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EN PORTADA
MEDI AMBIENT EL DOCUMENT, IMPULSAT PEL CONSORCI DEL BESÒS TORDERA, IMPLICA ONZE AJUNTAMENTS DE LA CONCA A TREBALLAR DE MANERA COORDINADA

Pla per millorar la qualitat ambiental
dels rius Mogent, Congost i Besòs
BAIX VALLÈS. El Consorci Besòs
Tordera va presentar divendres,
Dia Mundial de l’Aigua, el Pla de
Gestió Xarxa Natura 2000 del riu
Congost, un pla d’acció detallat
–que també afecta el Mogent i el
Besòs– per preservar i millorar
l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies clau dels rius;
potenciar la connectivitat ecològica i la mobilitat de la fauna
al corredor aquàtic i les riberes;
treballar per al reconeixement social dels valors naturals de l’espai
i obtenir el coneixement suficient
dels hàbitats o espècies en l’espai
natural. “Fa anys que estudiem
el riu i la diagnosi ja està feta,
sabem els espais que cal protegir; ara és el moment de fer
gestió activa, de construir natura i infraestructures verdes
al voltant del riu”, deia Ferran
Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

TRAM DEL RIU DES DE MONTORNÈS A SANT FOST
AIGUABARREIG CONGOST – MOGENT
I BOSC DE SANTA CATERINA

ROTONDA DE HENKEL, A
L’AVINGUDA DEL RIU MOGENT
Montornès del Vallès

EL MOGENT

• Eliminació de rescloses
• Rampa per peixos als guals
• Prohibir pesca

Turó de les
3 creus

• Espai per gossos
- eliminar

• Limitar la velocitat a 30 km/h
• Franges de vegetació per
afavorir la connectivitat

Actuacions en tres punts crítics
entre Montornès i Montmeló
El pla proposa intervenir en diversos punts crítics, sobretot en matèria de
restauració d’hàbitat i per garantir la connectivitat ecològica. Al tram entre
Montonrès i Montmeló, n'existeixen tres d'aquests punts. Un és a l’entorn de la
rotonda de l’empresa Henkel, a l’avinguda del riu Mogent; un altre entre el riu
Congost i el turó de les Tres Creus –on es vol limitar la velocitat a 30 km/h i crear
franges de vegetació per promoure aquest espai com a connector ecològic entre
el Congost i el Mogent per a tot tipus d’espècies, com per exemple el senglar. Un
altre dels punts crítics és entre l’aiguabarreig del Congost amb el Mogent fins a
l’aiguabarreig amb el Tenes, on es vol millorar la connectivitat social –prohibir
la pesca, eliminar rescloses i habilitar rampes per a peixos als guals– i planificar
urbanísticament i reordenar els usos inadequats de sòl.

POLLANCREDA
DE BIOEDUCA

Montmeló

CONNEXIÓ AMB EL TURÓ
DE LES TRES CREUS

de la Generalitat.
Entre els elements claus de
gestió al conjunt del riu hi ha els
hàbitats d’interès, com els herbassars fluvials, el bosc de ribera,
els alzinars i els espais amb vegetació submersa, així com un seguit
d’espècies pròpies del riu, com la
tortuga de rierol, la llúdriga, aus
aquàtiques, el barb de muntanya i
l’anguila entre d’altres.

Zones d'interès

El pla recull les zones d’interès i
els punts crítics de cada tram del
riu i marca les intervencions locals a realitzar-hi tenint en compte tots els condicionants tècnics,

DE L’AIGUABARREIG AMB EL MOGENT
FINS L’AIGUABARREIG AMB EL TENES

físics o econòmics que influeixen
en la recuperació o millora del riu.
L’espai de la Xarxa Natura 2000
del Congost ocupa un total de 358
hectàrees de la Garriga a Sant Fost

S'estudia incorporar
part del bosc de Santa
Caterina de Montornès
a la Xarxa Natura 2000

de Campsentelles, de les quals, al
Baix Vallès, el 8,2% són de Mollet,
el 7,8% de Montmeló, el 6,8% de
Montornès (Congost i Mogent), el

Parets del Vallès

2,4% de Martorelles i l’1,1% de
Sant Fost.
A nivell general, el pla preveu
propostes per millorar la qualitat de l’aigua, ordenar les zones
d’hort, restaurar el medi natural
i aplicar directrius de gestió dels
parcs urbans i passejos a la llera
del riu.
Més en detall, les propostes
d’actuació a Montmeló i Montornès passen, sobretot, per eradicar
i controlar les espècies exòtiques
invasores, com canyes i crancs
americans, i restaurar l’hàbitat
natural en alguns trams del riu.
Concretament, es proposa revisar
la delimitació de l’espai Xarxa Na-
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EN PORTADA
EL PLA DE GESTIÓ HA DE PERMETRE FER UN SALT ENDAVANT

358,4 hectàrees a la Xarxa Natura 2000
La Xarxa Natura 2000 és la iniciativa política europea més
important de conservació de la natura. A Catalunya hi ha
actualment 115 espais inclosos en la xarxa, entre els quals
espais tan emblemàtics com el Montseny, la Serralada Litoral, el Delta de l'Ebre i els Aiguamolls de l'Empordà. La
xarxa té l'objectiu de fer compatible la protecció de les es-

CANAL DE COBEGA I BASSA

arxiu

pècies i hàbitats naturals amb l'activitat humana que s'hi
desenvolupa. Pel que fa al tram del riu Congost inclòs en la
xarxa des de l'any 2006, té 30 km de longitud i va des de la
Garriga fins al naixement del Besòs –inclòs també el tram
final del riu Mogent–, a Sant Fost de Campsentelles. L'espai
protegit ocupa una superfície total de 358,4 hectàrees.

Sant Fost de Campsentelles
la Llagosta

Martorelles

PARC A L’ENTORN DE LA
DEIXALLERIA DE MARTORELLES
Mollet del Vallès

Zones d'interès
Xarxa Natura 2000 del Riu Congost
Límit municipal

tura 2000 en espais com la llera
del Mogent i incloure-hi nous espais, com part del bosc de Santa
Caterina, a Montornès.
A l’aiguabarreig entre el Congost i el Mogent també es proposa eliminar l’àrea d’esbarjo per a
gossos, i a la pollancreda de Bioeduca fer un seguiment i estudi de
les espècies de fauna i senyalitzar
els valors de l’espai natural.
Riu avall, ja en terme municipal
de Martorelles, es proposa reforçar la connectivitat ecològica del
canal i la bassa de Can Fenosa, davant de la planta de Cobega, que
uneix el Besòs amb la Serralada
Litoral, eliminant espècies inva-

sores, tant de fauna com de flora;
així com planificar urbanísticament i reordenar els usos inadequats de sòl –eliminar els horts– a
l’altura de l’aiguabarreig entre el
Congost i el Tenes, millorar-ne la
connectivitat social i eradicar i
controlar les espècies exòtiques
invasores.
Finalment, entre Mollet i Martorelles, s’identifica el parc de
l’entorn de la deixalleria de Martorelles com una zona d’interès
natural que caldria restaurar, preservar i potenciar.
D'altra banda, el pla de gestió
també recomana als municipis un
seguit de regulacions relaciona-

"Els anys 70 era el
riu més contaminat
d'Espanya, i
ara està recuperat"

En 15 anys s'ha perdut el 20% de població animal
Punts crítics

AIGUABARREIG CONGOST - TENES

CONGOST, ANYS 70 Durant molts anys s'hi van acumular tones de deixalles

des amb l'entorn natural del riu.
Entre d'altres, prohibir la caça i
l'accés motoritzat a l'espai protegit, prohibir la pesca en zones

El pla proposa eliminar
l'àrea d'esbarjo per a
gossos a l'aiguabarreig
del Congost i el Mogent

amb dispositius de pas de peixos,
regular la falconeria i establir que
els gossos vagin lligats per evitar
molèsties a la fauna de l'espai protegit. i x.l.

La millora de la qualitat de l’aigua
dels últims 30 anys ha permès
avançar molt en la recuperació de
la fauna i la flora, tot i que encara
hi ha dèficits en la qualitat de l’entorn natural. Segons Núria Asensio, redactora del pla de gestió,
“el Congost és un riu constret
per la gran quantitat d’infraestructures i urbanitzacions que
té al voltant, cosa que no permet el desenvolupament del
bosc de ribera”. A més, assegura,
“encara rep l’impacte de moltes deixalles i hi ha usos del sòl
a la llera que no són adequats”.

Feina pendent
Albert Camps, vicepresident del
Consorci Besòs Tordera, valora el
salt qualitatiu del riu les últimes
dècades –“els anys 70 el Congost
era el riu més contaminat d’Espanya”, recorda–, però alerta que

en alguns casos encara no s’ha millorat prou. “El pla de gestió serà
imprescindible per avançar
encara més en la preservació
del riu, i a més serà una eina de
coordinació per a tots els ajuntaments i ens implicats”.
Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals
i Medi Natural, explica com “en
només 15 anys s’han reduït un
20% les poblacions de més de
200 espècies, com granotes o
insectes”, i per això apunta que
“ara és el moment de construir
natura”. El pla de gestió, el primer d’aquestes característiques
de tot Catalunya, “ens ha de permetre fer un salt endavant i
avançar en la recuperació ambiental del riu: cal valorar no
només allò que tenim, sinó el
potencial de tot el que podria
arribar a ser”, conclou.
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SOCIETAT

Mollet apaga els llums contra el canvi climàtic

Mor el rajoler Amador Galí

L’Ajuntament de Mollet s'adhereix un any més a l'Hora del Planeta contra
el canvi climàtic, una apagada col·lectiva d'una hora que es farà a 7.000
ciutats del món. L’apagada es farà el dissabte entre les 20.30 i les 21.30
h i a Mollet s'apagaran simbòlicament el campanar de l’església, la font
modernista de Prat de la Riba, les rotondes del Calderí i la Vinyota.

El molletà Amador Galí Naqui, l'històric rajoler
de la colla dels Blancs de Granollers, moria la
matinada de dilluns als 88 anys. Galí va fer de
rajoler del repte de festa major durant 11 anys,
fins que els seus fills en van prendre el relleu.

URBANISME LA SETMANA PASSADA ACABAVA L'ENDERROC DE L'ANTIC TEATRE, UN EDIFICI DE MOLLET IMPULSA QUE ES VA DECLARAR EN RUÏNA ECONÒMICA

Els tècnics alerten de
possibles noves afectacions
a l'edifici de l'antic Tabaran

a.alexandre

L'Ajuntament va dictar l'execució subsidiària a l'abril de 2018
MOLLET. La setmana passada

s'acabava d'enderrocar l'edifici
municipal on hi havia hagut l'antic
teatre del Tabaran. Ara, però, els
tècnics municipals de l'Ajuntament de Mollet han alertat de possibles noves afectacions a l'edifici
històric del Tabaran derivades de
l’esfondrament del sostre d'ara fa
un any i que poden implicar problemes d’estructura de l’immoble.
Segons fonts municipals, des de
l’esfondrament parcial del sostre
al local privat del Tabaran el febrer de 2018, els arquitectes municipals han anat fent inspeccions
tècniques per tal de garantir la
seguretat d’aquest edifici de propietat privada i que té la façana
històrica protegida.
Aquestes inspeccions han posat
de manifest que "al estar encara pendents de dur a terme les
mesures preventives que es van
indicar als propietaris en el seu
moment, podrien haver aparegut noves afectacions derivades

de l’esfondrament del sostre
i que poden implicar problemes d’estructura de l’edifici",
apunten des de l'Ajuntament. Per
aquest motiu, el consistori demanarà als propietaris que presentin un nou estudi d’estabilitat de
l’edifici. Mentrestant, i seguint els
criteris dels arquitectes municipals, "es prendran les mesures
de seguretat necessàries", asseguren les mateixes fonts.

Execució subsidiària

Amb tot, els advocats de Legales
sense Fronteres, que representen la comunitat de propietaris
del Petit Boulevard, han explicat a aquest diari que després de
l'esfondrament i de la petició als
propietaris de prendre mesures,
la comunitat va exposar que no
podia fer front a la despesa que
suposava l'obra. En aquests casos,
l'administració pot optar per sancions als propietaris o executar
de manera subsidiària les obres,

és a dir, assumir-les i després cobrar-les als propietaris, que si no
paguen, s'enfronten a una possible expropiació.
Així doncs, i amb l'objectiu de
garantir la seguretat, el 20 d'abril
de 2018, la secretària municipal
signava l'execució subsidiària de
la redacció del projecte d’enderroc parcial i d’adopció de les mesures que garantissin l’estabilitat i
l’estanqueïtat de l’edifici així com
la posterior direcció de les obres.
Malgrat ja existia un pressupost
de 5.500 euros i un constructor
a qui adjudicar les obres, els treballs, onze mesos després, encara
no s'han fet. La causa, segons fonts
municipals, és que aquesta execució "es troba en tramitació" i recorden que "aquesta no eximeix
els propietaris del manteniment de l'edifici", apunten.
D'altra banda, Legales sense
Fronteres, han portat el cas del
Tabaran als jutjats i volen impugnar l'enderroc perquè "hi ha

BUIT L'avinguda Llibertat ha perdut una de les seves façanes més il·lustres
obligació de notificar-lo al propietaris de la finca colindant i ni
l'Ajuntament ni Mollet Impulsa
ho van fer", asseguren. Des del
consistori, però, indiquen que "no
existeix aquesta obligació".
Els advocats de la comunitat de
propietaris també volen impugnar
"el POUM vigent el 2017, perquè no existeix una memòria
social, un document obligatori",
apunten i afegeixen que "si el jutge anul·la el POUM també decau
el pla especial de la Pista Trèvol
–que afecta l'espai del Tabaran–
i del qual volem evitar el seu
desenvolupament", apunten.
Els advocats dels propietaris,
ara, esperen que el jutge s'hi pronuncïi. En aquest sentit, fonts municipals asseguren que no han rebut notificació de cap d'aquestes
impugnacions. laura ortiz

ELEMENTS HISTÒRICS
RECUPERATS

Durant les tasques d’enderroc de l’immoble s’han posat al descobert uns
elements històrics i de gran valor sentimental que havien quedat amagats a
l'edifici de l'antic teatre. Es tracta d'un
frontó que va estar a la façana de l'antiga discoteca i que anteriorment havia
estat al teatre. L'Ajuntament els ha recuperat i els ha traslladat al Museu Abelló.

s.c.

OBRES L'EDIFICI CONSTRUÏT ELS ANYS 40 VA SER L'EPICENTRE DE L'ACTIVITAT PAGESA LOCAL

La constructora propietària de l'antiga
Cambra Agrària enderroca l'immoble
MOLLET. Aquesta setmana han co-

mençat els treballs d'enderroc de
l'edifici que va acollir la històrica
cambra agrària. El propietari de
l'edifici, l'empresa Edificacions
Baró, ha iniciat els treballs per
aterrar l'immoble, tot i que no ha
volgut avançar què hi construirà al
solar situat al carrer de Rafael Casanova, a tocar dels Quatre Cantons.
L'edifici històric havia estat
seu de la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos de
Mollet, el sindicat vertical de la
pagesia durant la dictadura, a les

ordres del Ministeri d'Agricultura
de l'època. Tot i que el Sindicat
Agrari molletà va néixer durant la
República a Cal Rebull, el 1942, i
després de la incautació franquista, la germandat va demanar un
crèdit per comprar el solar i edificar l'immoble que durant dècades
va ser l'epicentre de part de l'activitat pagesa a la població.
Durant la transició i els primers
anys de democràcia, l'activitat va
continuar a l'edifici però als 80 va
entrar en fallida i va tancar. Als
90, però, el sindicat pagès va ce-

dir l'edific a Hortec, una cooperativa de productors d’agricultura
ecològica, que va fer servir l'espai
com a magatzem.
L'assumpció de les competències d'Agricultura per part de la
Generalitat, va fer que l'edifici de
l'antiga cambra agrària passés
a mans del govern català, que a
nivell de país va tornar els béns
patrimonials a aquelles cooperatives de pagesos –les cambres
agràries ja s'havien dissolt– que
acreditessin que feien activitat.
Tot i que a Mollet es va arribar a

ENDERROC Les màquines ja han començat a derruir l'edifici
crear una cooperativa, la Generalitat els va denegar el traspàs de la
propietat.
Així doncs, el Govern català va

ser propietari de l'edifici fins al
2002 quan el va vendre a l'empresa constructora Edificacions Baró,
actual propietària. l.o.
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MEDI AMBIENT HA REPARTIT 15.893 EUROS ENTRE ELS MUNICIPIS DEL BAIX VALLÈS

L'OBJECTIU ÉS REDUIR LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

La Diputació posa en marxa
el pla contra els incendis

La Generalitat estudiarà
limitar la velocitat a trams
de la C-17, C-33 i AP-7

@pcivilsantfost

prevenció d'incendis forestals".
En total s'han repartit 15.893
euros de la següent manera: 2.000
a Mollet, 2.000 a Parets, 2.439 a
Montornès, 2.190 a Santa Maria i
5.264 a Sant Fost. De la mateixa
manera no tots els municipis han
aconseguit la totalitat de l'ajuda
demanada. Així, mentre Mollet,
Parets i Martorelles han obtingut
el 80% de l'ajuda, Montornès n'ha
obtingut el 85%, Sant Fos, el 90%,
i Santa Maria, el 100%.

Sant Fost qui més rep
SANT FOST El municipi del Baix Vallès que més diners ha rebut per al pla
BAIX VALLÈS. Ara que s'acosta
l'estiu, l'època més seca de l'any
i amb major risc d'incendi, la Diputació ha activat el seu pla con-

tra els focs i ha concedit una sèrie
d'ajudes als municipis de la comarca per "conservar les infraestructures estratègiques en la

SUCCESSOS ELS FETS VAN PASSAR AL CAMÍ FLUVIAL

La Policia de Montornès
deté un menor acusat
de tres abusos sexuals
MONTORNÈS. La Policia Local de

Montornès va detenir dimecres
passat un menor d'edat com a
presumpte autor de tres delictes
d'abusos sexuals a tres dones del
municipi i un delicte lleu de lesions contra una de les víctimes.
La Policia montornesenca va poder identificar i detenir l'individu
per uns fets que van passar entre
el 22 de febrer i el 12 de març al
Camí Fluvial que uneix Montornès amb Vilanova.
Les dones, que tenen edats
compreses entre els 41 i els 53
anys, van patir tocaments en
parts íntimes, fets en algun cas
amb tanta força que la víctima va
caure a terra i va patir lesions.
La Policia Local va iniciar la
investigació quan una de les víctimes va comparèixer el passat
12 de març a les dependències
policials per comunicar i denunciar l'atac que havia patit. Les
informacions disponibles van fer
pensar des de l'inici que no es
tractava d’un cas aïllat, fet que es
va corroborar amb la localització
de dues dones més que també havien patit abusos en el mateix lloc
i circumstàncies.
La prioritat donada pel cos poli-

cial als fets ha tingut com a resultat que, en només una setmana,
s'ha pogut realitzar totes les accions necessàries per identificar
amb garanties el presumpte autor
dels delictes i posar-lo a disposició judicial.
La Policia Local de Montornès
recomana que, en aquests casos,
es comuniqui immediatament a
la policia pels canals oficials amb
l’objectiu que es puguin iniciar
les actuacions amb més rapidesa
i eficàcia.

Més detencions

La Policia Local també va detenir,
el 14 de març, tres persones acusades d'un delicte d'amenaces i
un altre de lesions. Els detinguts
havien protagonitzat una baralla
amb arma blanca a l’exterior d’un
establiment ubicat al centre de
Montornès.
Un dels detinguts, de 44 anys,
va haver de ser traslladat a l’Hospital de Granollers amb lesions
de caràcter greu. Els altres dos
individus, de 37 i 24 anys, van ser
traslladats a la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Granollers
per passar, posteriorment, a disposició judicial.

Essent un dels municipis de la comarca amb més vegetació, Sant
Fost és el que més ajuda ha rebut.
A més el poble ha activat la prohibició, que es perllongarà fins al
15 d'octubre, d'encendre foc als
terrenys forestals.

Un motorista de
Montmeló mor en
un xoc a la C-35

MONTMELÓ. Un motorista veí de
Montmeló va morir dissabte el
matí després de patir un xoc frontal contra un camió a la carretera
C-35 al terme municipal de Llinars
del Vallès. Per causes que encara
s'estan investigant, es va produir
un xoc frontal entre una motocicleta i un camió, amb el resultat de
la mort del conductor de la motocicleta. Es tracta d’un home de 69
anys, M.D.L., i veí de Montmeló. Segons fonts de Trànsit, el motorista,
que circulava en sentit Granollers,
podria haver patit una indisposició sobtada o adormir-se abans de
l’impacte amb el camió banyera.

Més de 27 serveis
diaris a càrrec de la
Policia de Montmeló
Durant l’any 2018, la Policia Local de
Montmeló va atendre 9.925 serveis, 671
més que el 2017, quan la xifra va ser
de 9.254. La dada es pot traduir amb
poc més de 27 serveis diaris de mitjana
(el 2017 la mitjana era de 25 serveis al
dia). Aquestes xifres surten coincidint
amb la celebració del primer Dia de la
Policia de Montmeló, celebrat el
passat 16 de març i on es va reconèixer
la tasca d'alguns agents destacats,
però també de veïns i associacions.

BAIX VALLÈS. La Generalitat, l’Ajun-

tament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la
Diputació de Barcelona i representants locals han renovat l’acord per
reduir les emissions, en el marc de
la segona Cimera de la qualitat de
l’aire celebrada dilluns. En la trobada s'ha fet pública una declaració institucional amb un conjunt de
noves mesures a emprendre per
continuar reduint la contaminació atmosfèrica a la conurbació de
Barcelona, que afectaran les poblacions del Baix Vallès i Granollers.
Entre aquestes noves mesures
es contempla realitzar canvis en la
gestió de la velocitat a determinades vies interurbanes, com limitar
la velocitat màxima de circulació
a 50 km/h a la carretera C-17 al

pas per Barcelona, i estudiar si cal
implantar el límit en altres carreteres. També s’analitzarà la viabilitat
de limitar la velocitat en diferents
trams de vies interurbanes de
l’Àmbit 40 –l’AP-7, la C-17, la C-58 i
la C-33 al Vallès Oriental.
Les restriccions han de comportar també el reforç del transport
públic, l’ampliació d’aparcaments
d’enllaç i la instal·lació de senyalització d’aproximació a les ZBE i
derivació cap als aparcaments.
Pel que fa a les vies d’altes prestacions i al seu finançament, s’estudiarà la implantació d’un possible
peatge de congestió i la bonificació
a vehicles de baixes emissions per
part de les autoritats locals, que
sigui compatible amb el model global plantejat per a tot Catalunya.

ELS TRES DETINGUTS VAN QUEDAR EN LLIBERTAT AMB CÀRRECS

Es desmantella un punt
de venda de droga a Mollet
MOLLET. Els Mossos d'Esquadra
van desmantellar dijous dos pisos
del carrer Monturiol de Mollet,
arran d'una investigació de salut
pública del jutjat d'instrucció 4 de
Mollet. Es tracta d'un punt de droga distribuït entre els dos immobles. Un dels pisos estava dedicat
al cultiu de marihuana i els Mossos hi van trobar 164 plantes a
més de tota la infraestructura necessària per a la seva cura. I l'altre
pis estava dedicat a la venda i la
policia catalana va trobar gairebé
una vintena de monodosis de marihuana preparades. Tot plegat té

un valor d'uns 13.000 euros.
Els Mossos van desmantellar el
punt de venda de droga i van precintar els dos habitatges. A més,
van detenir tres persones –dos
homes espanyols i un dominicà, de
36, 25 i 56 anys i tots tres veïns de
Mollet– que van passar a disposició judicial l'endemà acusats d'un
delicte contra la salut pública i per
defraudació de fluid elèctric, i que
van sortir en llibertat amb càrrecs.
Per altra banda, els Mossos també han investigat una dona que podria estar-hi relacionada i que ha
estat imputada judicialment.
aj. montmeló
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MEDI AMBIENT EL CONSELL APROVA UNA DE LES OPCIONS TÈCNIQUES PRESENTADA PER L'INCASÒL, AMB UN COST DE 640.800 €

El Plenari de Gallecs tria l'alternativa per
fer arribar l'aigua potable a les masies
arxiu

MOLLET / PARETS. El plenari del

Consorci de Gallecs aprovava dimarts l'alternativa tècnica i econòmica per fer arribar l'aigua
potable a les masies de Gallecs.
Després que l'Incasòl presentés al
juliol de l'any passat diferents opcions per estendre la xarxa d'abastament a l'espai rural, aquesta
setmana ja s'ha triat la proposta
definitiva, que té un pressupost
d'uns 640.800 euros+IVA, que,
segons fonts municipals, seran finançats pel Govern català.
En concret, l'alternativa triada
proposa una xarxa d’abastament
d’aigua, dissenyada com a extensió de les xarxes municipals existents, respectant els límits de les
concessions de SOREA (Mollet i
Montcada i Reixac) i CASSA (Sant
Perpètua de Mogoda, Palau-solità
i Plegamans i Parets del Vallès).
A més, també es contempla una
pressa d’aigua, ubicada a la part
central, on es realitzen la major
part de les activitats de dinamit-

A L'ESTIU Els veïns pateixen greus problemes d'abastament
zació del territori, que pugui ser
usada per serveis d'emergència
com Bombers.
Amb aquesta aprovació es fa
un pas endavant en l'arribada de
l'aigua potable a les masies de Gallecs, una reivindicació històrica

dels veïns de l'espai rural, que pateixen aquesta mancança, especialment a l’estiu, quan se solen assecar els pous. En aquests casos,
el Consorci de Gallecs ha hagut
d’instal·lar dipòsits per poder donar aquest servei bàsic. El següent

pas serà la redacció del projecte
executiu per després tirar endavant les obres.
D'altra banda, el Consell Plenari,
al qual ha assistit el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, ha aprovat una modificació del pressupost d'enguany –
que està prorrogat, ja que depèn
dels comptes de la Generalitat,
que també ho estan. La modificació s'ha aprovat per acceptar un
ajut de 8.450 euros del Departament d'Agricultura per la biodiversitat cultivada, que té com a
objectiu caracteritzar i fomentar
les varietats locals i tradicionals,
un projecte que des del consorci també es vincula a les tasques
d'educació ambiental.
El pressupost total de l'ens gestor de l'espai rural és de 400.000
euros, tot i que, fonts del consorci, esperen poder assolir durant
l'any els 420.000 euros, que era la
xifra pressupostada per a aquest
2019. l.ortiz

INFRAESTRUCTURES

Adif modernitzarà
les instal·lacions
ferroviàries de
Mollet-Santa Rosa
MOLLET. Adif ha licitat el contracte

per a la modernització de les instal·lacions ferroviàries a l'estació de
Mollet-Santa Rosa. El pressupost de
licitació ascendeix a 604.833,02 euros (IVA inclòs) i l'objectiu de l'actuació és renovar els canvis d'agulla
o desviaments per altres de nova
tecnologia amb per millorar els paràmetres geomètrics de la via, "dotant a aquestes instal·lacions de
majors prestacions de durabilitat i solidesa", apunten des d'Adif.
Es vol augmentar les condicions
de seguretat, fiabilitat, regularitat i
confort de les circulacions i reduir
les necessitats de manteniment
i la probabilitat d'incidències relacionades amb el funcionament
d'aquestes instal·lacions. Les obres,
amb un termini d'execució d'uns 6
mesos, contemplen la col·locació
de dos nous desviaments a la capçalera costat Barcelona i dos més al
costat Ripoll, així com altres operacions de renovació de via.

VIA PÚBLICA NOU PAS PER A VIANANTS A UN TRAM AMB ALTA SINISTRALITAT

Actuació per millorar la
seguretat a l'avinguda Piera

aj. martorelles

MÀQUINES A PUNT Els treballs del nou pas de vianants van començar dilluns
MARTORELLES. L'avinguda d'en Piera dispo-

sarà d'un nou pas de vianants a l’entorn de
la cruïlla amb el carrer d’Àngel Guimerà. El
cost de l’actuació és d'uns 12.500 euros i serà
finançada per la Diputació, titular de la via.
Les obres, fruit de la demanda que el
consistori i el cos de Policia Local van fer
arran de la sinistralitat els darrers anys en
aquesta zona, arrencaven dilluns i tenen
com a objectiu millorar la segureta dels
vianants. L’ample actual de la calçada i el

vial lateral, de gairebé 17 metres, és elevat
i permetrà redistribuir l’espai disponible
per encabir-hi dos refugis, protegits per
illots físics a banda i banda, perquè els vianants puguin creuar la via en tres temps.
Aquests illots es col·locaran amb una vorera especial per evitar possibles xocs de vehicles i possibilitaran també la pacificació
del trànsit en aquest tram. A més, l’Ajuntament està planificant treballs de jardineria i
millores de l’enllumenat públic a la zona.
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EDUCACIÓ

A l'abril es faran
les portes obertes
a les escoles
bressol de Mollet
MOLLET. A finals d'abril es faran les
portes obertes de les escoles bressol municipals de Mollet. Concretament serà dimecres 24 a La Filadora –carrer de la Riera, 7-13–,
dijous 25 a La Xarranca –passeig
de Cesc Bas– i dilluns 29 a l'escola bressol Els Pinetons –carrer de
Sabadell, 47–.
L’horari de les visites és el mateix als tres centres: de 17.45 h a
19 h. Si alguna família interessada
a assistir-hi no té disponibilitat en
aquest horari, pot trucar al centre
per sol·licitar que els facin la visita a les 10 h.
L'objectiu de tot plegat és que les
famílies puguin conèixer l’equip
de mestres, les instal·lacions i el
funcionament dels centres.

La Generalitat
reconeix un treball
de dos alumnes
del Sant Gervasi

CIUTADANIA FARAN XERRADES EN ALGUNS INSTITUTS

MOLLET. El projecte de control
d’una cadira de rodes per mitjà del
parpelleig realitzat per dos alumnes de l’Escola Sant Gervasi de Mollet continua sumant premis.
El treball de recerca de la Claudia
Platel i en Lijao Guo consisteix en
l’adaptació d’una cadira de rodes
elèctrica perquè persones amb mobilitat reduïda la puguin utilitzar de
forma autònoma, i ara han aconseguit un guardó als Premis de Recerca Jove, impulsats pel Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat i pel Secretariat d’Universitats i Recerca. El projecte ja havia
estat reconegut amb una menció
dels Premis Argó de la UAB, el 19è
Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciència i Tecnologia i havia
estat seleccionat per a la competició
internacional Ciencia en Acción.

MOLLET. De l’1 al 6 d’abril sis ac-

Més de 2.000 € de recaptació solidària

Tres reconeguts defensors
dels drets humans, a Mollet
tivistes de drets humans, procedents del Sàhara Occidental, el
Salvador, Colòmbia, el Camerun
i Itàlia visitaran onze municipis
catalans, entre els quals Mollet
del Vallès, per donar a conèixer
la tasca que realitzen i per conscienciar la ciutadania sobre la importància de la defensa dels drets
humans i el suport internacional
a les seves lluites.
La primera convidada serà Candy Chévez, que oferirà un parell
de conferències el dimecres 3
d'abril a joves d'entre 14 i 15 anys
de les escoles Anselm Clavé i Lestonnac. La recerca de Chévez s’ha
centrat en les implicacions de ser
jove al Salvador, un país marcat
per la violència de les maras i les
desigualtats estructurals que ex-

Santa Maria es bolca amb la natura
aj. santa maria

centre d'estudis mollet

Dos equips formats per uns 70 pares, mares, professors i alumnes del Centre
d'Estudis de Mollet van participar el 24 de febrer a la Barcelona Magic Line
(BML), una caminada solidària organitzada per l'Hospital Sant Joan de Déu en
favor de les persones més vulnerables. Les famílies i docents de l'escola van
aconseguir recaptar 2.094 euros amb la venda de camisetes i les donacions.

posa els i les joves a l’estigmatització, la criminalització i la mort.
Dijous 4 abril, serà el torn d'Edda Pando, que oferirà xerrades a
Lestonnac i l'Institut Vicenç Plantada. Edda Pando és defensora
dels drets de les persones migrades a Itàlia. D’origen peruà, Pando
va viure la clandestinitat en pròpia pell, fet que la va dur a centrar
el seu activisme en les migracions
Per acabar, divendres 5 d’abril,
Leonard Rentería parlarà a joves
de l'Institut Gallecs i de Lestonnac. Rentería és poeta, raper i
activista que treballa per enfortir
les comunitats afrodescendents
de Buenaventura (Colòmbia). Ha
patit desplaçament forçat intern
per amenaces de mort, i ha retornat a Buenaventura amb un esquema de protecció.

Els ciutadans de Santa Maria de Martorelles van gaudir la setmana passada de
la tercera edició de les Jornades Naturalistes Naturalment Santa Maria. Es tracta
d'un esdeveniment que va aplegar activitats ben diverses: des d'una intervenció
artística fins a una exposició fotogràfica, així com xerrades, tallers i caminades.

SUBMINISTRAMENTS L'AJUNTAMENT DE SANT FOST HA PRESENTAT UNA DENÚNCIA DAVANT LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA

Problemes a la xarxa elèctrica d'Endesa
afecten a més de 4.000 santfostencs
SANT FOST. Dos talls del subminis-

trament elèctric de la xarxa Endesa a Sant Fost van afectar entre
divendres i dissabte 4.127 veïns
del municipi.
El primer dels talls es va produir el dijous passat a les 10.20 i
fins a les 11.05 h afectava 3.524
persones de les urbanitzacions de
Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria. Des de mig matí fins a les
4.46 h l'avaria va reduir la seva

incidència a 436 veïns.
"Es tractava d'un cable de mitjana tensió i la reparació era
complicada perquè la línia es
trobava sota canonades de clavegueram i gas", assenyalen des
d'Endesa. "Es va haver de fer un
forat de cinc metres d'ample
per reparar el cable", afegeix.
La segona interrupció del subministrament es va produir a les 8.49
h i va deixar sense electricitat a

603 persones. Pocs minuts després
l'avaria s'havia minimitzat i només
afectava 181 persones que van seguir amb problemes fins a les 21 h.
El motiu del tall segons Endesa va
ser l'avaria d'un cable soterrat.

La denúncia del consistori

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Sant Fost ha formulat una
denúncia davant la Direcció General d'Energia de la Generalitat. El

consistori convida els veïns a sumar-s'hi amb les seves signatures i
denunciar la mala gestió de l'avaria
per part d'Endesa. El consistori critica el "mal estat de la xarxa elèctrica que està obsoleta i fa anys
que no s'hi efectua cap inversió".
Així mateix no entén per què la
companyia es va negar a "instal·lar
generadors que subministrin
temporalment energia".
Per la seva banda, des d'Endesa
afirmen que mentre en la primera de les avaries es va prioritzar
la reparació per la seva dificultat
tècnica, en el segon, no es va considerar necessari oferir una font
d'electricitat alternativa. a.a.

CONSULTORI

La dació en
pagament
tributa pel
deute pendent
d’amortitzar
La base imposable de l’Impost Sobre
Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats (ITP-AJD) en la
modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses de la Dació en pagament
d’un immoble hipotecat al creditor, ha
de fixar-se sobre l’import del deute
pendent d’amortitzar que s’extingeix
amb l’operació i no sobre el valor real
de l’immoble.
D’aquesta forma ho determina el Tribunal Suprem a una Sentència de 4
de febrer de 2019, que assenyala que
l’article 10 de la Llei del ITP-AJD, introdueix com a criteri general per a determinar la base imposable, en el valor
real del bé transmès o del dret que es
constitueix o cedeix, tot i que conclou
que la dació en pagament no respon
a una mera transmissió de l’immoble
sinó que té una finalitat extintiva de la
càrrega hipotecària i que opera com a
contraprestació de l’adjudicació de la
finca al creditor hipotecari.
Estima el Tribunal Suprem que l’argument de la part recurrent se sustenta
en “l’error de considerar que l’objecte
de la dació en pagament consisteix
exclusivament en la transmissió del
bé immoble, oblidant-se que estem
davant un negoci jurídic que ha de
contemplar-se en el seu conjunt i que
persegueix, precisament, l’extinció del
deute tributari”.
Així, estima que “òbviament, l’extinció del deute comporta un innegable
benefici per a la recurrent i, en conseqüència, constitueix una clara manifestació de la seva capacitat econòmica que, d’aquesta manera, opera com
a mesura de l’impost”.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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MUNICIPALS 26-M EL PARTIT PROPOSA REOBRIR L'EQUIPAMENT PER DUR-HI A TERME L'ANOMENADA 'ILLA DE LA CULTURA'

Ara Mollet ERC-MES vol comprar els antics
cinemes i fer-hi un espai públic cultural
a.a.

DAVANT DELS CINEMES Es va presentar el projecte a l'esplanada
MOLLET. Ara Mollet ERC MES va

anunciar dilluns un dels projectes
estrella del seu programa en l'àmbit cultural de cara a les eleccions
del 26-M. La formació té com a
projecte adquirir l'espai que ocupaven els antics cinemes de Mollet clausurats el 2008 per fer-hi

un equipament cultural anomenat
L'Illa de la Cultura. "Comprarem
els antics cinemes per fer-hi un
nou espai públic amb cinema,
música i teatre", van explicar
des d'ERC. "Es tracta d'un indret
molt deteriorat de 1.300 metres quadrats que actualment

trenca el centre històric de la
ciutat de l'Ajuntament", va afirmar el cap de llista Oriol López.
Segons va expressar el líder
d'ERC Mollet, el partit ha engegat
converses amb diversos agents i
entitats culturals del municipi per
poder crear al nou espai una programació cultural estable. "Volem
reactivar la capitalitat de Mollet al Baix Vallès, ja que el nostre projecte va més enllà dels
habitants que viuen a la ciutat",
va asseverar.
Amb tot, el d'ERC va reconèixer
que la situació dels antics cinemes
és de "molt deteriorament" i per
tant, "caldria dur a terme obres
de reformes". En aquest sentit,
López, no va voler especificar el
preu que costaria comprar els
antics cinemes, tot i que assegura
que "sabem que ho podem comprar, ja que hem fet números,
però no seria responsable des
de fora del govern donar xifres".
Aquesta iniciativa s'emmar-

ca dins de la iniciativa cultural
d'ERC per la ciutat. "La proposta cultural a Can Gomà és molt
tímida i darrerament hem vist
com enderrocaven El Tabaran
i per això volem donar un nou
lideratge en aquest àmbit a la
ciutat amb L'Illa de la Cultura a
Mollet", va apuntar López.

El cinema a Mollet de nou a debat

Si fa uns mesos era Josep Monràs
qui anunciava que el cinema tornaria a Mollet de la mà de la Sala Fiveller amb una proposta quinzenal
del setè art, ara ha estat ERC qui ha
fet entrar de nou el debat sobre la
manca de cinemes a Mollet.
"La proposta de cinema a la
Sala Fiveller és molt pobre per
una ciutat de la mida de Mollet", va afirmar l'alcaldable. Així
mateix va afegir que el projecte
de L'Illa de la Cultura oferirà una
proposta de cinema a camí entre
"el cinema d'autoria i el cinema
familiar". a.alexandre

Monràs presenta la
seva candidatura,
amb Miquel Iceta
MOLLET. L'alcalde de Mollet, Josep

Monràs, presentarà aquest divendres la seva candidatura per revalidar l'alcaldia amb el PSC a partir
de les pròximes eleccions del 26
de maig. Serà en un acte a les 19
h que tindrà lloc al Mercat Vell.
L'assistència estrella de l'esdeveniment serà la de Miquel Iceta,
el primer secretari del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

Susana Calvo serà
per quarta vegada
la candidata del PP
MOLLET. Susana Calvo presentarà

dilluns (20 h) al Restaurant Sa i
Fresc (edifici del Decathlon) la
seva candidatura a l'alcaldia de
Mollet. Calvo vol "un Mollet net,
en el qual hi hagi feina, sense
guetos ni mesquites". "Vull millorar la vida dels meus veïns",
assegura. De tot plegat en parlarà
en l'acte, en el qual també hi assistirà el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.

HARMONIA ARBIOL I MARC COMPTE SERAN ELS NÚMEROS 2 I 3 DEL PARTIT

La CUP Mollet presenta el
trio capdavanter per al 26-M
cup mollet

ELS TRES PRIMERS Marc Compte, Harmonia Arbiol i Txus Carrasco, l'alcaldable
MOLLET. Harmonia Arbiol i Marc Compte
acompanyaran Txus Carrasco en les primeres posicions de la candidatura de la CUP
Mollet a les eleccions municipals del 26-M.
Així ho ha decidit l'assemblea local de la formació seguint els criteris aprovats de diversitat, d’experiència, d'edat i de gènere per
conformar la llista.
Aquest és, doncs, l’equip inicial cupaire que encapçala Txus Carrasco com a cap
de llista, després de signar el nou Codi Ètic

aprovat per a aquestes eleccions.
La CUP de Mollet també ha anunciat que
en els propers dies farà públiques algunes
de les conclusions que han plantejat els diferents àmbits i espais del procés participatiu
engegat fa unes setmanes que fan referència a eixos com: "les polítiques de gènere,
el model de ciutat, el medi ambient, el
dret a l’habitatge i els serveis públics, la
cultura i memòria popular, la radicalitat
democràtica i la participació veïnal”.
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MUNICIPALS 26-M ES VAN FER PÚBLIQUES LES IDEES PRINCIPALS DEL PROGRAMA I LA LLISTA

ERC Martorelles es presenta
sota el lema 'Un poble viu'

s.c.

Naixements
22/03 Victoria Hets Bereza (Mollet)
22/03 Biel Cirera Alcaraz (Caldes de
Montbui)

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

erc martorelles

MARTORELLES. ERC Martorelles va

presentar dissabte al Celler de Carrencà la seva llista de 19 persones i el programa amb el qual es
presenten a les eleccions municipals del pròxim 26 de maig sota el
lema Un poble viu.
Pel que fa al programa, ERC va
presentar una proposta que vol ser
la continuació del projecte municipal iniciat fa 8 anys. Després de
les campanyes Aire fresc i Renovem
Martorelles en les darreres campanyes, ara el lema és Un poble viu.
L'alcalde i candidat del partit, Marc
Candela, va resumir així els principis del programa: "Un poble viu
és un sol poble, és un municipi
cohesionat socialment i urbanísticament. Un poble viu és actiu i
participatiu, i posa les persones
al centre de totes les accions
polítiques; és el poble del qual
volem que els nostres fills i néts

Manuel Lasso serà
el candidat de
PRUNE a Mollet

consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions
LA LLAGOSTA

MANUEL LASSO
MOLLET. PRUNE ja ha decidit el seu
FOTO D'EQUIP Bona part dels integrants de la llista electoral al Celler
se sentin orgullosos, que en siguin part activa i que els permeti
créixer com a persones".
I quant a la llista electoral, formada per 19 persones i que per
primera vegada és cremallera, els
integrants són: Marc Candela, Anna
Nogueres, Joan Marc Flores, Mònica

Garcia, Roger Parera, Mireia Astivill, Gerard del Caño, Remei Verjuan,
Xavier Franquesa, Àngels Carrizosa
i Pere Truyols; i com a suplents hi
ha Maria Pugés, Mohamed Benkhali, Emma Suñé, Sergi Galí, Anna
Cortinas, Francesc Safont, Montse
Riera i Gerard Magrinyà.

candidat per a les eleccions del 26
de maig a l'alcaldia de Mollet, i es
tracta de Manuel Lasso, veí de Mollet des de fa gairebé 20 anys i que
va ser membre de l'Associació de
Veïns de Can Borrell. Lasso assegura que, com a veí durant tants
anys, "conec els problemes que
té la gent a Mollet". També assenyala que el seu projecte anirà encaminat principalment per dues
línies de treball: "que a ningú li
falti feina ni habitatge". i

21/03 Dolores Chabrera Gené

73 anys

21/03 Josefa Gavilán Lara

81 anys

22/03 Josefa Juncà Monràs

73 anys

24/03 Hilaria Velázquez Gonzalez

89 anys

MOLLET DEL VALLÈS
20/03 Gonzalez Alfonso Jose Antonio 50 anys
21/03 Peña Gonzalez Maria Carmen 73 anys
21/03 Gordi Vilardell Jose Maria

78 anys

21/03 Romero Carmona Jose

89 anys

21/03 Bolivar Rodriguez Juan De Dios 45 anys
25/03 Gali Naqui Amador

88 anys

STA PERPETUA
21/03 Montserrat Sala Miquel

82 anys

21/03 Domingo Rueda Alonso

90 anys

23/03 Mª Carmen Muñoz Andino

58 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

POLÍTICA NOMÉS CS HI VA VOTAR EN CONTRA, CONSIDERANT QUE S'HAURIA DE CONDEMNAR "QUALSEVOL ACTE SUPREMACISTA"

Parets, un municipi contra
el feixisme i el racisme
PARETS. La Junta de Portaveus de
l'Ajuntament de Parets, que es
va reunir dijous de la setmana
passada, va aprovar per 16 vots
a favor (Ara Parets ERC, Sumem
Parets, NOPP, PDECAT i PSC) i un
en contra (Ciutadans) una moció
presentada per Ara Parets ERC
que declara Parets com a municipi contra el feixisme i el racisme,
i en favor de la convivència en la
diversitat.

Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament es compromet a no permetre la celebració de cap acte
on es faci apologia del feixisme,
racisme, xenofòbia, islamofòbia, judeofòbia, antisemitisme o
qualsevol tipus de genocidi i a
condemnar formalment totes les
declaracions públiques en aquest
sentit, tant en l'espai públic com
en l'àmbit polític.
A més, la moció assenyala que

l'Ajuntament farà una campanya permanent de neteja i control
d'activitats que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de
gènere o orientació sexual, evitant
que als carrers i barris de la vila
s'hi trobin pintades, cartells, adhesions o fulletons discriminatoris. L'Ajuntament es compromet a
fer una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i valori fins i tot la possibilitat de personar-se com a acusació
popular en aquest tipus de casos.
D'altra banda, l'Ajuntament
també es compromet, davant de
qualsevol agressió feixista, racis-

ta, masclista o LGTBIfòbica, a fer
una denúncia pública i personal
de suport a les persones agredides, i a valorar la possibilitat de
personar-se com a acusació popular en aquest tipus de casos.
Pel que fa a la negativa de Ciutadans Parets, des del partit taronja
diuen que la moció no hauria de
condemnar només el feixisme i
el racisme, sinó "qualsevol acte
de supremacisme, vingui d'on
vingui". Ho diuen destacant que
"diferents organitzacions independentistes han perpetrat
actes que tenien com a objectiu
intimidar jutges i polítics". i

programació

Dissabte, 30 de març
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
A les 19.30h: El Partit, Futbol Sala Divisió
d'Honor: FS Parets- CFS Barri Can Calet
Diumenge, 31 de març
A les 22.00 h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 1 d’abril
A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla García
Dimarts, 2 d’abril
A les 20.30 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.
www.vallesvisio.cat
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MUNICIPALS 26-M ELS ACTUALS REGIDORS NO ADSCRITS ACOMPANYARAN SUSANA CALVO A LA CANDIDATURA POPULAR

Els germans Cisneros, exedils
de Cs, passen a la llista del PP
MOLLET. Els dos exregidors de Ciutadans, Toni Cisneros i María Elena Cisneros, que fa unes setmanes
abandonaven el partit taronja molletà formaran part de la candidatura del PP de Mollet, encapçalada
per Susana Calvo, per a les eleccions del 26-M. "El PP és la millor
opció per a Mollet d'entre tots
els partits constitucionalistes
que es presentaran", consideren
en un comunicat els germans Cisneros, qui valoren positivament
que la candidatura popular es
presenti amb el que consideren
"un programa molt ambiciós i
molt social, sense oblidar que
ha estat i serà l'únic partit que
ha defensat la defensa de la unitat d'Espanya i de la Constitució
en el nostre Ajuntament, sense
cap tipus de complexos".
En el comunicat, els Cisneros,
carreguen contra la resta de partits consitucionalistes. Sobre el
PSC, opinen que "porta massa
temps al govern amb un progra-

Informe de secretaria

EL PP TORNA A
ACUSAR MUÑOZ (CS)
DE "MENTIDER"
s.c.

A ESQUERRA I DRETA Els germans Cisneros, encara al grup de Cs
ma caducat i està més preocupat
a salvar els papers que en les necessitats del nostre municipi".
Els ara regidors no adscrits no
s'estalvien les crítiques a Ciutadans i acusen els representants
del partit taronja a Mollet d'estar
"més preocupats de mantenir
la seva butaca amb un bon sou
que lluitar pels interessos dels

seus veïns", diuen.
Pel que fa a Vox, els Cisneros
asseguren que el partit ultradretà
està format per un grup de persones que són de fora de Mollet i
que "no tenen coneixement de
les nostres necessitats. El candidat –en referència a Jordi Guirado– resideix a Granollers i es
presenta en el nostre municipi

El PP ha fet públic aquest dimecres un
informe de la secretària de l'Ajuntament
de Mollet, en què, en relació amb el cas
dels currículums dels polítics, assegura
que ella es va limitar a "compulsar els
documents que els regidors van registrar
sense avaluar els títols perquè aquesta
és una funció que no estic habilitada per
fer", diu a l'informe. Davant aquest informe, la portaveu Susana Calvo, considera
que el regidor de Cs, Francisco Muñoz,
a qui van acusar de presentar un màster fals "a més de mentider és un cobard
perquè va culpar la secretària municipal
d'haver interpretat el seu títol de cicle
formatiu com un màster". Calvo n'ha tornat a demanar la dimissió.
per por de defensar les sigles
per les quals es presenta, en la
seva pròpia ciutat". "El mateix
Guirado ha confessat obertament que no li importa gens la
nostra ciutat, i que la seva única intenció és la defensa d'Espanya", asseguren.

Moció del PSC per
garantir el salari
mínim als Centres
Especials de Treball
PARETS. El PSC de Parets ha regis-

trat una moció per exigir a la Generalitat que es garanteixi el salari
mínim interprofessional dels treballadors dels Centres Especials
de Treball a Catalunya. L'alcalde,
Francesc Juzgado, també exigeix
que el Govern pagui en aquest primer trimestre "tots els endarreriments de l'any passat que té amb
el sector de la discapacitat".

Manuel Losada
anirà a la llista
de Cs del Congrés
PARETS. El regidor de Ciutadans
Parets Manuel Losada anirà a la
llista del partit taronja per a les
eleccions espanyoles del pròxim
28 d'abril. Concretament serà el
número 27 de la llista de Barcelona
per al Congrés, que encapçala Inés
Arrimadas. Losada ja va anar a les
llistes de Ciutadans en les eleccions
del 21 de desembre del 2017 per al
Parlament de Catalunya.

VA SER ALCALDABLE PER PLATAFORMA PER CATALUNYA EL 2015

Jordi Guirado, candidat del
partit ultradretà VOX a Mollet
vox

A L'ESTACIÓ Una imatge del vídeo amb què Guirado s'ha donat a conèixer com a cap de llista
MOLLET. El partit d'ultradreta VOX ja té un
candidat per a les municipals del proper 26
de maig a Mollet. Es tracta de Jordi Guirado
Cabanas, que va ser cap de llista de Plataforma per Catalunya a Mollet el 2015.
El candidat s'ha presentat en un vídeo
al perfil oficial de Twitter de Vox Mollet.
En el vídeo de presentació, Guirado considera que "hi ha molta gent a Catalunya
disposada a defensar Espanya" i anima
a participar en la manifestació que el par-

tit ultradretà prepara aquest dissabte a la
plaça Espanya de Barcelona amb la presència del seu líder, Santiago Abascal.
Guirado Cabanas, és nascut a Granollers
tot i que ha estat estretament vinculat a Mollet per la seva activitat laboral en el sector
comercial inmobiliari. De fet, a les eleccions
municipals de 2015 va ser el cap de llista a
Mollet de la formació xenòfoba Plataforma
per Catalunya, tot i que aleshores es va presentar com a Jordi Cabanas Guirado.

dV, 29 Març 2019
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ECONOMIA

Euromed passa a mans de l'alemanya Demapharm
El grup alemany Demapharm és oficialment el nou propietari del fabricant
de medicaments a partir d’extractes vegetals Euromed, amb seu a Mollet.
Les autoritats europees de la competència han donat llum verda a una
operació que ja s’havia avançat al novembre, després de l'acord de
l'alemanya amb el grup de capital risc Riverside, que n’era el propietari.

5

ÉS EL NOMBRE D'EMPRESES
del Baix Vallès que es van declarar en
concurs de creditors durant el 2018.
Aquestes representen un 13% de les
firmes del Vallès Oriental que van
entrar el suspensió de pagaments

EMPRENEDORIA L'ESPAI, QUE HA COMENÇAT A FUNCIONAR AQUESTA SETMANA, ESTÀ SITUAT A LES ANTIGUES INSTAL·LACIONS DE LA COMISSARIA D'AVINGUDA JAUME I

El Mollet Hub obre les portes per ser
referent en innovació i formació a joves
l.o.

MOLLET. Un espai tan cèntric com

el de l'antiga comissaria de la Policia Municipal, a l'avinguda Jaume
I, és des d'aquest dilluns l'espai de
referència per a l'emprenedoria a
Mollet. L'Ajuntament ha posat en
marxa el Mollet Hub, un projecte coordinat des de l'Empresa de
Formació Ocupacional i Ocupació
(Emfo) que pretén donar sortida
i posar en valor la creativitat i innovació de joves, emprenedors i
empreses del territori.
La remodelació de l'equipament
ha tingut un preu aproximat de
200.000 euros i compta amb tres
espais. El primer és l’anomenat
Atenció inicial i Punt Connect i
disposa d'una vintena d'ordinadors al servei de la ciutadania. Un
altre espai és el Connect Area, una
sala versàtil amb parets de vidre
dotada de taules i cadires i una
pantalla de projecció.
L'espai està a disposició
d’aquells joves que tinguin una
idea i necessitin formació i assessorament per dur-la a terme. Per
portar-ho a terme, l’Ajuntament
de Mollet ha arribat a acords de
col·laboració per programar activitats amb diferents empreses tecnològiques de primer nivell global
com és el cas de Momentum, sòcia
estratègica de Microsoft i referent
en Big Data per a Smart Cities, Idneo, la tecnològica amb oficines a

ASSESSORAMENT El Mollet Hub vol donar suport a les idees d'emprenedors i innovadors
Silicon Valley, Califòrnia, amb seu
a Mollet, o centres universitaris
com és el cas de la UAB i, més concretament, els seus departaments
d’innovació i estratègia.
En aquest sentit, el molletà Albert
Isern, conseller delegat de Momentum, considera que el Mollet Hub
és "un espai molt interessant
per ajudar els joves a complir
els seus somnis". Isern destaca la
proximitat de Barcelona com a pol
d'atracció d'innovació a nivell internacional i opina que “Mollet s’ha

de pujar a aquest tren”.
Pel que fa Idneo, el seu director
d’Innovació, Eduardo Urruticoechea, creu que aquesta iniciativa “és
ideal per ajudar en la innovació
i que una idea es pugui convertir en un producte, un servei o
un negoci final”. En aquest sentit,
el paper d’Idneo “serà aportar els
nostres coneixements al Mollet
Hub pel que fa la innovació en
l’àrea tecnològica”.
Des de la UAB, el vicerector d’Innovació i Projectes Estratègics,

Francisco Javier Lafuente, explica
que “fa anys que estem treballant
amb l’Ajuntament de Mollet buscant estratègies col·laboratives
per apropar el coneixement i la
innovació a la societat i, alhora,
conèixer quines són les veritables necessitats socials”.
El Mollet Hub està concebut
com un espai que "se situa fora
de la formalitat que comporta
la formació reglada adreçat a
joves creatius amb inquietuds
per potenciar la seva formació

Col·laboració

EMPRENEDORIA
AMB LA UAB
Mollet és una de les quatre ciutats escollides, juntament amb Granollers, Sabadell i Terrassa, per participar en el projecte Espai Innova d’Emprenedoria Social
(EINES) de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Es tracta d'un projecte global
d’estímul i suport a l’emprenedoria social amb l’objectiu de fer més estretes les
sinèrgies entre la universitat i la societat
en el camp de la transformació social i la
millora del benestar de la seva ciutadania. El projecte tindrà tres línies d’actuació: recerca i transferència, vinculada al
territori i d’impacte social; formació, per
generar un perfil de persones qualificades en emprenedoria amb la creació
d’un màster oficial; i assessorament, per
canalitzar les idees que es generen dins
de la universitat.
i desenvolupar les seves idees
amb la col·laboració d'empreses com Idneo o agents com la
UAB", apunta l'alcalde de Mollet,
Josep Monràs, qui destaca la innovació i creativitat com a pilars
bàsics d'aquest servei, que està
obert a persones, no només de
Mollet, sinó de tot el territori.
El Mollet Hub és la culminació de
la reorganització dels espais d'Emfo que es va començar a fer amb la
descentralització del Mollet Forma, a les instal·lacions de l'antiga
escola Nicolás Longarón, i que se
suma al Mollet Orienta, amb les dependències al carrer de la Riera.
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EMPRESES COMERCIALITZA LES PECES A TRAVÉS DEL WEB

ECONOMIA SOCIAL LA TAULA RODONA ESTÀ IMPULSADA PER L'ATENEU COOPERATIU I LA FAVM

La firma molletana Washakie El Casal Cultural acull una
ven roba orgànica per a nens sessió sobre cooperatives
amb necessitats especials
S.C.

SUSANA CARVALHO La dissenyadora i creadora de la marca Washakie
MOLLET. Fa un any i mig, la molle-

ronyons; un pantaló amb cremalleres laterals a la part baixa per
poder canviar fàcilment les fèrules, i més alt per la part darrera de
la cintura per poder seure bé sense que molesti, o samarretes amb
cremallera a l'esquena per poder
ficar els braços amb més facilitat. Tota la roba de Washakie va
acompanyada d'una etiqueta que
especifica la seva funcionalitat.
Però aquestes peces de roba
adaptades no són només per a
infants amb necessitats especials,
sinó que qualsevol nen o nena la
pot portar. "Jo li poso a la meva
filla –tot i no tenir cap necessitat
especial– i a ella li encanta, perquè així pot jugar amb les cremalleres i els botons", assegura
Carvalho. A més, "per mi també
és més còmode per posar-li i
treure-li la roba".
Amb tot plegat, des de Washakie expliquen que ofereixen
"creativitat i independència
fomentant el joc i la imaginació
dels petits aventurers".

Característiques de la roba

El cap indi Washakie

tana Susana Carvalho va començar a treballar en un projecte amb
el qual volia fer roba orgànica
–que té més durabilitat i afavoreix
la pell– i adaptada per a nens amb
necessitats especials. I ara fa unes
poques setmanes que ha engegat
el web www.washakieorganic.com,
en el qual ja es pot comprar la roba
de la marca i es poden trobar tota
classe de peces: samarretes, faldilles, vestits, pantalons, bodies, granotes, ponxos i accessoris.
La seva experiència com a
educadora i mestra d'educació
especial la va portar a veure la
necessitat de donar visibilitat i
normalitzar la roba adaptada.
"Veia que els nens necessitaven
molta roba i era difícil treurese-la", explica Carvalho. I quan va
ser mare va apostar per dissenyar
aquest tipus de roba, inspirada en
la roba de lactància. Ara mateix,
Washakie només ven la roba en
línia, però "l'objectiu a la llarga
és vendre-la a botigues".

L'objectiu de Washakie és "ser
una marca per a nens reals, en
què el normal és ser diferent".
Per aquest motiu, totes les peces
de roba estan adaptades per a
aquells nens que tenen una necessitat especial.
Els models estan dissenyats
perquè sigui fàcil vestir-se i desvestir-se, i proporcionen un accés
directe a algunes parts del cos
sense haver de treure completament la roba. Alguns exemples
són: un body amb cremallera i
gafets pensats per poder canviar
el bolquer fàcilment; un pantaló amb la cintura més ampla per
gatejar i que no es refredin els

Pel que fa al nom de la marca, Washakie és el nom d'un dels caps indis
més venerats pels nadius americans. De fet, els indis van descobrir
la universalitat del cercle a causa
de la seva estreta relació amb les
forces de la natura. Aquesta figura, per tant, "representa l'acolliment, la llar i la base de la vida.
Per les seves rodoneses físiques,
és un reflex de la Terra, que ens
acull a nosaltres com una gran
mare", afirmen des de l'empresa
Washakie, en referència a l'indi del
qual prenen el nom.
Per tot plegat, el logotip de
Washakie porta les lletres dins
d'un cercle. sERGIO carrillo

MOLLET.
L'Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental i la Federació
d'Associacions de Veïns de Mollet
del Vallès organitzaran dijous 4
d'abril (19 h) una taula rodona al
Casal Cultural de Mollet per parlar sobre les cooperatives i l'economia social i solidària (ESS).
Sota el nom Cooperativitzem el

Baix Vallès! Com integrar-nos en
l’ESS, es debatrà amb diversos referents comarcals sobre per què
les cooperatives són la forma d’organització més democràtica, justa i
solidària, i una potent alternativa
al capitalisme desenfrenat. Els assistents també descobriran què cal
fer per crear una cooperativa i com

l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental acompanya en tot el procés.
Els ponents seran David Cos,
president executiu de l’Escola
Sant Gervasi; Ramon Torrents,
soci de Som Contrapunt SCCL;
Montse Lamata, sòcia d’Ensó i
membre de l’Ateneu Cooperatiu, i
Adrià Soler, tècnic de contractació
de l’Ajuntament de Martorelles.
I tot plegat serà moderat per Pol
Ansó, president de l’Associació de
Veïns de Gallecs. L'assistència és
gratuïta i oberta a tothom.
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L’APARADOR

DE LA SETMANA

LLAR D'AVIS CAL GARRET
Carrer Sant Jaume, 84. Sant Fost. Tel. 93 570 81 85
www.llardaviscalgarret.com / llardaviscalgarret@yahoo.com

Remei Niubó Saleta fa els seus
100 anys a la Llar d'avis Cal Garret
La Remei, una dona molt estimada a Sant
Fost i aficionada a les excursions de muntanya, va complir el dimecres 100 anys. Amb
motiu d'aquest dia tan especial per a ella,
Montserrat Sanmartí, alcaldessa de Sant
Fost li va fer lliurament de la medalla centenària, així com una placa commemorativa

de l'Ajuntament i un ram de flors.
A més, l'acte especialment emotiu celebrat a la Llar d'avis Cal Garret, va comptar
amb un repertori de cançons a càrrec dels
cantaires de la Casa Bastinos. La Remei va
néixer l'any 1919 a Sant Fost i es va dedicar
a brodar durant 40 anys.

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
EST.
FRANCIA.
72m2, Primero sin
ascensor, 2 habitaciones, baño,
cocina, lavadero, salón, terraza.
Ventanas de aluminio, puertas de
haya, suelo gres.
Calefacción. Certificación energética: G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
PISO DE 75M2
EN MOLLET. CAN
PANTIQUET. Finca con ascensor,
3
habitaciones,
baño con plato
de ducha, cocina con lavadero,
comedor, suelos
de gres, ventanas

de aluminio, calefacción. Certificación energética: E.
Ref. JV14065. PVP:
169.500 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO DE 104M2
EN MOLLET. CAN
BORRELL. 3 habitaciones, baño y
aseo, cocina office
reformada, lavadero, salón-comedor de 24m2
con salida a balcón. Calefacción.
Parking. Certificación energética: E.
Ref. JV14070. PVP:
239.000 euros. Tel.:
93 579 33 33.
PLANTA BAJA PARETS. EIXAMPLE.
73m2. Ideal inversores. 3 habitaciones, comedor,
terraza de 17 m2,
baño, cocina of-

fice,
lavadero.
Calefacción y aire
acondicionado. Certificación
energética:
G.
Ref. JV13745. PVP:
135.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO DE 56M2 EN
MOLLET. ESTACIÓN
NORTE. 1º real sin
ascensor. Junto a
estación de tren.
Cuenta con 3 habitaciones, baño con
plato de ducha,
salón con salida
a balcón, cocina,
lavadero. Suelos
de gres. Certificación energética: E.
Ref. JV14084. PVP:
115.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
ÁTICO DE 109
M2 CON TERRAZA EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.

Finca sin ascensor. Consta de
3
habitaciones,
baño, cocina, salón-comedor, lavadero. Suelos de
gres, ventanas de
aluminio,
calefacción. Certificación energética: F.
Ref. JV14133. PVP:
139.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
CAN
BORRELL.
99m2. Situado en
magnífica
zona
cerca de todos los
servicios. Finca con
ascensor, cuenta
con 3 habitaciones, baño, amplio
salón. Calefacción,
A/A.
Certificación energética: E.
Ref. JV14088. PVP:
148.000 euros. Tel.
93 579 33 33.

ÁTICO DE 101M2
CON TERRAZA EN
MOLLET. COL·LEGIS NOUS. Finca
con ascensor. Vivienda exterior de
4 habitaciones, 2
baños, terraza de
70 m2. Cuenta con
suelos de gres,
ventanas aluminio. Certificación
energética:
G.
Ref. JV14099. PVP:
220.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PLANTA BAJA DE
90M2 EN SANT
FOST. En el centro, con terraza de
25m2, consta de 3
habitaciones, cocina y baño reformados, lavadero,
calefacción y A/A
en toda la vivienda. Certificación
energética:
G.

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

Ref. JV14115. PVP:
214.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
LLOGUER
DESPATX DE 84M2
A L'AVINGUDA LLIBERTAT DE MOLLET, a prop de
l'Ajuntament. Primera planta amb
molta llum. Vestíbul + 3 despatxos
amb
modernes
mampares de separació i climatització fed-calent.
Alta vigent de llum
i aigua. PVP: 450
euros. 606 30 51 03.

SEÑORA
CON
PENSIÓN
FIJA
NECESITA HABITACIÓN en casa
jubilado en Vallés
Oriental o Maresme. Tel. 678 350
973.
SENYORA
AMB
PENSIÓ FIXA NECESSITA HABITACIÓ a casa jubilat
a Vallés Oriental o
Maresme. Tel. 678
350 973.
SERVEIS
S’OFEREIX AUTÒNOMA per portar

SE PRECISA
AYUDANTE DE
CAMARERO PARA
FINES DE SEMANA
Interesados enviar CV por email a:

lespruneres@yahoo.es

comptabilitats /
fiscal / impostos, a
pimes i autònoms.
Telèfon de contacte: 651 04 00 07.

SE VENDE FIAT
500 1.3, 70 CV, any
2013. 67.413 km.
PVP: 7.800 euros.
Telèfon de contacte: 630 06 59 90.

MOTOR
SE HACEN TRANSPORTES CON FURGONETA.
Vallès
Oriental (Mollet,
Parets...) Precio
asequible. Teléfono 632 04 50 66.
OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110 CV.
Año 2000. 237.827
km. PVP: 2.200 euros. Teléfono 630
06 59 90.
TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. PVP:
8.300 euros. Teléfono 630 06 59 90.

MINI ONE 1.6D.
90 CV, any 2013,
95.669 km. PVP:
11.500 euros. Telèfon 630 06 59 90.
FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:
4.500. Telèfon 93
593 26 44.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eur.
Telèfon de contacte: 93 593 26 44.
FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. PVP:
8.100 euros. Telé-

fono 93 593 26 44.
RELAX
TRES CHICAS TE
ESPERAN EN CASA
DE RELAX lo hacen todo sin prisas
menos griego. Hacemos duplex dos
chicas media hora
por 60€ una blanca
y una morena o dos
morenas. Mollet
del Vallès. Teléfono
93 138 27 10.
CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
Susi.
Madurita,
50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural y hago todo
tipo de servicios.
698 233 361.
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OPINIÓ

Casandra i el poder

Editorial

POBLES DE RIBERA

ROSA

L'aspecte dels rius de la conca del Besòs –Congost, Mogent i Tenes– ha
canviat radicalment en les últimes dècades. Els esforços fets pels organismes
gestors, com és el cas del Consorci Besòs Tordera, però també els de la
ciutadania i les empreses que s'han conscienciat de la importància de la
recuperació dels rius, han estat clau perquè la qualitat de l'aigua sigui la que
és actualment. Però aquesta és només una de les parts. L'existència de flora i
fauna autòctona d'aquests entorns fluvials són indicadors de la seva bona
salut i, precisament, cap aquí s'adrecen els esforços en els darrers anys.
Aquesta setmana, el Consorci Besòs Tordera presentava el Pla de Gestió
Xarxa Natura 2000 del riu Congost, un pla d'acció que, a partir d'una diagnosi
detallada d'aquests rius i les seves lleres, indica les accions a executar per
preservar l'estat de conservació dels hàbitats, potenciar la connectivitat
ecològica i treballar per al reconeixement social dels valors naturals de l'espai.
Els pobles del Baix Vallès són pobles de ribera que s'han vist forçats a donar
l'esquena al riu per la concentració d'indústries i infraestructures al seu entorn.
S'apropen eleccions municipals, i serà interessant veure si els programes dels
partits polítics tenen en compte els seus rius i proposen accions concretes
perquè siguin uns espais de convivència més als municipis.

A peu pla

ENDERROCS

A

quests dies s’està enderrocant el Tabaran; per ara només
s’enruna la part que albergava
l’enyorat teatre i sala de ball, on
la gent de Mollet de diverses generacions hi
passaren moltes estones de lleure. Un esfondrament de fa poc més d’un any va precipitar la decisió de tirar a terra la part de
l’històric edifici que és de propietat municipal. Per desenvolupar urbanísticament l’espai cal un acord amb la resta de propietaris
que ara tenen la pressió de noves possibles
afectacions estructurals. Tant de bo, passades les eleccions municipals, s’encarrili una
sortida al litigi.
Un altre edifici molletà que s’està enderrocant aquests dies és el que va acollir durant dècades el sindicat agrícola. Un local
inaugurat l’any 1945 i que va ser un dels
centres neuràlgics de la pagesia molletana,
davant de Can Mulà i al costat de l’antiga
bàscula, prop dels Quatre Cantons. Portava
molts anys tancat. A principis dels 90 havia funcionat com a magatzem d’Hortec, la
primera cooperativa de Catalunya de productors d’agricultura ecològica. Potser hem
passat manta vegades per davant de l’edifiEditora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

JAUME NORÓ
Mestre
ci sense parar esment en un conjunt de rajoles que indicaven el seu caràcter pagès:
un Sant Isidre mirant el cel, mentre un
àngel li fa la feina tot menant un parell de
bous que solquen el tros amb una arada.
Les rajoles ja no hi són, algú les ha salvat
de l’enderroc. Aniran a parar a una col·lecció particular o tornaran a lluir a una nova
façana, per fer-nos memòria del passat
d’aquell indret?

Tant de bo es pogués
transformar el paisatge polític,
igual que es transforma l'urbà,
fent caure l'obsolet règim
instaurat en el postfranquisme

Enderrocs i més enderrocs, fer caure per
tornar a aixecar, així es transforma el paisatge urbà. Tant de bo es pogués transformar el paisatge polític fent caure l’obsolet
règim instaurat durant el postfranquisme.
Aviat tindrem dues oportunitats per decidir si atorguem el vot a candidatures que
poden remoure el poder, i fer canvis al
panorama polític, o per contra, contribuïm
a apuntalar una precària democràcia.
sommollet.cat

somparets.cat

MARTÍ I CONILL
Sumem Esquerres a Parets

E

l nom de Casandra a més de ser
molt bonic és representatiu de
força i la determinació. A Parets
tenim la sort que a les properes
eleccions municipals la llista de Sumem Esquerres a Parets estarà encapçalada per una
dona amb aquest nom: Casandra Garcia.
Casualment el 1979 també hi va haver en
el nostre poble una llista unitària d’esquerres, com avui és Sumem Esquerres a Parets.
També va haver-hi només una llista liderada per una dona, jo mateixa. I com en aquell
moment en què el nostre poble va dipositar
la seva confiança en aquell projecte, estem
segurs que ara la història es repetirà. Perquè la historia tendeix a fer-ho, i alguns
cops per a bé.
A Parets 40 anys després el poble tindrà
una altra dona alcaldessa, una bona notícia
per a tothom. Amb una dona al capdavant
vàrem transformar Parets aleshores i ho
farem ara de nou.
Feminitzar la vida pública és una necessitat, però ser dona per si sol no és pas un
mèrit. Però si a això hi sumem experiència,
joventut, formació i ganes de treballar per
la cosa pública, tenim la candidata ideal.
Les dones de Parets hem de valorar si votar una dona a les properes eleccions municipals val o no la pena. Jo no en tinc cap
dubte.
El feminisme de Sumem Esquerres a

Parets va més enllà de l’incloure dones a
la llista. El nostre feminisme és el de tenir
en compte les dones en tot el nostre programa, no només a una part per tenir-nos
contentes. Estem convençudes que el futur és de les dones, que les dones volem la
diversitat en tot i no pas la competitivitat
perquè la competitivitat ens fa a tots més
vulnerables.
Perquè Parets millori, homes i dones ens
hem de sentir a gust al lloc on vivim. Units
som més forts i la Casandra ho ha aconseguit. Ha aconseguit diversitat i no competitivitat. Això es el que representa, entre

El futur és de les dones perquè les
dones volem la diversitat en tot i
no pas la competitivitat que ens fa
a tots més vulnerables

altres coses, Sumem Esquerres a Parets el
projecte de Sumem Parets (Podem), Nova
Opció per Parets (NOPP), Parets en Comú i
Més, Moviment d’Esquerres.
Casandra és nom de sibil·la troiana. Així
s’anomenava la filla del rei Príam. Era vident, lúcida, crítica, independent i lloava les
dones del seu entorn. Basant-se en aquesta
figura l’autora Christa Wolf, va escriure fa
un temps un llibre preciós titulat Casandra.
Aquest llibre posa de manifest que la història l’han escrit els homes. Malauradament,
la dona hi està absent. Però això ha de canviar, perquè fins aquí podíem arribar, les
dones tenim massa que aportar.

Bústia
Resposta al sr. Pere Àvila
En el SomMollet del 15 de març d'enguany,
en l'apartat de la bústia del número 876, es
publicava un escrit del senyor Pere Àvila,
de Martorelles, on es lamenta de la dissolució de l'antiga Convergència i on posa, en
referència a la mateixa Martorelles, que a
hores d'ara va perdent protagonisme, un
protagonisme que passa a ERC.
Vull matisar el seu text. És veritat que
els Llonch, juntament amb altres persones,
hem estat des del pricipi a CDC de Martorelles com una eina per servir el poble i,
de retruc, el país. Pensàvem que davant
l'exemple d'honestedat, integritat i eficàcia
ampliaríem la base de la gent que volgués
un país lliure. Quan CDC va perdre les seves arrels, per dignitat, plegàrem de la dita
somlallagosta.cat

Convergència i vam fundar ERC Martorelles.
Sr. Àvila, vostè veurà que en els diaris
surt que deixaran sortir de la presó el fill
de Pujol, i dels detinguts del procés, pregunto, per què no els deixen sortir també?
No convé que aprofundeixi, més val
no dir res, però sí que tenim clar que per
seguir fent passos endavant i mentre no
s'aconsegueixi fer un sol partit agrupant
totes les forces independentistes, la millor
opció a Martorelles és ERC.

josep llonch milagro / martorelles

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies.
En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

sommontornes.cat
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Presentació de '100 històries del córrer' a L'Illa

El Karate Mollet Team, a l'europeu

La llibreria L'Illa de Mollet acollirà, dimarts (20 h), la presentació
del llibre 100 històries per córrer. L'autor, el conegut periodista
esportiu de TV3 Xavier Bonastre assistirà a l'acte, juntament amb
el seu company a la televisió catalana, el periodista molletà Jordi
Fandiño, que serà l'encarregat de conduir la presentació de l'obra.

El Club Karate Mollet Team va participar al
campionat europeu de Karate Kyokushinkai
WKB 2019. Carla Jiménez, en aleví, va ser
campiona d'Europa en Kata Kyokushin.
Marina Gil i Marina Salguero, van ser quartes.

ATLETISME L'ATLETA DEL CLUB ATLETISME MONTORNÈS ELOI CABEZAS VA SER PRIMER A LA CURSA 6K

Radouane Nour i Sílvia Segura
s'imposen a la 26a Mitja Montornès
ONA CERVERA

L’atleta Radouane Nour, del Club
d’Atletisme La Sansi, es va proclamar diumenge campió de la
26a edició de la Mitja Montornès-Montmeló-Vilanova-la Roca,
amb una marca d'1 h 11'17''. I,
en categoria femenina, l’atleta
vallesana Sílvia Segura, del Club
d'Atletisme Les Tortugues de la
Garriga, es va imposar amb un
temps d'1 h 23'28''. Per la seva
part, darrere de Nour, el corredor
Gerard Garrote, del CA Figueres,
va assolir la segona posició del
podi, amb una marca d'1 h 13'
38''; i Carlos Sáez, del Fraikin Granollers, va fer el tercer lloc al podi,
amb 1 h 14' 17''.

Eloi Cabezas va guanyar la 6 Km

A la mateixa hora de sortida de
la mitja, a les 10 h, va arrencar la
14a edició de la cursa dels 6 km,
que va compartir el mateix recorregut als primers quilòmetres,
fins que la Mitja va continuar cap
a la Roca i els 6 km van enfilar la
recta de la meta.
En aquesta prova, va ser Eloi
Cabezas, del Club Atletisme Montornès, qui es va imposar, amb un
temps de 19’ 21''. I el van seguir
Janne Pietilainen (del CA Parets),
amb 19’ 36’’; i Elías Pérez (Running Mataró) amb 20' 04''.
En categoria femenina, Gema
Barrachina, del Rios Running

RADOUANE NOUR Va creuar la línia de meta amb un crono d'1 h 11' 17''
Team, va liderar la prova, amb un
temps de 20' 32''. Silvia González
(CD Naturgy) va creuar en segona
posició la línia de meta, amb 25'
14''; i tercera va ser Eva Pérez
(Cirsa Running Club), amb un crono de 25' 16''.

Uns 2.300 corredors en total

La 26a Mitja Montornès-Montmeló-Vilanova-la Roca va tenir un
augment de participació respecte
a l'any passat. Tal com asseguren

des de l'organització de la prova,
enguany hi ha hagut una xifra d'uns
2.300 inscrits entre totes les proves.
A més, aquesta edició es presentava
amb la novetat de les noves categories pels atletes més veterans, amb
categories per 61-70anys, 71-80
anys i més de 81anys.
Un dia abans, dissabte, es va celebrar la Mini Solidària, una cursa
per a nens i nenes nascuts entre
el 2006 i 2016; que, enguany, va
arribar a la 12a edició; i on van

CURSA POPULAR

Diumenge se
celebra la 33a
Cursa Escolar
Anselm Clavé
MOLLET. Aquest diumenge, se celebra la 33a edició de la Cursa
Escolar Popular Anselm Clavé,
memorial Heliodoro Jiménez. La
cursa popular constarà d'un recorregut de 3.600 metres, i, com
a novetat, començarà a les 9.30 h.
A continuació es faran les proves
de les 17 categories infantils. La
sortida i l'arribada serà al carrer
Berenguer III, 146, davant mateix
de l'escola. En aquesta tradicional
cursa hi participaran els col·legis
de la ciutat i de l'entorn, així com
un gran nombre de persones del
municipi en les seves respectives
categories.
A banda de participar a la cursa,
les persones que ho desitgin podran donar sang en un espai habilitat per la Creu Roja.

ESCACS

participar uns 450 nens i nenes.
La Mitja va arrencar diumenge a
les 10 h, des de la Zona Esportiva
Municipal Les Vernedes, de Montornès del Vallès. I, com cada any,
va constar d’un recorregut de 21
quilòmetres per la vall del riu Mogent, passant per Montmeló, Montornès i Vilanova del Vallès, fins
a arribar a la Roca del Vallès. Des
d’aquí, es tornava a Montornès,
fins a l’arc de meta, situat molt a
prop del de sortida.

El club Penya Mollet
es juga l'ascens
MOLLET. El club Penya d'Escacs
Mollet es disputarà l'ascens a la
Segona Divisió Catalana aquest
diumenge a les 10 h contra el
Masnou. Si ho aconsegueix, Mollet
serà l'únic municipi de Catalunya
–excepte Barcelona– que té més
d'un club d'escacs en les categories superiors de l'àmbit català.
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AUTOMOCIÓ

DR Automoción un taller El cinturó de
amb atenció personalitzada seguretat

El David i el Rafa són els dos germans
que estan darrera de DR Automoción. Des de fa més d'un any aquesta
empresa ubicada a Montornès del
Vallès està especialitzada en reparació de vehicles de totes les marques i
els models. Així mateix també està especialitzada en reparacions de noves
tecnologies de l'àmbit de l'automoció.
Quelcom necessari en un moment en
el qual els cotxes quasi sempre integren elements tecnològics.
Els seus serveis passen per la mecànica, la planxa, la xapa i la pintura,
l'electricitat o els neumàtics. Però
també cal fer menció a la seva maquinària exclusiva, difícil de trobar a la
zona, per a la revisió de caixes de can-

vi automàtiques.
Sens dubte una oferta immillorable a la qual s'ha d'afegir el seu servei
d'atenció al client personalitzat. Per
al David i el Rafa, cada persona que
entra per la porta del seu taller és diferent i per això cal atendre les seves
necessitats de forma individualitzada.
No en va, DR Automoción ha estat distingit per l'asseguradora Mapfre com
un taller de confiança al que adreça
els seus clients.

DR AUTOMOCIÓN

Av. Onze de Setembre,29
MONTORNÈS DEL VALLÈS
Tel. 93 568 20 50
www.drautomocio.com

El cinturó de seguretat és un dels elements potser més simples però més
efectius a l’hora de preservar la vida
dels passatgers d’un vehicle en un
eventual accident.
Aquest element només aplica un
suport fix que impedeix que la inèrcia
desplaci les persones per l’aire en cas
d’una col·lisió. Però no sempre n’hi ha
prou de posar-se’l. També cal saber
ajustar-lo. Per això cal seguir els següents consells.
Pel que fa a la posició del seient,
cal destacar aquests –sobretot els
davanters– han d’estar el més drets
possibles. El conductor, a més, no ha
de permetre que el copilot reclini el
seient mentre el cotxe estigui en moviment, perquè un xoc podria causar
que llisqués pel seient sota el cinturó
i es produïssin ferides considerables i
fins i tot la mort.
El cinturó a més de cordat ha d’estar
el més cenyit possible al cos.
El cinturó no ha d’estar doblegat ni
presentar plecs en cap zona.
Si el cinturó permet l’ajustament en
altura, assegureu-vos que creui per sobre de l’espatlla i comprengui tota la
part superior del tors.
La part que creua sobre la cintura ha
d’estar tan baixa com sigui possible,
pràcticament contra les cames. Això és
especialment important en dones embarassades. amic - tot sant cugat
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MEMÒRIA HISTÒRICA MÉS DE 24.000 IMATGES DE DUES ANTIGUES REVISTES LOCALS

ALPINISME ACLIMATACIÓ PER AL REPTE 3X2X8000

L'Arxiu Comarcal ingressa el
fons de 'Comarca Deportiva'

Sergi Mingote corona el cim
del volcà més alt del món
en l'expedició als Andes

L'ACVO està arxivant les imatges de l'antiga revista esportiva,
que inclou fotografies dels clubs de poblacions del Baix Vallès
L'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental va ingressar recentment el fons
fotogràfic de la revista Comarca
Deportiva, una antiga revista –ja
desapareguda– d'esports d'àmbit
local, que es va editar a Granollers
entre els anys 1964 i 1987, i que
informava sobre l'actualitat dels
diferents clubs que hi havia al
municipi i d'altres poblacions del
Vallès Oriental, Vallès Occidental,
Osona, Moianès i la Selva.
A dia d'avui, l'Arxiu ha comptabilitzat més 4.000 fotografies
ingressades en format positiu i
d'altres en negatiu, tot i que encara "s’està fent un recompte exhaustiu", asseguren des de l'entitat vallesana.
Aquestes imatges formen part
del mateix fons de la revista Sport
Comarcal, que ja va ingressar fa
uns mesos a l'ACVO, ja que aquesta revista –editada entre el 1990
i el 2011– era la continuadora
de Comarca Deportiva i Deporte
Vallesano. El fons de l'Sport Comarcal conté al voltant de 20.000
positius, i per tant, si se suma tot,
el fons conjunt fotogràfic esportiu
supera les 24.000 imatges.
Les poblacions del Baix Vallès
que tenen fotografies dels seus

ARXIU COMARCAL

LA PLANTILLA del Club d'Hoquei Mollet de la temporada 1981-1982
clubs i esportistes són la Llagosta
(200 positius aproximadament),
Martorelles (310), Mollet del
Vallès (1.150), Parets del Vallès
(1800), Sant Fost (790), i també de Santa Perpètua de Mogoda
(350). I els esports més representats són el futbol, l’handbol, el bàsquet, el futbol sala, el ciclisme i el
motociclisme.
Però també n’hi ha d’hoquei, patinatge, voleibol, gimnàstica, natació, tennis, muntanyisme, rugbi i
petanca, entre d'altres.

La majoria de fotografies són
del període 1980-2010 –incloent
les de l’Sport Comarcal–, tot i que
també hi ha algunes de la dècada
dels 60 i de la dels 70.
Tal com explica el director de
l'Arxiu, Xavier Pérez, després de
finalitzar el recompte de fotografies de la revista Comarca Deportiva es procedirà a escanejar i a
digitalitzar les imatges. Posteriorment, "es durà a terme un procés col•laboratiu amb la finalitat de poder identificar tots els
equips i entitats esportives, i els
anys als quals corresponen, per
poder classificar les fotografies
de forma correcta", explica Xavier Pérez. "És una feina que durarà mesos", afegeix. Després, per
últim ja es podran fer còpies i qui
vulgui podrà veure les fotografies
visitant l’ACVO. NIL ARTIAGA

PARETS. L’alpinista paretà Sergi

Mingote va coronar divendres
el volcà més alt del món, l’Ojos
del Salado, situat a la serralada
dels Andes. Ho va fer en la seva
expedició a terres xilenes, on va
viatjar juntament amb cinc companys més per preparar-se i aclimatar-se per al seu pròxim repte
al Nepal: l’ascensió a l’Everest
(8.848 m), al Lhotse (8.516 m) i al
Kanchenjunga (8.586 m), dins del
projecte solidari 3x2x8000, per
completar els sis 8.000 i batre el
rècord Guinness.
L’Ojos del Salado té una altitud
de 6.891 metres; i, a més de ser
el volcà més alt del món, és considerat el segon cim més alt de

MINGOTE A L'OJOS DEL SALADO
l’hemisferi sud, només superat
pel mític Aconcagua. Mingote va
coronar el volcà després d’haver
pujat, feia només uns dies, al Siete
Hermanas (4.862 m) i al volcà San
Francisco (6.040 m). NIL ARTIAGA

KARATE RESULTATS HISTÒRICS AL CAMPIONAT DE CLUBS 2019
karate montornès

13 podis i 7 ors del Karate Montornès
El Club Karate Montornès va aconseguir uns resultats històrics al
Campionat de Catalunya de Clubs 2019, disputat el dissabte 23 de març
a El Prat del Llobregat. L'entitat va assolir 13 podis i es va penjar fins a 7
vegades la medalla d'or en els equips infantil, juvenil, júnior, sènior
masculí, tècniques sènior i sènior femení (en 2 ocasions).
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BÀSQUET | Primera Categoria Masculina ELS MOLLETANS ESTAN MÉS A PROP DE L'ASCENS

El Sant Gervasi visita el Montgat
en el duel entre primer i segon
ONA CERVERA

MOLLET. L’equip sènior masculí del

Sant Gervasi visitarà dissabte (16
h) la pista del Montgat, el segon
classificat de la lliga, en el partit
corresponent a la 22a jornada de
la Primera Categoria Masculina. El
Sanger, tot i perdent, mantindrà el
lideratge de la competició regular,
ja que suma 18 victòries, 3 més
que el seu perseguidor.
L'últim triomf va ser diumenge
a casa contra el Pineda de Mar, per
82-71. Els molletans van jugar un
partit molt seriós i molt disputat.
Al final del primer quart, només
guanyaven d'un: 21-20. Aquesta
diferència va anar augmentant de
mica en mica: 43-39 al descans,
62-56 al final del tercer període,
i nou d'avantatge a la fi del matx.
Amb aquest resultat, el Sanger
està molt a prop de certificar l'ascens matemàtic a la Copa Catalunya, a falta de cinc jornades perquè s'acabi la lliga.
El seu entrenador, Jordi Grau,
explica que guanyant tres partits
ja serien primers matemàtica-

VICTÒRIA per 82 a 71 a casa contra el Pineda de Mar
ment, i que si aconsegueixen la
victòria contra el Montgat assegurarien "virtualment" la primera
plaça. "Tenim un bon marge",
afirma Jordi Grau, ja que "normalment pugen els dos primers
i el millor tercer", afegeix. "Contra el Montgat serà un partit
molt complicat, en una de les

Lliga EBA DISSABTE A LES 20 H REP EL SANTS AL PLANA LLEDÓ

El Recanvis Gaudí perd la
segona plaça a la lliga EBA
MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mo-

llet va caure derrotat dissabte a la
pista del Martinenc, per 90-72, en
el partit corresponent a la 22a jornada de la lliga EBA. Els molletans
van marxar per davant en el marcador al final del primer període:
17-20. No obstant això, els locals
remuntarien al segon temps, amb
un parcial de 21 a 13, i els visitants

no reaccionarien posteriorment.
Aquesta és la segona derrota
consecutiva dels homes de Josep
Maria Marsà, un resultat que fa
que els molletans perdin la segona plaça de la classificació i se situïn actualment tercers.
Dissabte a les 20 h, el Recanvis
rebrà el Sants (vuitè classificat) al
pavelló municipal Plana Lledó.

pistes més difícils de la lliga. Si
guanyem, pràcticament ja ho
tindrem", conclou.

El femení rep el Lliçà d'Amunt

El sènior femení rebrà diumenge
(18.45 h) el Lliçà d'Amunt, després d'apallissar a domicili l'Esplugues (43-68) diumenge.

HANDBOL

L'Handbol Vallag
s'emporta el
triomf en el derbi
LA LLAGOSTA. L’Handbol Club Va-

llag es va emportar els tres punts
de la pista del Joventut Handbol
dissabte, en el derbi llagostenc de
la Tercera Catalana, amb un resultat de 22-30, en el partit de la 21a
jornada del grup A. Tot i que els
locals es van avançar en el marcador, els visitants remuntarien ràpidament amb un parcial d’1-4. El
Vallag va augmentar la diferència
fins als cinc gols, un avantatge que
van mantenir fins al descans.
A la segona meitat, el conjunt
visitant va seguir mostrant la seva
superioritat i posant terra pel mig
en l’electrònic, arribant a assolir
un avantatge màxim de vuit gols.
Al final, 22 a 30 i cinquena derrota
consecutiva del Joventut Handbol,
que se situa cinquè a la classificació amb 21 punts. L’HC Vallag, per
la seva part, ocupa la segona plaça de la taula, amb 29 punts. Els
de Javi Iglesias jugaran el pròxim
partit contra el Sant Joan Despí,
mentre que el Joventut ho farà a
la pista del líder, el Sant Vicenç.

MOTOR
VICTÒRIA DEL FILIAL
DEL RECANVIS EN EL
Yago Domínguez
DERBI VALLESÀ (73-77) lidera l'Enduret
El CB Mollet B va aconseguir un
triomf molt valuós a la pista del CB
Granollers, en el derbi de la Copa Catalunya. Els molletans es van imposar
per 73 a 77, amb remuntada inclosa.
El filial del Recanvis va perdre els dos
primers quarts, però va aconseguir
capgirar l'electrònic a l'últim parcial.
El Mollet B és setè a la Copa Catalunya.
Dissabte a les 17.45 h rebran el líder de
la lliga, el Lluïsos de Gràcia.

MOLLET. El pilot molletà Yago Do-

mínguez lidera el Campionat de
Catalunya d'Enduret de motocross –és primer a la provisional
general–. En l'última carrera disputada, la segona del campionat,
Domínguez va tornar a quedar
primer, en aquesta ocasió a cinc
segons per davant del segon. El
proper enduro de Yago serà el 7
d'abril a Cuenca, en el Nacional de
Niños.

¿Persona dependiente?
Las personas con excesiva dependencia,
son inseguras, precisan de la aprobación
de los demás, sus decisiones las supeditan a la opinión de otros, con los que
incluso les costará manifestar un desacuerdo por temor a perder su apoyo o
aprobación, llegan incluso a hacer cosas,
aún y a pesar de no estar de acuerdo,
para no perder la aprobación y el consentimiento de los demás y si piensan,
actúan y se sienten así de forma constante, permanente en el tiempo y a pesar
de que sus circunstancias sean distintas,
su edad, y su entorno, son personas con
un severo trastorno de personalidad
dependiente. En definitiva son personas
inseguras, no se creen capaces para valerse por sí mismas y si pierden alguna
relación afectiva, rápidamente buscan a
otra para sentirse mínimamente bien.
¿Persona evasiva?
En el otro extremo nos encontramos con
los que evitan el contacto con los demás, se comportan de forma retraída
por temor a ser rechazados, despreciados, llegando incluso a inhibirse ante
cualquier decisión o actuación, tienen
mucha inseguridad en las relaciones
interpersonales, se sienten inferiores a
los demás, creen tener poca capacidad
para ser reconocidos por los demás y por
supuesto no se sienten preparados para
iniciar proyectos o asumir responsabilidades por lo que utilizan evasivas ante
cualquier circunstancia que les inquiete.
Ambos, tienen sentimientos de ineptitud,
son muy sensibles a la crítica y necesitados de seguridad, pero los dependientes buscan vínculos con los demás y los
evitadores se distancian por temor al rechazo y sólo se adaptarán si están seguros de que en un momento u otro serán
aceptados finalmente. Y como siempre
decimos, si estos rasgos de personalidad son inﬂexibles, permanentes y no se
adaptan a las circunstancias, entonces
hablamos de un trastorno de personalidad que requerirá tratamiento por un
psiquiatra y un psicólogo que realizarán
un diagnóstico completo pues, en ocasiones se esconde debajo de otro trastorno como una depresión, trastorno de
ansiedad, un TOC o un trastorno bipolar.

Dr. J. Rebordosa
Psiquiatra. Imbv

Gaietà Vinzia, 52. Mollet del Vallès
Tel. 93 570 03 65 | www.imbv.es

info@imbv.es
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Els comerços i serveis de proximitat

ELS TROBAREU A
Martorelles i Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL

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

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

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

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

T.935 705 462
F.935 796 123
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FUTBOL SALA EL CAN CALET VA CAURE CONTRA EL MONTSENY
ona cervera

Monràs participa al
Congrés de l'Esport
a les Grans Ciutats
MOLLET. L'alcalde de Mollet, Josep
Monràs, va participar al 1r Congrés Internacional de l'Esport a les
Grans Ciutats, celebrat a l'INEFC
de Barcelona. Monràs va defensar
la necessitat que les administracions locals, juntament amb les
entitats i associacions esportives,
siguin presents a la governança
de les polítiques públiques, tant a
nivell estatal com autonòmic. Per
a l'alcalde de Mollet, "es inqüestionable el paper que juguen
l'administració local i el teixit
esportiu en la promoció popular de l'esport i en la construcció i manteniment dels equipaments". Josep Monràs va ser
convidat a l'acte com a alcalde
"d'una ciutat amb un tradicional i permanent compromís
amb l'esport i la salut", asseguren des de l'Ajuntament.

NATACIÓ

Bons resultats de
Cabezuelo a l'estatal
PARETS. El nedador del CN Parets
Albert Cabezuelo va participar al
campionat estatal de natació, a
Gijón (Astúries). Ho va fer en cinc
proves: 1.500 lliures (10è), 800
lliures (7è), 400 lliures (10è), 400
estils (13è) i 200 lliures (9è), uns
resultats que des del club paretà
consideren "excel·lents".

FUTBOL Segona Catalana DESENS A LA CLASSIFICACIÓ

La UD Molletense continua
sense trobar el triomf a casa
ona cervera

Parets i Can Calet s'enfronten dissabte
El Parets FS i el Barri Can Calet CFS es veuran les cares aquest dissabte a
les 19.30 h al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez Oliver de Parets.
Els paretans arriben amb més bones sensacions després de golejar per
2-5 el Sant Andreu Sagrera; mentre que els de Sant Fost van perdre l'últim
partit a casa contra el Montseny per 2 a 4, un resultat que fa que se situïn
novens amb 23 punts. El Parets, per la seva banda, en suma 27 i és sisè.

Segona Nacional VAN PERDRE AMB CONTUNDÈNCIA (5-2)

La Concòrdia perd el lideratge
LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia
va perdre el lideratge de la Segona
Divisió Nacional Femenina, després de perdre amb contundència
en l'última jornada. Una derrota
força inesperada per 5-2, a la pista
del FS Ripollet, equip que havien
eliminat anteriorment a la Copa
Catalunya. Aquest resultat fa que
les llagostenques perdin el lideratge –són segones amb 52 punts–,
ja que el seu antic perseguidor, el
Mecanoviga Eixample, no va dei-

xar escapar el triomf a la pista del
Vallirana. Contra el Ripollet, les de
Dani Mosteiro van encaixar l'1-0 a
la primera part, però empatarien
abans del descans (1-1). A la segona meitat es va tornar a avançar el
conjunt ripolletenc i va encarrilar
el partit amb dos gols més. Les visitants, llavors, farien un gol més,
però ja no tindrien opcions.
Dissabte (17.30 h), les llagostenques rebran al CEM El Turó el
Joventut Elx, cinquè a la taula.

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

ELS D'ANTONIO FILGAIRA no guanyen a casa des de la 19a jornada
MOLLET. La UD Molletense no va
poder passar de l'empat a zero al
municipal Zona Sud contra el Premià, en el partit de la 26a jornada
del grup 2 de Segona Catalana.
Tot i haver aconseguit bons resultats com a visitants en els últims partits, a casa la dinàmica és
totalment diferent: els molletans
no guanyen un partit al seu camp
des de la jornada 19 –contra el

Young Talent de Badalona–.
Aquest diumenge, a les 12 h, els
d'Antonio Filgaira intentarant novament fer-se amb els tres punts
a fora de casa, aquesta vegada al
camp de l'Atlètic Sant Pol, 16è
classificat amb 24 punts.
UD MOLLETENSE
CE PREMIÀ

0
0

El Mollet rep el Young Talent
MOLLET. El CF Mollet UE rep la visita del Young Talent de Badalona
diumenge a les 12 h, en el partit
corresponent a la 27a jornada
del grup 2 de Segona Catalana.
Els molletans disputaran aquest
partit com a tercers classificats
amb 47 punts, a 8 del Turó Peira,
que marca la promoció d'ascens,
i amb un partit menys. El Young
Talent, per la seva banda, és 14è
classificat amb 25 punts.
En l'últim partit de lliga, el

CF Mollet va caure al camp del
Valldoreix per 2-0. Els locals es
van avançar al minut 17 de partit, amb una diana obra de James-Henry Lindsay; i, al 89, després que els rojos es quedessin
amb un home menys per l'expulsió del porter Erik Ayala, el Valldoreix marcaria el segon.
VALLDOREIX FC
CF MOLLET UE

2
0
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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

Vipra Vallès ofereix instal·lacions
i manteniments personalitzats
Agustí i Francisco Villuendas
són els dos germans socis de
Vipra Vallès que fa uns quatre
anys van engegar el negoci
d'instal·lacions i manteniments a Montornès. Tanmateix, els seus serveis abasten
molt més enllà del municipi
baixvallesà, i és que arriben
arreu del Vallès Oriental,
però també a Barcelona i fins
i tot al Maresme.
Encara que Vipra Vallès sigui una
empresa encara jove, els dos socis tenen una llarga experiència en l'ofici:
en Francisco fa una vintena d'anys que
hi treballa i l'Agustí, més de quinze.
Entre els serveis que ofereix l'empresa hi ha tota mena d'instal·lacions
i manteniments: d'electricitat, d'aigua, de gas, de calefacció, de climatit-

zació o de fibra òptica. Però també en
destaquen els de plaques solars i fotovoltaiques i els de punts de recàrrega
de vehicles elèctrics. En aquest darrer, amb una formació específica per
a portar-ho a la pràctica, "fem tota la
instal·lació tant a comunitats com
a domicilis", expliquen.
Agustí Villuendas, gerent de Vipra
Vallès, assegura que "fem un asses-

Com netejar mobles tallats
Per mantenir en perfecte estat els mobles tallats cal ser bastant pacients. Si
tenen poc tallat, no hi haurà problemes, però si el moble és més antic o el
seu disseny conté moltes formes diferents, potser costa més feina.
En aquests mobles, la pols i la brutícia s’acumulen en ranures i escletxes de difícil accés. Per això, el mi-

llor remei és utilitzar un bon raspall
–preferiblement petit, perquè pugui
accedir a les zones més delicades–.
Una bona idea és utilitzar un raspall
de dents.
Ara bé, primer cal passar un drap sec
per eliminar la pols més immediata i
després passar el raspall per les zones
més complicades. Tot seguit, un pot de

sorament molt personalitzat
als nostres clients" i que "el
nostre tracte amb ells és molt
pròxim". Davant de cada comanda, "fem un estudi de què
necessita i què vol el client, i
els hi assessorem".
Per contractar els seus serveis se'ls pot trucar per telèfon,
però també disposen d'una oficina al número 16 del carrer Sol
de Montornès del Vallès. Allà prenen
les dades de les demandes dels clients
per posar-s'hi a treballar al més aviat
possible.

VIPRA VALLÈS

Carrer Sol, 16 - MONTORNÈS
Tel. 606 017 060 - 678 080 665
vipravalles@gmail.com

cera per a mobles ajudarà que brillin.
Com a darrer pas, s'ha d’eliminar
l’excés de cera, que s'aconsella fer amb
un drap mullat en una solució d’aigua i
vinagre. Per fer aquesta barreja és suficient d’afegir una tassa d’aigua i una altra de vinagre. Per últim, s'ha d'eixugar
amb un drap sec i suau, que no deixi
anar pelussa. Amb aquests passos, els
vostres mobles tallats brillaran com el
primer dia i la brutícia desapareixerà.
amic - tot sant cugat
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Cap de setmana de cinema a la Fiveller

6a marxa popular a Martorelles

L'Ajuntament de Mollet projectarà a la Sala Fiveller dues noves
pel·lícules aquest cap de setmana. El dissabte a les 18 h serà el torn
de la cinta Viudas del director Steve McQueen i el diumenge a les 12 h es
podrà veure la pel·lícula Animales fantásticos. Los crimenes de
Grindelwald. En els dos casos el preu de l'entrada és de 3 euros.

Ja estan a la venda al pavelló d'esports i a
Serveis Socials per 7 euros, les inscripcions
a la 6a marxa popular de Martorelles que es
celebrarà el 5 de maig. L'activitat tindrà un
recorregut de 13,2 i un altre de 7,2 km.

HISTÒRIA ES CELEBREN 20 ANYS D'AQUEST EQUIPAMENT MOLLETÀ QUE VA NÉIXER L'ANY 1999 I QUE TOT I MOMENTS DIFÍCILS ÉS UN PILAR CULTURAL DE LA CIUTAT

Vint anys de Museu Abelló: de l'origen
a l'era digital passant per la crisi
MOLLET. Dues dècades, 20 anys,

1.040 setmanes, 7.300 dies.
Aquest és el temps que porta
obert el Museu Abelló de Mollet.
El 27 de març de 1999 es van obrir
les portes de l'equpament amb les
5.804 peces que va llegar el col·
leccionista molletà Joan Abelló a
la ciutat el 1996. Tres anys després de la inauguració es va obrir
La Casa del Pintor i el 2006 es van
incorporar 4.000 noves peces a la
col·lecció molletana. En tot aquest
temps, el museu s'ha consolidat
com un equipament de primer ordre a la ciutat i en el futur espera
poder inaugurar El Taller del Pintor, les obres de remodelació del
qual, segons explica Pepa Ventura,
la directora de l'equipament, "van
haver d'interrompre's amb l'arribada de la crisi".
En aquest sentit, el Museu Abelló com altres equipaments culturals de Catalunya, tampoc va
escapar dels anys de la depressió
econòmica. "Vam arribar quasi
al nivell de voluntariat", explica
Ventura. "Amb tot vam preferir
oferir menys exposicions i de
la mateixa qualitat que seguir
fent el nombre de mostres que

fèiem", afegeix la directora.
Ara mateix, el pressupost del
museu ja no va de baixa com en
els anys centrals de la crisi, però
tampoc s'han recuperat els nivells
de subvenció dels anys anteriors
a 2009. "La crisi ha vingut per
quedar-se", diu Ventura. Gran
part del finançament del museu
arriba per mitjà de l'Ajuntament –
uns 400.000 euros anuals segons
Ventura– encara que també hi ha
inversió per part de la Generalitat
i la Diputació. Una part de la recaptació també s'aconsegueix de
la venda d'entrades.

El futur del museu

En un món en el qual l'oferta cultural s'ha incrementat exponencialment, el futur del Museu Abelló
té importants reptes per davant.
"Estem duent a terme una
tasca de conservació preventiva de les obres que per nosaltres és prioritària", explica Ventura. "Si bé, pràcticament s'ha
aconseguit una conservació del
100% en les peces de l'exposició permanent, en el cas de La
Casa del Pintor aquesta xifra es
situa al 50 o 60%", assevera.

arxiu

MUSEU ABELLÓ Equipament cultural ubicat al carrer de Berenguer III
Per altra banda, el museu no
vol deixar escapar el tren de les
noves tecnologies. Ventura considera que el món digital "és un
aliat per a un museu petit com
el de Mollet, ja que ens dóna la
possibilitat de tenir visibilitat a
tot el món". Afegeix que les persones que vulguin anar a un museu no ho deixaran de fer perquè
hagin vist les obres a través de les
xarxes, però és conscient que els
usuaris no es converteixen direc-

tament en visitants. "Tenim moltes obres indexades a Google
Art Project i publiquem de forma recurrent a Instagram algunes de les peces que tenim a la
col·lecció", assenyala la directora
del museu.
Per últim, Ventura explica que
en un futur que encara està per
determinar la Fundació Abelló té
com a objectiu obrir de cara al públic El Taller del Pintor que disposa de 900 metres quadrats. a.a.

L'equipament
cultural es posa
l'objectiu de
sumar nous Amics
MOLLET. A partir de dissabte el

Museu Abelló organitza diferents
activitats sota el lema Qui té un
museu té un tresor per celebrar
els seus 20 anys i amb les quals
vol ampliar els integrants dels
Amics del Museu, un col·lectiu de
suport a l'equipament.
El dissabte hi haurà jornada de
portes obertes d'11 a 14 h i de 16
a 19 h i es realitzarà un taller d'estampació de bosses. Serà el mateix
dia quan es porti a terme el cicle 20
mirades a la col·lecció en el qual 20
persones relacionades amb l'equipament i la seva trajectòria comentaran les obres a les 17 i 18 h.
Finalment, el dia acabarà amb un
concert de gospel i jazz a càrrec del
Grup Vocal Zetzània. Les activitats
es reprendran diumenge amb una
nova jornada de portes obertes i
un altre taller d'estampació. A més
fins diumenge els comerços de la
ciutat repartiran 16.000 entrades
gratuïtes al museu.
La celebració de l'aniversari
acabarà el 18 de maig amb una
gran exposició. Aquesta mostra
reunirà obres de més de 20 particulars i més de 100 quadres sobre
els viatges de Joan Abelló. a.a.

EL NOMBRE DE VISITES A L'EQUIPAMENT HA CRESCUT NOTABLEMENT I DELS 5.699 VISITANTS DEL 2015, EL 2018 SE'N VAN COMPTABILITZAR 8.568
a.a.

"Molta gent de Mollet quan viatja va
a museus, però no ve a l'Abelló"
MOLLET. "La primera vegada que

la gent visita La Casa del Pintor
del Museu Abelló es sorprèn",
explica Pepa Ventura, directora de l'equipament cultural de
la capital baixvallesana. Segons
aquesta dona que porta 15 anys
al capdavant del museu, aquests
visitants "no sabien que tenien
un museu com aquest a la seva
ciutat". "Quan aquestes persones tenen visites, les porten al
museu perquè és un orgull per
a elles", afegeix Ventura. "Hi ha
cert desconeixement que expli-

ca que la gent de Mollet quan
viatja vagi a museus, però no
visiti el Museu Abelló tenint-lo
tan a prop de casa", assenyala.
Això segons Ventura es deu al fet
que Mollet és, en certa forma, una
ciutat residencial o dormitori.
Amb tot, els visitants han augmentat en els darrers anys i la
voluntat és seguir fent que creixin
en el futur. Dels 5.699 que es van
registrar el 2015, en el 2018 se'n
van comptabilitzar 8.568.
També han augmentat les persones al voltant del patrimoni del

museu. En aquest cas els visitants
a l'edifici i a esdeveniments fora
de l'equipament han passat de
6.445 el 2015 a 9.338 el 2018.
No només les xifres es tenen en
compte des del museu. "Hem de
valorar l'augment de visitants,
però també la qualitat de l'espectador", afirma Ventura. En
aquest sentit la directora del museu parla d'un visitant que acudeix a veure art més enllà de les
activitats addicionals que proposa
el museu. "Per això és important
que les escoles vinguin, ja que

PEPA VENTURA Fa 15 anys que és la directora del museu molletà
és la millor manera d'acostumar els nanos a l'art des de ben
petits", considera.
No és una tasca senzilla, però és
una feina important. "La cultura
és un dret, perquè és patrimoni

i creixement personal", diu la directora. "A Mollet hem tingut la
sort de comptar amb un col·leccionista 'top ten' com l'Abelló...
perquè no aprofitar-ho?", sentencia Ventura. i a.a.
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BUTLLETÍ ABRIL 2019
CAMPANYES I ADHESIONS
• LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS I
RETORN DELS EXILIATS. Des del
Casal demanem l’alliberament dels
presos polítics i el retorn dels exiliats
perquè votar en un referèndum mai
ha de ser considerat delicte. Votar és
Democràcia!
• CRIDA
DE
VOLUNTARIS
LINGÜÍSTICS. Amb la coordinació del
Servei de català del CNL de Mollet fem
una crida especial a les persones que
vulguin dedicar un petit temps setmanal
a parlar en català a una persona immigrada que l’està aprenent. Els horaris
són flexibles i a convenir entre la “parella lingüística” i el material i assessorament no us mancarà. Informació a
Secretaria del Casal o al CNL de Can
Lledó (Sra. Montse Pocurull).

FIRA CONSUM
DESCONNECTA'T DE
L'IBEX 35
DIUMENGE 7 DE 10 A 14 H. Al Casal
Cultural. Organitza assamblea.cat i col·
labora El Casal.
• 10.00 h. Inici de la Fira
• 10.30 h. Presentació empreses alternatives llum/gas
• 11.30 h. Presentació empreses alternatives comunicació.
• 12.00 h. Presentació empreses alternatives serveis financers i assegurances.
• 13.00 h. Presentació Associació
Agroecològica de Gallecs.
• 14.00 h. Finalització de la Fira i vermut per a tothom.

SANT JORDI 2019
DIMARTS 23. Celebrarem Sant Jordi,
patró dels enamorats a Catalunya amb:
• 11è CONCURS DE PETONS A LA
RAMBLA. A partir de les 17 h veniu
amb la vostra parella a fer-vos un petó
per al concurs. S’hi valen tota mena
de petons: d’amic i amat, gays, lèsbics, amb llengua o sense, a la mascota, a l’estelada, al familiar, fill o nét,
amb dentadura postissa o sense.... Els
guanyadors tindran de premi un sopar
romàntic gratuït a Can Prat.
• 8è REPARTIMENT D’ABRAÇADES
ALS SOCIS/ES. A les 18 h el President
del Casal i membres de la Junta repartiran abraçades i roses a tots els socis
presents a la Sala.

CONFERÈNCIES I
XERRADES
• DIJOUS 4 D’ABRIL 19H. Xerrada a la
Sala d’Actes sobre “Cooperativitzem el
Baix Vallès: crea una Cooperativa i l’Ateneu Cooperatiu t’ajudarà”. Debatrem
amb referents comarcals com les cooperatives són la forma d’organització
econòmica més justa i solidària i una
oportunitat al capitalisme desenfrenat.
Descobrirem tot el necessari per creales i com els ateneus cooperatius ens
acompanyen en el procés.

SORTIDES I EXCURSIONS
• VIATGE DE 5 DIES A PRAGA I
REPÚBLICA TXECA. Del 25 al
29 d’abril anirem a visitar aquesta
República centreeuropea amb allotjament al cèntric Hotel Eurostars Thalia
de 5* amb excursions a Karlovy Varai,
Pilsen, Brno, Telc, Parc Nacional,
Teatre Negre de Praga, etc. Preu 945
euros tot inclòs. Continuen obertes les
inscripcions.
• VIATGE DE 7 DIES PER IRLANDA +
IRLANDA DEL NORD. Del 26 de juny
al 2 de juliol, visitant Belfast, Castell
de Dunluce, Penya-segats de Moher,
Dublín, St. Patrick Cathedral, etc. Preu
tot inclòs 1.985 euros. Presentació del
viatge dimecres 6 de març a les 19h a la
Sala d’Actes. Inscripcions del 7 al 15 de
març de 17h a 19h al despatx de viatges
de la 2a. planta.
• VIATGE DE 6 DIES AL TALÓ
D’ITÀLIA (PUGLIA). Del 3 de maig
al 8 de maig visitarem visitarem amb
guia local Bari, Polignano a Mare,
Alberobello, Otranto, Santa Maria di
Leuca, Lecce, Galipoli i Brindisi. Trasllat
amb autocar des de Mollet a l’aeroport
del Prat. L’allotjament serà en hotels
de 4*. Presentació del viatge divendres
8 de març a les 19h a la Sala d’Actes.
Inscripcions amb paga i senyal a partir
del dilluns 11 de març. Suplement individual 130 euros.
• SORTIDA COMERCIAL VILAFRANCA
DEL PENEDÈS, AMB VISITA A UNA
CAVA. Diumenge 12 de maig sortirem de Mollet a les 8h en direcció a
Vilafranca del Penedès. Seguidament
ens faran una xerrada comercial, acabada la qual anirem a visitar una cava.
A continuació gaudirem d’un bon dinar.
Amb ball a la sobretaula. Preu tot inclòs
16 euros. Inscripcions a partir del dia 23

d’abril a les 16h a la 2a. planta del Casal.
• DIUMENGE 12 DE MAIG SORTIDA GUIADA PER L’ASSUMPTA
MONTELLÀ (de la Maternitat d’Elna)
a les terres de l’Ebre per rememorar La
Batalla de l’Ebre contra les tropes franquistes. Més informació a Secretaria.
• DISSABTE 6 D’ABRIL DIADA DEL
SOCI A CERVERA. Amb motiu de la
proclamació de Cervera com a capital
de la cultura catalana 2019 farem una
visita guiada a la ciutat. En acabar
farem el Dinar de Germanor. Preu: 35
euros. Inscripcions: a partir del dilluns
19 de març. Les taules seran de 10
persones per la qual cosa preguem que
els grups que vulguin seure junts ens ho
comuniquin al fer la inscripció.

BALLS CADA DISSABTE
AL CASAL
Cada dissabte i diades especials, a partir de les 17.30 h continua la ballaruga
a la Sala d’Actes del Casal amb música
en directe
• DIA 6: Raül que actuarà a Cervera en
la Diada del Soci
• DIA 13: Pep
• DIA 20: Fernando
• DIA 27: Manuel i Maria

CINE CLUB DEL CASAL.
LA MIRADA DEL CINEMA
• DIVENDRES 5. A les 21 h visionarem la
pel·lícula El hombre tranquilo amb John
Wayne i Maureen O’Hara que ens explica la història de Siguin Thornton (John
Wayne), un boxejador nord-americà,
que torna a la seva Irlanda natal per
recuperar la seva granja i oblidar el seu
passat. Només arribar, s’enamora de
Mary Kate Danaher (Maureen O’Hara),
una noia molt temperamental, encara
que per aconseguir-la haurà de lluitar
contra els costums locals, com el pagament del dot, i, a més, contra l’oposició
del germà de la seva promesa (Victor
McLaglen).

ESCAPADES AL TEATRE
• DIVENDRES 26. El despertar de la
primavera. Anirem al Teatre Victòria
a veure El despertar de la primavera,
un musical pop rock que tracta sobre
l’amor adolescent. Estrenat el 2006 a
Broadway (Nova York), ha passat pels
escenaris de Londres, Viena, Buenos
Aires, i ara Barcelona. Va guanyar 8

premis Tony i 4 premis Drama Desk,
amb 2 premis de la crítica de casa
nostra, 2 premis Broadwayworld i 2
nominacions als premis Butaca de
Barcelona. L’espectacle conté 19
números musicals. Sortida de l’autocar
a les 19h. Preu 36 euros. Inscripcions a
Secretaria del Casal.

10 a 11 h.
• MARXA NÓRDICA AMB MONITOR:
Divendres a partir de les 9 h.
• TONO PILATES: Dimecres de 19 a
20.30 h.
• ZUMBA GOLD: Dilluns de 9 a 10 h.

3r CICLE D’ESPECTACLES
PER A LA MAINADA
“EL PETIT CASAL”

Us recordem que el Sr. Àlvar Yañez és
el Síndic dels Socis, per vehicular els
suggeriments, queixes i/o felicitacions
dels socis envers la Junta o el funcionament del Casal en general. Mitjançant
la sol·licitud d’una entrevista o bé amb
un escrit que es pot dipositar a la bústia
corresponent, el Síndic us atendrà gustosament. No s’acceptaran anònims.

• DIUMENGE 28. Amb la Cia “Sona que
trona”. Us convidem a venir al Jardinet
després d’anar a votar amb la vostra
mainada per veure aquest espectacle
on el públic és el principal protagonista perquè no para de ballar, cantar i
cridar al ritme d’un grapat de cançons
esbojarrades i tronades, cançons d’ara
i d’abans, danses amb parella, de rotllanes petites i grans, amb cuques, contes,
jocs i endevinalles. Després de votar,
cap al Jardinet amb la canalla!

CURSOS I TALLERS
DEL CASAL
Per inscriure-us a un Taller adreceu-vos
directament al Monitor corresponent o
bé a la Sra. Inma (matins) o Sra. Glòria
(tardes). Per fer un Taller del Casal
Cultural cal ser soci de l’entitat.
• ANGLÈS. Dilluns de 18 a 19.30 h.
Dimecres de 18.00 a 20 h.
• CANT CORAL. Dimarts de 17.45 a
19.15 h.
• HIPOPRESSIUS. Dilluns i Dimecres
de 15.30 a 16.30 h. Dimarts de 9 a 10 h.
Dijous de 10 a 11 h.
• INFORMÀTICA. De Dilluns a Dijous
de 9 a 10.30 h. Dimecres i Dijous de
10.30 a 12.00 h.
• IOGA. Dilluns i Dijous de 09.30 a
10.30h. Dilluns i Dimecres 18.30 a
19.30h.
• LABORS. Dilluns de 15 a 17.30h.
Dimarts de 15 a 18 h.
• MEMÒRIA. Dilluns de 16.30 a 18 h.
• ÚS DEL TELÈFON MÒBIL.
Dilluns i dimarts de 10.30 a 11.30
i de 11.30 a 12.30 h.
• PILATES. Dijous de 9 a 10 h.
• PINTURA OLI I ACRÍLIC: Dimecres
de 16 a 18 h.
• PINTURA ROBA: Dimarts i dijous de
16 a 18 h.
• SARDANES: Dimarts de 19 a 20 h.
• SWING: Dijous de 19.15 a 20.15 h.
• TAI-XÍ XIKUNG: Dilluns de 17.30 a
19h i de 19.30 a 20.45 h. Divendres de

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

SÍNDIC DELS SOCIS

ACTIVITATS
DEL CASAL ACTIU
• Cada dimarts i dimecres preparació i
Taller de Manualitats a les 16.30 h.
• Cada dijous. Taller de psicomotricitat
a les 17.30 h.
• Cada divendres. Bingo a la Sala d’Actes a les 17 h.

INFORMACIONS DE
SECRETARIA
• PROTECCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE
DADES. Demanem a tots els socis que
passin per Secretaria per actualitzar
les dades i poder rebre correctament la
Revista del Casal a casa, així com fer els
tràmits de la LOPD.
• HORARIS DEL CASAL: De dilluns a
divendres de 9 a 13 h i de 15 a 21 h. De
13 a 15 h estarà obert només pel Servei
de menjador.
• APARCAMENT PEL CASAL. Pels
usuaris del Casal gratuït de 15 minuts al
carrer Berenguer davant del pas zebra.
• ÚS DEL JARDINET PELS SOCIS.
Feu-ne la petició a Secretaria, seguint
el protocolcorresponent. En cap cas es
permet l’ús per a una finalitat comercial
o de negoci.
• ESTIGUES AL DIA A LES XARXES.

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

Hi col·laboren:
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MÚSICA MISHIMA, RAN RAN RAN, FALCIOTS NINJA, DANIEL LUMBRERAS, TAYO, PINPILINPUSSIES I VIRGINIE SÓN EL GRUPS

Es presenta el cartell
definitiu del festival
Brunzit de Martorelles
MARTORELLES. El Festival Brunzit

de Martorelles celebrarà el proper 27 d’abril la quarta edició, tot
consolidant-se com un dels esdeveniments musicals de referència
de la comarca. Quan encara queda
més d’un mes perquè sonin les
primeres notes, l’organització ja
ha presentat el cartell definitiu
que incorpora grups àmpliament
reconeguts i noves promeses de
l’escena independent.
“Al Brunzit 2019, es podran
veure diferents estils musicals,
com el pop fresc i profund de
Mishima o el pop amb tocs de
folk de Ran Ran Ran”, afirmen
des de l'organització. Així mateix
l’esdeveniment comptarà amb el
directe festiu de Falciots Ninja o
la inclassificable música de Daniel

Lumbreras que donarà el tret de
sortida a l'esdeveniment. En un
extrem totalment oposat hi haurà
el metal vuitanter de Tayo, el grup
local d’enguany, i el garatge-punk
del duo barceloní Pinpilinpussies.
El festival organitzat per l’Ajuntament de Martorelles amb col·laboració del bar La Cúpula, tancarà
amb la selecció de funk, disco i
electrònica de Virginie.
Les entrades, a la venda des de
fa una setmana, tenen el mateix
preu de l’edició 2017: 8 euros
l’entrada anticipada, que es pot
comprar a través del web www.
brunzit.com, i 12 euros a taquilla.
El festival es durà a terme al pati
de la Masia de Carrencà, un espai
verd i històric de Martorelles i, tal
com es va realitzar per l’edició del

FESTIVAL
arxiu

MISHIMA El grup barceloní és el cap de cartell del festival Brunzit
2017, comptarà amb dos escenaris: el principal, al pati de la Masia
i on actuaran Mishima, Falciots
Ninja i Tayo, i el petit arran de
terra al pati de l’Era, on ho faran
la resta de grups.

Festival sostenible

Des dels seus inicis el Brunzit
aposta per aliments i begudes de

proximitat, de qualitat i ecològics.
Per això, els productes que s’hi
serveixen estan lliures de transgènics. A més, aquest any el festival també comptarà amb dos
productors locals, El Celler de Can
Roda amb vins de la D.O. Alella i
els cervesers Hobac, ampliant així
la proposta gastronòmica de quilòmetre zero.

INFANTIL XIULA, MAINASONS, DANTUVI AMB LA CANALLA, LA BELLUGA I SOULING DUO KIDS SERAN ELS GRUPS DEL FESTIVAL
Xiula

Les entrades del Mainafest
de Sant Fost, ja a la venda
SANT FOST. Ja queda menys per
a la celebració del Mainafest de
Sant Fost que es durà a terme el
pròxim 11 de maig. És per aquest
motiu que aquest festival dedicat
a la canalla i les seves famílies ja
ha anunciat el cartell definitiu
dels grups convidats.
Xiula, Mainasons, Dantuvi amb
la canalla, La Belluga animació i
Souling Duo Kids seran els grups
que actuara a l’entorn del Pavelló 2 del municipi. "El Mainafest

tindrà dos escenaris, un petit i
un altre gran, i per ell passaran
cinc grups de música infantil",
explica Jessica Santacreu, una de
les organitzadores.
Amb tot, al festival que compta
amb la col·laboració de l'Ajuntament i d'empreses patrocinadores, com Ferrimax, hi haurà moltes
més activitats destinades tant a
nadons com a nens i nenes de fins
a 10 anys, des de les 11 a les 20
h. El festival oferirà des de tallers

XIULA El grup format pel Rikki, el Jan, l'Adrià i el Mar actuarà al Mainafest
fins a foodtrucks i zona de pícnic.
Les entrades que es poden comprar al web Entrapolis i als centres
Kids & Us de Mollet, Parets, Santa
Perpètua i Montornès –tenen un

preu de 10 euros si es compren
anticipadament i de 12 a taquilla–.
Així mateix, hi ha un pack familiar
de 35 euros per a tota la família
que consta de 4 entrades.

El Doctor Music
podria fer-se
a Montmeló
MONTMELÓ. El festival Doctor Music, que s'havia de celebrar aquest
juliol a Escalarre (a la Vall d'Àneu
del Pirineu lleidatà) –com fa 20
anys–, es traslladarà al Circuit de
Barcelona-Catalunya, segons va
avançar TV3 el dimarts passat.
El temor de no aconseguir els
permisos de l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) per celebrar l'històric festival a la Vall d'Àneu, com a
la seva primera edició dels anys
90, ha fet que l'organització busqui espais alternatius per celebrar
el Doctor Music, que ha confirmat
la presència d'artistes internacionals com The Chemical Brothers,
Jimmy Cliff, Mando Diao, Primal
Scream, The Sisters of Mercy i The
Smashing Pumpkings, entre altres.
Segons la televisió pública catalana, el contracte amb el Circuit
se signarà les properes setmanes,
però tant des de l'organització
del festival com des del Circuit
s'ha assenyalat que "és cert que
Montmeló és una de les possibles ubicacions alternatives
que hem vist i considerat, ja que
és una excel·lent localització
que asseguraria les necessitats
i garanties que precisa un esdeveniment de la gran magnitud
que hem dissenyat, no obstant
això, avui dia no hi ha cap acord
firmat para traslladar el festival a Montmeló".
Pel festival Doctor Music s'hi
esperen 55.000 persones diàries
i segons TV3 el canvi d'emplaçament també farà que el certamen passi de 3 a 4 dies. Però des
de l'organització només afirmen
que "el festival se celebrarà les
mateixes dates –12 al 14 de juliol– i mantindrà el seu nivell de
qualitat".
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MÚSICA ESTARÀ ACOMPANYADA DEL PIANISTA RUBÉN LEÓN

Sandra Bellido porta
la copla a Montmeló

MONTMELÓ La cantant del poble
d'Extremadura Segura de León,
Sandra Bellido, repassarà algunes
de les veus de la copla més significatives del panorama espanyol
en el concert que oferirà a la Sala
Polivalent de Montmeló.
El concert, que Bellido interpretarà i que ha estat batejat com
Una copla más, es durà a terme a
les 20 h d'aquest divendres.

Repertori popular

Organitzat amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Montmeló, el
de Segura de León i l'Hostal Serra l'acte també comptarà amb la
presència de Rubén León al piano.

La cantant de copla interpretarà cançons de Marifé de Triana,
Concha Piquer, Lola Flores, Maruja Lozano i Rocío Jurado, i temes
tan famosos com Triniá, Francisco
Alegre, La Zarzamora, El Clavel,
Calle Elvira, Torre de Arena, Aquella Carmen i María de la O, entre
altres. El preu del concert és de
5 euros i les entrades es poden
adquirir de forma anticipada a
l'Hostal Serra o una hora abans
que comenci l'espectacle a les taquilles. L'aforament és limitat.
D'altra banda, amb el preu de
l'entrada s'hi inclou una consumició en el concertv i la participació
en un concurs.

LITERATURA TAMBÉ ES VA RECITAR MARY OLIVER

Montornès celebra
el dia de la Poesia
llegint Rosa Fabregat
F.f.

BIBLIOTECA DE MONTORNÈS Unes 40 persones van participar al recital
MONTORNÈS. Coincidint amb el Dia
Mundial de la Poesia dijous va tenir
lloc a la Biblioteca de Montornès un
acte per commemorar aquesta diada. Unes 40 persones van omplir la
sala per llegir poemes de l’autora
catalana Rosa Fabregat, triada per
la Institució de les Lletres catalanes
per celebrar l'efemèride, i la poeta
americana Mary Oliver, que va morir el gener passat.
Fabregat, poeta catalana, nascuda a Cervera l’any 1933, té una
obra que engloba vuit novel·les i
una vintena de llibres de poesia,
alguns dels quals han estat traduïts a llengües com l’alemany, el
castellà, el rus i l’anglès.
Per tercer any, s’ha celebrat a

Montornès aquesta diada, l’acte es
va iniciar amb la lectura d’un poema de Fabregat tant en català com
en castellà. Posteriorment hi van
participar un grup de 10 persones
del Casal de la Gent Gran de Montornès Centre, que també van llegir
poemes de la poetessa Mary Oliver.
Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística de l’Oficina
de Català de Montornès, va valorar
molt positivament l’acte. “Hem
compartit un moment de poesia
molt maco, Mary Oliver, deia
que ella escrivia perquè la seva
poesia volés, perquè fos llegida,
i el que hem fet avui crec que li
hauria agradat molt”, va asseverar Barragán. ferran Figueras

Un concert de
Bach al Celler de
Can Carrencà

El Devilfest de
Mollet celebra la
seva 3a semifinal

Bikimel arriba
amb el seu folk
al festival PopFost

MARTORELLES. En el marc de la
primera temporada de Música
Antiga de Martorelles, a càrrec de
l'Orquestra Barroca de Barcelona, diumenge se celebrarà el segon concert en què actuarà Gilles
Colliard –violí i direcció– i s'interpretarà Johann Sebastian Bach. El
concert començarà a les 12 h al
Celler de Carrencà i té un preu de
10 € i de 5 per als jubilats.

MOLLET. Acts Of God, Clearness
and Depth, El Apuntador i Misanthropy seran els grups que
participaran avui, divendres, en la
tercera semifinal del concurs de
música heavy Devilfest de Mollet.
Els concerts es duran a terme de
21.30 a 1 h a centre cívic de Can
Pantiquet i tenen un preu de 3
euros. La final se celebrarà el 27
d'abril al Mercat Vell.

SANT FOST. Sant Fost viurà el divendres el tercer concert del festival de música pop PopFost. En
aquesta ocasió serà la cantautora
catalana de música folk Bikimel
qui pujarà a l'escenari de l'Auditori de l'Ateneu, a les 22.30 h. La
cantant estarà acompanyada del
pianista Xavi Lloses i presentarà
el seu treball No ben bé. Les entrades tenen un preu de 8 euros.
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POPULAR L'ESPECTACLE DEL FORUM ABELLÓ VA CONGREGAR AL VOLTANT DE 200 PERSONES
ONA CERVERA

LES HAVANERES DE
SARSUELA TRIOMFEN
A CAN GOMÀ

Diumenge va tenir lloc al Teatre de Can Gomà l'espectacle organitzat pel Forum
Abelló, Habanera-Antologia d'Havaneres de la Sarsuela. L'obra va congregar
unes 200 persones i, segons l'organització, "va anar molt bé i la gent es va posar
dempeus per cantar havaneres". L'espectacle va acabar amb un rom cremat a
càrrec de l'Associació de la Fira d'Artesans.

TEATRE L'ESPECTACLE ÉS GRATUÏT I ES DURÀ A TERME DISSABTE

LITERATURA

Montornès viurà una tarda
d'improvisació i terror

Santa Maria
convoca el premi
de narrativa curta

MONTORNÈS. Aquest dissabte a les

19 h, Montornès té una cita amb
el teatre d’improvisació i el terror. La companyia Planet Impro
actuarà a l’Espai Cultural Montbarri amb la versió més terrorífica del seu exitós Impro Show.
Segons afirmen des de l’organització de l’obra que es desenvolupa en funció de les demandes del
públic, l'espectacle està “dedicat
al terror, les fòbies, els morts
vivents i els assassins en sèrie.
Sempre amb humor i amb les
frases del públic per crear les
històries més originals amb els
protagonistes més monstruosos”. Per la seva banda, des de la
companyia assenyalen que "riu-

re’s de les pors és la millor teràpia per espantar-les, per això
a Impro Horror Show preparem
tot un aquelarre en escena per
invocar-les". "Amb aquesta
energia els actors transformen
les frases del públic (improtítols) en escenes improvisades,
intrigants i aterridorament
gracioses", afegeixen.
L'espectacle dirigit per Jose L.
Adserías i Ángel Galán, se celebrarà en el marc de la commemoració del Dia Internacional del Teatre, i té una duració de 70 minuts.
El xou improvisat és apte per a
persones majors de 12 anys. L’entrada és gratuïta i s’ha de reservar
a entrades.montornes.cat.

SANTA MARIA. L’Ajuntament de
Santa Maria de Martorelles ha
convocat el quart Premi de Narrativa curta Font de la Teula que es
lliurarà el pròxim 21 d'abril i al
qual es poden enviar textos fins
al 8 d'abril. Les obres que han de
tenir una extensió mínima d'una
pàgina i màxima de dues, es poden presentar tant en català com
en castellà. La temàtica és lliure
però és obligatori que en el text hi
surti el nom del poble. En total hi
ha quatre categories: per a nens
de cicle inicial, de cicle mitjà, joves
de 13 a 15 anys, i adults majors de
16 anys. Es repartiran més de 600
euros en premis.

EL TEMPS
divendres 29

dissabte 30

diumenge 31

per

AGENDA

L'Escola Montseny
de Mollet organitza
una paella popular

La Tramolla celebra
el dia mundial del
Teatre amb dos tallers

L'AMPA de l'escola Montseny
realitzarà una paella popular
aquest diumenge a partir de les
11.30 h a la mateixa escola molletana. El preu del tiquet és de
6,50 euros i inclou un plat de
paella i beguda. A més hi haurà
activitats per als infants.

Dissabte, una classe de teatre infantil de 17 a 18.30 h a càrrec de
Ferran Jiménez, i diumenge, un
taller de clown de 10 a 13 h a càrrec de Diana Gadish. D'aquesta
manera celebrarà La Tramolla de
Mollet el dia mundial del Teatre.
El preu dels tallers és de 15 euros.

El grup Jump Teatre escenificarà
aquest dissabte al Centre Cultural de la Llagosta, a les 18 h primer i a les 20 h en segona sessió,
l’obra d'humor Un funeral de
muerte. Les entrades es poden
comprar per 4 euros, a Foto Damián i la Perruqueria Villaronga.

El nom de l'espectacle no deixa
equivocs. MagiDiver és el xou de
màgia que la tarda d'aquest divendres es podrà veure al Parc de
la Torrentera de Santa Maria de
Martorelles a partir de les 17 h. En
cas de pluja, el muntatge es traslladarà al Casal Cultura del poble.

Els divendres del mes de maig
es celebrarà la 5a edició dels
tallers de DJ al Centre Cultural
de la Llagosta. Aquestes classes
per a aprenents de DJ tenen un
preu de 55 euros i es duran a
terme les tardes de 18 a 21 h.

L'Ateneu de Sant Fost viurà
aquest divendres a les 19 h un
recital de contes i una conversa
sobre l'origen de les paraules i
les expressions del món vinícola
a càrrec de David vila, escriptor,
rapsode i dinamitzador lingüístic.

Un funeral de riure,
al Centre cultural
de la Llagosta

El pròxim maig
tornen els tallers
de DJ a la Llagosta

Diversió i màgia al
Parc de la Torrentera
de Santa Maria

Literatura i vins
en una mateixa
xerrada a Sant Fost

El duet còmic Las XL actua a Can Rajoler

PARETS. El duo còmic format per Nía Cortijo i Marta Sitjà, Las XL, pu-

jarà a l'escenari de Can Rajoler aquest dissabte a partir de les 20 h
amb la comèdia Abandónate mucho. Aquest espectacle està dins de
la programació de Març de dones-Març de tothom, que se celebra a
Parets en commemoració del dia mundial de les dones el passat 8 de
març. L'obra deconstrueix el mite de l’amor romàntic. El preu de les
entrades va dels 7 als 10 euros.

Felip Comas
Una
setmana
més,
comencem parlant d’anticicló, fresca al matí, i cel
asserenat o gairebé, amb
temperatures semblants.

No hi ha canvis, de
moment, en la situació, i
l’única variació serà una
lleugera pujada de les
temperatures màximes.
Els vents s’aniran allevantant i podríem tenir a partir de migdia les primeres
pluges amb cara i ulls des
de fa mesos.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 21

17˚C

3˚C

14˚C

-

31 km/h SE

DIVENDRES, 22

21˚C

5˚C

17˚C

-

29 km/h SE

DISSABTE, 23

23˚C

5˚C

20˚C

-

21 km/h SW

DIUMENGE, 24

23˚C

7˚C

18˚C

-

?'26 km/h SSE

DILLUNS, 25

23˚C

7˚C

16˚C

-

29 km/h SW

DIMARTS, 26

20˚C

8˚C

15˚C

-

35 km/h SSE

DIMECRES, 27

19˚C

4˚C

13˚C

-

34 km/h SSE
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MUSEU ISERN DE LA MOTO
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Homenatge
“La volta al Vallès”
El pròxim 27 d’abril se celebrarà en el Museu
Isern de Mollet del Vallès un homenatge a
la “Volta al Vallès”, amb afluència de pilots
entre els quals destaquen el primer guanyador Oriol Puig Bulto, i Javier Gil directiu de
la penya motorista Barcelona, entre d’altres.
L’esdeveniment amb jornada de portes obertes
inclosa comença a les 11.30 del matí i acaba
a les 13.30 h, esperant gran afluència de gent
tant col·laboradors com amics del Museu.

Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET Visites concertades: 665 67 07 07

Ens movem per tu
COMPARTIM CONEIXEMENT

El Servei d’Otorrinolaringologia
de l’Hospital de Mollet organitza
el VIII Curs per a professionals
d’Atenció Primària
L’Auditori de l’Hospital de Mollet ha
acollit recentment la vuitena edició
d’aquesta jornada formativa dirigida
als i les professionals d’atenció primària de l’àrea de referència, amb
l’objectiu de contribuir a la formació
continuada i reforçar els vincles entre l’atenció primària i l’hospitalària.
Aquesta edició també va estar oberta

a professionals de l’àmbit de l’ensenyament.
Les persones assistents van compartir coneixements sobre els temes més
freqüents i interessants de la patologia d’otorinolaringologia, en aquesta
edició especialment l’abordatge dels
trastorns del llenguatge en el nen i en
la nena i l’abordatge del SAHS a l’adult.

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

www.fsm.cat
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

te

MENÚ DIARIO

SLOW COOK

MENÚ
EJECUTIVO

Cocina variada
distinta cada día

CARTA
Fin de semana

Productos de
PROXIMIDAD

C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Pizza Mariona

Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

Amb tomàquet fresc, bacó, xampinyons
frescos i formatge emmental
Una de les pizzes fresques que
podeu demanar a LA TOMATE
MAGIQUE és la Mariona. És saborosa i gustosa, que no us deixarà
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un establiment obert a Mollet des del
1999, que ofereix servei al migdia i al vespre i on podeu demanar pizzes per emportar. Les

nostres creacions són fetes
amb una massa fina i cruixent de pa artesanal i elaborades
amb farines selectes i productes
naturals. Estan cuinades al forn
de llenya, cosa que els dóna un
sabor inconfusible. Si veniu en sortireu satisfets, amb ganes de tastar
qualsevol altra pizza de la nostra
extensa carta de creacions.

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...
C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

(reserva previa)

Menú Calçotada

RESERVA TAULA

Guia de restaurants
LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82
MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96
MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana
Roger de Llúria, 7
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88

CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
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

PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22
MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques
C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73
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

PRIMEROS
Calçotada con salserita de romesco
SEGUNDOS
Entrecot de ternera al gusto
(pimienta, roquefort o plancha)

Solomillo ibérico al gusto

(pimienta, roquefort o plancha)

Meloso de ternera a las dos pimientas
Butifarra ibérica con guarnición
Costillas de cordero con “all i oli”
(3 uds dos palos y una mitjana)

Suprema de merluza a la Costa Brava
Bacalao con tomate y cebolla caramelizada
Pies de cerdo plancha
Rabo de toro al Priorato
POSTRES
Carrito de postres
de la casa “Les Pruneres”
Incluye: pan, agua mineral,
vino o sangría de vino
(refrescos y cervezas
no incluidos)

MENÚ(S)*

diario, ﬁn de
semana, grupos
*menú dietético

JUEVES
NOCHE

Especial
TAPA/COCA

CELEBRACIONES
Cumpleaños,
bautizos,
Comuniones...

24,95€
iva incluido*

*Este menú
no se puede
compartir

ESPECIALIDADES
Arroz caldoso
bogavante, paellas
rabo de toro
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