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EN PORTADA

MOLLET Aquest any es podria resoldre definitivament 
el problema d'emissions de biogàs derivat del mal 
segellament de l'antic abocador, a sobre del qual es 
troba el camp de futbol municipal dels Germans Gon-
zalvo. El desembre de 2013 es detectava un esvoranc 
del qual emanava biogàs, que va suposar tasques 
d'extracció de metà durant mesos i que va obligar a 
tancar l'equipament esportiu, que no es va poder re-
obrir completament fins al març de 2015.

Ara, l'Ajuntament de Mollet ha aprovat el pro-
jecte d'obra per impermeabilitzar el camp 2 –que 
comptarà amb un drenatge estanc per evitar filtra-
cions–, uns treballs que també suposaran el sege-
llament de l'esvoranc on es va detectar la bombolla 
de biogàs i la instal·lació d'un sistema d'extracció 
passiva de metà. "Amb aquesta actuació es resol-
drà de manera definitiva el problema d'emis-
sió de gasos", assegura l'alcalde, Josep Monràs.  

El pressupost d'aquesta obra és de 385.738 eu-
ros (IVA inclòs), una quantitat que estarà en gran 
part finançada per la Diputació de Barcelona –or-

L’Ajuntament de Mollet aprova el projecte per impermeabilitzar el
camp 2 del Germans Gonzalvo, on es va produir la fuita de biogàs 
el 2013 · També preveu el canvi de gespa del camp 1 aquest estiu

ganisme que es va encarregar del primer projec-
te de segellament farà gairebé 20 anys– i que, en 
aquest cas, aportarà 300.000 euros. La resta sor-
tiran del pressupost municipal. "Agraïm la col·la-
boració de la Diputació amb aquesta aportació 
perquè sinó hagués estat molt difícil tirar en-
davant el projecte", apunta Monràs, qui reconeix 
que la fuita ha suposat "una despesa de molts 
milers d'euros" a les arques de l'Ajuntament.

Canvi de gespa al camp 1 
En paral·lel a l'obra d'impermeabilització del 
camp 2, l'Ajuntament també té projectat fer el can-
vi de la gespa del camp 1, el principal del Germans 
Gonzalvo, que va estrenar gespa el 2002. "La vida 
útil d'aquest material és d'uns 15 anys i depèn 
de l'ús que se'n faci, i en aquest cas ja s'ha es-
gotat", explica l'alcalde. L'actuació en aquest cas 
té un pressupost de 270.000 euros, que es finança-
ran amb diners del pressupost municipal. 

Segons Monràs, la voluntat de l'equip de govern 

és poder canviar a mitjà termini la gespa dels altres 
dos camps –Zona Sud i Juan Bocanegra– on es va 
col·locar la gespa el 2006, perquè "ja comencen a 
esgotar la vida útil", diu Monràs.

   
Calendari d'execució
Dijous a la tarda, l'alcalde Monràs es reunia amb 
els responsables del CF Mollet UE per explicar-los 
els dos projectes i poder consensuar un calendari 
d'actuacions als camps. Els treballs d'impermeabi-
lització al camp 2 –que principalment s'usa per a 
entrenaments– tenen un termini d'execució d'en-
tre 3 i 4 mesos, i, pel que fa al canvi de gespa, serien 
unes sis setmanes de treballs. "La intenció és co-
mençar el més aviat possible al juliol, sobretot 
pel que fa al camp 1, perquè el club pugui co-
mençar la temporada amb la màxima normali-
tat", exposa Monràs. 

En el cas del camp 2, l'alcalde apunta que encara 
que també es comencés al juliol els treballs s'allar-
garan almenys fins a l'octubre i que inevitablement 
afectarà l'activitat del club. Amb tot, en aquesta oca-
sió i a diferència de quan el camp va haver de ser tan-
cat per la fuita de gas, l'Ajuntament no preveu cercar 
espais alternatius. "El club s'haurà d'adaptar per-
què per una qüestió de comoditat –i no d'urgèn-
cia com va ser fa uns anys– no podem perjudicar 
l'activitat d'altres clubs que també han crescut 
en equips", conclou Monràs. i laura ortiz

Pas definitiu per 
segellar l’abocador

El CF Mollet UE haurà 
d'adaptar els seus 
horaris d'entrenament 
i partits mentre estiguin 
en marxa les obres 
d'impermeabilització 
del camp 2 i de canvi 
de gespa del camp 1

Un llegat 
de residus

El 1984 deixava de funcionar l’abocador municipal 
de residus de Mollet, un espai d’unes 8 hectàrees 
de terreny delimitat pel camp de futbol de Plana 
Lledó, l’autopista AP-7 i la línia de tren Barcelo-
na-Puigcerdà, on, des dels inicis dels anys 70 del 
segle passat, s’hi van abocar residus sòlids ur-
bans i de la construcció i, en menor mesura, resi-
dus d’origen industrial. El 1987 es tancava defini-
tivament l’equipament, i no va ser fins a principis 
dels anys 2000 que no es va desenvolupar el pro-
jecte de segellat “definitiu” –que va anar a càrrec 
de la Diputació– per evitar l’emissió incontrolada 
de gasos i la producció de lixiviats tòxics que con-
taminessin el subsòl i les aigües freàtiques. 
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SOCIETAT
Inscripcions per netejar la rieraMontmeló recupera l'accés principal del consistori
La Llagosta torna a sumar-se a la jornada  
Let's Clean Up! Fem dissabte, d'abast europeu, 
que al municipi servirà per netejar la Riera Seca. 
Serà el 12 de maig i les inscripcions, gratuïtes, 
ja es poden fer a l'OAC i al web municipal.

La nova Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de
Montmeló, més àmplia i lluminosa, va entrar en funcionament dilluns, 
coincidint amb la diada de Sant Jordi, i està situada a les antigues
dependències de la Policia Local amb accés directe des de la plaça de
la Vila. D'aquesta manera, es recupera l'entrada principal al consistori.

Xerrada sobre
la biodiversitat

Un episodi d'alta
contaminació 
afecta tot 
el Baix Vallès

PARETS. L'Escola de la Natura de Pa-
rets acull aquest divendres (18.30 
h) la xerrada La biodiversitat i el 
desenvolupament urbà, a càrrec del 
Dr. Martí Boada, científic ambiental 
i geògraf. Boada exposarà estratè-
gies urbanes basades en el conei-
xement, la difusió i la gestió de la 
fauna i la flora per als municipis i 
presentarà propostes per conser-
var, enriquir i apreciar la biodiver-
sitat com a part del patrimoni. 

BAIX VALLÈS. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat declarava 
dimecres un episodi d’alta conta-
minació per partícules als 40 mu-
nicipis de l'àrea metropolitana de 
Barcelona que constitueixen l’àm-
bit d’aplicació del Pla d’actuació 
per a la Millora de la Qualitat de 
l’Aire, horitzó 2020, entre els quals 
els del Baix Vallès. La mesura es 
pren a causa de la intrusió de pols 
africana que afecta el territori des 
de dissabte, i que ha fet augmentar 
la concentració de partícules en 
suspensió en l’aire. Dilluns es va 
activar un avís preventiu i durant 
quatre dies consecutius s’han re-
gistrat superacions del valor límit 
diari en més d’una estació de con-
trol de qualitat de l'aire. 

MEDI AMBIENT

PARETS. Les obres del que serà el 
futur parc del Sot d’en Barriques 
han començat aquesta setmana. La 
previsió és que la nova zona d’oci 
estigui acabada a l’estiu, i que l’ac-
tuació es completi a l’octubre amb 
la plantació de més de 150 arbres.

De moment, després del tan-
cament de la zona, la maquinària 
pesada ja ha començat els movi-
ments de terres. El nou espai pre-
veu zones per a persones de totes 
les edats i destaca una àrea amb 
jocs d’aigua, ja que aquesta va ser 
l’opció triada en el procés partici-
patiu que es va obrir. De les 3.000 
persones que van votar, 1.867 van 
optar per l’opció de jocs i aigua 
enfront de l’altra opció, passeig i 
descans, que va rebre 927 suports.

En qualsevol dels casos, es tracta 
de convertir aquest ampli solar de 
l’espai central en “un pulmó verd 
pel poble”, en paraules del regidor 
d’Urbanisme, Francesc Juzgado. 
Per això la intervenció no es com-
pletarà del tot fins a la tardor, "per-
què és quan els arbres poden 
arrelar". Els arbres seran "joves; 
acabats de plantar tardarien 
anys a créixer, i massa vells arre-
larien malament". D'aquesta ma-
nera es podrà crear aquesta zona 
verda de forma ràpida. "Fins ara 

URBANISME  EL NOU ESPAI URBÀ PREVEU ZONES PER A PERSONES DE TOTES LES EDATS

Comencen les obres del
parc del Sot d’en Barriques

j.s.

OBRES  Ja han començat els moviments de terres al costat de l'ambulatori

només hi havia una petita zona 
de jocs infantils, però la resta 
era un descampat”, afegeix.

Reubicació d'esdeveniments 
Amb tot, però, els darrers anys 
aquest gran descampat de 10.000 
m2 havia servit per acollir tota 
mena d’actes populars, festes, fi-
res, concerts o carpes de circ. Per 
tant, aquests esdeveniments “es 
reubicaran en altres espais del 
municipi”. El primer que ve per 
calendari és l’Eixamplem la Festa, 
els actes que es fan a l’Eixample 
des d’un parell de setmanes abans 

de la festa major (que centra els 
seus actes al Barri Antic). “De mo-
ment ja tenim totes les activitats 
reubicades en altres espais. Tot 
i que el Sot d’en Barriques era 
un espai ideal, això també ens 
servirà per poder descentralit-
zar-ho tot d’un únic espai”, afir-
ma el regidor.

Amb 1,4 milions d’euros pressu-
postats, es tracta de la segona ac-
tuació més important a nivell d’in-
versió del present mandat, només 
superada per les diverses fases de 
reurbanització del Barri Antic (1,7 
milions).  jaume ribell

Amb una inversió d’1,4 milions d’euros i una afectació de 10.000 m2,
és una de les actuacions urbanístiques més importants del mandat

Tres jornades 
naturalistes
a Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
Amb l'objectiu d'apropar els veïns 
a l'entorn natural, l'Ajuntament 
organitza la segona edició de les 
jornades naturalistes Naturalment, 
Santa Maria, que se celebraran del 
4 al 6 de maig. "La intenció és po-
sar en valor el nostre entorn, co-
neixent-lo, entenent-lo i connec-
tant-hi. Només així aprendrem a 
estimar-lo i respectar-lo", apun-
ten des de l'organització.

El programa d'activitats, que 
tindrà el Casal Cultural com a cen-
tre neuràlgic, s'iniciarà divendres 
(18 h) amb la inauguració de dues 
exposicions sobre la tornada de la 
llúdriga a Catalunya i sobre caixes 
niu que han estat habitades per di-
ferents espècies. A continuació (19 
h), hi haurà una xerrada sobre els 
rapinyaires més representatius del 
territori, a càrrec del naturalista 
Francesc Xavier Macià Valverde. I 
a les 21.30 h començarà la sortida 
nocturna Escoltem els habitants del 
bosc i una gimcana familiar.

Dissabte es farà una xerrada so-
bre el projecte de cens d'espècies 
endèmiques a la Serralada Litoral, 
a càrrec de la biòloga Roser Loi-
re, engegarà el grup de voluntaris 
que anualment faran els censos 
al municipi, i es farà una sortida a 
l'explotació forestal del bosc d'en 
Mata, entre d'altres. Diumenge, 
es tancaran les jornades amb una 
matinal d'anellament d'ocells i un 
taller de menjadores. i

NATURALISME
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 
Fost activarà el sistema de control 
de matrícules als accessos de Mas 
Llombart i Mas Corts abans de 
l'estiu. Així ho asseguraven fonts 
municipals l'endemà de reunir-se 
amb els veïns d'aquests barris per 
informar-los del funcionament 
d'aquest nou sistema de segure-
tat. En la reunió, que va aplegar 
unes 300 persones al restaurant 
Mas Llombart, es van donar a 
conèixer els detalls d'aquest nou 
sistema. Es tracta d'una prova pi-
lot que, si funciona, es podria ins-
tal·lar en altres punts del municipi  
amb problemàtiques semblants.  

D'altra banda, els residents en 
aquestes urbanitzacions que ho 
desitgin podran fer arribar les se-
ves matrícules a l'Ajuntament, de 
manera que la càmera només s'ac-
tivarà quan detecti matrícules no 
registrades i es respectarà la pri-
vacitat dels veïns a entrar i sortir 
sense ser gravats.  s.c.

SEGURETAT

El control de 
matrícules a les 
urbanitzacions,  
abans de l'estiu

MONTORNÈS. La coberta de la pista 
esportiva El Sorralet se substituirà 
a l'estiu per solucionar els proble-
mes de sonoritat que té l’equipa-
ment. L’actuació també permetrà 
millorar l'aïllament tèrmic de la 
instal·lació i afavorir la integració 
de l'espai a l’entorn, ja que el can-
vi de coberta també tindrà efectes 
estètics. Les obres, que tindran un 
cost de 189.053 euros, es duran a 
terme a l’estiu coincidint amb la 
davallada d’activitats en aquest es-
pai i amb la intenció que finalitzin 
al setembre per tal que el pavelló 
estigui a punt per a l’inici de les 
temporades esportives.

Actualment, El Sorralet, que es 
va construir l’any 2015 seguint un 
model que l’equip de govern va vi-
sitar a Tarragona, té una coberta 
feta de lona que se substituirà per 
una estructura metàl·lica, més sò-
lida i amb materials aïllants. Una 
actuació que sorgeix després que 
l’Ajuntament encarregués un es-
tudi per determinar les possibles 

L’alcalde, José Antonio Monte-
ro, ha explicat que en el moment 
de construir El Sorralet el consis-
tori tenia algunes limitacions. “En 
aquell moment l’Ajuntament no 
tenia les possibilitats econòmi-
ques per construir un pavelló 
a l’estil tradicional. A més, l’es-
pai on hi ha El Sorralet estava 
pendent d’una modificació de 

solucions davant la problemàtica 
del so i les reverberacions. Des 
del consistori admeten que eren 
conscients que, depenent del usos 
i les activitats que tinguessin lloc 
dins l’equipament, caldria pren-
dre mesures pel que fa el so, tant 
per millorar la sonoritat interior 
de l’equipament com per evitar 
l’emissió de soroll a l’exterior.

anna ansia

EQUIPAMENTS  L'ACTUACIÓ, QUE ES FARÀ A L'ESTIU, TÉ UN PRESSUPOST DE 189.000 EUROS

Nova coberta al Sorralet
de Montornès per solucionar 
els problemes de sonoritat

L'ESPAI POLIVALENT  La pista es va construir a Can Parera el 2015

Serveis

El consistori aprofitarà els mesos d’es-
tiu per incrementar el nombre de la-
vabos i connectar el Sorralet amb la 
futura escola Palau d’Ametlla a través 
d’un passadís modular situat al lateral 
del pavelló, on s’hi instal·laran els nous 
serveis. En aquest cas, l’actuació cos-
tarà 135.199 euros. Actualment el Sor-
ralet disposa de dos lavabos senzills, 
un dels quals adaptat, a banda dels 
lavabos que formen part dels vestidors. 
Però en moments de molta afluència 
d'usuaris el nombre de lavabos és es-
càs, especialment quan hi ha activitats 
esportives en què els vestidors també 
són utilitzats. Així, la nova proposta in-
clou la construcció de dos nous lavabos 
senzills i dos més de quàdruples.

CONNEXIÓ AMB 
LA FUTURA ESCOLA 
PALAU D'AMETLLA

MONTMELÓ. La junta de govern lo-
cal ha aprovat el conveni de col·la-
boració entre l'Ajuntament i l'Ins-
titut Català del Sòl (Incasòl) per al 
desenvolupament d'habitatges de 
lloguer en règim de protecció ofi-
cial a Montmeló. El conveni pre-
veu que l'Ajuntament posi a dis-
posició de l'Incasòl dues finques 

de la seva propietat –a la zona 
de la Quintana de Baix i al Sector 
Nord– per tal que l'Incasòl les de-
senvolupi. Aquest any, l'Incasòl 
farà un estudi de la demanda que 
hi ha a Montmeló per omplir les 
dues parcel·les de 40 i 28 habitat-
ges respectivament, destinats ex-
clusivament a lloguer per a joves, 

Montmeló cedeix dues finques 
per fer-hi habitatge social

gent gran i/o en situació de vulne-
rabilitat, i si l'estudi és favorable el 
2019 es redactarien els projectes i 
tirarien endavant les tramitacions 
necessàries per convertir aquesta 
necessitat en una realitat.

En el ple de dimarts, el regidor 
d'ERC, Albert Monserrat, va afir-
mar que tot i estar d'acord amb la 
promoció d'habitatges socials, "no 
som gaire favorables a un crei-
xement desmesurat del poble; la 
nostra visió de poble seria força 
diferent a la que s'està plante-

jant fa anys a Montmeló", deia. 
Marcel Comas, d'ICV-EUiA, asse-
gurava que "històricament hem 
demanat que Montmeló tingui 
habitatge públic de lloguer i cre-
iem que és molt necessari", però 
puntualitzava que, "ja que hi ha 
una permuta de terrenys –per 
a la construcció del nou tanatori–, 
potser es podrien moure els 
habitatges més amunt, perquè 
no quedessin tan perjudicats al-
guns veïns que tindran els habi-
tatges a tocar de casa".  s.c.

planejament urbanístic i, per 
tant, havíem de buscar una es-
tructura que tingués la condició 
de provisional", diu Montero, qui 
afegeix que, tot i això, "vam deci-
dir atendre les necessitats es-
portives existents en aquell mo-
ment i prioritzar la construcció 
de l'equipament tot i saber que 
en un futur hauríem de fer-hi ac-
tuacions”, diu.  anna ansia

MARTORELLES
20/04 Enrique Nicolás García 47 anys
MOLLET
17/04 María Duro Morgado 76 anys
22/04 Júlia García Martí 50 anys
PARETS
20/04 Jesús Vaquer Barrieras 86 anys
21/04 Felisa García García 87 anys
22/04 Bernabé Martínez Esteban 80 anys
             

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

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

Naixements
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Av. Burgos, 21, baixos (Plaça Major)
08100 Mollet del Vallès · www.cesarpaz.com

Núm.2077 Aicat285

93 570 74 84

Un       en serveis
Raons per con� ar-nos la venda del seu habitatge
Perquè la nostra trajectòria i experiència de més de 40 anys com a API des de 1976 ens avala

� No incrementem el preu de la fi nca.
� Si es pot vendre a un millor preu, la diferència ha de ser per al propietari.
� Cobrem uns honoraris justos i legals.
� Taxem gratuïtament el seu immoble a preus de mercat, sense enganys.
� No fem signar exclusives abusives.
� Busquem el fi nançament més favorable per al comprador.
� Gestionem tots els documents necessaris: comprovacions registrals, 
 notaria, cèdula, certifi cat energètic, escriptures, etc.

� Disposem de serveis d’advocats, gestoria fi scal i laboral, arquitectes.

info@cesarpaz.com

COMPRA VENDA · LLOGUERS · GESTIÓ DE PATRIMONIS I COMUNITATS · NAUS I  TERRENYS INDUSTRIALS · LOCALS 
COMERCIALS · PISOS, CASES I TORRES · SOLARS URBANS I RESIDENCIALS · PERMUTES I VALORACIONS

DURANT EL MES DE MAIG, 
SI PORTEU UN PIS PER VENDRE, 
OFERIM EL CERTIFICAT 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA GRATUÏT
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OBRES I SERVEIS SL

OBRES I MANTENIMENTS
PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES

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

“La tranquilitat de 
treballar amb 

professionals quali�icats”

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

PARETS / MARTORELLES. La Dipu-
tació de Barcelona projecta fer 
arribar la fibra òptica a alguns 
municipis del Vallès Oriental, com 
Parets i Martorelles, per mitjà de 
canalitzacions a les carreteres. Així 
ho anunciaven dimarts el diputat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Pro-
cessos i Societat de la Informació, 
Joan Carles García Cañizares, i el 
d’Infraestructures Viàries i Mobi-
litat, Jordi Fàbrega, durant l’acte 
presentació del projecte als alcal-
des de la comarca celebrat dimarts 
a la tarda a la Seu de l’Arxiu Comar-
cal del Vallès Oriental, a Granollers.

L'arribada de la fibra als dos mu-
nicipis baixvallesans s'inclouria 
en la segona fase del projecte, que 

La Diputació vol
fer arribar la fibra a 
Parets i Martorelles 
per les carreteres 

arxiu

D'ÈPOCA  Detall d'una postal on es pot apreciar el ‘queixal’ de la casa

TELECOMUNICACIONS  EL PROJECTE PREVEU FER-HI ARRIBAR LA BANDA AMPLA EL 2019 O 2020

s'emprendria el 2019 o 2020. La 
primera fase començarà al maig i 
es preveu desplegar la fibra a través 
de 22 km de carreteres, per abastir 
Sant Pere i Sant Antoni de Vilama-
jor, la Garriga i Cànoves i Samalús.

"L'objectiu és fer arribar la 
banda ampla a través d'un tub 
al voral de les carreteres titula-
ritat de la Diputació, de mane-
ra que tots els ciutadans de la 
comarca tinguin els mateixos 
serveis", deia García Cañizares. 
En la segona fase, la Diputació vol 
"treballar conjuntament amb la 
Generalitat perquè hi hagi fibra 
òptica d’operadors i de la ma-
teixa administració, que sigui 
pública". D’altra banda, Fàbrega 

PARETS. Les restes trobades du-
rant l’inici d’obres al carrer Major 
no corresponen a part de l’antiga 
muralla medieval, com es va pen-
sar en un primer moment, sinó a la 
fonamentació d’un immoble antic 
encara per datar. L’arqueòleg que 
està estudiant la troballa “encara 
l’ha d’acabar de documentar”, 
explica el regidor d’Urbanisme, 
Francesc Juzgado. “I fins que el 
procés no acabi, no rebrem el 
vistiplau del Departament de 
Cultura de la Generalitat, que és 
el que ha de classificar les restes 
i donar llum verda perquè con-
tinuïn les obres”, diu Juzgado.

De moment, la intervenció s’ha 
aturat en aquest tram, però ha con-
tinuat en altres i, “pel que estem 
veient, no sembla que s’hagin de 
trobar més restes de més cases”. 
Així, doncs, els fonaments trobats 

correspondrien a la que va ser l’úl-
tima casa que va mantenir l’estruc-
tura de l’antic carrer Major, que era 
molt més estret, i que correspon-
dria a l’antiga casa de Can Passarell. 

Soterrament de línies
Durant l'actuació al carrer Major 
està previst soterrar les línies de 
serveis parcialment: “Hem parlat 
tant amb Telefónica com amb 
Endesa i se soterraran als en-
creuaments de carrers, i la resta 
aniran grapejades a les façanes, 
com ja s’ha fet en fases anteriors 
del Barri Antic, com la del carrer 
Raval”. A més, per evitar obstacles 
al carrer, l’enllumenat no anirà en 
columnes, sinó amb punts de llum 
que també aniran adherits a les fa-
çanes. El que sí que hi haurà, com 
estava previst al projecte, són jar-
dineres, bancs i alguns arbres.  j.r.

Els fonaments de Can 
Passarell, al descobert

URBANISME   L'OBRA AL CARRER MAJOR, ATURADA PARCIALMENT

recordava que la corporació no-
més pot actuar en aquelles carre-
teres que són de titularitat pròpia, 
i indicava que "ampliem la car-
retera amb un metre més de 
voral que serà remuntable per 
a vehicles i, per tant, millorem 
la seguretat".

Carreteres intel·ligents
A més, la instal·lació permetrà 
disposar de carreteres intel·li-
gents, les anomenades smart ro-
ads, que també han de servir per 
"reduir la sinistralitat", amb tot 
un conjunt de sensors al llarg de 
la carretera que han de permetre, 
per exemple, "avisar si hi ha gla-
çades a la calçada, si hi ha un ac-
cident a poca distància o si hi ha 
ciclistes", indicava Fàbrega. Per 
fer-ho possible s’aprofitaran els 
projectes ja planejats com a obra 
ordinària inclosa en la conserva-
ció i la millora de la seguretat en 
les carreteres, i s’incorporarà dins 
de la de cuneta de formigó la in-
fraestructura per a la fibra òptica. 
A la xarxa de transport soterrada 
es proposa una secció de 4 tri-
tubs de 20 mm i comptarà amb 
arquetes als extrems, als nuclis de 
població i als polígons.  m.eras

Montmeló fa un 
pas més per construir 
el futur tanatori 

Presentació del 
documental solidari 
'On són els límits'

Llistat provisional de 
sol·licituds als pisos 
de lloguer per a joves

MONTMELÓ.  El ple ha fet aquesta 
setmana l'aprovació provisional de 
la modificació del POUM, que ha de 
permetre qualificar una parcel·la 
del polígon de Can Raiguer com a 
zona d'equipaments funeraris. La 
zona verda actual passarà al sector 
del Turó de la Bandera, al costat del 
bosc de l'Aplec, a una parcel·la re-
servada fins ara per a equipaments. 
PSC i ERC van votar-hi a favor, i  
ICV-EUiA va votar-hi en contra.

PARETS. El centre cívic La Fàbrica 
de Santa Eulàlia de Ronçana acull 
aquest divendres (18 h) la presen-
tació del documental On són els lí-
mits, d'Albert Barceló, que recull 
la gesta que Miguel Luque i Sergi 
Mingote van fer en creuar l'Estret 
de Gibraltar nedant. L’objectiu era 
donar a conèixer i promocionar la 
tasca d’APINDEP, associació de 
pares per a la integració de joves 
discapacitats a escola pública.

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha pu-
blicat la llista provisional de sol·li-
cituds presentades per aspirar a un 
dels cinc habitatges públics de llo-
guer per a joves. Tot i el més d'un 
centenar de consultes, se'n van for-
malitzar 16, de les quals nou estan 
pendents de ser admeses a l'espera 
que els sol·licitants completin la 
documentació presentada. Hi ha 
temps fins al 10 de maig, un termi-
ni que es pot ampliar cinc dies més.
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En una recent sentència, un Jutjat 
de Bilbao ha declarat nul·la per 
abusiva, i per falta de transparèn-
cia, la clàusula de fiançament o 
aval que uns pares van prestar al 
seu fill per la compra del seu ha-
bitatge.
En aquest cas, un jove amb ingres-
sos discrets i inestables va dema-
nar una hipoteca a BBVA, i l'enti-
tat va requerir l'aval dels pares i 
dels germans.

La sentència pionera, dictada el 
passat 5 d'abril, decreta la nul·litat 
radical de la clàusula de fiança-
ment del contracte hipotecari per 
concloure que no es pot acreditar 
que els avalistes haguessin estat 
suficientment informats sobre el 
que estaven signant. 
A la seva sentència, el Jutjat de 
Primera Instància número 11 de 
Bilbao assenyala que l'entitat im-
plicada, en aquest cas el BBVA, no 
va aconseguir acreditar que ha-
gués facilitat als avalistes suficient 
informació sobre les condicions en 
les quals s'avalava al jove.

Així, aquesta sentència s'uneix a 
unes altres, com, per exemple, la 
dictada el 28 de febrer pel Jutjat 
de Primera Instància 2 d’Estella, 
orientades a la defensa dels ava-
listes.

José Ignacio Carnero
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net

Una sentència 
allibera uns 
pares de l'aval 
prestat al seu fill

CONSULTORI

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

Gairebé 450 
participants en 
la primera edició 
de l’Endevina-la

El Sant Gervasi 
acull una sessió de 
treball del projecte 
Youth Online

ajuntament la llagostaUn llibre reuneix 
50 paretans per captar 
fons contra l’autisme

PARETS. Aquesta setmana, coinci-
dint amb Sant Jordi, s’ha posat a la 
venda el llibre 50 fotos de Grey, un 
volum que recull la història de 50 
veïns de Parets en imatges i tex-
tos. Se n’ha fet una tirada de 500 
exemplars a 29 euros, i els benefi-
cis es destinaran a cobrir l’atenció 
d'infants amb trastorn de l’espec-
tre autista (TEA) –per a la unitat 
de tractament del TEA a l’Hospital 
Sant Joan de Déu i per pagar psi-
còlegs infantils que passin per les 
escoles de Parets per detectar pos-
sibles casos de forma preventiva 
i tractar els ja existents–. “Sovint 
els professors no saben com ac-
tuar davant d'alumnes diagnos-
ticats amb TEA, sobretot quan 
tenen una crisi", apunta Esteve 
Llanes, autor del llibre. “El que 
amb les eines adequades es po-
dria resoldre bé es converteix 
en un problema per a tots”. Per 
això recalca la importància d’un 
diagnòstic precoç. “Hi ha molts 
casos sense diagnosticar. I per 
això volem que els psicòlegs va-

gin als centres, perquè no és el 
mateix detectar un TEA en un 
nen de 3 o 4 anys que en un d’11 
o 12, que ja té un cercle social 
molt més extens i exigent", diu.

La campanya es completa amb 
el llançament d’un altre llibre, 50 
fotos de press, un volum que es 
vendrà a tot Catalunya i que inclou 
50 imatges de fotoperiodistes: “el 
millor de cada casa: professio-
nals de les principals agències i 
diaris del món, fins i tot Samuel 
Aranda: un dels tres únics espa-
nyols que ha guanyat el World 
Press Photo”, diu Llanes.

Pel que fa al llibre sobre Parets, 
“que no pretén ser un catàleg de 
gent del poble, sinó de persona-
litats que han destacat pel mo-
tiu que sigui”, es pot trobar a les 
dues llibreries que han col·laborat 
en la seva edició –Impremta Far-
rés i La Guineu– o es pot demanar 
a través del correu imatgessolida-
ries@gmail.com. Ara l’objectiu és 
que el projecte s'estengui a altres 
pobles de la comarca.  j.r.

PARETS. La primera edició del con-
curs Endevina-la per fomentar 
l’ús del català al comerç local s’ha 
tancat amb un balanç de 434 par-
ticipants i 1.768 butlletes presenta-
des a les 32 botigues participants. 
Durant diverses setmanes, cada 
establiment tenia un cartell amb 
un jeroglífic que calia resoldre, i 
només vuit persones van comple-
tar el circuit de 32 endevinalles. 
D'aquestes, només una, Aitor Cas-
tanyeda, va aconseguir encertar les 
32 paraules correctament escrites, 
de manera que va ser el guanyador 
del premi d’un val de 100 euros per 
bescanviar a les botigues partici-
pants. L'altre val de 100 euros es va 
sortejar entre els tres encertants 
de 31 de les 32 endevinalles. 

MOLLET. Dilluns i dimarts l’Escola 
Sant Gervasi de Mollet va acollir la 
segona jornada de treball del pro-
jecte europeu Youth Online sobre 
el tema de l’abandonament esco-
lar prematur amb socis italians, 
turcs, finesos i valencians. El pro-
jecte Youth Online forma part del 
programa Erasmus+ en el marc de 
l’acció Cooperació per a la innova-
ció i l’intercanvi de bones pràcti-
ques. Partenariat estratègic per a 
l’educació escolar. El projecte té, 
entre altres objectius, el d’analit-
zar l’AEP –l'abandonament esco-
lar prematur–, així com crear una 
eina digital perquè els estudiants 
puguin desenvolupar les seves 
pròpies habilitats i fer els seus 
plans de carrera. 

EL LLIBRE  Es es pot trobar a la llibreria La Guineu i a la impremta Farrés 

Els millors treballs de l'INS Marina
Neus López, Paula Pedrola, David Martín, José Carmona, Pedro Ascaso, 
Sandra Cervera i Laura Escobar són els alumnes de l'INS Marina que dilluns 
van recollir, de mans de l'institut i de l'Ajuntament de la Llagosta, els 
premis als millors treballs de recerca de segon de batxillerat. El lliurament 
de premis es va emmarcar en la celebració de la diada de Sant Jordi 
a l'INS Marina, en què també es van donar els premis dels Jocs florals.

SALUT  PSICÒLEGS DETECTARAN CASOS DE TEA A LES ESCOLES EDUCACIÓ  CONCEDITS QUATRE GUARDONS A SET ESTUDIANTS
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Av. Burgos, 63 (cantonada Martí L’Humà,1) |   Mollet del Vallès |  Tel. 93 593 55 91 |  E-mail: hansuescolataekwondo@gmail.com

Los alumnos del equipo de competición convocados para dicho 
evento dejaron a la Escola de Taekwondo Hansu y al pueblo de 
Mollet en uno de los mejores puestos en el Campeonato. 

Aquí podemos observar el nivel y prestigio que adopta el taekwon-
do habiendo participado más de 800 competidores en distintos 
pesos y categorías contando con un lleno completo del polide-
portivo de la Mar Bella de Barcelona con más de 3.000 personas 
asistentes como público.

Nuestra escuela participó con 14 competidores, 9 de los cuales 
obtuvieron podio: Lucas Ionescu (medalla de bronce), David Raiu 
(plata), Erik Gonzalez (bronce), Cruz Sainz (plata), Ángela Meri-
no (plata), Keisi Roura (plata), Héctor Zarco (bronce), Pau Mielgo 
(bronce), Unai Sainz (bronce). 
También obtuvimos cuartos clasifi cados: Yousef, Aitor Contreras, 
Pau Puyol, Aaron Garcia y Alex Vera. 

Para fi nalizar dicho comunicado quiero agradecer a todo el equi-
po de coach su colaboración desinteresada, a la organización del 
campeonato, a todo el equipo arbitral, a todos los familiares y ami-
gos allí desplazados para apoyar a nuestros competidores y desde 
aqui quiero darles mi enhorabuena y felicitarles por su actitud.

ÉXITO DE LA ESCUELA HANSU 
EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE CATALUÑA

INFANTIL DE COMBATE

HANSU MÁS QUE UNA ESCUELA
Maestro Chema
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SANT FOST.  El 14è número de la col-
lecció Fem Memòria, Els nous sant-
fostencs, va presentar-se divendres 
a l'Ateneu. A més dels relats dels 
veïns que expliquen la seva arri-
bada a Sant Fost, el llibre de Jaume 
Rifà repassa els canvis que ha pa-
tit aquest municipi mil·lenari –"se 
sap que l'any 967 s'anomenava 
la vila de Campo Sentigis"–, so-
bretot l'últim segle. L'autor va ex-
plicar que al llibre s'hi poden tro-
bar fotografies inèdites. 

La presentació va anar acompa-
nyada d'un vídeo amb imatges que 
plasmaven els canvis urbanístics 
i paisatgístics de Sant Fost, sota 
la narració del periodista Manel 
Domènech, santfostenc de tota la 
vida. Rifà va agrair que un any més 
els veïns omplissin l'Auditori de 
l'Ateneu. "Mentre vagi omplint 
el local, intentaré anar fent lli-
bres", deia. 

Jaume Rifà: 
"Mentre ompli
el local aniré 
fent llibres"

MONTORNÈS. El montornesenc Ser- 
gio Arévalo és l’autor del llibre 
Montornès del Vallès desaparegut, 
un treball que inclou 160 imatges 
d’espais, carrers, edificis o, fins i 
tot, festes del municipi que ja no 
hi són o que, si més no, han canvi-
at substancialment. El llibre, edi-
tat per Efadós i l’Ajuntament de 
Montornès, és el número 38 de la 
col·lecció Catalunya Desapareguda 
i mostra una selecció de fotografies 

que van de finals del segle XIX fins 
als anys 70 del segle XX.

Els espais que es mostren inclo-
uen una petita explicació i estan 
organitzats en tres itineraris: Mon-
tornès Centre –començant pel nucli 
antic i continuant per l’eixample i 
fins a la carretera–; les masies i les 
cases d’estiueig i Montornès Nord, 
amb la revolució industrial i de-
mogràfica. D’entre les fotografies, 
Arévalo en destaca una de Josep Sa-

LA LLAGOSTA. Els pèrits de l’Ins-
titut Torroja de Ciències de la 
Construcció van començar dilluns 
les tasques preparatòries per a 
l’exhumació de quatre persones 
enterrades al Valle de los Caídos 
després d’un llarg procés judicial 
impulsat pels seus familiars. Dues 
d’aquestes quatre persones eren 
soldats republicans afusellats el 
1936, mentre que les altres dues 
van ser reclutades pel bàndol naci-
onal. Una d’aquestes persones era 
Pedro Gil Calonge, natural de Cas-
tejón del Campo, a Sòria, i avi del 
llagostenc Héctor Gil, una de les 
persones, juntament amb la seva 
família, que ha impulsat el procés 
judicial per exhumar el cadàver. 

“L’objectiu és tancar un forat 
familiar i tancar ferides, perquè 
durant tots aquests anys no hem 
pogut processar ni elaborar un 
dol”, diu Gil, qui recorda que la fa-
mília no ha pogut accedir mai a l’in-

família gil

ESQUELA  de Gil en un retall de diari

arxiu

PROMOTOR  Héctor Gil, el nét

MEMÒRIA HISTÒRICA  AQUEST SERÀ EL PRIMER ACCÉS A L'OSSARI QUE ES PERMETRÀ EN MÉS DE TRENTA ANYS

Un llagostenc impulsa una 
exhumació al Valle de los Caídos

dret on hi ha les restes de l'avi. “Vo-
lem tancar el seu viatge i poder 
enterrar-lo on va néixer”.

Oposició franquista
Les tasques d’exhumació comen-
cen dos anys després que un jutjat 
de San Lorenzo del Escorial donés 
la raó als familiars i ordenés l’ex-

L'ARXIU MUNICIPAL HA PROPORCIONAT MOLTES FOTOGRAFIES A L'AUTOR, SERGIO ARÉVALO
anna ànsia

SERGIO ARÉVALO  L'autor del llibre amb el recull de fotografies

160 imatges d'espais d'un 
Montornès desaparegut

humació tot i l’oposició del prior 
de la basílica del temple franquista. 
L’Abadia del Valle va interposar 
un recurs a l’Audiència Nacional 
adduint que calia respectar “els 
drets dels familiars de la resta 
d'enterrats”, i un jutge va sus-
pendre cautelarment les tasques 
al 2017. Amb tot –i després d’una 

borit feta des del campanar de l’es-
glésia el 1962, l’única on es pot veu-
re al complet l’antic Ajuntament. 

L'autor, llicenciat en Filosofia i 
màster en Diàleg Interreligiós, ex-
plica que “el més interesant del 
llibre és que ofereix una visió 
global en 160 pàgines. Pels més 
grans, a més, suposa tornar al 
passat i recordar la infància que 
van viure. I als més joves, sense 
dubte, el sorprendrà”.

La gran majoria de fotografies 
procedeixen de l’Arxiu Municipal 
de Montornès, tot i que també n'hi 
ha dels arxius de Granollers i Mont-
meló, entre d'altres. Ja fa més de 
deu anys que en Nicolau Guanya-

polèmica política entre el prior i el 
Senat–, finalment els tècnics han 
pogut iniciar les feines prèvies a 
l’exhumació. Ara cal determinar 
com accedir als cadàvers, analitzar 
la situació de l’ossari i emetre un 
informe que donarà pas a les exhu-
macions, probablement a l’estiu.

Gil creu que aquestes actuaci-
ons, previstes en la Llei de Memò-
ria Històrica del 2007, són “repa-
radores per a tota la societat”, i 
sobre el Valle de los Caídos opina 
que “cal donar-li un altre signi-
ficat, retirar la simbologia fran-
quista i convertir-lo en un espai 
per demanar perdó i respectar 
la memòria de les persones que 
hi estan enterrades”.

“Han passat dues o tres gene-
racions però continuem sent he-
reus d’aquell conflicte; hem ar-
ribat a un punt de maduresa per 
afrontar un procés de reparació 
i tancar les ferides encara ober-
tes”, insisteix Gil. Per això conside-
ra que el seu cas pot obrir la porta 
a d'altres enterrats en “la major 
fossa comuna d’Europa”, on “dels 
33.000 cossos que hi ha 20.000 
hi van ser enterrats sense auto-
rització”, recorda. i x.lloreda

bens, l’arxiver del municipi, recopi-
la imatges antigues, moltes cedides 
per particulars. De fet, Arévalo as-

segura que “aquest és un treball 
coral que resulta d’una feina prè-
via del Nicolau". i a.ànsia
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TARIFACIÓ SOCIAL A LES ESCOLES BRESSOL
A partir del proper curs 2018-2019, la quota a pagar a les escoles 
bressol municipals, serà en funció de la capacitat econòmica de les 
famílies. Aquesta és una proposta de Canviem Mollet, reivindicació 
històrica, que es farà realitat. 

ZONA BLAVA HOSPITAL
En breu es posarà en marxa el sistema pel qual, les persones usuàries 
del servei d’urgències de l’Hospital de Mollet, tindran 3 hores gratuïtes 
d’aparcament. Aconseguit!

AGENTS CÍVICS
Els agents cívics reivindicats i que eren al conjunt de les 50 propos-
tes, ja estan treballant. Ara, cal que ens posem a fer el Pacte Local 
de Civisme. Un pacte de ciutat que Canviem Mollet reivindica com a 
prioritari.

ESTABLIMENTS I COMERÇOS DE LA CIUTAT, 
AMB WC PER A ÚS PÚBLIC
A canvi de beneficis fiscals, els comerços de la ciutat podran aco-
llir-se a aquesta campanya perquè la ciutadania pugui fer servir els 
seus serveis públics. Els reconeixereu pel seu distintiu!

MILLORES ACCESSIBILITAT VORERES
Estem satisfets de poder anunciar que estan en procés els treballs per 
a millorar l’accessibilitat de dos carrers llargament reclamats:  Antò-
nia Canet i Vicenç Plantada. Seguirem apretant perquè sigui el més 
aviat possible. 

ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA
Una fita importantíssima, a proposta de Canviem Mollet. Seguim així 
treballant per triar el millor model de gestió de l’aigua: un bé essencial 
i comú. I esperem que sigui un pas més cap a la municipalització de 
l’aigua!

PATIS OBERTS A LES ESCOLES
Una altra proposta feta realitat i que omple de vida els barris i les es-
coles fora d’horari escolar. Guanyem espais per a la gent.

AGENDA COMPARTIDA DELS EQUIPAMENTS 
PÚBLICS DE LA CIUTAT
És ben imminent que aquesta proposta innovadora de Canviem sigui 
una realitat, i tinguem més transparència, informació i millor organit-
zació entre entitats i associacions. 

Canviem Mollet dóna el tret 
de sortida al 1r Concurs de 
Projectes de Mollet. 
Destinem 1.500 euros a pro-
jectes d’entitats i associaci-
ons de Mollet. El nostre codi 
ètic posa un límit a les retribu-
cions que rebem. L’excedent 
econòmic, el volem destinar 
a contribuir en la realització 

d’iniciatives ciutadanes. 
Condicions: Les bases complertes del concurs les 
trobareu a la pàgina web www.canviemmollet.com 
Termini: Els projectes es poden presentar a partir del 
dia 2 de maig i fins al 7 de setembre de 2018. 

1 de maig DIA DEL TREBALL
18 de maig ASSEMBLEA OBERTA 
de rendició de comptes del Grup 
Municipal de Canviem Mollet. 
 Lloc: El Jardinet 
 (Ronda Can Fàbregas 5)
 Hora: 19h

28 de maig PLE ORDINARI 
 Hora: 19h

EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès         93 571 95 00 Ext. 9627         canviem@molletvalles.cat         www.canviemmollet.com  
626 304 696          @ CanviemMollet          /Canviem Mollet

PROPOSTES DE CANVIEM 
QUE ES FAN REALITAT

1r CONCURS DE 
PROJECTES DE 

CANVIEM MOLLET

AGENDA
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MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 
canviarà el sistema per comptabi-
litzar les subvencions i transferèn-
cies que rep d’altres administraci-
ons després que la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya hagi publi-
cat i tramès al Parlament un in-
forme relatiu a la comptabilització 
d’ingressos per transferències de 
l’Ajuntament de Mollet durant el 
2015. Es tracta d'una fiscalització 
financera d’ofici que consisteix en 
revisar els ingressos per transfe-
rències i per subvencions, corrents 
i de capital de l'Ajuntament per 
verificar que es presenten d’acord 
amb la normativa i els criteris 
comptables de la Sindicatura.

En aquest sentit, l’ens ha fet un 
seguit de recomanacions sobre el 
registre d’ingressos realitzats per 
l’Ajuntament l’any 2015 que tenen 
a veure amb la manera de compta-
bilitzar els ingressos provinents de 

HISENDA  FISCALITZACIÓ DE LA COMPTABILITZACIÓ D'INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES

Mollet canviarà el seu sistema 
comptable per recomanació
de la Sindicatura de Comptes

subvencions i transferències. “No-
saltres registràvem com a ingres-
sos aquests diners en el moment 
en què se’ns adjudicaven les sub-
vencions, però la Sindicatura de-
mana que no es registrin fins que 
no s’hagin cobrat els diners”, diu 
el regidor d’Hisenda, Josep Garzón.

El regidor ha agraït la tasca de 
la Sindicatura, ja que “d’aques-
ta manera es podrà millorar la 
gestió dels serveis municipals”, 
i ha donat les instruccions al per-
sonal comptable de l’Ajuntament 
per tal que es tinguin en compte 
les observacions de la Sindicatura, 
s’incrementin els mecanismes de 
control ja existents i s’utilitzin totes 
les funcionalitats que ofereix l’apli-
cació informàtica de comptabilitat.

Tot i així, Garzón també ha dema-
nat a la Generalitat i a la resta d’ad-
ministracions que les subvencions 
es transfereixin en el moment que 

s’adjudiquen, de manera que "no 
calgui esperar un any o més a co-
brar-les i comptabilitzar-les". Al-
hora, també reclama buscar el me-
canisme perquè les subvencions 
atorgades però no cobrades quedin 
reflectides en les auditories anuals 
de tancaments de comptes com a 
deute i puguin exigir-se aquests 
drets mentre la via de reclamació 
judicial continuï oberta.

Alguns d’aquests deutes d’altres 
administracions amb l’Ajuntament 
fan referència al finançament de 
l’Escola d’Educació Especial de 
Can Vila, el conveni de cessió de 
l’edifici de Prat de la Riba per situ-
ar-hi el registre civil o el conveni 
de finançament d’obres del Centre 
de Serveis El Lledoner, pel qual 
l’Ajuntament de Mollet té obert un 
procés judicial contra la Generali-
tat per l’impagament d’1,6 milions 
d’euros.   

Ara Mollet

Ara Mollet ERC MES ha qualificat de 
“preocupant” la situació econòmica 
de l’Ajuntament de Mollet després de 
l'informe de la Sindicatura de Comp-
tes, sobretot per la “manca d’ingressos 
suficients per afrontar les despeses 
existents”. La formació ha expressat 
que “tampoc no ens genera confiança 
la gestió política i econòmica que s’es-
tà duent a terme d’aquesta situació”, i 
ha criticat “la tranquil·litat i el cofoisme 
de les declaracions del regidor d’Hi-
senda”, qui assegura que els incompli-
ments provenen d’haver comptabilitzat 
unes subvencions atorgades i que tot 
plegat “no té cap repercussió en les li-
quidacions anuals de l’Ajuntament”. La 
formació destaca que l’informe de la Sin-
dicatura assenyala que “l’Ajuntament va 
presentar una situació pressupostària, 
economicofinancera i patrimonial més 
favorable que la que realment exis-
tia al tancament d’aquell exercici”, i 
en aquest sentit apunten que "mai no 
s’haurien de maquillar els comptes per 
quadrar-los o per millorar la imatge 
de la situació econòmica de l’Ajunta-
ment”. Ara Mollet ERC MES també des-
taca la sobrevaloració que la Sindicatura 
va detectar en diverses partides quanti-
ficades per l'Ajuntament, com el resultat 
pressupostari ajustat de l’exercici o el 
romanent de tresoreria per a despeses 
generals, de 3.054.783 i 7.181.572 euros 
respectivament. Per tot plegat Ara Mollet 
ha demanat una auditoria externa dels 
comptes i del deute de l’Ajuntament.

"ENS PREOCUPA LA 
SITUACIÓ ECONÒMICA 
DE L'AJUNTAMENT" 

BAIX VALLÈS. Mollet, Martorelles i 
la Llagosta són tres dels 92 ajun-
taments del total de 948 que hi 
ha a Catalunya que han estat dis-
tingits aquest any amb el Segell 
Infoparticipa que reconeix les bo-
nes pràctiques i la transparència 
dels webs de les administracions 
locals. Representants municipals 
van recollir dimecres aquest re-
coneixement en un acte celebrat 
a la Universitat Autònoma de Bar-
celona, que és l'entitat que atorga 
el segell. El certificat reconeix les 
bones pràctiques que es posen 
de manifest als webs municipals 
i d'altres administracions públi-
ques a partir de 52 indicadors 
establerts pel Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la Ciu-
tadania Plural de la UAB partint de 
la Llei de Transparència.  

Segell Infoparticipa 
per a tres municipis 
del Baix Vallès 

MARTORELLES. El ple de l'Ajunta-
ment va donar compte dimecres 
de la liquidació de pressupost de 
2017, un exercici que tanca amb 
un romanent net de tresoreria per 
a despeses generals de 3.627.000 
euros. El consistori també compta 
amb 2.365.000 euros demanats a 
crèdit compromesos per a inversi-
ons concretes ja definides, com el 
nou centre polivalent de Carrencà.

Un romanent de 
3,6 milions d'euros

ADMINISTRACIÓ
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PARETS. La setmana passada una 
brigada de neteja començava a 
esborrar les pintades referides al 
procés dels espais públics de Pa-
rets. Tot i que ja fa temps que es 
veuen pintades tant a favor com en 
contra del procés, va ser dimarts 
que van aparèixer tot de llaços 
grocs pintats a l'avinguda Catalu-
nya, mentre que dimecres aparei-
xien grafits espanyolistes a les seus 
d’Ara Parets ERC i Sumem Parets. 
"Això s’estava convertint en una 
guerra de pintades, per això 
molts veïns ens han reclamat 
que les esborréssim. I com a ins-
titució hem cregut s'havia de fer 
el que hem fet: netejar la via pú-
blica tant de símbols indepen-
dentistes com espanyolistes”, 
explica l'alcalde, Sergi Mingote. 

MARTORELLES. L'alcalde de Marto- 
relles, Marc Candela, oficialitza-
va dissabte la seva candidatura 
a revalidar l'Alcaldia com a cap 
de llista d'ERC per a les elecci-
ons municipals del maig de 2019 
amb una festa republicana al pati 
de Carrencà. "Hem estat la força 
que ha estat capaç de treballar 
per la gent de Martorelles i hem 
de renovar el poble. Volem con-
tinuar tots els projectes i som 
els únics que podem i ho sabem 

Marc Candela 
es reivindica 
com l'alcalde 
de la renovació

PARETS. El dret dels menors a es-
tar a prop dels seus pares és ara 
mateix la prioritat de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils (ACDC), 
que presentaven familiars dels po-
lítics presos o que es troben fora 
de Catalunya dissabte a Parets 
davant unes 250 persones. Betona 
Comín, germana d'Antoni Comín, 
lamentava que “pel cas de les 
agressions feixistes a l’Institut 
Blanquerna a Madrid, que tenen 
sentència, els condemnats no 
han entrat a presó precisament 
per respectar aquest dret dels 
menors a ser amb els seus pa-
res. I en el cas dels presos cata-
lans, que a sobre és només pre-
só preventiva, sense condemna, 
sense cap judici pel mig, s'han 
de fer 700 quilòmetres perquè 

j.r.

erc vallès oriental

POLÍTICA  FAMILIARS DELS POLÍTICS CATALANS EMPRESONATS I A L'EXILI PRESENTEN L'ASSOCIACIÓ CATALANA PELS DRETS CIVILS 

"S'ha de respectar el dret dels menors 
a ser amb els seus pares empresonats"

els puguin veure”, deia la germa-
na del conseller cessat.

En total, són una vintena els fills 
i filles menors d’edat d'aquests 

polítics catalans. “De fet, de fills 
majors d’edat només en som 
cinc”, afirma Laura Turull, filla del 
polític paretà Jordi Turull, que té 

PRESENTACIÓ  Acte de l'Associació Catalana pels Drets Civils 

FESTA REPUBLICANA  Candela, Nogueras i Fernández

20 anys. “La meva germana en té 
17. Però és que, en molts casos, 
estem parlant de nens molt pe-
tits, molts nadons. I s’està vul-
nerant el dret que tenen a ser 
amb els seus pares i mares”.

Precisament, una de les fina-
litats per les quals es va crear  
l’ACDC va ser la de fer una guardi-
ola comuna per recaptar fons pels 
desplaçaments que han de fer els 
familiars dels presos, “i no no-
més a Madrid”. Per això l’entitat 
organitza altres actes com marxes 
solidàries o els anomenats sopars 
grocs. L’ACDC activarà aviat un 
apartat al seu web (www.adrets- 
civils.cat) on es podrà consultar 
una graella amb tots els actes pre-
vistos i la informació per poder 
fer aportacions a la guardiola. 

fer", deia Candela. 
En l'acte va estar acompa-

nyat del primer tinent d'alcal-
de de l'Ajuntament de Sabadell, 

Juli Fernández, qui va assegurar 
que "les alcaldies republica-
nes són les úniques capaces de  
transformar la realitat". 

Parets neteja 
les pintades 
relacionades 
amb el procés

PARETS. Isabel López Chamosa, 
màxima responsable del Partit 
Socialista de Catalunya en qües-
tió de pensions, oferirà una xe-
rrada-col·loqui el proper dijous 
3 de maig a la sala d'exposicions 
de Can Rajoler (19.30 h). Isabel 
Pérez Chamosa és membre de la 
comissió executiva de PSC-PSOE 
i presidenta de la Fundació Maria 
Aurèlia Capmany. També és pre-
sidenta de l'Associació d'Educació 
d'Adults Juan Ribera i vicepresi-
denta de l'Institut per al Desenvo-
lupament de la Formació i l'Ocu-
pació de Catalunya. 

LA LLAGOSTA. La instal·lació d'una 
parada de l'ANC per Sant Jordi ha 
estat un nou episodi de l'enfronta-
ment entre el delegat de l'entitat 
i l'alcalde, Óscar Sierra, que fins i 
tot ha arribat als tribunals. Aques-
ta vegada l'ANC denunciava diven-
dres que el govern havia "vetat" 
la presència de l'entitat a la plaça 
Antoni Baqué per "motivacions 
partidistes". Sierra ho desmentia 
i deia que a la plaça s'havia prio-
ritzat la presència d'entitats soli-
dàries i culturals i que les de caire 
polític havien pogut muntar para-
da en un altre indret cèntric.

López Chamosa 
(PSC) parla sobre 
pensions a Parets

Polèmica per la 
parada de Sant 
Jordi de l'ANC
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Sempre a prop dels 
ciutadans i ciutadanes 

de MOLLET
AGENTS CÍVICS: Les seves funcions son sempre pedagògiques i d’informació a 
la ciutadania sobre les ordenances municipals i la obligatorietat del seu compli-
ment i de les seves conseqüències en cas d’infracció. Han iniciat les seves tas-
ques aquest mes d’abril i les campanyes que desenvoluparan són les següents:

Animals de companyia. 
Prevenció i informació. 
Detecció de punts 
temporals d’actes incívics.

Campanya de comerç. 
Visites als comerços.

Mobilitat segura. 
Consells de seguretat 
per a la mobilitat.

Via pública. Inspecció de guals, 
senyalització, anomalies a la via 
pública, etc.

Comunitats de propietaris 
i veïns. Proximitat i contacte 
continu amb les AV i 
comunitats de propietaris. 
Suport i assessorament 
per a la resolució de conflictes.

Medi ambient. 
Espai protegit de Gallecs.

La Policia Municipal de Mollet té un servei gratuït 
de Mediació Comunitària que facilita la resolució 
de conflictes entre les persones d’una manera 
dialogada i pacífica. Durant l’any 2017, un miler 
de molletans i molletanes van rebre aquest servei 
de l’Ajuntament.

QUINS CONFLICTES ATÉN?  
• Veïnals: Sorolls, olors, obres, neteja i higiene 
o animals domèstics 
• A l’espai públic: Ús i convivència, molèsties 
o discrepàncies entre col·lectius
• Derivats d’activitats econòmiques: Obres, 
sorolls o contractuals
• Familiars: Intergeneracionals, persones 
depenents o altres relacions familiars
• Escolars: Entre alumnes, absentisme escolar 
o professorat i famílies 

CINC AVANTATGES DEL PROCÉS DE MEDIACIÓ
• És una alternativa voluntària a la via judicial.
• És més breu que altres vies de resolució de 
conflictes.
• Es busquen acords que satisfacin les parts 
implicades.
• És la confidencialitat un dels principis bàsics 
de tot el procediment.
• És un servei que l’Ajuntament de Mollet ofereix 
gratuïtament.

Servei de mediació 
comunitària de la 
Policia Municipal

Com puc demanar la mediació?
A l’Ajuntament: 
(Pl. Major, 1)
   • Presencialment
   • Seu electrònica
   • 93 571 95 00

A la Policia Municipal:      
(Pl. Miquel Martí i Pol, 1)
 • Presencialment
 • 93 544 50 96



dv, 27 abril 201818

ECONOMIA

SANT FOST. Un grup de botiguers de 
Sant Fost  ha constituït recentment 
la Plataforma del Comerç i Serveis 
Eix Centre, una nova agrupació de 
comerciants, que té com un dels 
objectius principals reclamar a 
l'Ajuntament l'habilitació de més 
zones d'aparcament al centre del 
municipi per afavorir l'activitat 
comercial. En una carta enviada a 
aquest diari, la nova plataforma es 
queixa que el consistori està "po-
sant molts dels seus esforços 
per l'èxit en una zona aïllada del 
poble, oblidant l'eix comercial 
històric de Sant Fost". Membres 
de la plataforma també asseguren 
que "cada cop costa més treba-
llar" i que "necessiten un impuls 
per part de l'Ajuntament". 

Manca de pàrquing
Els comerciants assenyalen la 
manca d'aparcaments com un dels 
motius principals de la davallada 
de clients, que, assseguren, es va 
agreujar "amb l'eliminació dels 
aparcaments del carrer Sant 
Isidre". Per aquest motiu afirmen 
que s'han posat en contacte amb 
l'Ajuntament: "es tracta que el 
consistori adreci esforços en 
aquesta direcció a curt i llarg 
termini amb projectes globals i 
que es trobi consens entre resi-
dents i comerç local".

I conclouen: "Els nostres 
clients donen voltes i voltes per 

fa a cobrir les necessitats d'apar-
cament del centre del municipi, 
també s'han pintat cinc aparca-
ments exprés a la plaça de la Vila i 
un a l'avinguda Prat de la Riba, just 
davant de la farmàcia. De moment, 
aquests aparcaments pintats enca-
ra tenen el mateix ús que fins ara, 
però pròximament l'Ajuntament 
senyalitzarà el seu nou ús –segu-
rament hi hagi un límit de temps–: 
són uns aparcaments pensats per 
fer gestions o compres ràpides, i no 
per tenir el cotxe aparcat tot el dia.

D'altra banda, l'Ajuntament as-
segura que desconeix la creació 
d'aquesta agrupació de comeri-
cants i nega que s'hagin posat en 
contacte amb ells.  s.carrillo

deixar el cotxe i poder ser ate-
sos per nosaltres".

Aparcaments exprés
L'Ajuntament ha explicat que 
aquestes setmanes estan portant a 
terme actuacions per afavorir que 
els usuaris dels comerços, princi-
palment del centre del poble, pu-
guin aparcar. Es tracta de places 
d'aparcament exprés, pintades de 
color vermell, en tres punts dife-
rents del municipi. Els primers a 
pintar-se han estat els dos apar-
caments de la cruïlla de l'avingu-
da Catalunya i la B-500 –les dues 
places que s'han incorporat aquest 
mes d'abril davant del forn Gabà i 
del bar Catalunya–. Però pel que 

COMERÇOS  S'HA CONSTITUÏT LA PLATAFORMA DEL COMERÇ I SERVEIS EIX CENTRE

Els comerços del centre de 
Sant Fost volen aparcaments

s.c.

PLAÇA DE LA VILA Cinc dels vuit aparcaments exprés que hi ha al municipi

MOLLET / MONTMELÓ. Durant el 
primer trimestre de 2018, l'Ajun-
tament de Mollet ha atorgat més 
de 140 noves bonificacions i ajuts 
a la taxa d’aigua i residus. També 
aquest any s’han ampliat les sub-
vencions per l’ús de la deixalleria 
en relació a l’ús que se’n faci. Pel 
que fa a les bonificacions i ajuts 
vinculades a la taxa d’aigua i resi-
dus municipals, aquestes s’ator-
guen per criteris de renda i també 
en base a la llei 24/2015 de me-
sures urgents per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica. Les sol·licituds 
de bonificacions es poden presen-
tar al llarg de l’any. En cas que es 
compleixin els requisits, i ser apro-
vades, es podrà gaudir de la boni-
ficació en la facturació del mateix 
trimestre en què s’hagi sol·licitat.

Aquest 2018, a més, 34 contri-
buents gaudiran d’una reducció 
del 10% de la recollida de residus 
municipals per haver fet un mínim 
de 5 usos de la deixalleria durant el 
2017. Per tal de seguir motivant els 
comportaments de caire ambiental 
portant els residus als punts nets, 

l’Ajuntament també ha ampliat per 
aquest 2018 les subvencions per 
l’ús de la deixalleria. Així, els mo-
lletans es podran beneficiar de di-
ferents estalvis segons els usos: es-
talvi d’un 10% de la quota, si es fa 
un mínim de 5 usos; del 15%, si es 
fa un mínim de 10 usos; un 20%, si 
es fa un mínim de 15 usos. El termi-
ni per presentar la documentació 
que acredita l’ús de la deixalleria i 
dóna dret a la percepció de l’ajut és 
el 31 de desembre de 2018.

També hi ha ajuts a Montmeló
La junta de govern de Montmeló 
ha aprovat en les darreres setma-
nes la concessió de 82 bonifica-
cions de la taxa del subministra-
ment d'aigua per a l'any 2018. Els 
veïns n'havien fet 117 sol·licituds.

A més d'aquesta ajuda, també ha 
aprovat la bonificació de la quota 
íntegra de l'IBI del domicili habitu-
al per al 2017 per a setze famílies 
(2.459,31 €), així com les bonifi-
cacions per a la pràctica d’esport 
a entitats esportives del municipi 
per a la temporada 2017-2018 per 
a set esportistes (1.756,78 €).  

AJUTS  EL CONSISTORI HA AMPLIAT LES BONIFICACIONS

140 noves bonificacions 
d'aigua i residus a Mollet

Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

Beques d'anglès a la LlagostaEl 1r de maig també es reivindica a Mollet
El centre d'idiomes Llagosta Language 
Center ha renovat un cop més amb 
l'Ajuntament el conveni per facilitar beques 
per estudiar anglès a deu persones aturades 
del municipi.

La CGT Vallès Oriental, com cada any, farà el seu acte central amb 
motiu del Dia Internacional dels Treballadors a Mollet. El sindicat 
convoca una manifestació per al pròxim dimarts 1 de maig (12 h), 
que sortirà de davant de l'edifici de l'Ajuntament i recorrerà els
carrers sota el lema L'estafa continua. Seguim als carrers.
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LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la 
Llagosta contractarà de mane-
ra temporal, a jornada completa 
i amb una durada de sis mesos, 
quatre persones per a la Briga-
da Municipal d’Obres en el marc 
d’un nou pla d’ocupació dins del 
Programa complementari de fo-
ment de l’ocupació local 2017-
2018. Les persones interessades 
han d’estar en situació d’atur en 
demanda d’ocupació i inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalunya i 
no poden haver treballat a l’Ajun-
tament de la Llagosta els darrers 
sis mesos. La resta de requisits 
es poden consultar al web mu-
nicipal. Les sol·licituds es poden 
lliurar fins al 7 de maig a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania en hora-
ri d'oficina. A començaments de 
febrer l'Ajuntament va incorporar 
vuit persones més a través d'un 
pla local d'ocupació. En aquest cas 
la iniciativa estava finançada per 
la Diputació de Barcelona.   

MONTORNÈS. Durant tota 
aquesta setmana, fins di-
lluns 30, la Penya els Bar-
tomeus de Montornès duu 
a terme la primera edició 
de la Bartotapa, un tour 
gastronòmic amb què, du-
rant vuit dies, es poden 
consumir una tapa i una 
beguda per tres euros en 
16 bars i restaurants de 
Montornès. La idea surt de 
veure com en altres pobles 
es portaven a terme rutes 
gastronòmiques amb èxit, així 
com d'intentar innovar al muni-
cipi. "Estàvem estancats en les 
activitats de sempre –concerts, 
paintball, inflables...–, i buscà-
vem una activitat diferent que 
mogués tot el poble", explica 
Jordi Gonález, president de la pe-
nya dels Bartomeus, que organit-
za l'esdeveniment amb la col·la-
boració de la Unió de Botiguers i 
l'Ajuntament.

Tot i que la intenció era que 

aquesta primera edició són 
Isla Cristina, El Cortijo, La 
Cantonada, Iuventus, Glo-
bal La Lira, Granja Santiago, 
La Teja, El Racó del Café, La 
Plaça, Vertical, Bella Luna, 
Ambigú, Chucu Chucu, El 
Vintivuit, La Bruixeta i Too 
Rico. Pel que fa a una pos-
sible segona edició del tour 
gastronòmic, González afir-
ma que "encara que les 
xifres d'enguany siguin 
fluixes, si va mitjanament 

bé i la gent entén el format, hi 
haurà una segona edició".

Premi per als participants
Durant tota la setmana, cada bar 
participant al Bartotapa segella 
una papereta als clients de la ruta 
gastronòmica Bartotapa. Les per-
sones que visitin almenys quatre 
bars diferents podran votar la 
seva tapa preferida i, d'aquesta 
manera, entraran en un sorteig 
per guanyar un Smartbox.  

hi participessin bars d'arreu del 
poble, no n'hi haurà cap de Mon-
tornès Nord. González assegura 
que han recorregut "el 95% dels 
bars de Montornès per sumar 
el màxim suport", però entén les 
negatives dels bars que no s'han 
volgut afegir a la Bartotapa. Això 
sí, es mostra molt satisfet per ha-
ver aconseguit la participació de 
16 bars o restaurants, gairebé la 
meitat dels que hi ha al poble.

Els establiments participants en 

RESTAURACIÓ  LA RUTA GASTRONÒMICA ESTÀ ORGANITZADA PER LA PENYA ELS BARTOMEUS

Tapa i beguda per tres euros 
en 16 bars de Montornès

MOLLET. L'Ajuntament ha obert el 
termini d'inscripcions per a tots els 
establiments que enguany vulguin 
participar en la 6a edició de Mollet 
és Fira, ja sigui en les campanyes 
de premis o tenint presència en 
una de les dues fires al carrer que, 
com l'any passat, seran en dos caps 
de setmana consecutius, l'últim de 
maig i el primer de juny. Mollet és 
Gurmet i Motor –mostra dedica-
da als sectors de l’alimentació (pl. 
Prat de la Riba i c. Barcelona) i el 
motor (av. Llibertat)– se celebra-
rà el 26 i 27 de maig, mentre que 
Mollet és Comerç i Qualitat de Vida  
–dedicada al comerç, el benestar 
i la qualitat de vida (parc de les 
Pruneres i rbla. Balmes)– serà el 2 
i 3 de juny. Un any més, Mollet és 
Fira vol ser un format de fira par-
ticipatiu del comerç local, exponent 
de la qualitat i el dinamisme dels 
sectors representats amb l’objectiu 
d’implicar-hi tota la ciutat i posici-
onar els comerços i els serveis.  

COMERÇ

Obertes les 
inscripcions per 
a una nova edició 
de Mollet és Fira

arxiu

BARTOTAPA  Tour gastronòmic a Montornès

TREBALL

Un pla d'ocupació
donarà feina a 
quatre persones
a la Llagosta
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FEM MEMÒRIA

Plaça Prat de la Riba de Mollet sense font modernista 
Imatge de la plaça Prat de la Riba l'any 1961, sense la font modernista construïda el  
1921 per Domènec Sugrañes, deixeble de Gaudí. L’Ajuntament molletà va decidir el 1961 
enderrocar-la amb una reurbanització de la plaça; al seu lloc hi van col•locar un sortidor. 
El 1983, i a petició dels veïns, la font va ser reconstruïda. j.m. escura mollet del vallès

Després de 30 anys del tancament de l'antic abocador de Mollet, la ciutat 
encara és captiva de la mala gestió que històricament s'ha fet dels residus.  
Des dels inicis dels anys 70 del segle passat –coincidint amb el boom de la 
construcció que s'havia iniciat anys enrere i amb l'increment de població a 
la ciutat– van abocar-se en aquell indret encara verd tones de residus sòlids 
urbans i de la construcció i també, tot i que en menor mesura, residus d’origen 
industrial. El cas de Mollet no és aïllat, i durant dècades l'entorn metropolità  
va viure un creixement desmesurat que va fer augmentar també els residus 
de manera exponencial, sense una legislació estricta que tingués entre les 
seves prioritats la sostenibilitat mediambiental o el respecte al territori.
Però els costos no només han estat mediambientals, sinó també econòmics. 
Els problemes amb el segellat de l'antic abocador molletà, que es feien del tot 
evidents amb la fuita de biogàs de finals de 2013, han estat un maldecap per  
a l'Ajuntament, que ha hagut de desembutxacar milers d'euros per solucionar 
un problema sobrevingut i del qual l'administració no es pot desentendre.  
Amb l'aprovació del projecte d'obres per al segellat s'assegura que la solució 
serà definitiva. Tant de bo no n'haguem de tornar a parlar d'aquí a 30 anys.

CAPTIUS DELS RESIDUS 
Editorial

del sistema, però, a hores d’ara, ens trobem 
amb un enorme embolic, un gran manyoc 
que només es podrà desfer si s’entra, pri-
mer, en una fase de distensió i després en 
una fase de propostes. 

Propòsit difícil, ho sé, especialment per 
als poders acostumats a vèncer i no a con-
vèncer. Cal, també, una justícia lliure de la 

ideologia patriotera que la fa parcial, pot-
ser els tribunals internacionals hi ajuda-
ran. Dins de les forces sobiranistes calen 
veus que analitzin i reconeguin bé que va 
fallar la passada tardor i que, sense deixar 
la denúncia, es treballi per bastir àmplies 
majories a l’entorn dels drets socials i els 
valors republicans. 

Aquestes darreres setmanes, Sant Jor-
di inclòs, s’han teixit actes arreu amb el 
persistent, l’irreductible i ineludible clam 
per la llibertat dels presos polítics, que ja 
va més enllà de les forces sobiranistes; un 
primer pas.

usco al diccionari la paraula 
troca i de seguida se’m remet a 
madeixa, i d’aquí a aspi, cana, i 
un llarg enfilall de mots lligats 
a la feina de teixir. Sabem, però, 

que els fils s’entortolliguen fàcilment si no 
s’enrotllen bé a la canilla. Ara, sense fer un 
màster en el lèxic de la indústria tèxtil, ens 
fixarem en com d’embolicada està la qües-
tió catalana. Anem a fils.

Aquests darrers anys, de la mà d’entitats 
i partits sobiranistes, s’ha teixit una densa 
i extensa trama, ben ordida i expressada 
electoralment, amb capacitat hegemònica 
per dirigir les institucions i per omplir els 
carrers, però no per  fer prevaler, de ma-
nera inequívoca i incontestable, les seves  
tesis. El mostrari de teles d’aquesta col-
lecció presenta diferents textures la majo-
ria en la banda cromàtica dels grocs.   

En competició amb el conjunt sobiranista 
trobem unes propostes polítiques que, uni-
des a mode de patchwork i per un profund 
nacionalisme espanyol, cada cop costa més 
de diferenciar. Propostes polítiques que, a 
més a més, compten amb els que  tenen el 
poder i el costum de cosir l’Estat amb cables 
d’acer. Cert és que s’han forçat les costures 

B
DESFER LA TROCA 

Cal una justícia lliure de la 
ideologia patriotera que la fa

 parcial; potser els tribunals
 internacionals hi ajudaran

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

rribem a aquest 1 de Maig, dia 
dels i les treballadores, veient 
com el govern del Partit Popu-
lar proclama la fi de la crisi i la 

tornada als guanys de les grans corpora-
cions financeres i del capital especulatiu. 
Res més lluny de la realitat. El resultat de la 
crisi ha estat l'increment de la desigualtat, 
la pèrdua de drets de les classes treballa-
dores i una important reducció de salaris.

A tot això cal tenir present la  manca de 
seguretat i la salut en el treball, ja que 11 
persones moren a l’Estat espanyol cada 
setmana per accident laboral, un 27% més 
que la mitjana europea. Moltes més moren 
encara a conseqüència de les males condi-
cions de treball.

Però en lloc de fer quelcom per millorar 
les condicions laborals de la classe treba-
lladora, el govern del PP està retallant els 
drets democràtics. L'aplicació de la Llei 
Mordassa i altres lleis repressives con-
demnen a sindicalistes, ataquen la lliber-
tat d'expressió, amenacen amb penes de 
terrorisme a qualsevol tipus de protesta. 
Afortunadament, hem presenciat com en 
contra d’aquest mal govern s'han aixecat 

Lluitem pels nostres drets
moviments socials de protesta per la defen-
sa de serveis públics, la sanitat, l’educació, 
el feminisme i les persones pensionistes. 
Així mateix, ha tingut lloc una major acti-
vitat reivindicativa dels sindicats de classe.

La crisi a Espanya i Catalunya ha agudit-
zat la desigualtat i la precarització del tre-
ball. Però hem vist que el 8 de març la vaga 
feminista va ser una clara denúncia de les 
polítiques del govern amb una impressio-
nant mobilització contra la bretxa salarial, la 
desigualtat de gènere i la violència contra les 
dones. A la vegada, hem vist com la defensa 
de les pensions públiques i la lluita per la re-
cuperació del seu poder adquisitiu ha iniciat 
un camí que ha de permetre incorporar a la 
joventut i als moviments socials.

La lliçó que ens deixa tot plegat es que 
per capgirar aquesta situació es necessita 
unitat i sumar esforços en tots els àmbits: 
en el sindical, en el social i en el polític. 
La suma pot multiplicar, la divisió només 
afebleix. Aquest esforç és necessari per re-
cuperar els drets i millorar les condicions 
salarials i de treball. I això passa per la de-
rogació de les reformes laborals del PSOE 
i el PP, per blindar les pensions públiques 
en la Constitució com un dret fonamental 
tornant l'edat de jubilació als 65 anys, per 
demanar un salari mínim de 1.000 euros i 
per recuperar les partides pressupostàries 
en els serveis públics com l’educació, la sa-
nitat i la dependència.

A

MANOLI 
DELGADO

Responsable de Món del 
Treball d'EUiA Mollet
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ü Financiaciones
ü Testamentarías y herencias inmobiliarias
ü Rehabilitación y adaptación de viviendas
ü Consultoría jurídico inmobiliaria
ü Autopromociones

TENEMOS
SOLUCIÓN PARA 
CUALQUIERA DE 

SUS NECESIDADES 
INMOBILIARIAS

NEW EDIFIKA 2020 S.L.
Consultoría y gestión de autopromociones
Rambla Balmes, 49. Bajo
08100 - Mollet del Vallès
Telf. 629 348 561 · 930 240 243 
email: new.edifi ka@gmail.com

Todo sin ningún coste para usted

El passat mes de gener vam engegar 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. 
Els Ateneus Cooperatius són espais de 
trobada, aprenentatge, reflexió col·lec-
tiva, cooperació i transformació social 
que esdevenen punts de referència als 
territoris des d’on poder visibilitzar 
l’economia social i solidària (ESS). De 
manera transversal l’objectiu és gene-
rar riquesa i ocupació de qualitat. Els 
reptes dels ateneus són amplis, com a 
recursos de nova creació que arriben 
als territoris i busquen enxarxar-nos 
i col·laborar: explicar què és l’ESS i 
generar recursos experts per acom-
panyar en la creació de nous projectes 
que operen amb lògiques empresarials 
que busquen la satisfacció de les per-
sones per sobre del lucre.

Hi ha una altra manera de fer les 
coses? Som una alternativa real? 

MONTSE
LAMATA

Coordinadora de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental

Existeixen molts “mites i creences” al 
voltant de l’ESS, i és cert que a les es-
coles, universitats, gestories, assesso-
ries, administració, etc., se’n parla poc. 
Allò que no coneixem, ens genera por 
o desconfiança? Possiblement no ens 
ensenyen a cooperar, i massa sovint 
els ritmes actuals ens porten cap a la 
individualitat i la recerca de la pròpia 
supervivència. Podríem generar pro-
jectes col·lectius que permetin donar 
resposta a necessitats col·lectives? Cal 
una reflexió al voltant de la lògica em-
presarial actual i per això és important 
parlar obertament de què entenem per 
ESS i fer arribar a la població exemples 
concrets que ens permetin anar més 
enllà d’allò que crèiem o que ens haví-
em pensat que era...

Posem realitat sobre la taula. Avui 
toca iniciar aquest espai d’opinió en 
el que pretenem plantejar els debats 
actuals al voltant de l’ESS i poder vi-
sibilitzar exemples concrets que ja fa 
temps que treballen a la comarca. Per-
què el tot és més que la suma de les 
parts. Comencem! 

Comencem?
Bústia
Una mort assistida
Els comerciants i serveis de la zona centre 
de Sant Fost de Campsentelles ens resistim 
a morir. La manca d'aparcament ens ha por-
tat als comerços i serveis de la zona centre a 
constituir-nos en una plataforma, que comp-
ta amb el suport dels seus clients. 

El consistori ha optat fa temps per un mo-
del de poble descentralitzat, ha posat molts 
dels seus esforços i mitjans per a l'èxit en 
una zona aïllada del poble i ha oblidat l'eix 
comercial històric de Sant Fost i n'ha depri-
mit l'activitat comercial.

És ben sabut que l'eix vertebrador d'un 
poble és el seu comerç i els seus serveis. 
Els nostres clients, la gent d'aquest poble, 
donen voltes i voltes per deixar el cotxe 
per poder ser atesos per nosaltres. Són 
gent tossuda, fidel, gent que volen poble, 
un lloc amable i personal on els tractin pel 
seu nom. Es tracta que el consistori adreci 
esforços en aquesta direcció a curt i llarg 
termini amb projectes globals i que es trobi 
consens entre residents i comerç local.

 plataforma de comerç del centre / 
sant fost de campsentelles

Jordània, sol i art
El passat mes de març vam visitar Jordània, 
un país molt bonic, amb sol, art i bona gent. 
No cal dir que Petra, Jerash, Wadi Rum, entre 
d'altres, són veritables meravelles de la na-

turalesa i de la mà de diverses civilitzacions.
Ara bé, al nostre entendre, el país milloraria 

molt aplicant una senzilla mesura, el mante-
niment i neteja de l'espai públic. Vam veure 
durant tot el viatge, en carreteres, carrers, 
camps, desert, Mar Mort i monuments verita-
bles acumulacions d'escombraries i sobretot 
plàstics. Pensem que el govern podria pren-
dre mesures per evitar-ho i no creiem que si-
gui difícil, ni costós. Si l'espai públic estigués 
mínimament net el país guanyaria molt. Un 
país turístic necessita tenir cura de la imatge.

D'altra banda, Petra una veritable mera-
vella, necessita una ordenació global, hi ha 
gran dispersió de venedors, amb parades 
fetes de tot tipus de materials i instal·lades 
en qualsevol lloc. Vam veure fins a camions 
aparcats dins d'alguna antiga tomba. L'es-
pai està poc cuidat tot i ser una de les set 
meravelles del món. Estimem que necessita 
millorar per no morir d'èxit.

La nit a la haima del desert de Wadi Rum 
no va cobrir les nostres expectatives, llums 
i música sense fre en lloc de silenci i foscor 
per veure el cel del desert, una llàstima no 
poder assaborir la singularitat del lloc.

Esperem que l'ambaixada de Jordània a 
Espanya prengui nota de les nostres obser-
vacions i les traslladi al govern jordà, sem-
pre tenint en compte que en cap cas es trac-
ta de crítiques, sinó d'aportacions positives 
en benefici de tots.

 rosa martí / parets del vallès
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Perruquera · Estilista

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

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

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

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

Hores convingudes

25 anys d’experiència

Good Idiomes ha estat triat cen-
tre oficial examinador d’Oxford 
University per a la certificació 
Oxford Test of English. Aques-
ta certificació, reconeguda per 
la UB entre altres prestigioses 
entitats acadèmiques, respon a 
les necessitats actuals d’acredi-
tació del nivell d’anglès tant en 
l’àmbit acadèmic com professi-
onal. Amb tot, Montse Rebull, 
de Good Idiomes, destaca que 
és "una prova més centrada 
en l'anglès real, aquell que es 
parla, no tant en l'acadèmic". 
La prova es pot fer a l'escola molletana 
qualsevol dia de l'any i examina l'expressió 
i comprensió oral i la comprensió i expressió 
escrita, certificant els nivells A2, B1 i B2, sen-
se necessitat d'examinar la gramàtica. 

A més, els mòduls de comprensió oral i 
escrita són adaptatius, és a dir, s’ajusten a 
les respostes del candidat a fi de determinar 
el seu nivell, així que el candidat no apro-
va ni suspèn, sinó que certifica el nivell que 

li correspon d’entre els tres assolibles (A2, 
B1 i B2). Altres avantatges de l'Oxford Test 
of English és que l'alumne pot examinar-se 
per parts (no cal repetir tot l'examen). Tam-
bé és més econòmic que els actuals exàmens 
oficials d’anglès i més ràpid, ja que la prova 
només dura 2 hores i s'obté el resultat en 14 
dies. A Good Idiomes, però, també continuen 
oferint la certificació de Cambridge. "Arriba 
a nivells més alts i ho recomenem a alguns 
tipus d'alumnes", explica Rebull.

GOOD IDIOMES
Francesc Cambó,  5. Mollet. 93 593 27 11 

www.goodidiomes.cat

Good Idiomes, centre examinador 
oficial de l'Oxford Test of English

Aviarium, botiga especialitzada 
en alimentació i complements 
per a canaricultors i silvestris-
tes a Mollet, ofereix els millors 
productes per a la cura i la salut 
dels vostres ocells. Els trobareu 
al carrer de Can Pantiquet 34, i 
entre els molts productes que 
hi ha a la botiga –nius, gàbies, 
pinsos, complements...– també 
hi trobareu novetats com una 
pasta insectívora boníssima, 
pigment per a ocells grocs i pas-
ta d'engoliment per a aus silves-
tres i també per a canaris. També hi ha dis-
ponible una nova mixtura Aviarium Exotic 
Pro, especialment elaborada per a ocells 
exòtics en període de muda, una mixtura 
acuradament equilibrada per potenciar els 
colors d'aquestes aus i aportar-los tot l'ali-
ment necessari en aquesta època tan deli-
cada com és el canvi de lliurea.

D'altra banda, Aviarium Ocelleria és un 
dels patrocinadors de la segona Trobada 
Tradicional de Rapidesa de Catalunya, un 

esdeveniment organitzat per la Sociedad 
Pajaril La Lira de Santa Perpètua i El Pas-
sarell de Mollet i que se celebrarà aquest 
diumenge en el marc del Campionat de Ca-
talunya de la Federació Catalana d'Ocells 
Fringíl·lids. Serà al pavelló de Santa Perpè-
tua a partir de les 8 h i serà la cloenda de les 
celebracions pel 135è aniversari de La Lira.

Si teniu passió pels ocells, Aviarium és el 
centre més especialitzat i proper en la cura 
dels vostres ocells.

AVIARIUM
Can Pantiquet, 34. Mollet. 93 148 69 22 

Facebook: @aviariumocelleria

Aviarium, especialistes en la cura
i l'alimentació dels teus ocells

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

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

BIGUES I RIELLS. 
CAN BARRI. Ref. 
Falciot. Urb. Cas-
tell 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, terra-
za (20 m2), suelo 
gres, garaje (pedir 
vado y quitar es-
calón), chimenea, 
carpintería exte-
rior de aluminio, 
carpintería interior 
de madera. Planta 
baja, local, garaje 
con baño y trastero 
de 65 m2. 1a planta, 
salón, cocina, aseo 
y 2 hab. 2a planta: 
3 hab., baño y ter-
raza de 20 m2. Ref: 
LV11469. 667 691 110.

PISO EN MONTOR-
NÈS. 88 m2, hab. (2 
dobles ext. y 2 sen-
cillas al int.), salón,  

balc., coc. amplia, 
baño con ducha, 
lavadero, aluminio, 
puerta  roble, su-
elo gres, calefac-
ción, ascensor. Ref. 
LV11618. Tel. 935 683 
545.

MOLLET. CAN BOR-
RELL. Ref. Llore-
da. 80 m2, 2 hab., 
bany, CEE: E, ter-
cera planta exterior 
a carrer amb cuina 
office. Preu: 156.500 
eur. Tel. 93 570 51 23.

PISO ESQUINERO 
EN MONTMELÓ. 67 
m2, exterior y con 

mucho sol. Con-
servado. 3 hab., 
comedor, cocina, 
baño 3 piezas con 
1/2 bañera. Terrado 
comunitario y tras-
tero independiente 
en terrado. Precio: 
85.000 euros. Ref. 
EV11061. Tel. 656 874 
298.

RIPOLLET. CAN TI-
ANA. Ref. Montser-
rat. 87 m2, 3 hab., 
2 banys, pàrquing 
i traster. CEE: D. Pis 
ampli. Preu: 206.000 
eur. Tel. 935 705 123.

PISO EN MOLLET. 

CAN PANTIQUET. 
Ascensor. 4 ha-
bitaciones, baño, 
comedor, balcón, 
cocina office refor-
mada, con lavadero. 
Calefacción, aire 
acondicionado, su-
elo gres, carpintería 
interior de roble y 
exterior de alumi-
nio. CEE: E. Precio: 
155.000 euros. Ref. 
JV13270. Tel. 93 579 
33 33.

MOLLET CENTRE. 
Ref. Doctor. 102 m2, 
3 hab., 2 banys, 
pàrquing i 2 tras-
ters. CEE: E. Pis amb 

estudi de 25 m2 
a les golfes. Preu: 
238.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

MOLLET. EST. DEL 
NORTE. Piso refor-
mado. Exterior. Sin 
ascensor. 3 hab., 
salón con salida a 
balcón, baño, co-
cina. Suelo gres, 
carpintería interior 
de cedro y exterior 
de aluminio. CEE: 
F. Precio: 115.000 
euros. Ref. JV13606. 
Tel. 93 579 33 33.

LLIÇÀ D’AMUNT. 
CAN SALGOT. Ref. 

RVIII-LLOV. 219 m2, 
3 hab., 2 banys, 
parcel·la: 763 m2, 
pàrquing i traster, 
piscina i jardí, CEE: 
G. Casa a 4 vents 
amb llar de foc. 
Preu: 287.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

CASA ADOSADA EN 
MARTORELLES. Ref. 
JV13604. Consta de 
bajos más 2 plan-
tas. 3 hab., baño, 2 
aseos. Parquing y 
jardín privado. Aca-
bados de calidad. 
Calefacción. CEE: E. 
Precio: 260.000 eu-
ros. Tel.93 579 33 33.

PERSONA SERIA 
necesita habitación 
en alquiler en Parets 
o Mollet. Buenas 
referencias. Tel. 678 
350 973.

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

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
ME LLAMO SUSI. 

Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
Llámame. Tel. 698 
233 361.

MIREIA. Alegre, 

divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia do-
rada. Muy comple-
tita. Tel. 611 26 20 91.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA

LLOGUER

RELAX

2 CHICAS NUEVAS
Económico. 130 de pecho, 
Sí a todo.  611 27 78 12

TRANS 140 de pecho, 
20 cm de placer. Masajes.  

667 04 70 62

La família Atenció al pacient
Tot i que sovint ens sentim éssers inde-
pendents, amb total llibertat per escollir 
les nostres reaccions, pertanyem a una es-
tructura més àmplia: la família, que té una 
gran influència sobre nosaltres. Formar 
part d’una família, en siguem més o menys 
conscients, ens defineix com a persones. De 
fet, cadascun dels membres que constituïm 
una família ajudem a la resta a ser qui són, 
a banda d'altres factors, externs al context 
familiar, que també ens condicionen. Per 
poder respondre a la pregunta existencial 
qui sóc? cal reconèixer de què formem part, 
ja que la família és l’estructura base sobre 
la qual creixem. Les qualitats d'aquesta es-
tructura base i les connexions de la xarxa 
familiar formen un conjunt d’influències, 
sovint força invisibles però que són la raó, 
en part, de la nostra manera de ser i fins i 
tot d’allò que ens passa. Cadascú té un lloc 
i és una peça important dins de l’estructura 
familiar. Sempre que es mou una d’aques-
tes peces, l’efecte arriba a  la resta, però cal 
aprendre a combinar el fet de sentir que 

tenim un lloc propi dins la família i el fet 
de saber concedir-nos un espai propi d’in-
dividualitat. Quan aquest espai personal és 
envaït per un excés de demandes alienes o 
bé, en l'altre extrem, vivim excessivament 
deslligats de la família, poden aparèixer difi-
cultats emocionals. Com és la meva família? 
Quin lloc hi ocupo? Quina és la meva prin-
cipal funció dins l'estructura familiar? Com 
recordo l’ambient de la meva família quan 
era petit?... Buscar una resposta a aquestes 
qüestions és una bona manera de començar 
un procés d’autoconeixement per definir 
la pròpia identitat. Quan som nens no ens 
qüestionem la família en què hem nascut, 
simplement ens hi vinculem; sabem que és 
el nostre lloc i ens hi adaptem. Però igual que 
un arbre no creix igual en un sòl àrid que en 
un ric en aigua, nosaltres ens desenvolupem 
de manera diferent segons el nostre terreny 
familiar. La família és una gran escola emo-
cional on aprendre dia a dia a conèixer-nos 
més i millor, però cal dedicar-hi temps, amb 
grans dosis de generositat i amor.

Quan fem referència a l’atenció d’un pacient 
el més rellevant és cuidar el tracte i mostrar 
sempre comprensió. Aquest factor rep més 
importància al nostre sector, quan es tracta 
amb persones, pacients, que pateixen al-
guna malaltia crònica. També és important 
ser amable, educat i parlar amb respecte en 
qualsevol moment i situació. 

Un dels punts a considerar és el motiu de 
la visita: determinar el grau d’urgència amb 
èxit és essencial perquè el professional pu-
gui dur a terme, de manera àgil i còmoda, el 
tractament necessari. L’atenció al pacient es 
caracteritza per la sensibilitat, la implicació 
i el respecte per la integritat. 

És imprescindible seguir el protocol d’ac-
tuació davant d'una especialitat, derivació 
mèdica o prova diagnòstica per poder oferir 
l’ajuda necessària i no generar confusió en 
una futura resposta de l’especialista sanita-
ri. Aquesta directriu de treball permetrà ser 
resolutiu en la detecció de problemes i possi-
bles dubtes que es generen durant la visita. 

Des de l'experiència personal dintre del 

sector sanitari, els objectius principals a 
l’hora d’atendre un pacient són analitzar el 
motiu de la visita i donar resposta de mane-
ra àgil a la seva necessitat amb un tracte afa-
ble i proper. A conseqüència d’aquesta res-
posta, el pacient experimentarà un resultat 
favorable en la seva salut o una millora en el 
seu aspecte físic i/o psicològic. D’altra ban-
da, es pretén resoldre qualsevol necessitat o 
incidència durant el temps de visita.

Les queixes i reclamacions dels pacients 
són un bon punt de partida per iniciar les mi-
llores necessàries per oferir un servei eficaç 
i de qualitat. Ignorar o no percebre les petici-
ons o suggeriments dels nostres pacients no 
farà altra cosa que agreujar el problema. 

Actualment, quan un pacient arriba a la 
consulta, no es limita a rebre una resposta 
òptima per part del professional, sinó tam-
bé pretén poder gaudir d’un bon tracte i una 
bona acollida de tot el personal. És per això 
que al Centre Mèdic i Dental Parets curem 
molt aquest aspecte i treballem dia a dia per 
fer les coses millors.

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

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS  
av. Catalunya, 155. PARETS DEL VALLÈS. Tel. 93 562 25 53 

cmdparets.com - cmdparets@cmdparets.com

ESTELA ÁLVAREZ
Atenció al pacient del 

Centre Mèdic i Dental Parets

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 

naturòpata i terapeuta floral
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ESPORTS
Master Class de KobudoL'esport com a eina per a la inclusió social
L'envelat de Martorelles acollirà dissabte la 
Master Class de Kobudo d'Okinawa, dirigida 
pels mestres Choyu Hentona –9è DAN–,  
Esmeralda Santa Isabel Sanz –7è DAN– i  
Asayumi Hentona Santa Isabel –4rt DONEN–.

Dimarts, l'Escola d'Educació Especial Can Vila va organitzar les 
21es Jornades Esportives al municipal Juan Bocanegra amb l'objectiu 
que nois i joves amb discapacitat intel·lectual s'iniciïn a la pràctica 
esportiva. Hi van participar els alumnes de 6è de primària de 
l'Escola Mogent de Montornès i els usuaris del CO del Bosc.

MOLLLET. El CF Mollet UE ha tornat 
a caure a la zona de descens des-
prés de perdre contra el Manresa 
per 3 a 1. És la tercera derrota 
consecutiva de l'equip, després 
d'haver sumat tres victòries –Jú-
piter, Manlleu i Montañesa– que 
el van portar a una situació cò-
moda a la taula. Els tres últims 
partits l'han situat, però, en la 15a 
posició, amb Cardedeu i Sant Cu-
gat per sota, a un i dos punts, res-
pectivament. La salvació segura 
la marca el Lloret, amb els matei-
xos punts que els molletans. Cinc 

xavier solanas

FUTBOL | Primera Catalana  EL CF MOLLET UE PORTA TRES JORNADES SENSE SUMAR CAP PUNT I BAIXA A LA 15a POSICIÓ

El descens torna a planar sobre 
el camp dels Germans Gonzalvo

Al Montmeló se li 
escapa el segon lloc

Últim partit de lliga 
de Quarta Catalana

El Montmeló va punxar contra 
l'atlètic del Vallès i es despenja de 
la lluita per la segona plaça. Dis-
sabte rep el Sarrià, que és 10è en 
lluita amb la UD Lourdes, que es 
manté en terra de ningú. Dissabte 
visiten el Llinars –12è–.

El Martorelles, tot i no haver dis-
putat els dos darrers partits, es 
manté quart i dissabte rep al Sent-
menat en el darrer partit de lliga. 
La Llagosta, que va perdre contra 
l'Alella per 5 a 1, descansa i podria 
baixar fins a la 10a plaça.

Tercera Catalana Quarta Catalana

La UE Sant Fost vol mantenir 
la quarta plaça contra el Torelló
El primer equip femení de la UE Sant Fost va pujar fins a la quarta plaça 
–41 punts– de la classificació després de vèncer el Moià –13è classifi-
cat– per 3 a 2. Les primeres posicions queden molt lluny –17, 16 i 14 
punts– però les santfostenques buscaran mantenir el quart lloc en l'úl-
tima jornada de lliga, quan s'enfrontaran al tercer, el Torelló, (12 h al 
municipal). Per sota, tres equips a menys de tres punts trepitgen els 
talons al Sant Fost, que depèn d'ell mateix per no baixar cap posició.

Segona Cat. Femenina L'EQUIP VA GUANYAR EL MOIÀ 3 A 2

jornades per acabar la lliga i cinc 
finals que marcaran el devenir de 
l'equip. El tècnic Manga espera 
que, diumenge contra el Llagos-
tera "les grades estiguin plenes 
per recolzar l'equip". 

Formació

La jugadora molletana del Barça i de 
la selecció espanyola, Alèxia Putellas, 
va presentar el seu primer campus 
d'estiu, l'SmartFootball, que tindrà lloc 
a Salou durant el mes de juliol i que 
està dirigit a nois i noies que vulguin 
viure l'experiència d'entrenar amb una 
futbolista de màxim nivell.

PUTELLAS PRESENTA 
EL SEU CAMPUS

La Molletense torna a sumar
La Molletense –11a– va treure un valuós empat a 1 al camp de les 
Franqueses i va trencar ratxa de sis partits sense puntuar. Dissabte van a 
Folgueroles –rival directe, dos punts per sobre–. El Parets va perdre 
contra el Matadepera i se li escapa el líder. El proper rival serà el Berga.

CF MOLLET UE - UE LLAGOSTERA
Diumenge, 29  17 h Mollet

MONTORNÈS. El CEM Les Vernedes 
ha posat en marxa un servei tec-
nològic per poder fer la reserva 
d'activitats dirigides en línia. La 
millora s'ha incorporat al web del 
complex, a l'app per a dispositius 
mòbils, i al terminal quiosc ubicat 
al mateix equipament.

Divendres passat entrava en fun-
cionament el nou sistema de reser-
ves de classes d'activitats dirigi-
des. Tot i que el sistema s'activava 
divendres, dilluns de la setmana 
anterior ja es van posar els aplica-
tius en funcionament perquè les 
persones abonades s'hi poguessin 
començar a familiaritzar.

El centre també ha posat a 
l’abast dels seus abonats un termi-
nal quiosc així com una app, que 
permet accedir des dels disposi-
tius mòbils als horaris de les acti-
vitats, al programa personalitzat 
d’entrenaments i, ara també, fer 
la reserva de plaça a les activitats 
dirigides.

Aquesta mesura ja va ser anun-
ciada fa un any pels responsables 
del centre, després de les queixes 
d'alguns usuaris per la massifi-
cació d'algunes de les activtats al 
complex. La direcció del servei va 
explicar que la reserva per Inter-
net vol evitar les esperes que po-
den generar-se a l’inici de deter-
minades activitats dirigides. 

EQUIPAMENTS

Els usuaris de 
Les Vernedes ja 
poden reservar 
hora per Internet
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Martí Automoció, les 
millors mans per al teu vehicle

Martí Automoció és un taller espe-
cialista en la reparació i el mante-
niment de vehicles, mecànica gene-
ral, diagnosi i electricitat. 

Els professionals del taller ofe-
reixen un servei directe i perso-
nalitzat, amb garantia de qualitat, 
rapidesa i seguretat. Per això, el 
teu vehicle estarà sempre a punt 
amb la seguretat i la confiança de 
la feina ben feta tant en mecànica –
manteniment o reparació– com en 
qüestions de planxa i pintura. 

A més, a Martí Automoció són 
especialistes en la diagnosi i la re-
paració d’avaries elèctriques i elec-
tròniques, una especialitat cada 
vegada més demanada que estalvia 

temps i diners als clients. L’establi-
ment està obert de dilluns a diven-
dres de 8 a 13 h i de 15 a 19.30 h, i 
els dissabtes de 9 a 13 h. 

No t’ho pensis dues vegades, si-
gui quina sigui la marca del vehicle 
i la naturalesa de la intervenció, 
Martí Automoció és el taller de con-
fiança on trobareu garantia i recan-
vis originals, així com els mitjans 
tècnics més competitius i el servei 
més ràpid i especialitzat.

El primer pas abans de vendre un 
cotxe és fer-ne una correcta taxació. 
Aquesta part del procés és vital, per-
què el fet de determinar correctament 
el valor del vehicle ens portarà a fer 
un bon negoci i, d’aquesta manera, po-
drem optimitzar el nostre capital i fer 
front a les diferents necessitats. 

Una de les eines més útils és la que 
ofereixen molts llocs online especialit-
zats i empreses en els seus portals: la 
taxació web. 

Consisteix a obtenir de manera im-
mediata una taxació mitjana del nos-
tre vehicle, després d’emplenar algu-
nes dades bàsiques en un formulari 
senzill i de ràpida resolució. 

Habitualment aquestes taxacions 
gratuïtes consideren el valor mitjà 
dels automòbils d’ocasió a Espanya, 
creuant-lo amb les característiques 
del vehicle posat a la venda, entre les 
quals hi ha el model, la marca o fabri-
cant, la seva antiguitat i el quilome-
tratge, per indicar els punts més im-
portants.

Com més preus de fabricants, anun-
cis i dades d’altres pàgines semblants 
entrin en la valoració, major serà 
l’exactitud dels resultats i més fiable 
serà la taxació obtinguda.

MARTÍ AUTOMOCIÓ
 C. Llibertat, 17 - PARETS DEL VALLÈS 

Tel. 93 269 35 15 
www.martiautomocio.com

martiautomocio@gmail.com AMIC - motorarea.es

Taxar i vendre
un cotxe 
de segona mà
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MOLLET. El segon equip masculí 
del Recanvis Gaudí-CB Mollet va 
guanyar el derbi vallesà que el 
va enfrontar al CB Granollers. Els 
molletans van aprofitar el tercer 
quart per agafar un avantatge de 
13 punts al marcador, que van am-
pliar fins a 17 en el darrer període 
(68-51). El CB Mollet és penúltim 
a la classificació i diumenge visita-
rà la pista de la Salle Reus, que és 
quart amb nou victòries més.

El primer equip, setè
L'equip de Lliga EBA del CB Mollet 
no va poder superar el Salt a casa 

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL FILIAL DEL CB MOLLET VISITARÀ EL REUS, QUE ÉS QUART

El Recanvis Gaudí B guanya
el derbi contra el Granollers

VICTÒRIA  Tot i guanyar, l'equip no surt de la part baixa de la taula

OR  L'equip de relleus que va pujar al primer graó del podi

PARETS. El cap de setmana, el CN 
Parets es va desplaçar a Osca per 
participar al 26è Trofeu Ciudad 
de Huesca, que organitza el Club 
Atletismo Huesca. Un prestigiós 
trofeu a escala estatal on partici-
pen clubs de tot l'Estat. Un total 
de 697 nedadors de 31 clubs dife-
rents es van donar cita a la com-
petició, dels quals 25 nedadors i 
nedadores –14 benjamins-alevins 
i 11 infantils-júniors– van repre-
sentar el club paretà. Cinc meda-
lles individuals i una de relleus va 

NATACIÓ  VAN PARTICIPAR-HI 31 CLUBS DE TOT L'ESTAT

Sis podis per al CN Parets
al Ciudad de Huesca

ser el balanç final per al CN Parets. 
A nivell individual van guanyar 
tres ors –per Àlex Jiménez en 50 
papallona i 50 lliures i Albert Ca-
bezuelo en 100 esquena–; una pla-
ta –també per a Cabezuelo en els 
100 papallona–; i un bronze –per 
Marc Grau en la suma de temps 
dels 100 i els 50 lliures–. L’equip 
de relleus 4x50 mixt aleví-ben-
jamí es va penjar l’or per segon 
any consecutiu. Estava format per 
Norma Rodríguez, Cloe Navarro, 
Àlex Jiménez i Albert Cabezuelo. 

ona cervera

cn parets

El bàsquet més petit en
el Torneig Mini del CB Mollet

Campionat de Patinatge 
Artístic de Parelles a Sant Fost

MOLLET. Dissabte, diumenge i di-
marts es disputarà a Plana Lledó 
el 12è Torneig de minibàsquet-Me-
morial Antoni Viladomiu, que orga-
nitza el CB Mollet. A més dels amfi-
trions, el Recanvis Gaudí-CB Mollet, 
hi participaran la UE Mataró, el CN 
Sabadell, el Joventut de Badalona, 
el CB l'Hospitalet, el CB Sant Josep 
de Badalona, el CE Sant Nicolau, el 
CB Argentona, l'Escola Dominiques 
de l'Ensenyament, el Sant Adrià, 
l'AEC Collblanc, el Gramenet CB, el 
CN Caldes i el Sant Gabriel. 

SANT FOST. Dissabte es va celebrar 
el Segon Campionat de Catalunya 
de Patinatge Artístic de Parelles a 
Sant Fost. Va ser al Pavelló 2, on 
van participar-hi un total de 13 
parelles de diferents poblacions 
de Catalunya, que van exhibir 

un gran nivell esportiu. Tots els 
patinadors que hi van compe-
tir –excepte els de la categoria 
Promoció– es van classificar per 
disputar el Campionat d’Espanya, 
que tindrà lloc a Alhaurín de la 
Torre (Màlaga). 

Base  FINS A CATORZE EQUIPS ES DISPUTARAN EL TÍTOL

PATINATGE ARTÍSTIC  PROVA CLASSIFICATÒRIA PER A L'ESTATAL

i cau fins a la setena plaça de la 
classificació. Dissabte, el Recanvis 
juga l'última jornada de lliga a do-
micili contra el Valls, que és quart. 

Si Cornellà –amb qui l'equip mo-
lletà empata a 39 punts– perdés el 
seu partit, podria tornar a escalar 
fins a la sisena plaça. 

Per primera vegada, dues jugadores 
de l'equip Mini Vermell del CB Parets 
han estat presseleccionades per a la 
selecció catalana de bàsquet de la 
seva categoria. Són la Silvana i la Vic-
tòria, que formen part d'un equip que 
està creixent partit rere partit i que ha 
ajudat a aquesta presselecció.

DUES NOIES DEL MINI, 
PRESELECCIONADES

Genís Sans guanya 
el torneig de tennis
Sasco Express
MOLLET. El jugador de l’escola de 
tennis del CT Mollet Genís Sans es 
va proclamar, diumenge, campió 
de la categoria cadet del torneig 
Sasco Express celebrat al Cer-
cle Sabadellès. El jugador del CT 
Mollet es va imposar en la final 
a Pere Argemí per un doble 6-1. 
Sans partia com a tercer cap de 
sèrie i es va imposar gràcies al fet 
que els primers caps de sèrie van 
caure en les primeres rondes i van 
permetre la victòria del molletà. 

TENNIS 

SALLE REUS - CB MOLLET B 
Diumenge, 29  13 h Reus
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Ens movem per tu

DIADA DE SANT JORDI

La Fundació Sanitària Mollet va celebrar aquest dilluns la 
Diada de Sant Jordi amb diferents parades destinades a la 
ciutadania on es podien trobar roses naturals i manualitats 
majoritàriament de  temàtica de Sant Jordi realitzades per les 
persones usuàries de les residències.
L’Hospital de Mollet i la Residència Santa Rosa van ubicar 

punts de distribució al propi hospital, on a més s’hi va ubicar 
també una parada del Servei de Salut mental i Addiccions. 
La residència La Vinyota va ubicar-se a la Rambla de Mollet 
amb roses i manualitats molt diverses realitzades per les se-
ves persones residents i de centre de dia i la residència Pe-
dra Serrada de Parets va commemorar també la Diada tant 

al centre com a la Plaça de la Vil·la del municipi, participant 
de la jornada amb la resta d’entitats. Professionals, persones 
usuàries i ciutadania van compartir un dia molt especial!

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

La Fundació Sanitària Mollet celebra Sant Jordi 
amb la ciutadania amb roses naturals i manualitats 
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

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

+IVA

+IVA

+IVA

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
va guanyar a casa a l'Eixample per 
3 a 0 i continua la persecució del 
primer, el Femisport Palau, que 
està a tres punts a la taula.

Des que a mitjans de febrer 
les noies que entrena Ruiz Liarte 
perdessin l'únic partit de la tem-
porada no han deixat escapar cap 
punt, i han guanyat, fins i tot, el 
líder de la classificació. A falta de 

FUTBOL SALA |  Segona Nacional   VISITA EL CASTELLDEFELS

La Concòrdia, imbatible
una setmana més

ona cervera

RATXA  L'equip suma set victòries consecutives i és segon a la taula

CASTELLDEFELS - CONCÒRDIA 
Diumenge, 16.30 h Castelldefels

MONTMELÓ. El Fórmula 1 Gran 
Premi d'Espanya 2018, que se ce-
lebrarà de l'11 al 13 de maig, ha 
presentat els seus horaris amb al-
guns canvis significatius respecte 
a edicions anteriors. El més relle-
vant és que la graella del Mundial 
d'F1 prendrà la sortida a les 15.10 
h de diumenge.

La resta de sessions, tant les 
d'entrenaments lliures com les 
de cronometrats, s'endarrereixen 
també una hora. D'aquesta mane-
ra, el Gran Premi d'Espanya serà 
el primer en introduir el nou ho-
rari europeu aquesta temporada. 
Divendres es faran els primers 

Novetats en els 
horaris del Gran 
Premi de F1

MOTOR |  Fórmula 1  EL GP COMENÇARÀ UNA HORA ABANS

entrenaments lliures d'11 a 12.30 
h i els segons de 15 a 16.30 h. Dis-
sabte a les 12 h tornaran a sortir a 
pista per últim cop abans de dis-
putar la classificació, que es farà 
de 15 a 16 h. El cap de setmana 
culminarà amb la cursa del Gran 
Premi a les 15.10 h.

Les categories de suport que 
acompanyen l'F1 sortiran a pista 
divendres per completar els assaigs 
lliures; començaran les GP3 Series 
a les 9.30 h i acabarà la Porsche 
Mobil 1 Supercup a les 18.45 h. Els 
assaigs oficials del FIA Formula 2 i 
de les GP3 Series seran a les 16.55 i 
17.50 h respectivament. 

MONTMELÓ. El cap de setmana va 
tenir lloc al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya la tercera edició del 
BiCircuit, dos dies per a les bici-
cletes, amb dues proves. La més 
destacada va ser les 24 hores Ma-
dform BiCircuit, que va guanyar 
l’equip Wolfpro-Optica Rissol. 66 
equips van participar en aquest 
repte que consistia en rodar de 
forma ininterrompuda durant 

tot un dia pel Circuit. Amb els 
guanyadors, Wolfpro, hi corrien 
Òscar Baró, Albert Subirats, Jordi 
Dalmau i Edgar Baró. En acabar 
la prova estrella del BiCircuit, 
arribaven les bicicletes plegables 
amb la cursa Folding Friends. Els 
participants van sortir a l’estil Le 
Mans, ben mudats –amb vestits i 
corbates– i van completar un total 
de tres voltes al traçat.  

Les bicicletes, al Circuit

cinc jornades per acabar la com-
petició regular, les llagostenques 
són segones i diumenge visitaran 
el Castelldefels, sisè a la taula. 

El calendari que li queda a la 
Concòrdia deixa lloc a l'esperan-
ça, ja que només li queda un partit 
contra els equips de dalt. Serà la 
penúltima jornada de lliga con-
tra el Ciutat de Torrent, amb qui 
empaten a 50 punts. En el partit 
d'anada, els dos equips van em-
patar a 4 i van donar mostra de la 
igualtat que hi ha entre ells. 

CD LA CONCÒRDIA 3
EIXAMPLE 0

Nou èxit 
de la Bastarda 
i la Klandestina

Dotze metalls per al 
Karate Martorelles 
al Català de clubs

La Bastarda i la Klandestina, la 
marxa no competitiva que orga-
nitza el CAM Parets, va tornar 
a ser un èxit. Més de 600 par-
ticipants s'hi van aplegar i, tot 
i el canvi de recorregut a causa 
de la crescuda del riu, tothom 
va acabar amb un gran gust de 
boca i amb ganes de començar a 
preparar la marxa de l'any que 
ve, que serà la del 10è aniversa-
ri i on s'hi esperen moltes sor-
preses.

El Club Karate Martorelles va 
aconseguir 12 medalles –tres 
ors, vuit plates i un bronze– en 
el Campionat de Catalunya de 
clubs –classificatori per el Cam-
pionat d'Espanya– que es va ce-
lebrar dissabte a Llívia. El club 
martorellenc va presentar-hi sis 
equips de kates i sis més de ku-
mite, i va fer ple de podis, ja que 
tots ells van tornar a casa amb 
alguna medalla.

HANDBOL | Segona Catalana

MARXA POPULAR

KARATE

El Sant Fost, fora 
dels llocs d'ascens
El primer equip del CH Sant 
Fost va perdre el darrer partit 
de la lliga que el va enfrontar 
al Sant Esteve Sesrovires i aca-
ba en sisena posició. Amb 32 
punts, s'ha quedat fora de les 
places que donaven accés a les 
eliminatòries d'ascens.
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CULTURA

MOLLET. Diumenge és el Dia In-
ternacional de la Dansa, i l'Escola 
de Música i Dansa de Mollet, con-
juntament amb l'Ajuntament, ha 
preparat una programació d'acti-
vitats per celebrar-ho. La primera 
activitat va tenir lloc dijous al matí 
al parc de Can Mulà. Per sisena edi-
ció, els alumnes de primària de les 
escoles de la ciutat es van aplegar 
al parc per  ballar plegats danses 
d'arreu del món i sardanes.

A la tarda estava prevista la mos-
tra de les escoles de dansa de Mo-
llet, a la mateixa localització, amb 
actuacions de Dance Mollet, l'es-
cola de Ball Dandi, l'escola de Ball 
Isabel Farrés, l'escola Municipal de 
Música i Dansa, el taller de dansa 
contemporània La Tramolla, Ním-
bols i SQS Team Crew. L'associació 
Passaltpas va ser l'encarregada de 
cloure la diada d'activitats amb ac-
tuacions de danses col·lectives.

El Dia Internacional de la Dan-

s.c.

INFANTS  Cada escola va representar balls tradicionals diferents

DANSA  LA PROGRAMACIÓ CONTEMPLA TOTA MENA DE BALLS PER A LA COMMEMORACIÓ

Mollet celebra el Dia
Internacional de la Dansa

sa també se celebrarà a la capi-
tal baixvallesana el dissabte 5 de 
maig. Serà el torn de l’Escola Muni-
cipal de Música i Dansa, que oferirà 
al teatre Can Gomà un curs gratuït 
per a persones iniciades en dansa 
–per a majors de 13 anys–, a càrrec 
de la companyia Mar Gómez i de la 
ballarina i coreògrafa belga Sophie 

Els alumnes de primària de les escoles de la ciutat van omplir dijous 
el parc de Can Mulà amb danses tradicionals d'arreu del món

Tirion –inscripcions disponibles 
els dies 27 i 28 d’abril a l’Escola de 
Música–. També a Can Gomà oferi-
ran diferents espectacles de teatre 
i dansa a partir de les 19.15 h amb 
entrada lliure.

Celebracions des del dia 22
L’escola d’arts escèniques La Tra-
molla de Mollet va ser la primera 
a celebrar-ho. Diumenge passat a 
Can Mulà va organitzar actuacions 
de tots els grups de dansa del cen-
tre i un pica-pica per als familiars i 
els amics. A l'esdeveniment també 
hi van actuar La Petita Companyia 
-dansa clàssica i contemporània-, i 
Mads -dansa urbana-.  i

MOLLET. Against the Inspiration, 
Born In Exile, Saltimbankya, Debo-
ne, 69 Válvulas i Dr. Wolfenstein 
es veuran les cares a la final de 
la setena edició del Devilfest, per 
aconseguir ser nomenats el millor 
grup emergent de música metal.

Un any més, l'Associació de Mú-
sica i Art de Mollet (AMAM) ha or-
ganitzat el Devilfest, que enguany 
arriba a la seva setena edició. Des-
prés de les tres semifinals, dissab-
te serà el torn perquè el Mercat 

Vell aculli la gran final, on a més 
d'actuar les sis bandes finalistes, 
també ho faran els guanyadors de 
l'any passat, Arcanus.

Tot plegat se celebrarà de 18 h a 
1 h. Set hores de música metal per 
un preu de 8 €, que també inclou 
una beguda i un vot per decidir els 
guanyadors. A més, amb l'entrada 
s'entra directament en un sorteig 
per guanyar una guitarra elèctri-
ca, gràcies als patrocinadors Ume 
Muntaner i OQAN.  

MÚSICA  EL MERCAT VELL ESCOLLIRÀ LA MILLOR BANDA METAL

El concurs Devilfest busca 
els setens guanyadors

MARTORELLES. La banda martore-
llesenca Frecuencia Bandarra ac-
tuarà dissabte (de 23 h a 3 h) al 
pati de la Masia de Carrencà per 
presentar el seu nou disc, Camino 
y perversión.

Macleod (guitarra i veu), Lola 
(guitarra i veu), Ramon (baix i 
coros) i Angel (bateria, calaix i 
coros) portaran novament al seu 
municipi la seva música rock-blu-
es i rumba canalla, però a més dels 
seus temes propis, els assistents 
també podran gaudir d'un reper-
tori ple de clàssics del rock estatal 
i el millor de la rumba. Serà, en 
paraules de la banda, "una nit de 
bona música i bon rollo en una 
ubicació genial".  

MONTORNÈS. L’Ajuntament ja es-
calfa motors de cara a la festa ma-
jor i ha posat en marxa la sisena 
edició del concurs que servirà per 
escollir el disseny de la gresca es-
tiuenca. Les propostes es poden 
presentar fins al 4 de maig.

La imatge que triarà el veïnat 
servirà de disseny per a la samar-
reta de la propera festa major 
d'estiu, que enguany serà ver-
mella, per això tots els dissenys 
presentats han de tenir aquest co-
lor de fons. A més, les propostes 
han d’incloure el text Festa Major 
2018 Montornès del Vallès. El dis-
seny guanyador s’endurà un pre-
mi de 400 euros i tres samarretes 
estampades. 

Frecuencia 
Bandarra presenta 
el nou disc a casa

Concurs per 
a la imatge de 
la festa major

Concert-vermut solidariInauguració de la mostra 'Amb cos de dona'
El Racó del músic farà dissabte 
(10.45 h) un concert al pati de la masia 
de Carrencà. A canvi, es demana al
públic que porti ampolles d'oli per 
al banc d'aliments de Martorelles.

El CRA'P inaugura aquest divendres (19 h) Amb cos de dona: una
experiència compartida al CIRD Joana Barcala, una exposició fotogràfica 
que ensenya el recorregut del taller Amb cos de dona que la molletana 
Esther Freixa va dirigir el 2017, on el cos va ser vehicle de trobada, reflexió 
i expressió. Es podrà veure fins al 18 de maig i l'entrada és lliure.
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MONTMELÓ. L'obra de teatre El 
metge de Lampedusa es repre-
sentarà dissabte (21 h) a la sala 
Polivalent de Montmeló. Es tracta 
de la història d'un metge nascut a 
Lampedusa –una illa italiana molt 
propera a Tunísia–, que atén i 
acull refugiats a la seva illa natal.

Tot plegat està basat en la no-
vel·la Llàgrimes de Sal, escrita 
per la periodista Lídia Tilotta, 
que relata la història real de la 
vida de Pietro Bartolo, un metge 
i fill de pescadors que atenia les 
necessitats dels seus veïns com a 
metge de capçalera de l'illa, fins 
que Lampedusa, situada davant la 
costa de Tunísia, es va veure des-
bordada per la crisi dels refugiats.

L'actor gironí Xicu Masó, que 
interpreta Pietro Bartolo i que va 
ser guardonat al març com a mi-
llor actor principal en els Premis 
de la Crítica 2018, assegura que el 
missatge de Bartolo és clar: "els 
refugiats són persones com no-
saltres i hem d'acollir-los, per-
què Europa té capacitat per fer-
ho i perquè no podem girar-los 

l'esquena".
Masó afegeix que la crisi dels 

refugiats té molts punts en comú 
amb l'holocaust, amb la diferèn-
cia que "quan van alliberar els 
jueus dels camps d'extermini 
i es va veure la dimensió de la 
tragèdia alguns van poder dir 
que no sabien què estava pas-
sant i ara tots sabem el que està 
passant des de fa temps. Els 
refugiats no són números, són 
persones".

El director de l'obra, Miquel 
Górriz, a més, explica que la peça 
"va més enllà del tema dels re-
fugiats i parla d'individus, per-
què Pietro Bartolo és un home 
que sap escoltar i trasllada el 
seu relat de les històries que li 
han explicat els refugiats. És un 
muntatge amable, però d'un al-
tíssim voltatge emocional".

Les entrades –12 € general, 9 € 
amb Carnet Jove i 7 € per als jubi-
lats i menors d'edat– ja estan dis-
ponible al web tictactiquet.com i 
al Centre Cultural la Torreta –de 
16 h a 21 h–.  

TEATRE  TRACTA LA CRISI DELS REFUGIATS AL MEDITERRANI

'El metge de Lampedusa',
a la Polivalent de Montmeló

PARETS. El teatre Can Rajoler de 
Parets acull diumenge (18.30 h) 
l'espectacle Set dones i moltes 
paraules (Palau i Fabre, també), 
muntat per l'entitat local Niu 
d’Art Poètic i sota la direcció del 
poeta paretà Isidre Oller, autor 
del poemari The wind cries Mary.

Les set poetes que pujaran a 
l'escenari –també són totes ve-
ïnes de Parets– seran Pilar An-
glarill, Gemma Arimon, Ramona 
Arimon, Pilar Guasch, Carme Ma-
nau, Eulàlia Ripio i Sentiments 
Trencats. Hi recitaran poemes 
tant d'autores locals com de Josep 
Palau i Fabre –poeta i crític d'art 
barceloní, especialista en l'obra 
del pintor Pablo Picasso– amb 

una particular posada en escena i 
acompanyades de molta música i 
d'un guió fet per Oller que enlla-
ça els diferents poemes. Niu d'Art 
defineix l'obra de "contundent i 
agosarada".

Aquesta, però, no serà l'estrena 
de l'espectacle, sinó que el mun-
tatge ja es va representar el pas-
sat 27 de juliol a la masia de Can 
Serra amb motiu de la festa major 
d'estiu. Aleshores, el recital poètic 
es va fer com a homenatge al cen-
tenari de Palau i Fabre.

Les entrades per a aquest es-
pectacle d'una hora i mitja de du-
rada –7 € general i 4 € amb Car-
net Jove– ja estan disponibles al 
web ticketea.com. 

POESIA  TAMBÉ ES RECITARAN POEMES DE PALAU I FABRE

Poesia paretana a 'Set 
dones i moltes paraules'LA LLAGOSTA. Nanocosmos Teatre 

estrena dissabte (19 h) –també 
es farà diumenge (18 h)– al Cen-
tre Cultural de la Llagosta l'obra 
Spot, de Carles Alberola i Rober-
to García, i adaptada per Carme 
Vilar, una comèdia centrada en el 
món de la publicitat. Les entrades 
estan disponibles a Areamania i 
Ferreteria Ramacciotti per 3 €.

Comèdia sobre
la publicitat
a la Llagosta

MONTORNÈS. La companyia Fes-
tuc Teatre porta dissabte (17.30 
h) l'obra de titelles La monge-
tera màgica a l'Espai Cultural 
Montbarri, emmarcat en el cicle 
cultural Montbarri aixeca el teló. 
L'obra, recomanada per a infants 
de 3 a 12 anys, és una adapta-
ció del conegut conte de Jack i la 
mongetera màgica. En aquest cas, 
la Lina i la seva família busquen la 
mongetera en busca d'un ogre i el 
tresor.

'La mongetera 
màgica' en titelles, 
a l'Espai Montbarri

Torna El Petit Casal amb Oriol Bargalló
L'espectacle del molletà Oriol Bargalló, diumenge al matí al Jardinet  
del Casal, va engegar la segona edició del cicle de cultura infantil El  
Petit Casal. Les cançons i danses participatives d'Amanida de Mainada  
van animar petits i grans. Els assistents van poder gaudir de la guitarra, 
el banjo de cinc cordes, el kazoo i els efectes de veu de Bargalló.

ona cervera

ESPECTACLE INFANTIL  BARGALLÓ VA ANIMAR PETITS I GRANS

Trabajamos con las mejores marcas:

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

� SEMILLAS A GRANEL
� MIXTURAS
� PASTAS DE CRÍA
� PRODUCTOS PARA HIGIENE
� JAULAS Y ACCESORIOS
� COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
   Y VITAMINAS
� AMPLIA VARIEDAD DE AVES
� TODO PARA EL SILVESTRISTA 
 Y CANARICULTOR
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dissabte 28

diumenge 29

divendres 27

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

Continuarà el temps 
d’avançada primavera, 
amb cel serè i tempera-
tures força elevades al 
migdia.

Ruixats de matinada, que 
marxaran ràpidament i 
deixaran un cel variable, 
i amb temperatures lleu-
gerament més baixes.

Baixada brusca de les 
temperatures, amb un 
cel molt variable i amb 
possibilitat de ruixats 
dispersos.

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

DIJOUS, 19 23ºC 12ºC  21ºC            -              31 km/h SE

DIVENDRES, 20 23ºC 11ºC  21ºC            -              24 km/h SE

DISSABTE, 21 25ºC 11ºC  23ºC           -              31 km/h SSW

DIUMENGE, 22 25ºC 12ºC  23ºC           -              32 km/h SSW

DILLUNS, 23 25ºC 13ºC  22ºC           -              21 km/h SE 

DIMARTS, 24 25ºC 13ºC  22ºC           -              27 km/h SE

DIMECRES, 25  26ºC 13ºC  21ºC            -              26 km/h ESE

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

Trobada sardanista 
a la capella de
Sant Domènec
MARTORELLES. La Joventut Sarda-
nista de Martorelles celebra diu-
menge una festa de germanor a la 
capella de Sant Domènec (masia 
de Carrencà). Engegarà a les 11 
h amb una missa celebrada per 
mossèn Esteve en honor a Nostra 
Senyora de Montserrat, on hi can-
tarà l'Escola Orfeònica de marto-
relles. A les 12 h serà el torn per 
a la trobada sardanista, al pati de 
la masia, amb colles de diferents 
punts de la comarca. Hi haurà una 
audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Ressò.

MOLLET. El dissenyador molletà 
Xavier Clavijo ha estat seleccio-
nat per als premis Laus 2018, uns 
prestigiosos guardons de disseny 
que convoca l'ADG-FAD (Associ-
ació de dissenyadors gràfics del 
Foment de les Arts Decoratives). 
El pròxim 8 de juny es farà el lliu-
rament de premis.

Clavijo, de l'estudi de dis-
seny 42, és novament finalista a 
aquests premis –com ja ho va ser 
el 2013 per la imatge corporati-
va de les bicicletes Rabasa–, i ha 
estat seleccionat pel disseny del 

packaging de la línia de productes 
Infinity de Whale Spray. Es trac-
ta d'uns pots multiusos d'esprais 
pensats principalment per a un ús 
industrial. El molletà afirma que 
és una "satisfacció" ser finalista 
dels premis Laus 2018, perquè 
significa un "reconeixement de 
part del jurat, que està format 
per professionals estrangers i 
d'aquí".

Clavijo és també autor d'altres 
obres com el cartell de la pel·lí-
cula La Plaga de Neus Ballús o el 
logotip del Bicing de Barcelona. 

El molletà Xavier Clavijo, 
finalista dels premis Laus

L'avinguda Onze de Setembre va acollir diumenge al matí la 42a edició de la 
Ballada de Gitanes de la Llagosta. A més dels grups locals, amb adults i infants, 
també hi van participar les colles de Santa Eulàlia de Ronçana, Castellar del 
Vallès Lliçà d'Amunt i Polinyà.  la llagosta  ona cervera

42a Ballada de Gitanes de la Llagosta

SANT FOST. La il·lustradora sant-
fostenca Gemma Garcia Vilardell 
ha presentat els seus dos primers 
contes. Així, de cop i volta...sense 
avisar i per sorpresa ha estat el 
primer àlbum il·lustrat íntegre 
que ha fet, i El meu petit món ha 
estat el segon. Es tracta de dos 
contes molt diferents, tant pel que 
fa a la història com a la tècnica 
utilitzada, el recorregut que estan 
tenint i el públic al qual s’adrecen.

El primer parla dels límits i de 
les emocions, i narra “la història 
d’una cabreta amb unes qua-
litats i un dels seus més bons 
amics passa una mica els límits 
i s’excedeix”, diu l’autora. "Ella ha 
de fer el cor fort i dir: 'T’estimo 
molt, i sé que tinc moltes quali-
tats que són molt bones per a tu, 
però fins aquí les comparteixo 
amb tu'”, relata Garcia.

Una il·lustradora santfostenca
presenta els seus dos primers contes

arxiu

LITERATURA  GEMMA GARCIA VA SIGNAR 'AIXÍ DE COP I VOLTA...SENSE AVISAR I PER SORPRESA' PER SANT JORDI A MOLLET I PARETS

CONTE  L'autora amb un dels dos contes que ha presentat enguany

Encara que la il·lustració 
d’aquest conte, feta amb aquarel-
les, sembli que sigui per a nens, 
molts adults també s’hi senten 
identificats. Darrerament, Garcia 
ha signat el conte a diverses po-
blacions, com Mollet i Parets (el 
dia de Sant Jordi), i també l'ha 
presentat a Granollers i Sabadell.

Pel que fa a El meu petit món, es 
tracta d’un relat més introspectiu 
i inicialment adreçat a persones 
adultes. Però l’autora ha trobat 
que també agrada als infants. “És 
una reflexió dibuixada que par-
la d’una persona i del que ella 
considera que és el seu món on 
es troba bé, el seu món confor-
table”, avança la il·lustradora. La 
protagonista s’atura un moment, 
dins d’aquest món de presses, 
sobreinformació i saturació i bus-
ca la manera i el lloc com i on se 

sent a gust i on li agradaria viure: 
“aquest seria el seu món ideal”.

La il·lustració, amb acrílics i 
aquarel·les, no es veu tan infantil 
com el primer, ja que parla d’un 
món interior. Garcia, a més, ha 
aprofitat aquest conte per fer la 

seva primera exposició en solita-
ri amb els dibuixos originals de 
l’obra. De moment ja els ha pre-
sentat a Barcelona i Santa Per-
pètua, i està previst que també 
els exposi en algunes poblacions 
baixvallesanes, com Parets. i s.c.

CULTURA POPULAR

MOLLET. Dimarts es farà el 76è 
aplec de sardanes de Mollet, sota 
l'organització de l'entitat Tradici-
ons i Costums de Mollet. Durant 
tot el dia (a partir de les 10.15 h), 
es podrà gaudir de les audicions 
de les cobles Jovenívola de Saba-
dell, Mil·lenària i Sabadell. També 
hi haurà un concurs de colles im-
provisades i un sorteig de paneres.

76è aplec de 
sardanes al Parc 
de Can Mulà

El Centre Cultural 
Andaluz fa 39 anys
MOLLET. Can Gomà celebrarà dis-
sabte (19 h) el 39è aniversari del 
Centre Cultural Andaluz amb les 
actuacions dels quadres de ball 
de l'entitat –Triana, Arte y Com-
pás i Nuevos Aires– i el seu cor de 
ball –Amigos del Rocío–. També hi 
participarà la Casa Andalucía de 
Córdoba (Badalona).



dv, 27 abril 201836

     Concorreguda diada de Sant Jordi
BAIX VALLÈS. Milers de persones 
van gaudir dilluns d'una assolella-
da diada de Sant Jordi a la comar-
ca. A Mollet, des de bon matí, de-
senes de parades de llibres i roses 
van ocupar bona part de la rambla, 
per on van passejar molts veïns 
de la ciutat i entorn durant tot el 
dia. Alguns autors van signar les 
seves publicacions a les parades 
molletanes, com Gemma Garcia, 
Neus Elcacho, Montserrat Tura i 
Joan Miquel Capell, i un bon grapat 
d’entitats també van col·laborar a 
fer d’aquesta diada una de les fes-
tes més participades de la ciutat. 
Entre elles, la colla dels Castellers 
de Mollet, que diumenge va prota-
gonitzar la diada castellera de Sant 
Jordi a Prat de la Riba juntament 
amb els Manyacs de Parets.

Per la seva banda, a Parets va 
destacar una nova actuació del 
grup Ànimes de Foc de Diables, 
que va posar fi a la festa amb una 
versió particular de la llegenda de 
Sant Jordi i amb l'encesa més gran 
que la colla havia fet mai amb 
aquesta figura de foc. Abans, però, 
també hi va haver altres actes 
programats, com diversos lliura-
ments de premis. Un d'ells, el re-
coneixement del Club dels Super-
lectors als usuaris més actius de 
les biblioteques municipals, i els 
de Parets Poble Lector als centres 
educatius per fomentar la lectu-
ra entre els seus alumnes. El Niu 
d'Art Poètic, a més, va homenatjar 
Joan Navarro, que havia guanyat 
en set ocasions diverses trobades 
de rapsodes i que va morir el pas-
sat mes de gener.

Per la seva banda, a la resta de 
municipis del Baix Vallès els veïns 
també van omplir les places més 
cèntriques per comprar les tradi-
cionals roses i llibres. A Montor-
nès les paradetes es van muntar a 
la plaça Pau Picasso, mentre que a 
la Llagosta es van muntar a la pla-
ça Antoni Baqué. En aquest cas, a 
més de tallers, lectura de poemes i 
una hora del conte especial, també 
hi va haver el lliurament de pre-
mis del Concurs de microrelats i 
poesia Sant Jordi a la Llagosta, un 
certamen que enguany ha comptat 
amb 24 textos presentats, així com 
del Concurs de punts de llibre.

A Sant Fost els veïns es van tro-
bar a la rambla de Can Corominas, 
on entre d'altres es van organitzar 
activitats infantils i jocs tradicio-
nals. També a Martorelles els jocs 
per la mainada van tenir protago-
nisme a l'avinguda Piera. i

TRADICIÓ  DESENES DE PARADES D'ENTITATS, LLIBRES I ROSES VAN OMPLIR ELS CARRERS I PLACES MÉS CÈNTRICS DE TOTES LES POBLACIONS BAIXVALLESANES

sílvia ferran

PIRIOTÈCNIA  El foc dels Diables paretans va posar punt final a la diada
xavier lloreda

MOLLET  La Rambla va tornar a acollir desenes de paradetes i d'activitats

aj. de la llagosta

PLAÇA ANTONI BAQUÉ  Sant Jordi es va celebrar al centre de la Llagosta 

ona cervera

DIADA CASTELLERA  La van protagonitzar les colles de Mollet i Parets

MONTORNÈS  A la plaça Pau Picasso es van vendre un any més llibres i roses

aj. de montornès

    Un any més, la celebració del 23 d'abril al Baix Vallès va anar acompanyada d'un munt d'activitats culturals

xavier lloreda

LLIBRES  El bon temps va acompanyar en la celebració de la diada

aj. de martorelles

MARTORELLES  Els gegants del poble van tenir protagonisme en un conte
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

Canvieu la banyera per un 
plat de dutxa a Duchavida

Necessiteu canviar la banyera per un 
plat de dutxa? Tot són avantatges! 
Els plats de dutxa són cada vegada 
més demanats, ja que tenen un seguit 
d’avantatges davant les banyeres con-
vencionals, com la fàcil accessibilitat i 
adaptabilitat amb terres antilliscants 
adaptats per a nens, gent gran, disca-
pacitats o minusvàlids. També l’estal-
vi d’aigua, l’estètica i la comoditat són 
motius importants per triar aquesta 
opció econòmica i de simple instal-
lació. El canvi de banyera per un plat 
de dutxa és una solució pràctica per 
reformar o ampliar el bany sense la 
necessitat de fer una gran inversió ni 
de temps d’obra ni de diners, ja que és 
una instal·lació senzilla i factible. 

Si l’obra és realitzada per bons pro-
fessionals, la reforma suposarà una 
solució a llarg termini. A Duchavida, 
que compta amb una exposició oberta 

als clients al camí de Can Bassa de Gra-
nollers, hi trobaràs una gran varietat 
d’estils i mides de plat de dutxa per a 
tots els gustos i necessitats. Hi ha alter-
natives pel que fa a dimensions i ma-
terials, des del plat de dutxa de resina 
fins al de pedra o acrílic, entre molts al-
tres. A Duchavida t’assessoraran sobre 
el tipus de plat més adequat i en allò 
que més et convingui a casa teva. 

Passeu per Duchavida i informeu-vos 
de les seves ofertes i promocions en 
mobles de bany, ajudes tècniques i ac-
cessoris de bany; podreu feu un canvi 
d'instal·lació per només 599 euros.

Una alternativa a les necessitats de cli-
matització d’un habitatge és la calefac-
ció per sostre radiant per circuit d’aigua 
calenta. L’eficiència d’aquest sistema es 
basa en l’estalvi energètic que permet i 
que està xifrat en fins a un 46%. 

Això es deu a la transmissió de calor 
per radiació que permet no desaprofi-
tar la calor. Aquest sistema de climatit-
zació s'utilitza en països del centre i el 
nord d’Europa des de la dècada dels 50. 
La gran novetat és la seva incorporació 
a l’entorn domèstic. 

Per aquesta incorporació es reque-
reix una caldera com a font de calor i un 
fals sostre que incorpora en la seva part 
superior tubs i difusors tèrmics. La cal-
dera funciona exactament igual que en 
els sistemes tradicionals, i l’aigua flueix 
per unes conduccions estàndard; la di-
ferència és que l’emissió de la calor es 
produeix mitjançant infraroigs.

Un sistema de climatització semblant 
és el de terra radiant, però el sistema de 
climatització per sostre radiant presen-
ta avantatges davant d’aquest.

El principal és que necessita menys 
obra per a la seva instal·lació i que és 
més senzill de substituir.

A més, l’estalvi de combustible és 
significatiu, ja que s’aconsegueix la ma-
teixa temperatura ambient amb menor 
temperatura de l’aigua.

DUCHAVIDA
Camí de Can Bassa, 10, nau 1

pol. ind. Pla de Palou - GRANOLLERS  

Tel. 93 879 10 23 - 696 64 97 09

www.duchavida.cat - info@duchavida.cat

Climatització 
per sostre
radiant

AMIC - Tot Sant Cugat
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Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

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

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7 
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes

Guia de restaurants
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
LLEVATAPS
Cuina casolana
Pompeu Fabra, 40
93 570 10 12
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16

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

DIA INTERNACIONAL 
DE LA DANSA

• DIVENDRES 27 D’ABRIL A LES 
19 H ballarem swing i country a la 
rambla davant del Casal per a celebrar 
aquest dia internacional instaurat per 
la UNESCO per commemorar el naixe-
ment de Jean-Georges Noverre el 29 
d’abril de 1727, considerat el pare del 
ballet modern.

CLASSES DE CATALÀ
Organitzades pel Consorci de 
Normalització Lingüística del Vallès 
Oriental, i el Servei Local de Català del 
2 al 26 de juliol farem un curs intensiu 
de català per adults del nivell bàsic 2, 
de 9h a 12h de dilluns a dijous. 

CONFERÈNCIES
• DIMARTS 15 DE MAIG. “Democràcia 
i llibertat. Els aspectes jurídics del pro-
cés” a les 19h a La Marineta. Organitzat 
per ÒMNIUM.
• DIMARTS 29 DE MAIG. “Morir dig-
nament: dels drets que ja tenim als que 
encara ens falten” amb  la Sra. Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de DMD-Cat.

 ESCAPADES AL TEATRE
• DIVENDRES 25 DE MAIG A LES 
19.30 H sortirem de l’Av. Llibertat per 
anar amb autocar al Teatre Poliorama 
de Barcelona a veure “El llibertí”, diri-
gida per Joan Lluís Bozzo amb l’Àngels 
Gonyalons i l’Abel Folk.  Preu: 35 euros 
(entrades + autocar). Inscripcions Sra. 
Inma (matins) o Sra. Glòria (tardes). 
• DIVENDRES 11 D’OCTUBRE A LES 
19 H sortirem de l’Av. Llibertat per 
anar en autocar al Teatre Victòria de 
Barcelona per veure l’estrena de l’obra 
“HITS” del Tricicle. Preu: 38 euros). 
Informació a Secretaria.

SORTIDES DE PRIMAVERA

• CINC DIES A ROCAMADOUR I EL 
PERYGORD (FRANÇA). Del 7 a l’11 
de maig farem un circuit en autocar 
visitant Rocamadour, Cahors, Sarlat, 
Figeac, grutes de Padirac, passeig en 
gavarra pel riu Dordogne, pobles del 
Quercy, Domme i Pont de Millau. Preu: 
635 euros (tot inclòs: visites amb guia 
local, entrades a les grutes, etc.) Estada 
a l’Hotel du Chateau ***. Presentació 
de la sortida el dimecres 7 de març a 
les 19 h a la Sala d’Actes. Inscripcions 
a partir del dia 12 de març a les 17 h. 
Paga i senyal de 200 euros/persona + 
fotocòpia del DNI. 
• LA MATERNITAT D’ELNA.  

Diumenge 20 de maig farem una ruta 
literària, cultural i històrica, guiada per 
l’autora del llibre del mateix nom, la Sra. 
Assumpta Montellà. Ens arribarem fins 
la platja d'Argelers, recordant els milers 
d'exiliats. Visitarem la tomba del poeta 
Antoni Machado a Cotlliure. Finalment 
entrarem a la maternitat d’Elna. Sortida 
en autocar a les 8 h de l'Av.Burgos/Can 
Mulà. Preu: 45 euros (inclou tot: visita 
guiada, dinar,...). Inscripcions Sra. Inma 
matins, Sra. Glòria tardes.
• PANTÀ DE FOIX. Diumenge 27 
de maig visitarem el pantà de Foix. 
Sortirem en autocar de Mollet a les 8h 
cap a l’Arboç, on ens prepararan l’es-
morzar, amb una demostració de pro-
ductes comercials. Visitarem el pantà 
de Foix, per retornar a l’Arboç a dinar. 
Després hi haurà ball amb música en 
viu. Preu: 16 euros. Inscripcions a partir 
del 7 de maig a les 16 h.
• LLANÇÀ I EL PORT DE LA SELVA. 
Dimecres 13 de juny farem una sardi-
nada a Llançà i visitarem el Port de la 
Selva. Sortirem de Mollet en direcció a 
l’Hotel Beri de Llançà on esmorzarem 
sardines a la brasa. Visitarem el Port de 
la Selv. Retornarem a Llançà per dinar 
amb el següent menú: entremesos, 
paella, fritada de peix, postres i begu-
des. Ball posterior i de retorn a Mollet 
farem una parada a la Cooperativa de 
Vilajuïga. Preu: 35 euros. Inscripcions a 
partir del 28 de maig a les 16 h.
• MERAVELLES D’ALEMANYA 
(SAXÒNIA). Del 3 al 8 de juny visi-
tarem les principals ciutats de Saxònia, 
els barris antics de Lèipzig i Meissen, el 
Parc nacional de la Suïssa saxona i el 
Castell de Moritzburg. Anada i tornada 
en avió i resta del viatge en bus. Tots els 
àpats i visites incloses. Preu total: 890 
euros. Inscripció oberta a Secretaria.
• CREUER A LES ILLES GREGUES. 
Del 27 d’agost al 3 de setembre 
sortirem en vol directe fins a Atenes 
on embarcarem per visitar les illes més 
emblemàtiques de Mikonos, Santorini, 
Creta... De retorn a Atenes tenim vol 
directe a Barcelona. Preu: 1.840 euros 
tot inclòs. Amb paga-i-senyal de 400 
euros + fotocòpia DNI  i de la targeta 
sanitària europea. Assegurança de can-
cel·lació de 40 euros/persona.

CORAL DEL CASAL
La Coral del Casal continua el curs amb 
el assajos habituals sota la direcció 
de la Sra. Adela Milan. Cada dimarts 
a les 17.45h al segon pis del Casal. 
La inscripció està oberta a nous socis 
cantaires. Sra. Adela.  

PREVISIÓ DE VIATGES 
A LA TARDOR

• CREUER SYMPHONY OF DE SEAS. 
Del 14 al 23 d’octubre 10 dies de somni 
navegant pel Mediterrani en el Creuer 
més gran i modern del món: Barcelona, 
Palma de Mallorca, Marsella, Florència, 
Roma, Nàpols, València i Barcelona. 
Una ocasió única per gaudir d’aquest 
vaixell, que ja no tornarà mai més al 
Mediterrani quan acabi la temporada. 
Amb 18 pisos, 20 restaurants, més 
de 10 mil plantes i flors, amb espec-
tacles diaris portats directament de 
Broadway, una pista de gel i fins i tot un 
tren per moure’s pel vaixell. Preu 1.345 
euros (camarot interior), 1.550 euros 
(camarot interior amb balcó) o bé 1.780 
euros (exterior amb balcó). Presentació 
del Creuer amb pel·lícula el dimecres 23 
de maig a les 19h a la Sala d’Actes del 
Casal. Inscripcions a partir del dilluns 
28 de maig. Paga i senyal 200 euros 
(cal portar el passaport, adreça actual i 
telèfon de contacte).

BALL DELS DISSABTES 
Cada dissabte i diades especials, a par-
tir de les 17.30 h, continua la ballaruga 
amb balls de saló a la Sala del Casal.
Dissabte 5: Sebastian   
Dissabte 12: Manuel i Maria
Dissabte 19: Alberto Paulo 
(Ostres Ostres)
Dissabte 26: Fernando

26a MOSTRA DE CATIFES 
DE FLORS AMB 

"L'OU COM BALLA"
• DIJOUS DE CORPUS CRISTI 31 DE 
MAIG: fem una catifa de flors a l’esglé-
sia de Sant Vicenç i posarem “L’ou com 
balla” al sortidor de la Rectoria, ben 
guarnit de flors.

CURSET D'INFORMÀTICA 
AL CASAL

Curset d’internet per als socis majors de 
50 anys. Amb el suport de l’Obra Social 
de La Caixa. Informació Sra. Inma.

CADA DIA A DINAR 
AL CASAL!

Cada dia de la setmana podeu dinar al 
Casal amb la vostra colla d’amics. Amb 
el suport de l'Obra Social de La Caixa, 
del voluntariat i a un preu super-econò-
mic de 5,80 euros, l’empresa Cuinats 
CECOC ens subministra menús dietèti-
cament equilibrats. Cal apuntar-se a  la 
Sra. Inma (matins) personalment o per 
tel. al 93 593 11 74 abans de les 10 h.

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

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ MAIG 2018

2n CICLE DE CULTURA 
INFANTIL "PETIT CASAL" 

AL JARDINET

Espectacles d’animació infantil amb 
aportació de 8 euros per família que 
inclou l’espectacle i un vermut-refri-
geri per a tota la família després de 
l’actuació.
• DIUMENGE 13 DE MAIG A LES 11 H 
en Faustí el Rondellaire ens explicarà 
històries per viure i contes per somiar.
• DIUMENGE 3 DE JUNY A LES 11 H, 
i després de visitar les catifes de flors 
de la Rambla, una Cercavila ens portarà 
fins el Jardinet per veure l’actuació de 
la Cia. La Belluga, plena de danses, 
cançons i moltes sorpreses que no us 
podeu perdre.

ASSEMBLEA GENERAL 
DE SOCIS

• DIJOUS 10 DE MAIG A LES 20 H A 
LA SALA D’ACTES farem l’Assemblea 
anual de Socis, per tal de  recollir els 
vostres suggeriments, donar informa-
ció econòmica del tancament 2017 i 
pressupost 2018, explicar els serveis i 
millores pel Casal, etc.

SANT PONÇ
• DIVENDRES 11 DE MAIG, celebra-
ció de Sant Ponç al Casal amb expo-
sició d’herbes remeieres. Celebrarem 
a les 17 h un bingo especial dolç. 
Acabat el Bingo dolç us explicarem 
un nou servei de seguretat personal 
(tele-alarma) per a persones grans 
que viuen soles.

ACTIVITATS CATIFAIRES

Si us interessa i us hi voleu afegir, us 
n’ensenyarem. Interessats informeu-
vos-en a Secretaria.
• DIMECRES 9 DE MAIG fem una 
catifa al Pavelló Mies Van der Roe de 
Barcelona amb motiu del Dia d’Europa.
• DEL 15 AL 23 DE MAIG anirem a 
Tòkyo (Japó) a fer una catifa de flors, 
convidats pels catifaires japonesos.
• DIA 20 DE MAIG. Fem catifa de flors 
a l’Arboç, amb motiu de la Trobada naci-
onal de Puntaires en aquesta localitat.
• DEL 20 AL 24 DE JUNY. Congrés 
Internacional de Catifaires a Elche de la 
Sierra (Albacete)
• DEL 27 DE JUNY AL 6 DE JULI-
OL anirem al Smithsonian Festival de 
Washington (EEUU) a fer una catifa 
de flors en aquest Festival dedicat a la 
cultura catalana.
• DEL 13 AL 17 DE JULIOL anirem a fer 
una catifa de flors al poble mariner de 

Bueu (Galícia) convidats pels catifaires 
gallecs.
• DEL 15 AL 19 D’AGOST anem 
a fer una catifa a la Gran Place de 
Brussel·les.

PENYA D'ESCACS MOLLET
En finalitzar la lliga catalana els objec-
tius esportius de la Penya s’han assolit 
plenament. El primer equip aconse-
gueix l’ascens a la màxima categoria 
provincial, Preferent, i el segon equip 
conserva la categoria conquerida la 
temporada anterior, primera provincial.
Finalment l’equip sub12 ha servit per 
iniciar un petit grup de nens en edat 
escolar en la competició oficial. Si a 
aquestes fites esportives afegim l’in-
crement d’un 50% d’inscrits i d’un 
300% d’escoles respresentades en la 
II Trobada Infantil de l’Escola d’Escacs 
de la Penya, que vam celebrar el dia 7 
d’abril a la primera planta del Casal, i 
l’assistència regular dels nostres socis 
més joves a les sessions setmanals de 
formació, realment no podem estar més
satisfets d’aquesta temporada. Per a 
més informació a:  www.penyaescacs-
mollet.com

CINE CLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

• DIVENDRES 4 DE MAIG A LES 21 
H A LA SALA DEL CASAL veurem 
la pel·lícula Sonata de otoño dirigida i 
interpretada per Ingmar Bergman amb 
Liv Ullmann. 

SOM ENERGIA AL CASAL
La Cooperativa SOM ENERGIA posa 
a disposició dels socis i ciutadania en 
general un Punt d’informació al Casal 
cada primer dilluns de mes de 19 h a 
20.30 h per tal d’informar-vos dels 
avantatges de pertànyer a una compa-
nyia energètica catalana.
 

LES ACTIVITATS 
ESPECIALS EN EL 

CASAL ACTIU

Continuem cada dia amb les activitats 
regulars del Casal Actiu per a la Gent 
Gran, per aconseguir l’eterna joventut.
• Dimarts: preparació dels diferents 
tallers.
• Dimecres: taller de manualitats de 
16.30 h a 18 h (Sala d’actes).
• Dijous: taller de memòria, de 16.45 h 
a 17.45 h (sala Cesc Bas).
• Divendres: Bingo a la Sala d’actes.
Dimecres 6 de juny celebració especi-
al de la FESTA DE LA CIRERA al Casal.
Dijous 14 de juny Berenar de Germanor 
de Fi de Curs a la Sala.
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