi ja ha arribat a Montornès.
De fet, aquest divendres (20 h) es
farà la revetlla a la biblioteca amb els
Versos (perversos) del poeta Jaume
C. Pons Alorda. Un acte que girarà
entorn de l’obra del poeta, amb la
representació d’una selecció de poesies a càrrec de l’Aula de teatre.

SANT JORDI ARRIBA
A LA PLAÇA
D’ANTONI BAQUÉ
La plaça d’Antoni Baqué de la Llagosta acollirà dilluns a la tarda tot un
seguit d’activitats, organitzades per
la biblioteca. Destaca l’entrega de
premis del 1r Concurs de microrelats i
poesia Sant Jordi a la Llagosta, a càrrec de Resistència Literària (18 h), i el
lliurament dels premis del concurs de
punts de llibre de Sant Jordi (18.15 h).
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Especial Sant Jordi
ve de la pàg.42

Per Sant Jordi, llibres Km 0

guany, Creu Roja vendrà llibres de
segona mà, i destinaran els fons
recaptats de tot plegat a comprar
aliments per a la població més
vulnerable de la comarca.

Les recomanacions literàries per comprar les novetats d'autors locals

Activitat a Parets

La plaça de la Vila de Parets viurà
dilluns, per tercer any consecutiu,
la diada de Sant Jordi en companyia de la festa Parets Municipi
Lector. A partir de les 10 h, i durant tot el dia, botiguers i entitats
locals prepararan tot un seguit
d’activitats que ompliran l’espai
de jocs, festa i tradicions.
Les primeres activitats es faran
aquest divendres a partir de les
18 h a la biblioteca Can Rajoler: hi
haurà un taller infantil de cavalls
de pal, un taller de creació amb
roba texana i la festa country per
a grans i petits.
El 23 d’abril, a més de gaudir dels aparadors de floristes i
llibreters del municipi, els més
menuts podran participar en els
tallers, jocs literaris i una edició
especial del programa radiofònic
infantil RAP107.EDU, que es farà a
les 17 h en directe des de l’estand
que l’emissora municipal RAP107
tindrà a la plaça. Posteriorment,
també faran un programa especial de Sant Jordi que s’emetrà en
directe des del mateix espai. A les
18 h, es podrà veure l’espectacle
familiar Xou de Sant Jordi organitzat per Rialles Parets.
Com a part de les activitats,
durant el dia, els partits polítics
municipals i entitats com Ara Sarau, Òmnium Cultural o les biblioteques municipals han preparat
tallers i activitats lúdiques i participatives per a tota la família.
També es podrà veure l’exposició
de vestuari i les forques realitzades per l’artista Josep Plandiura,
a l’estand de Diables Parets, així
com adquirir treballs manuals i
roses fetes per la gent gran de la
Residència Pedra Serrada i pels

FICCIÓ

POESIA

FICCIÓ

AUTOAJUDA

DIVULGACIÓ

ENRIQUE COLLADO

EULÀLIA RIPOLL

ARTURO PADILLA

NEUS ELCACHO

MONTSERRAT TURA

Relats curts que encadenen
dites, frases fetes, refranys i
sentències -parèmies- amb
gran sentit de l’humor

Poemari que vol mirar als
punts d’inflexió en la vida, a
la cerca del retorn a l’equilibri
perdut entre el dia i la nit

T’apuntaries a un web que et
presenta cada dia nous amics
a canvi d’una quota mensual
sense que te n’adonis?

Guia per ajudar a trobar la
felicitat i l’equilibri de les
emocions, que es veuen
implicades en l’alimentació

Una reivindicació del paper de
la pagesia en el catalanisme
progressista a partir de la
història familiar de l’autora

Ed. León Alado

Ed. Neopàtria

nens i nenes del Centre Obert.
Per altra banda, un any més, la
celebració Parets Municipi Lector
es farà coincidint amb la Diada de
Sant Jordi. En el marc de les activitats, a les 19 h, es farà el lliurament dels Premis Superlectors
2018, Premi Parets, Municipi Lector i l’Endevina-la. Posteriorment,
Niu d’Art farà un recital en homenatge al recentment desaparegut
poeta Joan Navarro.
El fi de festa no arribarà fins a
les 21 h, quan el grup Ànimes de
Foc de Diables Parets interpretaran una particular versió de la
llegenda de Sant Jordi. A l’obra intervindran prop d’un centenar de
persones, entre tabalers, diables,
diablets, dracs, tècnics, encenedors i col·laboradors. Enguany, es
presentarà un piromusical inèdit
que acompanyarà la Bèstia, la figura més emblemàtica de la colla, i que esdevindrà l’encesa més

Fanbooks

gran que Diables Parets ha organitzat amb aquest drac.

A Montornès

A Montornès, la prèvia de Sant
Jordi ja va començar dijous amb la
presentació del llibre Montornès
del Vallès desaparegut, de Sergio
Arévalo. Aquest divendres al vespre (20 h) es farà la revetlla de
Sant Jordi a la biblioteca amb els
Versos (perversos) del poeta Jaume C. Pons Alorda. Un acte que
girarà entorn de l’obra del poeta,
amb la representació d’una selecció de poemes a càrrec de l’Aula
de teatre, i on també hi haurà una
conversa oberta entre Pons Alorda i l’editor i poeta Marc Romera.
Dilluns, Sant Jordi se centrarà
a la plaça de Pau Picasso, on hi
haurà paradetes de roses i llibres
i activitats per a totes les edats. A
la tarda (17 h) es farà la 13a Marató de contes a partir d’un joc,

Ed. Columna

dues contacontes tramposes i la
participació de narradors voluntaris. A les 17.30 h, l’Oficina de
Català i la Unió de Botiguers faran
l’entrega de premis del concurs
Endevina-la, i a les 17.45 h engegarà la ballada de sardanes amb
la cobla Ciutat de Manresa. A més,
de 16 h a 20 h hi haurà transport
gratuït entre Montornès Centre i
Montornès Nord amb parades a
la rambla de Sant Sadurní (davant
de la plaça de Pau Picasso) i carrer de la Llibertat amb carrer de
Federico García Lorca (davant del
Bar Baudilio) per tal que tothom
pugui baixar a la plaça a gaudir de
les activitats programades.
La festa, però, no acabarà aquí,
sinó que dimarts (17.30 h) també
hi ha previst el taller de contes Un
Sant Jordi diferent a la biblioteca,
i dijous (17.30 h) es farà la 16a
Cantata de Sant Jordi a la carpa
polivalent El Sorralet.

Ed. Pòrtic

A la Llagosta
Per la seva banda, a la Llagosta
s’organitza dissabte (12 h) el taller Fem un punt de llibre diferent
per Sant Jordi a la Biblioteca. I dilluns, a la plaça d’Antoni Baqué, a
més de les tradicionals parades de
roses i llibres, la biblioteca també
prepararà diverses activitats. A les
17.30 h, les integrants del Taller
de poesia de la biblioteca faran
unes lectures de poemes. A les 18
h serà el torn de l’entrega de premis del 1r Concurs de microrelats
i poesia Sant Jordi a la Llagosta, a
càrrec de Resistència Literària. A
les 18.15 h, es lliuraran els premis
del concurs de punts de llibre de
Sant Jordi. I a les 18.30 h, hi haurà una hora del conte especial de
Sant Jordi a càrrec de Puri Ortega.
En cas de pluja, les activitats es faran al Centre Cultural i Juvenil Can
Pelegrí. A la plaça d’Antoni Baqué
ja han confirmat que hi seran, o
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Especial Sant Jordi
‘República pagesa’, de Montserrat
Tura, ha estat guardonat amb el
premi Carles Rahola d’assaig

El paretà Alfred López presenta la
tercera entrega de l’exitosa sèrie
‘Ya está el listo que todo lo sabe’

FOTOGRAFIA

HISTÒRIA FOTOGRÀFICA

Imatges Solidàries

Sergio Arévalo

Llibre per recollir fons per l’assistència
i recerca del Trastorn de l’Espectre
Autista (TEA) de Sant Joan de Déu

Selecció de 160 imatges de Montornès
del Vallès des de finals del segle XIX
fins als anys setanta del segle XX

Autoeditat

Ed. Efadós

Recomanació
per als més petits!
LITERATURA INFANTIL
ANECDOTARI

AUTOAJUDA

POESIA

POESIA

ALFRED LÓPEZ

RUTH JIMÉNEZ

ISIDRE OLLER

JOAN SALA - JESÚS COSTA

Curiositats, històries, ciència
quotidiana, anècdotes i dades
sorprenents relacionades
amb el món del sexe

Proposa l’aventura més
emocionant: conquistar nous
espais mentals i expandir els
horitzons

Poemes que deixen portes
obertes al lector per fer-se’ls
seus. Amb bons rapsodes, pot
emocionar per moments

46 poemes pictòrics o 46
pintures poètiques. Els ulls,
com l’objectiu d’una càmera,
van transmetent situacions

Autoeditat

Ed. Kepler

bé amb paradetes, o bé portant
a terme les activitats, les entitats
Aspayfacos, La Llagosta Club de
Ball, Club Basquet la Llagosta,
Resistència Literària, Club BTT
Bikers la Llagosta, Casal la República, Racó d’en Totoró i Trikijocs.

A Montmeló

A Montmeló, la música del grup
Divadams s’unirà amb les lletres
de poemes d’autors com Montserrat Abelló, Rosa Leveroni, Josefa
Contijoch, Marta Pessarodona,
Olga Xirinacs, Dolors Miquel, Maria-Mercè Marçal, Enric Casasses,
Joan Margarit, Salvador Espriu o
Joan Salvat-Papasseit per donar
inici a una nova celebració de Sant
Jordi. Araceli Aiguaviva, Laia Porta
i Loni Geest, tres dones amb una
llarga trajectòria musical i que
tenen dues grans passions com el
jazz i la poesia, són les integrants
de la banda que divendres (19 h)

Ed. Neopàtria

protagonitzarà la 6a revetlla de
Sant Jordi a la biblioteca La Grua
de Montmeló. També en forma
part el guitarrista Peter Lemberg.
També divendres a les 19 h tindrà lloc el concert de Sant Jordi de
la coral del casal Gent Gran, a la
Sala de la Concòrdia
L’endemà, dissabte, acabarà el
termini per participar en la 17a
edició del concurs de punts de
llibre de Sant Jordi a Montmeló.
Els premis als guanyadors no es
lliuraran fins divendres vinent. I
dilluns, la plaça de la Vila montmelonina s’omplirà de parades de
roses i llibres.

A Sant Fost

Sant Fost és un altre municipi que
comença divendres els actes emmarcats en la celebració de Sant
Jordi. La revetlla de Sant Jordi engegarà a les 18.30 h a la biblioteca
amb el recital Paraules d’humor

GEMMA GARCIA VILARDELL
Autoeditat

Ed. Kit Book Servi

senzilles i tendres de Martina Escoda i Francesc Bombí. Una hora
més tard, serà el torn de Jaume
Rifà, que presentarà el 14è llibre
de Fem Memòria, Els nous santfostencs, a l’Auditori de l’Ateneu.
Dilluns tornaran les parades de
Sant Jordi un any més a Can Corominas (avinguda Sant Jeroni). A
partir de les 16.30 h es posaran
les paradetes de llibres, de roses
i d’entitats del municipi, així com
jocs tradicionals i tallers de roses.
A les 17.30 h arribarà l’animació
infantil Faustí el rondallaire, i a
les 18.30 h es lliuraran els premis
dels concursos de Microrelats i de
Punts de llibre de Sant Jordi. Tot
plegat organitzat per la biblioteca
Biblio@teneu i amb la col·laboració de Ràdio Sant Fost.

Martorelles

A Martorelles, les celebracions ja
van arribar dijous, amb la diada de

Quan tu tens la clau dels teus límits,
i un dia fas el cor fort, la fas servir i
et sents orgullós de ser tan valent.
Això és el que li passa a la cabreta
Roberta en aquest àlbum il·lustrat

Sant Jordi del Casal d’Avis La Masia
i Can Sunyer, on es van aplegar per
berenar, per repartir roses i llibres,
i per fer el gran ball de Sant Jordi.
Els actes continuen aquest divendres (19.30 h), amb la presentació del llibre República pagesa de
Montserrat Tura a la biblioteca
Montserrat Roig. Hi assistirà l’autora i l’historiador Jordi Planas.
Dilluns s’espera una tarda plagada d’activitats. A més de les
parades de llibres i roses a l’avinguda Piera, Caro Von Arend, amb
guitarra inclosa, explicarà Històries de dracs i cavallers; es representarà l’obra de microteatre Què
va passar amb el drac? (17.45 h i
18.45 h); l’Escola de Poesia farà
una jam de poesia (18 h); els voluntaris i padrins del Lecxit faran
unes lectures (18.10 h); i s’explicarà el conte dels Gegants de Martorelles (18.45 h). A més, de 17
h a 20 h hi haurà instal·lats jocs

medievals a l’avinguda Piera, i a
la carpa de la biblioteca es farà un
taller de titelles amb tèxtils reutilitzats conduït per Humana. La
diada acabarà a les 20.15 h amb el
sorteig dels 10 premis de la campanya La primavera els €€ altera i
el lliurament dels premis Sant Jordi de l’Aula de Martorelles.

Santa Maria de Martorelles

Per últim, Sant Jordi arribarà diumenge (11 h) a Santa Maria de
Martorelles, amb el lliurament
dels premis del 3r concurs de narrativa curta Font de la teula. Serà a
l’Ajuntament. I dilluns, la diada es
viurà al matí amb la representació de l’obra de teatre infantil Los
viajes del abuelo, de la companyia
mexicana Proyecto Teatro Solar, a
les 10 h a la plaça de l’Església. I al
mateix lloc, a partir de les 11.30 hi
haurà el mercat d’intercanvi de llibres del CEIP Les Mimoses. s.c.
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

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

Pizza Mexicana

Tomàquet, vedella picada, blat de moro,
olives, pebrot i formatge emmental
Si us agraden les pizzes picants a
LA TOMATE MAGIQUE n’hi trobareu una bona selecció. Una de les
més saboroses i tradicionals és la
Mexicana, una combinació extraordinària dels ingredients que
sempre tenen més bona acceptació: tomàquet, olives, vedella picada, 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 millor que fer-ho amb un bon vi d’entre 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!

BAR-RESTAURANT

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.
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