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Ángel del Moral

L'educació i el 
gènere, una 
relació encara 
convencional

Desigualtat en el nombre de nois i noies, 
una realitat a les aules més tecnològiques

El nombre de noies que estudia Batxillerat al 
Baix Vallès és superior a la de nois en totes 
les modalitats, excepte en el tecnològic, on 
la presència és clarament masculina 

BAIX VALLÈS. Abans de finalitzar els es-tudis obligatoris als alumnes els arriba la gran decisió: esco-llir què estudiar. En aquesta etapa, que en la majoria dels instituts es comença a tre-ballar a 3r de l'ESO, és quan sor-geixen els primers dubtes i quan les diferències de gènere es co-mencen a evidenciar. Per combatre aquesta època que per a alguns alumnes pot ser d'estrès, instituts com l'INS Mo-llet, ja treballen des dels primers cursos de l'ESO en orientar als estudiants sobre el seu futur: "Es-
tem fent actuacions concretes 
per aportar el nostre granet de 
sorra, per acabar amb menta-
litats sexistes i prejudicis deri-
vats de la manca d'informació", explica Maria Josep Amigó de Bo-net, directora de l'INS Mollet. Aquest també és el cas de l'Es-cola Sant Gervasi de Mollet, que participa en jornades com la de la Dona Científica que organitza la Universitat Politècnica de Cata-lunya amb la finalitat d'acostar les dones en aquells àmbits tradicio-

140
NOIES ESTUDIEN ACTUALMENT EL 
BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
Els instituts Vicenç Plantada, Gallecs, 
Mollet, Sant Gervasi, Torre de Malla i 
Vinyes Velles de Mollet, Parets i Mon-
tornès, compten actualment amb 140 
noies, tant de primer com de segon, 
en el Batxillerat Científi c i Tecnològic. 
La presència femenina en aquests 
estudis és inferior a la del nombre 
d'alumnes masculins que se situa en 
els 200. Per contra, 296 noies cursen 
la modalitat d'Humanístic i Social en 
aquests centres educatius, una xifra 
que gairebé duplica els 150 nois.

Fa tres anys que l'INS Mollet participa 
en una prova pilot d'orientació 
professional de la Fundació 
Bertelsmann amb l'objectiu que els 
joves tinguin accés a una orientació 
de qualitat per poder decidir sobre 
el seu futur i construir-se un itinerari 
acadèmic i professional. Perseguint 
aquesta fi nalitat i amb l'objectiu 
de trencar amb els estereotips, 
Bertelsmann ha donat un pas més, 
gravant un vídeo amb noies que cursen 
estudis relacionats tradicionalment 
amb el gènere masculí.

Quatre alumnes de l'INS Mollet han 
participat d'aquesta iniciativa. És el 
cas de la Giselle Leiva (a la imatge), 
que té 18 anys i fa el grau superior 

de Mecatrònica, i la Jéssica García, 
que té 36 anys i està a primer curs de 
Fabricació Mecànica. 

Ambdues se senten orgulloses de 
la seva el·lecció, tot i ser les úniques 
noies a l'aula: "Em tracten com una 
més", coincideixen totes dues.  Fins i 
tot a una d'elles, la Jèssica, li hagués 
agradat fer-ho abans: "Quan vaig 
acabar l'ESO, vaig estudiar un grau 
mitjà d'Administració. No tenia clar 
què volia fer. Penso que el vaig fer 
perquè quan ets jove, fas el que fan 
els altres companys", explica.

En canvi, en el cas de la Giselle, la 
tria va ser per vocació: "De petita a mi 
i als meus germans ens encantava 
veure treballar el meu avi i el meu 

pare al taller", recorda la Giselle, tot 
i que reconeix que no va ser fi ns a 4rt 
d'ESO, fent l'assignatura de Tecnologia, 
quan va prendre la decisió. Amb tot, 
també va tenir dubtes: "Vaig voler 
tirar-me cap enrere perquè vaig 
veure la llista i era l'única noia i no 
coneixia ningú i vaig dir no puc, 20 
nois i jo, és massa per a mi!", recorda 
la Giselle rient.

Tant la Giselle com la Jéssica 
coincideixen en haver rebut 
comentaris com: "Què fas fent això 
si és de nois". És per aquest motiu 
que recomanen a les noies que ho 
"provin, si senten que ho volen fer".  
I conclouen: "Som persones, no un 
gènere. Tothom pot valdre".

nalment denominats masculins. Però tot i que hi ha estudiants que ho tenen clar: "Les noies acos-
tumen a seguir estudiant i fan 
Batxillerat", afirma la Júlia Fer-nández, directora pedagògica de 

Batxillerat de l'Escola Sant Gerva-si de Mollet.N'hi ha molts d'altres que es debaten entre les modalitats de ciència, art, tecnologia, ciències socials o d'humanitats, en el cas 

a.mir

de Batxillerat o en estudiar un ci-cle formatiu de grau mitjà. Una gran varietat d'opcions en la qual,  segons indiquen les dades 
continua a la pàg.4
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proporcionades pels instituts de 
Mollet, Parets i Montornès, segueix 
existint un gènere predominant, 
això sí, segons la modalitat. 

Mentre que els cicles formatius 
relacionats amb la infermeria i 
l'administració continuen tenint 
més presència de noies; cicles 
com el d'electromecànica, electri-
citat i robòtica segueixen estant 
integrats únicament per nois. En 
concret, a l'INS Mollet, dels gai-
rebé 600 alumnes que enguany 
cursen cicles formatius només 47 
són dones. 

El cas no és tan extrem en els es-
tudis de Batxillerat, tot i que la pa-
ritat és gairebé inexistent en totes 
les modalitats. Mentre que en el so-
cial, l'humanístic i l'artístic,  la xifra 
de noies és superior i en alguns ca-
sos dobla la de nois; en el tecnolò-
gic la dada és a la inversa i l'interès 
dels homes és  major. L'única mo-
dalitat que sembla ser que ha cap-
girat la tendència és la de ciències, 
en la qual avui en dia les noies en 
són predominants a les aules. 

"La biologia, la medicina i 
també la investigació agrada 
molt a les noies", afirma la direc-
tora pedagògica del Sant Gervasi. I 
és que segons Fernández, que les 
noies es decantin per aquests es-
tudis pot ser una derivada, en part, 
de la seva "condició biològica de 
protegir i tenir cura dels altres". 

Així i tot, Fernández assegura 
que encara queda un llarg camí 
per recórrer: "S'han de combatre 
molts estereotips". Una afirma-
ció que també comparteix la di-
rectora de l'INS Mollet: "ens hem 
de treure la imatge que certs 
treballs els han de fer els homes 
perquè requereixen un esforç 
físic.  Ara tot va robotitzat". 

Segons Amigó de Bonet, ac-
tualment les empreses "busquen 
competències transversals, 
valoren que els estudiants en 
pràctiques sàpiguen treballar 
en equip i tinguin predisposició 
per aprendre", uns requisits on 
tant és ser home com dona. i a.mir

MOLLET. La ciutat celebra el Dia de 
la Dona organitzant gairebé una 
vintena d'activitats. Un any més, 
l’Ajuntament de Mollet i les associ-
acions de dones del municipi han 
organitzat la lectura del manifest 
per commemorar aquesta diada.  El 
manifest que denuncia les moltes 
situacions de violències que patei-
xen les dones i reivindica la igual-
tat efectiva entre homes i dones en 
els àmbits social, polític i econòmic 
està previst que es llegeixi aquest 
divendres, 6 de març, a les 12 h a la 
plaça Major. 

A partir d'aquest mateix diven-
dres, a les 19 h, el Centre Cultural 
la Marineta acollirà la inauguració 
de l'exposició Somnis Desvetllats i 
al Centre de Serveis de la Gent Gran 
el Lledoner es podrà visitar Silencis, 

les filles dels masclismes. 
Mentre que el dia 7 de març es farà una jornada de reflexió i femi-

nisme al Centre d'Informació i Re-
cursos per a Dones (CIRD).

Entre els altres actes programats 
per commemorar el Dia de la Dona 
en destaca la lectura del manifest i 
la cercavila reivindicativa que tin-
drà lloc el dia 8 de març, a partir de 
les 12 h a la plaça Prat de la Riba, or-
ganitzada per Mollet Feminista; el 
taller infantil La finestra de la cièn-

cia en femení que es farà a Can Bo-
rell el 12 de març i la tertúlia debat 

La bretxa salarial de gènere: la desi-
gualtat profunda en l'àmbit laboral, 
el mateix dia 12 al Centre Cultural 
la Marineta. Finalment, el dia 21 de 
març es podrà veure a la Marineta, el film cubà Conducta, nominat als 
Oscar com a millor pel·lícula en 
llengua estrangera.i

Mollet celebra 
el 8-M amb 
una quinzena 
d'activitats

DIA DE LA DONA

MOLLET/SANT FOST. El 
paper de la dona en 
la ciència i sobretot 
en la investigació, és 
cada dia més relle-
vant. L'interès de les 

noves generacions baixvallesanes 
en aquest àmbit ja es fa notar. 
Aquest és el cas de l'Anna Mar-
tínez, veïna de Sant Fost, que amb 
només 22 anys ha entrat a formar 
part de l'equip internacional The 
Institut of Artificial Gravity. La 
companyia es dedica a investigar 
els efectes que té la gravetat 0 en 
la salut de les persones i en la seva 
habitabilitat a l'espai.

L'Anna, a banda de ser la més 
jove de l'equip també és l'única 
dona catalana que l'integra: "És 
un projecte petit, hi ha gent 
d'arreu del món, de l'Índia, dels 
EUA i d'Hongria. També hi ha un 
professor de la Universitat Ra-
mon Llull de Barcelona", explica 
l'Anna, que considera aquesta fei-

na "una oportunitat molt bona" 
per poder posar en pràctica tot el 
que ha après a la carrera.

L'Anna Martínez compagina 
aquesta feina amb els seus estudis. 
Actualment està cursant l'últim 
any d'Enginyeria Aeroespacial a la 
Universitat Politècnica de Catalu-
nya: "Ja estic acabant la carrera, 
ara estic amb el Treball Final de 
Grau (TFG) i m'estic plantejant 
fer un màster en disseny estruc-
tural d'aeronaus", afirma.

I és que des de petita les passi-
ons de l'Anna han sigut la ciència 
i la tecnologia. Només amb 12 
anys, va ser acceptada en el pro-
grama Estalmat, un projecte diri-
git per la Reial Acadèmia de Cièn-
cies Exactes, Físiques i Naturals 
d'Espanya, on va poder aprendre 
matemàtiques i física avançada.

Amb tot, l'Anna lamenta la bret-
xa de gènere que viu el món cien-
tífic:"En aquest sector encara 
hi ha molt poques dones".  Una 

desigualtat que també ha notat 
en l'àmbit formatiu: "A la meva 
classe, de 70 alumnes només 8 
érem dones".

El Batxillerat com a motor
L'Escola Sant Gervasi de Mollet 
donava a conèixer aquesta setma-
na que la Generalitat ha concedit 
a tres exalumnes un Premi de Re-
cerca Jove 2019. L’Eva Ferrer, la 
Clara Musach i la Núria Espinosa 
van rebre aquest reconeixement 
pel seu Treball de Recerca de 
Batxillerat en el qual estudiaven, 
des del punt de vista clínic, la 
distròfia muscular per dèficit de 
merosina, una malaltia genètica 
causada per la mutació d’un gen. 
El Govern convoca aquests pre-
mis amb l'objectiu de despertar 
vocacions científiques entre els 
joves. Noms il·lustres com Teresa 
Roig, cap de l’àrea de rehabilita-
ció neuropsicosocial de l’Institut 
Guttmann, han rebut el premi. i

INVESTIGACIÓ  PRIMERS PASSOS D'UNA NOIA DE SANT FOST I TRES JOVES DE MOLLET

Ciència i dones, un futur 
prometedor al Baix Vallès

escola saNt Gervasi

GUARDONADES  Les alumnes van rebre el Premi de Recerca Jove 2019

a.m

ANNA MARTÍNEZ
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XERRADA SOBRE

EL CORONAVIRUS

a càrrec del Dr Josep Maria Tricas,
adjunt del Servei de Medicina Interna 
i Responsable de la Unitat de Malaties
Infeccioses de l’Hospital de Mollet 
del Vallès.

LLOC
Sala Fiveller,
C/ Rambla Fiveller, 7
08100 Mollet del Vallès

DIA
12 de Març del 2020 a les 19.00 h
Aforament limitat
Gratuït

Consultes
Tf: 93 570 08 16
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MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. L'Agèn-
cia Catalana de l'Aigua (ACA) i el 
Consorci Besòs Tordera reforça-
ran el pla de xoc de recuperació 
del Besòs després que s'hagi de-
tectat contaminació a les aigües 
subterrànies i a pous industrials 
a la zona més propera a l'accident 
de Ditecsa, que va provocar el ves-
sament de contaminants al riu a 
principis de desembre. Així ho 
comunicava dimarts el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, en la reunió amb alcaldes 
de la zona a la seu del consorci.

Després de dues onades de mos-
trejos, s'ha pres la decisió d'incre-
mentar aquestes proves donats 
els resultats de substàncies conta-
minants detectades a alguns pous 
i aqüífers de la conca. En els mos-
trejos de gener de 2020, les con-
centracions de substàncies volàtils 
en les aigües subterrànies s’havien 
reduït de manera notable. No obs-
tant, en els darrers mostrejos s’ha detectat la persistència –i fins i tot 
augment- de tetrahidrofuran en 
els pous més propers a l’afectació. 
No s’ha trobat, en canvi, afectació 
en pous més allunyats i situats a la 
vall baixa del riu Besòs.

"Hi ha una afectació sobre les 
aigües subterrànies que volem 
analitzar amb més precisió i per 
això incrementarem el pla de 
xoc", avançava el conseller Calvet. 

l.o.

REUNIÓ AL CONSORCI  El conseller Calvet va presidir la trobada de dimarts

MEDI AMBIENT  EL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, DAMIÀ CALVET, ES REUNIA DIMARTS AMB ALCALDES DE LA CONCA AL CONSORCI BESÒS TORDERA

El Govern reforça el pla de xoc al 
Besòs per la contaminació de pous

Presentació de la revista 'Valors'Esteve Giralt, premi Ràdio Associació
El Museu Abelló acollirà dimarts (19 h) la presentació de la 
revista Valors, en un acte en què hi col·laboren l'Oficina del 
Síndic Personer i l'Ajuntament de Mollet. L'acte comptarà 
amb la conferència de la molletana Maria Rosa Buxarrais, 
catedràtica de la Facultat d’Educació de la UB.

Els 20ns Premis Ràdio Associació guardonaran aquesta 
edició el periodista molletà Esteve Giralt, corresponsal 
de RAC1 a Tarragona i col·laborador als seus inicis del 
setmanari Contrapunt, amb el premi a l'excel·lència pel 
seu seguiment de les emergències a la zona.

Així, entre la segona onada ja rea-
litzada i la tercera prevista per al 
mes d'abril, es farà una nova ton-
gada de mostrejos per determinar 
l'afectació d'aquests aqüífers, que, 
segons ha assegurat el conseller, es 
limiten a pous d'ús industrial i en 
cap cas afecten l'aigua de boca. 

Requeriment a Ditecsa
D'altra banda, Calvet també ha anunciat que l'Oficina de Ges-tió Ambiental Unificada (OGAU), 
depenent de la Generalitat, ha 
requerit a Ditecsa la descontami-
nació del sòl i les aigües del vol-
tant de les seves instal·lacions in-
dustrials, situades al polígon Can 

Bosquerons. En concret, se li ha 
reclamat la presentació i execu-
ció amb caràcter urgent d'un pla 
de descontaminació que inclogui l'extracció, neteja, filtrat de l’aigua 
i retorn al medi en condicions de 
les aigües subterrànies afectades, 
uns treballs que, segons l'alcalde 
de Montornès, José A. Montero, ja 
s'han executat en part.

El requeriment s'emmarca en 
l'expedient de responsabilitat 
ambiental que el Govern català va 
obrir a la indústria poc després de 
l'accident, que està sent investigat 
per la Fiscalia de delictes contra el 
Medi Ambient. "El cas està sota 
secret de sumari i encara no 

hem pogut determinar el grau 
de responsabilitat però pel 
camí ja hi ha aquest expedient 
obert per a la descontaminació 
de l'entorn de l'empresa", deia 
Calvet, qui manté el compromís 
del Govern català de personar-se 
en cas que s'hagi comès delicte 
ambiental. 

Renaturalització del riu
Les analítiques de biodiversitat 
realitzades aquestes setmanes 
han registrat una reducció del 
nombre d'exemplars d'algunes 
espècies del riu i també una dis-
minució del nombre d'espècies en 
el punt d'afectació màxima de l'ac-
cident. Davant aquesta situació, el 
Govern, a través de l'ACA, el con-
sorci i els ajuntaments treballaran 
per incrementar l'anomenada in-
fraestructura verda, uns treballs 
que permetin "renaturalitzar i 
recuperar la capacitat d'acollir 
més biodiversitat del riu", uns 
projectes que es preveu es puguin 
dur a terme a mitjà i llarg termini. 

El president del Consorci Besòs 
Tordera i alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, agraïa la transmissió d'in-
formació de l'ACA i posava en valor 
la coordinació entre l'agència i el 
consorci per fer el pla d'actuació al 
riu. Monràs es mostrava optimista 
pel que fa a la qualitat de l'aigua 
però reconeixia que, pel que fa a 

la recuperació de la biodiversitat, 
"trigarà una mica més, tot i que 
el Glòria ha afavorit aquesta re-
cuperació". Monràs destacava el 
compromís perquè l'ACA incorpori 
en un futur elements a la llera i 
al riu perquè aquest tingui "més 
múscul natural" i elements de 
preservació i contenció de riscos 
de futur.  laUra ortiz

n Ditecsa assumirà el cost dels arran-
jaments dels danys provocats a la via 
pública arran l'incendi de la planta de 
Can Bosquerons. El foc del passat 11 
de desembre va malmetre paviments, 
mobiliari urbà, arbrat, enllumenat i ca-
nalitzacions de subministraments, uns 
danys que l'Ajuntament està acabant 
de quantificar i que "assumirà en la 
seva totalitat l'empresa", avança l'al-
calde, José A. Montero, qui assegura 
que "no ha calgut fer cap requeriment 
ja que Ditecsa ho ha assumit sense 
necessitat d'obrir-los cap expedient". 

D'altra banda, dimecres, el president 
del Consorci Besòs Tordera es reunia, 
a petició de l'alcalde Montero, amb els 
membres del consistori montornesenc 
–govern i oposició– per explicar quina 
és la situació actual. "Fa uns dies vam 
facilitar als grups de l'oposició tota la 
documentació que tenim però volíem 
que poguessin tenir informació de 
primera mà", diu Montero, qui  con-
sidera que és important transmetre el 
missatge que "totes les administra-
cions estem fent la feina". 

DITECSA ASSUMIRÀ 
EL COST DELS DANYS 
A LA VIA PÚBLICA
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PRESENTACIÓ Argüello i Suárez durant l'acte a l'Ateneu Gran

MEDI AMBIENT  EL GOVERN VOL COMBATRE L'INCIVISME I INCREMENTAR ELS NIVELLS DE RECOLLIDA SELECTIVA A LA POBLACIÓ

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'EXPROFESSOR MOLLETÀ HA PUBLICAT LA NOVEL·LA 'EL DOLOR DE LOS RECUERDOS' AMBIENTADA ENTRE EL 1931 I EL 1939

ANIMALISME  LA FESTA VA APLEGAR UN MILER DE VISITANTS

Sant Fost estudia millorar l'actual 
sistema de recollida de residus
SANT FOST. L'Ajuntament ha posat 
en marxa un estudi sobre el fun-
cionament de l'actual sistema de 
recollida de residus al municipi. 
L'objectiu del projecte és trobar 
un mètode que permeti combatre 
l'incivisme i evitar els desbord-
aments dels contenidors, així com 

fomentar la recollida selectiva al 
poble adaptant-lo als estàndards 
marcats per la Unió Europea.

L'estudi, que es preveu que esti-
gui enllestit pels volts de Setmana 
Santa, també vol posar solució al 
fet d'haver d'utilitzar dos sistemes 
diferents per fer la recollida selec-

tiva, un fet que segons el consisto-
ri suposa utilitzar "dos camions 
diferents" i per tant, "encareix el 
servei". Actualment, en la majoria 
de carrers del poble les escom-
braries es recullen amb camions 
amb sistema lateral; mentre que a 
les urbanitzacions de la Conreria i 

MOLLET. L'arribada de la Segona 
República va ser una glopada d'ai-
re fresc i d'esperança per a la classe 
obrera però el cop militar del 1936 
va trencar el somni de molts d'ells. 
Aquest és el context històric de la 
novel·la El dolor de los recuerdos, 
d'Elías Argüello Alonso, exprofes-
sor de l'IES Gallecs que presentava 
dilluns a l'Ateneu Gran de la mà del 
Centre d'Estudis Molletans.

La Pelleria, Can Fàbregas, Can 
Mulà, la Farinera Moretó, l'alcalde 

Feliu Tura... són alguns dels perso-
natges i escenaris en què s'ambien-
ta la novel·la, que recull la història 
de les diferents generacions d'una 
família d'esquerres, els seus pati-
ments i les seves vicissituds des de 
la proclamació de la Segona Repú-
blica fins a la fi de la Guerra Civil.

La trama comença a Burgos, a 
Peones de Amaya, poble natal de 
l'autor, una població agrícola sota 
el jou dels terratinents d'on és la 
família protagonista, que, més 

endavant, es traslladarà a Mollet 
amb l'esperança d'una vida millor. 
"És el somni de canviar una so-
cietat ancorada en el passat, un 
somni que dura uns anys fins 
que la dreta de Franco i compa-
nyia acaba amb ell", diu l'autor.

L'autor de la novel·la, editada 
per Círculo Rojo, ha comptat amb 
l'assessorament de la historiadora 
molletana, Maria Àngels Suárez, 
que va coincidir amb l'autor com a 
professora a l'institut. "Els fets que 

Mas Llombart Sud, es fa servir el 
sistema de recollida posterior.

Per últim, una altra de les qüesti-
ons que preveu resoldre l'informe 
és la ubicació que tenen algunes 
illes de contenidors, ja que segons 
afirmen des del govern, algunes 
estan situades "en punts massa 
allunyats dels nuclis urbans i 
això en dificulta el seu ús".

Un cop es coneguin les conclusi-
ons de l'informe, l'Ajuntament pre-
veu obrir una licitació pel servei de 
recollida de residus al municipi.  

SUCCESSOS

Un ferit lleu en una 
sortida de via a la 
B-500 a Sant Fost
Una persona va resultar ferida 
lleu en precipitar-se el seu cotxe a 
la B-500, al seu pas pel barri Sant 
Pere de Sant Fost. L'accident va te-
nir lloc dimarts a uns 100 metres 
del trencall de l'entrada que va al 
cementiri quan el cotxe, per mo-
tius que es desconeixen, va sortir 
de la via i va caure pel terraplè. El 
ferit va ser traslladat a l'Hospital 
de Mollet.

ENTITATS MEDI AMBIENT EDUCACIÓ

MOLLET. L’Associació de Veïns de 
l’Estació del Nord ha iniciat una 
recollida de signatures per rei-
vindicar el Pla Integral de millora 
i recuperació del barri, que va ser 
lliurat a l’Ajuntament de Mollet el 
passat mes de desembre per tal 
que els responsables municipals 
procedissin a la seva presa en con-
sideració. L'AV assegura que enca-
ra està a l'espera d'una resposta a 
la instància presentada i de poder 
mantenir una reunió amb l'alcal-
de i els regidors d'urbanisme i del 
barri. El passat 27 de febrer, l'enti-
tat va presentar als veïns i veïnes 
del barri la seva proposta en una 
assemblea, en què es van establir 
les necessitats prioritàries del pla, 
entre les quals "la plaça sense 
nom com a zona central del bar-
ri,  l'entorn de l'estació de Santa 
Rosa i un casal de barri", apunten 
fonts de l'AV. 

MOLLET. El consistori ha posat en 
marxa un pla de control de l'eru-
ga processionària amb actuacions 
sense plaguicides ni fitosanitaris 
químics. En concret, s'està fent un 
tractament amb endoteràpia vege-
tal als pins dels llocs més sensibles, 
com escoles i jardins urbans. Tam-
bé s'estan instal·lant caixes niu que 
afavoreixin la presència d’ocells 
depredadors de la processionària, 
així com altra fauna que parasita 
aquesta eruga. A més, s'està fent un 
control dels espais amb presència 
de pins i s'estan instal·lant trampes 
físiques per capturar erugues als 
pins més alts i aïllats i trampes de 
feromones per capturar papallo-
nes. Les accions s'emmarquen en el 
projecte de Gestió Integrada de Pla-
gues (GIP) als espais verds urbans, 
que manté el compromís de reduir 
progressivament l’ús de plaguici-
des i fitosanitaris químics.  

MOLLET. Els grups de P3 en la 
preinscripció per al curs 2020-21 
de les escoles públiques i concer-
tades de Mollet tindran una oferta 
de 23 llocs escolars, un nombre 
inferior a la de 25 alumnes, que és 
la ràtio oficial. La mesura, un dels 
criteris de ciutat per a la planifica-
ció escolar que es va proposar des 
de l’Ajuntament, s'ha pogut  dur 
a terme gràcies a l'acord de totes 
les direccions dels centres públics 
i concertats de la població i el De-
partament d'Educació. "La me-
sura contribueix a una evident 
millora de la qualitat educativa 
i l’atenció a la diversitat, així 
com una reducció de la segrega-
ció escolar", assegura el regidor 
d'Educació, Raul Broto, qui agra-
eix "l’esforç i la responsabilitat 
a tota la comunitat educativa". 

L'AV d'Estació del 
Nord recull firmes 
de suport al pla de 
millora del barri

Mollet controla 
la processionària 
sense fitosanitaris 
químics

Educació redueix 
a 23 infants la 
ràtio dels grups 
de P3 a Mollet

Elías Argüello presenta un retrat 
del Mollet de la Segona República 

es relaten i envolten la tramasón 
reals, l'únic inventat són els per-
sonatges", assegura Suárez sobre 

el relat, un retrat dels temps en què 
els treballadors i obrers van pren-
dre consciència de classe.   l.ortiz

SANT FOST.  Un miler de persones 
va visitar diumenge la FostAnimal, 
la primera edició de la festa anima-
lista organitzada per l'Ajuntament 
i les entitats ADA i ADYLA. L'ob-
jectiu era promoure els drets dels 
animals i conscienciar la ciutada-
nia de la importància de tenir cura 
de les seves mascotes. La festa va 

tenir lloc a la plaça de la Vila i va 
comptar amb la participació d'una 
trentena d'entitats i empreses. Du-
rant tot el cap de setmana es va or-
ganitzar un gran recapte de pinso, 
que va recollir 4.000 kg d'aquest 
producte, que es repartiran entre 
les entitats ADA i ADYLA i la Pro-
tectora d'Animals de Granollers. 

El FostAnimal recull 
quatre tones de pinso

aj. saNt fost

A LA PLAÇA  Durant la jornada s'hi van fer exhibicions i concursos canins
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S'amplien els serveis dels 
busos exprés de Mollet i Parets

MOBILITAT  EL BUS DE MOLLET ASSOLEIX UNA FREQÜÈNCIA DE PAS DE 15 MINUTS EN HORES PUNTA SUCCÉS

Mor una dona en 
ser atropellada
per un tren
MOLLET. Diumenge a la tarda es va 
produir un atropellament mortal 
entre les estacions de tren de Mo-
llet-Sant Fost i de Montmeló. Una 
dona va morir i un home en va re-
sultar ferit i va haver de ser traslla-
dat a l'Hospital de Mollet. L'incident 
va tenir lloc al voltant de les 16 h, 
quan un tren que circulava cap a 
Girona els va atropellar, mentre 
caminaven per la zona de les vies. A 
causa de l'atropellament, els trens 
van circular durant tota la tarda 
amb retards que van superar els 90 
minuts a l'R2 nord i a l'R11, ja que 
han hagut de circular per una única 
via entre aquestes dues estacions. 

El TJUE sentència 
que els jutges 
espanyols han 
de controlar la 
transparència de 
les clàusules IRPH

El Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE), ha determinat en 
la seva Sentència de 3 de març de 
2020 que els tribunals espanyols 
hauran d’assegurar-se del caràcter 
clar i comprensible de les clàusules 
de contractes de préstec hipotecari 
que estableixin l’aplicació d’un tipus 
d’interès variable basat en l’índex de 
referència de les caixes d’estalvis (el 
conegut com IRPH).

D’aquesta forma, si aquests tribunals 
arribessin a la conclusió que aquestes 
clàusules són abusives, podran subs-
tituir-les per un índex legal aplicable 
de manera supletòria, per a així pro-
tegir als consumidors.

Les conseqüències en la pràctica de la 
nul·litat de l’índex serien notables, ja 
que existeixen milers de consumidors 
que van contractar en el seu moment 
hipoteques que usaven com a índex 
de referència el IRPH, però sense que, 
en el moment de la comercialització, 
les seves entitats els haguessin pro-
porcionat la informació necessària 
per a formar un consentiment infor-
mat.

Amb la nova decisió de la Justícia 
Europea, els afectats pel IRPH podran 
reclamar judicialment per la falta de 
transparència i les deficiències en la 
comercialització que els van portar 
a contractar una hipoteca que ha re-
sultat ser molt més cara que la que 
usava com a referència l’Euribor.

CONSULTORI

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

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net

s.c.

FOTO DE GRUP  Els representants polítics assistents a l'acte realitzat dilluns a l'estació de bus de Caldes de Montbui

BAIX VALLÈS.  Els busos exprés del 
Vallès Oriental han ampliat els seus 
serveis des d'aquest dilluns, entre 
els quals hi ha el de Mollet (e21) i 
el de la Vall del Tenes (e7), així com 
dos serveis més de la comarca: Cal-
des de Montbui – Palau-solità i Ple-
gamans – Barcelona (e9) i Sentme-
nat – Polinyà – Santa Perpètua de 
Mogoda – Barcelona (e10).

La principal novetat al servei que 
surt de Mollet (e21) és que s'han 
incorporat 12 noves expedicions 
per sentit. D'aquesta manera, s'as-
soleix una freqüència mitjana de 
20 minuts entre Mollet i Barcelona, 
tant d’anada com de tornada, i la 
freqüència en hora punta és d’una 
expedició cada 15 minuts.

L'e21 té quatre parades en els dos 
sentits a Mollet: plaça de Can Bor-
rell, avinguda Antoni Gaudí-Enric 
Morera, avinguda de Burgos-parc 
de Can Mulà i avinguda de Bur-
gos-Martí l’Humà. A més, tots els 
vehicles de la línia e21 són acces-
sibles, amb premsa gratuïta a bord 
i amb servei de Wi-Fi gratuït, i els 
usuaris poden estar informats en 

temps real mitjançant les pantalles 
d’informació dinàmica a les prin-
cipals parades i a l’aplicació de Sa-
galés. Aquesta línia va transportar 
685.617 viatgers l’any 2019, el que 
suposa un increment del 4,64% res-
pecte a l’any anterior.

Sobre aquestes novetats, el re-
gidor de mobilitat de Mollet, Juan 
José Baños, afirma: "La millora del 
transport públic és essencial per 
lluitar contra el canvi climàtic, 
així que rebem aquesta notícia 
amb satisfacció donat que serà 
una bona alternativa al cotxe per 
a moltes persones que viatgen a 
Barcelona".

L'altra línia amb parada al Baix 
Vallès, l'e7 (Vall del Tenes) també 
ha incrementat les expedicions. 
Concretament s'han creat vuit no-
ves expedicions des de Bigues i 
Riells, i dues d'anada que surten 
directament des de Parets (7.08 h i 
7.28 h), així com onze noves expedi-
cions de tornada des de Barcelona 
a la comarca. D’aquesta manera, es 
passa a tenir una freqüència mitja-
na de 30 minuts. Per altra banda, 

també es millora l’oferta dels caps 
de setmana i festius, amb tres noves 
expedicions tant d’anada (16.15 h, 
17.15 h i 20.25 h) com de tornada 
(17.30 h, 19.40 h i 21.15 h). Aques-
ta línia va transportar 296.111 vi-
atgers l’any 2019, que suposa un 
increment del 13,58% respecte a 
l’any anterior. Es tracta de l'aug-
ment més alt dels quatre serveis de 
bus exprés del Vallès Oriental.

Durant la presentació de les mi-
llores del bus exprés, que va tenir 
lloc dilluns a Caldes de Montbui, 
l'alcalde de Parets, Jordi Seguer, es 
va mostrar satisfet per aquesta am-
pliació: "Era una mesura que esta-
va trigant a arribar, sobretot per-
què si s'estan posant limitacions 
a l'accés a Barcelona als vehicles 
amb la zona de baixes emissions, 
cal reforçar el transport públic 
als municipis de l'entorn". Seguer 
també va apuntar que a les prime-
res hores del matí "es formaven 
llargues cues i fins i tot hi havia 
hagut gent que s'havia quedat 
sense l'opció de pujar a l'autobús 
exprés".  s.carrillo

Denunciat per 
simular el robatori 
del seu cotxe
MOLLET. La Policia Municipal de Mo-
llet ha denunciat un home per haver 
simulat el robatori del seu cotxe i 
conduir sota els efectes de l'alcohol. 
Els fets es van iniciar quan el cos lo-
cal va enxampar un home de fora de 
la ciutat que conduïa sota els efectes 
de l’alcohol. La policia va immobilit-
zar el cotxe, però el conductor, lluny 
de fer front a la taxa corresponent 
per aixecar la immobilització del 
vehicle una vegada no presentés 
símptomes d’alcoholèmia, va tren-
car l’immobilitzador policial i va fu-
gir a la seva localitat de residència. 
Al cap d’unes hores, i encara sota els 
efectes de l’alcohol, es va presen-
tar a les dependències de la Policia 
Municipal per fer-se càrrec del seu 
vehicle. A partir d’aquí, la policia va 
comprovar que, evidentment, no 
estava al lloc on s’havia immobilit-
zat, i el conductor va optar per de-
nunciar el robatori del cotxe.  
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MOLLET. L’Ajuntament ha aprovat 
el projecte d’obres de millora de 
les voreres del carrer Sertürner a 
l’accés al polígon de Can Magarola, 
entre les rotondes de les empreses 
Merck i Urbaser. Les obres perme-
tran el pas a peu dels vianants, així 
com la millora de la mobilitat de 
les bicicletes a l’accés al polígon.

En concret, les accions pre-
vistes són la urbanització de les 
dues voreres del carrer Friedrich 
Wilhelm Sertüner per millorar la 
mobilitat a peu i fer passos de vi-
anants accessibles; la prolongació 
del carril bici; l'habilitació d’un 
pas de vianants, vora la Riera 
Seca, abans de la benzinera, per 
millorar la mobilitat a peu i reduir 
velocitat; i la millora de la xarxa 
d’enllumenat existent.

Aquestes actuacions formen 

part del Pla d’Acció de Millora 
de Polígons d’Activitat Econòmi-
ca, un conjunt de  compromisos 
per a la millora de les condicions 
de les infraestructures i serveis 
d'aquests espais. 

El pla es va elaborar mitjançant 
un procés participatiu amb els di-
ferents agents vinculats als PAE 
de la ciutat: empreses dels PAE, 
persones propietàries de naus i ter-
renys, interlocutors socials, tècnics 
municipals i ciutadania en general 
interessada en el desenvolupament 
econòmic i social del municipi.

Una vegada aprovat el projecte, 
s’iniciarà la fase de licitació de les 
obres. Una vegada feta l’adjudica-
ció de les obres, el termini previst 
per a la seva execució és de dos 
mesos i mig i el pressupost de 
62.672,51€ (I.V.A. inclòs).  

BAIX VALLÈS. El coronavirus té 
múltiples conseqüències, entre 
les quals l'econòmica. Davant 
l'expansió del Covid-19, algunes 
empreses del Baix Vallès estan 
treballant en plans de contingèn-
cia per les possibles afectacions 
que l'epidèmia pugui ocasionar 
en la seva activitat. Des de l'Agru-
pació d'Industrials del Baix Vallès 
i PIMEC Vallès Oriental apunten 
que, de moment, no tenen conei-
xement de cap empresa del ter-
ritori que s'hagi vist obligada a 
aturar la producció però sí que, 
en alguns casos, s'està reduïnt 
l'activitat pels problemes de sub-
ministrament, sobretot en aquells 
en què els principals proveïdors 
són de la Xina. A més, les compa-
nyies que exporten o importen 
productes al país asiàtic han vist 
com s'ha encarit el preu dels con-
tenidors de mercaderies i s'han 
reduït les expedicions marítimes. 
"En la indústria és important 
que no es trenqui la cadena de 
subministrament. Molts con-
tractes industrials inclouen 
penalitzacions si no se serveix 
puntualment i això pot ser un 
problema", explica el president 
de PIMEC Vallès Oriental, Daniel 
Boil, qui, sense voler crear alar-
ma, reconeix que "les conseqüè-
nices poden ser serioses". 
En aquest cas, els empresaris 

veuen una oportunitat per a les 
pimes del territori ja que, segons 
Boil, "obligarà a canviar l'estra-
tègia dels grans grups que veu-
ran necessari tenir proveïdors 
de més proximitat", opina.

També s'estan prenent mesures 
de prevenció com incrementar els 
estocs o planificar l'activitat en 
cas que hi hagués algun contagi 
que afectés els grups de treball. 
En aquest sentit, Boil considera 
que les recomanacions que s'estan 
fent des del Ministeri de Salut de 
facilitar el teletreball, en el sector 
industrial és de difícil aplicació.  

SALUT  LA PATRONAL ALERTA DE L'AFECTACIÓ EMPRESARIAL MOBILITAT  L'ACTUACIÓ TÉ UN COST D'UNS 62.000 EUROS

Plans de contingència 
pel coronavirus

Projecte de millora a 
l'accés a Can Magarola

arxiu

ENTRADA AL POLÍGON Actuació entre les rotondes de Merck i Urbaser

Informació

La Sala Fiveller acollirà dijous 12 de 
març una xerrada informativa sobre el 
coronavirus, organitzada per Mútua-
Mollet. La ponència anirà a càrrec del 
doctor Josep Maria Tricas, adjunt del 
Servei de Medicina Interna i responsa-
ble de la unitat de Malalties Infeccioses 
de l'Hospital de Mollet. El doctor par-
larà sobre l'expansió del coronavirus i 
intentarà aclarir molts dels dubtes que 
té la ciutadania sobre el Covid-19.

XERRADA SOBRE 
EL COVID-19 A LA 
SALA FIVELLER

MARTORELLES
28/02 Alejandor Cuni Mila 72 anys
29/02 Concepción Pagan Giménez 88 anys
02/03 Pere Corbera Rozas 58 anys

MOLLET
01/03 Carmen Abril Esteban 86 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte 7 de març del 2020

A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

A les 17h: El Partit, futbol, segona Catalana: 

UD Molletense- Sant Pol At

Diumenge 8 de març del 2020

A les 22 h: La Jornada de diumenge

Dilluns 9 de març del 2020

A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert 

Maspons i Xavier Aymamí

Dimarts 10 de març del 2020

A les 20.30 h: L’entrevista amb l’alcalde: Marc 

Candela, alcalde de Martorelles. Amb Albert 

Maspons i Susanna Aguilera

Dijous 12 de març del 2020

A les 20.30 h: Visions, amb Alba Lópeza

 

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

PROGRAMACIÓ

 Julián Guerrero Díaz (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb 

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements
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MOLLET. El Partit Socialista de Mo-
llet va presentar aquest dimarts al 
vespre al Centre Cultural la Marine-
ta els nous integrants de la Joven-
tut Socialista de Catalunya (JSC) de 
Mollet. El grup, que es constitueix 
després d'anys sense presència a 
la ciutat, estarà encapçalat per Noa 
Monràs, filla de l'alcalde de Mollet, 
Josep Monràs, la qual exercirà com 
a primera secretària.

"Independentment del go-
vern que hi hagi a Mollet, nosal-
tres estem aquí perquè la ciutat 
creixi i sigui molt més activa i 
molt més jove", va dir en el seu 
discurs com a primera secretària 
de les joventuts socialistes, tot as-
segurant que en ser el PSC el partit 
que governa a Mollet "ens implica 
més compromís".

En aquest sentit, Monràs va ex-
plicar que un dels primers eixos de 
treball de la JSC de Mollet serà una 
passejada feminista per tota la ciu-

tat per poder determinar les zo-
nes perilloses o poc il·luminades. 
La conservació mediambiental de 
l'espai natural de Gallecs és una al-
tra de les accions que la formació 
es marca com a prioritària.

A banda de Noa Monràs, la reno-
vada JSC està integrada per Juan 
Torecilla, com a secretari d'Orga-
nització; Lídia Giron, com a secre-
tària de Formació, Comunicació i 
Xarxes Socials; Arianna Luja, com 
a secretària de Medi Ambient i la 
Laura Sendin, com a secretària 
d'Esports.

Suport de partit
A la presentació de la nova JSC, Noa 
Monràs va estar acompanyada de 
Mireia Dionisio, primera secretària 
del PSC a Mollet, que va recordar 
els seus primers passos com a mi-
litant de la formació fa 17 anys i va 
voler felicitar els nous integrants: 
"La joventut sou l'avantguarda 

PARTITS  LA FORMACIÓ ESTARÀ CAPITANEJADA PER NOA MONRÀS QUE EXERCIRÀ COM A PRIMERA SECRETÀRIA

La Joventut Socialista reapareix
a Mollet amb nous representants  

a.mir

PRESENTACIÓ L'acte es va fer dimarts al Centre Cultural la Marineta

8-M  LA XERRADA ES VA ES VA FER DIMECRES AL VESPRE AL CASAL POPULAR EL TABARAN I VA RECORDAR ELS 11 ANYS DE LA MORT DE L'EXALCALDESSA DE MOLLET

Un acte en memòria d'Anna Bosch 
posa en valor el paper de la dona 
política en l'evolució de la societat
MOLLET. El Casal Popular El Taba-
ran va acollir dimecres Amb ulls 

de dona, un acte en memòria dels 
11 anys de la desaparició de l'An-
na Bosch, primera alcaldessa de 
Mollet. La xerrada, emmarcada 
en el 8-M, va comptar amb Dolors 

Sabater,  exalcaldessa i regidora de 
Guanyem Badalona En Comú i Pilar 
Castillejo, regidora de Decidim Ri-
pollet i exdiputada de la CUP. 

En el seu discurs, Sabater va in-
sistir en la necessitat d'apoderar 
a les dones "perquè en un futur 

molt proper deixi de ser estrany 
que una dona estigui a la prime-
ra línia de la política". 

Per la seva banda, Castillejo va re-
marcar el fet de seguir treballant  en 
"polítiques transformadores que 
acabin amb el patriarcat".  

PROCÉS

Presentació de 'Tota 
la veritat', a Parets

L'escriptora i activista feminista 
Bel Olid oferirà aquest divendres 
(18.30 h) una xerrada al Celler 
de Carrencà, organitzada per les 
ANC de Sant Fost, Martorelles i 
Santa Maria i la llibreria L'Illa de 
Mollet. Amb el títol Feminismes. 
Més enllà (i ençà) del 8-M, l'auto-
ra parlarà d'algunes de les seves 
obres com Follem? L'acte estarà 
presentat per Carlota Torrent.

8-M

Bel Olid parla de 
feminisme al Celler 
de Carrencà 

L'Assemblea Republicana de Pa-
rets organitza aquest dissabte a 
Can Butjosa (18 h) la presenta-
ció del llibre coral sobre el Pro-
cés Tota la veritat, editat per Ara 
Llibres, de la cooperativa Som*. 
Els coautors Odei A.-Etxearte i 
Roger Mateos parlaran sobre la 
investigació dels sis periodistes 
responsables del llibre. 

d'aquest partit i hem de caminar 
plegats", els va dir.

A l'acte també van estar present 
els vallesans Imanol Martín, primer 
secretari de la JSC del Vallès Orien-
tal i Arnau Ramírez, primer secreta-
ri de les JSC i diputat al Congrés. 

El primer secretari del PSC al 
Vallès Oriental, Jonatan Martínez; 
l'alcalde de Mollet, Josep Monràs 
i el regidor de Desenvolupament 
Econòmic i Innovació a Mollet, Raúl 
Broto, van ser altres dels polítics so-
cialistes presents a l'acte.   anna mir

a.mir

AMB ULLS DE DONA  Dolors Sabater i Pilar Castillejo durant la xerrada

GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 
CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 
DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h

i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets
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LIBRES E IGUALES 
EN LA DIVERSIDAD 

8 DE MARZO DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER.

#SoloSíEsSí

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

“TREBALLEM DIA A DIA

PER TRANSFORMAR DE

SOCA-REL L’ECONOMIA”

ECONOMIA FEMINISTA PER BASTIR VIDES DIGNES

Dia: 10 de març. Hora: De 18.30 h a 20.30 h.

Lloc: Centre Cívic Nord (Granollers).

Més informació: bit.ly/XerradesEntitats3

Inscripcions gratuïtes: civic.enginydigital.cat/granollers

 

 

divendres 6 de març 

a les 12h. 
CONCENTRACIÓ A LA 

PÇA. DE LA PORXADA DE GRANOLLERS 

Divendres 6 de març  

a les 12h. 
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PARETS. La multinacional pareta-
na Grifols ha publicat els resultats 
econòmics al tancament del 2019. 
D'aquest informe, destaca que 
l'empresa va tenir un benefici de 
625,1 milions d'euros, un 4,8% 
més que l'any anterior. Pel que fa 
als ingressos nets, la xifra va ser 
de 5.098.691 milions, un 13,6% 
més que el 2018. A més, van des-
tinar 661 milions a inversions, i 
el deute financer, va ser de 5.725 
milions. D'altra banda, la divisió 
Bioscience continua sent el prin-
cipal motor de creixement de la 
farmacèutica, amb un 13,6% més 
d'ingressos l'any passat fins als 
3.994 milions d'euros.

EMPRESES  LA MULTINACIONAL PARETANA VA TENIR UNS INGRESSOS NETS AL LLARG DEL 2019 DE GAIREBÉ 5,1 MILIONS D'EUROS

Grifols va tancar l'any amb 
un benefici de 625 milions

I pel que fa als llocs de feina, es 
va augmentar un 13% durant l'any 
fins a superar els 24.000 treballa-
dors, amb un 60% de dones. 

Torna el PuntCoop de MontornèsEl millor xuixo del món s'elabora al Vallès
El 27 de febrer es va reactivar el Punt Cooperatiu 
de Montornès. Aquest servei d'assessorament a co-
operatives i entitats de l'economia social i solidària 
estarà disponible els dijous, cada 15 dies, de 10 h a 
14 h. La següent sessió serà el 12 de març.

La Fleca Pa Artesà del Vallès, amb una desena d'establiments 
arreu del Baix Vallès, ha guanyat el concurs El Millor Xuixo del 
Món, celebrat diumenge a Girona. El reconeixement se l'ha endut Jaume Junyent, propietari de la fleca inaugurada fa més de 40 
anys al municipi vallesà de Santa Perpètua de Mogoda. 

arxiu

GRIFOLS  L'empresa paretana compta amb 24.000 treballadors

BAIX VALLÈS. La xifra de desocu-
pats a la subcomarca continua in-
crementant, tot i que ho fa d'una 
manera lleu. En el conjunt dels 
municipis ja són 7.160 les perso-
nes registrades a les oficines del 
Servei d'Ocupació de Catalunya, 
en concret 41 més que al mes de 
gener i 147 menys que fa un any.

Els municipis on més ha incre-
mentat l'atur respecte al mes 
anterior han estat Mollet amb 
17 persones i Montornès amb 8. 
Mentre que a Sant Fost la xifra 
d'aturats ha pujat en 7 persones, 
a Parets en 4, a Montmeló en 3 i 
a Santa Maria de Martorelles en 
2. Martorelles ha estat l'únic mu-

nicipi del Baix Vallès on la xifra 
s'ha mantingut i la Llagosta, l'únic 
que ha reduït el nombre de deso-
cupats. En concret ho ha fet en 8 
persones.

Montornès amb 13,21% (1.088 
persones), és de nou el municipi 
amb la taxa més elevada d'aturats 
a la subcomarca. 

LABORAL  MONTORNÈS SEGUEIX SENT EL MUNICIPI AMB LA TAXA MÉS ELEVADA DE DESOCUPATS

L'atur incrementa en 41 persones 
al Baix Vallès el mes de febrer

8 de març, Dia Internacional de la Dona

Igualtat – Visibilitat – Equiparació salarial – Cap més agressió

Cent firmes del 
Baix Vallès, al 
directori per a la  
internacionalització
BAIX VALLÈS. El Departament 
d’Empresa i Coneixement ha cre-
at el primer directori d’empreses 
industrials de Catalunya amb l’ob-
jectiu d’impulsar la internaciona-
lització del teixit industrial català. 
Es tracta d’una plataforma digital 
anomenada Catalonia Industry 

Suppliers que conté informació 
de 3.000 empreses industrials 
que operen a Catalunya, un cente-
nar d'aquestes al Baix Vallès. Du-
rant la presentació, la consellera 
d'Empresa i Coneixement, Àngels 
Chacón ha destacat que es tracta 
d'una “eina que permetrà visu-
alitzar les empreses industrials 
catalanes a escala global".  

COMERÇ INTERNACIONAL

El Pla Treball als 
Barris contracta
7 molletans aturats
MOLLET. Durant sis mesos, 7 per-
sones que eren a l’atur es forma-
ran i treballaran per Mollet. Con-
cretament seran 5 operaris de 
neteja i 2 peons de suport tècnic a 
la integració social. Aquestes per-
sones han estat contractades grà-
cies als plans d’ocupació Treball 
als Barris 2019-2020, endegats 
per l'Ajuntament i subvencionats 
pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i el Ministeri de Treball.  

La Diputació valora 
l'emprenedoria del 
Mollet Hub
MOLLET. La diputada delegada de 
l'Àrea de Desenvolupament Eco-
nòmic, Turisme i Comerç de la 
Diputació de Barcelona, Eva Maria 
Menor, destaca el Mollet Hub com 
a "exemple" de formació i inno-
vació a seguir al territori i com a 
"palanca de canvi" en l'àmbit del 
desenvolupament. La diputada 
feia aquestes declaracions des-
prés de reunir-se amb l’alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, divendres. 

En obres

Darrerament, Grifols ha engegat les 
obres d'ampliació de la planta paretana 
de producció de l'adhesiu de fibrina bi-
ològica (Fibrisealant) i trombina tòpica, 
que ja estava previst des del 2018, i que 
té un cost d'uns 27,5 milions d'euros. 
Això permetrà ampliar la capacitat de 
producció de Grifols fins a 3,3 milions 
de litres de plasma equivalents, un cop 
finalitzin les noves instal·lacions de pu-
rificació i dosificació de Dublín (Irlanda).

ARRENCA L'AMPLIACIÓ 
DEL COMPLEX 
INDUSTRIAL DE PARETS



dv, 6 març 2020 17

PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)
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Diumenge el moviment feminista vol fer una nova demostració de força als carrers 
dels municipis catalans i, a la tarda, unitàriament a Barcelona. La vaga feminista del 
8-M de 2018 va marcar un punt d'inflexió en la visibilització de la lluita per la igualtat 
de les dones, amb manifestacions multitudinàries, que, enguany, poden ser encara 
més massives. La convocatòria farà notar que sovint són les dones qui treballen 
en diumenge –ja sigui per l'activitat de sectors feminitzats com l'hostaleria i la 
sanitat, o perquè assumeixen tota la càrrega de la feina de la llar i la cura de persones 
dependents–. Però el 8-M el moviment feminista sortirà al carrer, no només per 
revertir aquesta situació, sinó per la justícia social i climàtica en termes generals. 
El feminisme cada cop es percep i s'executa com una lluita més transversal, que el 
converteix en un dels moviments socials més revolucionaris i massius del segle 
XXI. Perquè qui lluita contra una absurda distinció de gèneres, també lluita per la 
igualtat de qualsevol persona, sigui quin sigui el seu origen o creença.Com més creix 
el feminisme més ferotge és l'atac de la dreta retrògrada. Així, doncs, diumenge serà 
important tornar a comprovar la vitalitat de les mobilitzacions. Com deia l'escriptora 
Sylvia Plath, "surt i fes alguna cosa. La teva presó no és la teva habitació: ho ets tu". 

8-M; JUSTÍCIA SOCIAL I CLIMÀTICA

Editorial

l proper diumenge tornarem a 
sortir al carrer, a posar-nos la 
samarreta i la xapa, a escoltar el 
manifest i a fer-nos fotos però, i 

l'endemà? Serà només un record? Recollirem 
la pancarta i prou? No em malinterpreteu, tot 
això està molt bé, genera empatia i visibilitza 
(encara que sigui només per un dia) una llui-
ta que ha d'anar molt més enllà del 8 de Març, 
però malauradament el 9 de març les dones 
seguirem patint les conseqüències del sistema. 

Continuarem parlant amb altres dones de 
cures, de maternitat, de jornades laborals 
amb horaris impossibles, esgotant la nostra 
salut per poder arribar als límits  marcats del 
que s'espera de nosaltres, seguirem autoex-
plotant-nos sota la gran estafa de la realització 
personal, la del "tu pots" i l'amor als teus.

El 9 de març continuarem escoltant els ma-
teixos acudits i dites masclistes, allò que és bo 
serà "la polla" i el que és dolent "un conyàs", si 
no t'agrada el sexe, seguiràs sent una estreta, 

Què farem el 9-M?
si t'agrada, una porca i hauràs d'aguantar pel 
carrer la floreta desagradable del desconegut 
de torn. Haurem de seguir guapes, primes, de-
pilades, disponibles i contentes. Seguirem sen-
se possibilitat de conciliació laboral, cobrant 
menys que el nostre company, vigilant quan 
caminem de nit  per carrers foscos i farem el 
sopar per tots mentre veiem per televisió a l'úl-
tima víctima d'una violència terrible.

Cada vegada que sento que hem avançat 
molt pel que fa a feminisme no puc evitar sen-

tir una gran decepció. Com a repte personal us 
proposo que el 9-M comencem a informar-nos, 
a organitzar-nos i a treballar, treballar per 
educar en igualtat, per aconseguir lleis que 
ens protegeixin, cadascuna des del seu àmbit 
i possibilitats, treballar per no perpetuar un 
sistema que ens maltracta i ens explota única-
ment pel fet de ser dones. Que aquest 9-M sigui 
el començament de tot el que queda per fer.

E

MARIA DEL MAR
TORRES

Comissió d’EcoFeminisme 

de Mollet en Comú

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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La reacció a un virus estrany 
reprodueix els patrons de gestió

a les diferències i dissidències:
 por, disciplina i profilaxi. Tothom

fixat i autocontrolat

ls fantasmes continuen recor-
rent Europa; sembla que no hi 
ha repòs possible. Davant dels 
espectres d'un altre món, que 

no deixa de ser un espantall reflectit del 
nostre, autoritats manifestes i l'ordre que 
hem interioritzat ens demana que ens po-
sem en alerta, que prenem precaucions, 
que ens resistim a exposar-nos. 

Vénen agents patògens de fora, d'origen 
estrany i que circulen a través dels hàbits 
que tenim adquirits en la interacció entre 
les persones, i recomanen el distanciament 
entre les persones, s'insinua la desconfian-
ça entre nosaltres mateixos. Ens cal disci-
plina en la nostra higiene i el nostre tracte 
interpersonal, l'asèpsia no només física, 
sinó social: disciplina i la fuetada de la por. 
Podem parlar del famós coronavirus, quel-
com que preocupa perquè fins i tot comen-
ça a afectar el suposat creixement econò-
mic, però bé podria valer, en els elements 
més subjacents dels arguments, per totes 
les persones que estan repel·lint a trets –i 
de pas, assassinant– entre Turquia i Grècia: 
agents patògens que amenacen suposada-
ment el nostre organisme social, l'arena del 
mercat de treball, la presumpta estructura 
d'estat de l'estar –l'estar ha perdut el pre-
fix "ben-"–. També podem parlar d'agents 

E

ELS ALTRES

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

patògens encapsulats en la nostra socie-
tat que malden per desenvolupar-se i fer 
que l'ordre es reestructuri perquè evolu-
cioni i assumeixi la seva perspectiva, com 
els feminismes i les dissidències sexuals. 
La indolència de l'ordre que ens regula 
manté viva la violència física, però tam-
bé estructural contra aquests agents en 
la seva resistència per assumir les seves 
perspectives. No només hi ha agressions, 

estructures com el món laboral o uns sim-
ples lavabos no permeten un encaix sense 
renúncia a seguir sent com s'és.

És sempre el problema de l'altre com 
una patologia de fora i de dins. La reacció a 
un virus estrany reprodueix els patrons de 
gestió a les diferències i dissidències. Por, 
disciplina i profilaxi. Tothom fitxat, però 
també autocontrolat al lloc que li pertoca 
i seguint els estàndards dels nostres. Els 
altres, els fantasmes que reflectim, servei-
xen per mantenir el bon funcionament del 
nostre cos social i econòmic.

El 9-M haurem de seguir guapes, 
primes, depilades i contentes però

 cobrant menys que els homes i 
vigilant de nit pels carrers foscos

a filosofia del globalisme, tesi 
doctoral de Lluís M. Xirinacs, 
valorada pel tribunal examina-
dor amb un summum cum lau-

de, evidencia la transcendència 
i qualitat de les diferències en la configura-
ció de la convivència humana. Descobrir la 
qualitat poètica en les activitats humanes 
comporta seguretat en la veritat del pensa-
ment, convenciment en la seva execució i ri-
quesa psíquica i física en els seus resultats. 
La poesia i la filosofia s’agermanen amb la 
ciència i la humanitat respira l’aire pur de 
l’existència. La presència del sentiment po-
ètic revaloritza l’exercici de la llibertat amb 
tanta força que quan l’error s’hi belluga la 
intel·ligència actúa a l’adonar-se'n per re-
dreçar el discurs. I és precisament la poesia 
guardià de la veritat perquè una de les se-
ves funcions és remoure els  sentiments i 
les passions quan els efectes del pensament 
no fruiten satisfactòriament en la modela-
ció de la globalitat històrica de la humani-
tat. Però la poesia ens posa sovint davant 

L

LA POESIA I LA FILOSOFIA GLOBALÍSTICA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

dels ulls com la convivència humana es be-
neficia d’accions com fer esport o fer bullir 
l’olla. Amics del Niu d’art que van assistir 
a la presentació del llibre La pilota a l'olla, 
van escoltar com el seu autor, Fermí Puig, 
afirmava que l’objectiu de l’esport i de la 
cuina no era altre que fer feliç a la gent. I la 
frase de Cruiff al seus jugadors de “sortiu i 
passeu-ho bé” corroborava la tesi. Tal ve-
gada, amic lector o lectora, et preguntis, on 
està la poesia en un partit de fubtol o en un 
menú. És aquell goig i benestar o tal vega-
da tristor, quan es  contempla o es practica 
un esport. És aquell sentiment de satisfac-
ció o de pessimisme després d’un àpat. La 
imatge, que es dóna, evidencia la qualitat 
poètica. Ser conscients d’aquesta realitat 
és el termòmetre que mesura la calor o la 
fredor de la qualitat humana. Descobrir la 
capacitat creativa és el treball més urgent 
de la pedagogia, de la religió i de la polí-
tica. L’objectiu fonamental de pedagogia, 
religió i política és la formació de persones 
dignes. La dignitat és la poesia de la llum.
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ones de col·lectius 
catòlics reivindiquen 
tenir més presència 
en els estaments supe-

riors  de l'església, representada 
evidentment només per homes. 
També en els espais de decisió amb 
igualtat per  poder tenir un paper 
igual que els homes sacerdots dins 
l'església i el reconeixement del  
col·lectiu de dones 
teòlogues.

Estem en el mes 
de març, temps  
d'actuació i de rei-
vindicació, en uns 
moments en què 
els moviments 
feministes sem-
blen viure una 
etapa d'impuls i  
visibilitat, de dir 
prou a molts com-
portaments fins 
ara normalitzats,  
sobretot, en refe-
rència a la violèn-
cia i assetjament sexual envers les 
dones.

L'escriptora i directora de l'Ob-
servatori de cultura de gènere, Ma-
ria Àngels Cabré, fa uns dies també 
recordava els anys d'activisme de 
dones feministes que lluiten i han 
lluitat com a precursores del mo-
viment feminista. La lluita, però, 
sempre ha viscut a l'ombra i la in-
visibilització dels poders polítics, 
socials i mitjans de comunicació.
Les necessitats de les dones sem-
pre han conviscut en un segon pla, 
com si tot el que pertany els nos-
tres neguits i necessitats fossin de 
segon ordre.

A la capçalera dels llibres sobre 

Homes i consciència feminista

D

JUDITH
VIZCARRA

Fotògrafa

inalment, el Tribu-
nal de Justícia de 
la Unió Europea 
(TJUE) ha dictat la 
sentència que es-

peraven milers d’afectats per 
les hipoteques IRPH. En sen-
tit contrari al criteri del Tribu-
nal Suprem espanyol, el TJUE 
reitera que els tribunals naci-
onals no només tenen la fa-
cultat sinó també l’obligació 
d’examinar la possible abusi-
vitat o la manca de transpa-
rència de qualsevol clàusula 
incorporada a un contracte 
de préstec hipotecari. Una 
obligació especialment re-
forçada quan la clàusula en 
qüestió, com succeeix amb 
l’IRPH, fa referència al càlcul 
dels interessos, considerat 
element essencial del con-
tracte.

Com dèiem, les conclusions 
del TJUE s’oposen frontal-
ment al criteri del Tribunal 
Suprem que, al desembre de 
2017, va determinar que els 
tribunals no estaven facul-
tats per examinar l’abusivitat 
de l’IRPH doncs els drets dels 
consumidors ja estaven prou 

Hipoteques IRPH: 
llum verda a les demandes 
de les persones afectades

garantits i protegits pel fet de 
tractar-se d’un índex oficial.

Aquesta resolució va provo-
car que milers de deman-
des es veiessin paralitzades 
als jutjats a l’espera que el 
TJUE es pronunciés sobre 
la qüestió de si el criteri del 
Suprem era compatible o no 
amb la legislació comunitària 
en matèria de protecció dels 
consumidor de productes 
financers. I el TJUE ha estat 
contundent a l’hora d’auto-
ritzar els tribunals a fer allò 
que el Suprem pretenia evi-
tar: protegir els interessos i 
els drets de les persones que 
han pagat de més seguint el 
consell de la seva entitat i 
contractant hipoteques refe-
renciades a l’IRPH.

Ara caldrà veure com inter-
preten els tribunals els efec-
tes d’aquesta sentència, però 
està clar que les entitats 
hauran d’acreditar que van 
complir amb el seu deure de 
diligència, informació i trans-
parència a l’hora d’oferir hi-
poteques IRPH. O el que és 
el mateix, que van explicar 
com es configura el tipus de 
referència, quina havia estat 
l’evolució d’aquest tipus en el 
passat així com la seva pos-
sible evolució futura, compa-
rant-lo amb altres índexs de 
referència utilitzats al mer-
cat. En cas contrari els clients 
tenen dret a exigir la devolu-
ció de les quantitats que han 
abonat de més i la nul·litat de 
la clàusula IRPH. 

Per informar tots els afectats i 
afectades, Col·lectiu Ronda or-
ganitza una sessió informa-
tiva gratuïta al despatx de 
Mollet el proper 9 de març a 
les 18h. És obligatori reser-
var plaça enviant un correu a 
comunicacio@cronda.coop

L’expert respon

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

F

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Bústia
Malentès?

El primer que aconsellen per a una conducció efi-
cient, amb menys consum, és no passar de 80-90 
km/h ni per baix ni per dalt. Amb la lloable intenció 
de reduir la pol·lució a Mollet, s'ha decidit fixar la ve-
locitat màxima a 30. Aquesta norma sembla contra-
dir la conducció eficient. Un professor d'automoció 
consultat em va dir que en marxes curtes el percen-
tatge de carburant a la combustió és més alt. I una 
altra cosa que és matemàtica: a menys velocitat, més 
temps a fer un trajecte, i per tant més temps cremant 
benzina i deixant anar residus a l'aire. I als organis-
mes. Si algun tècnic vol aclarir alguna cosa...

 esteve maspons 
mollet Del vallès

Agraïment a l'Hospital

Fa unes setmanes vaig necessitar anar d’Urgències a 

l'hospital Vall d’Hebron, ja que  tenen el meu histo-
rial clínic. Del Vall d’Hebron em van derivar a l'Hos-
pital de Mollet, on van decidir enviar-me a l'Hospital 
Clínic per efectuar-me un cateterisme. Un  cop rea-
litzat, em van retornar de nou a l'Hospital de Mollet 
i vaig quedar ingressada a la Unitat de Semicrítics. 
Per aquest motiu m’agradaria felicitar a tots els pro-
fessionals que m’han atès, ja que quan ens cal quei-
xar-nos prou que ho fem saber. 

És un agraïment a tot el personal de l’Hospital de 
Mollet (metges, infermeres, auxiliars, personal de les 
ambulàncies, etc...), per la tasca que desenvolupen i 
per la manera tan humana amb què ho fan. Admira-
ble la dedicació i l’amor que m’han demostrat fent 
possible que la meva estada fos menys dolorosa i 
més agradable.

 àngela porcar albalate 
mollet Del vallès

autores feministes de la  meva bi-
blioteca, hi ha l'Anna Bosch, la pri-
mera alcaldessa a Mollet després 
de la dictadura, amb el seu llibre 
Mujeres que alimentan la vida. Us 
en recomano la lectura, no sola-
ment a les dones –obligatori– sinó 
també als homes. Referent de les 
dones feministes que han dedicat 
la seva vida i el seu estil de vida, al 
qüestionament de les societats Pa-
triarcals. Ens diu: "Paral·lelament, 
les dones hem garantit la reproduc-
ció de l'espècie i hem proporcionat 
la intendència perquè els homes es 

poguessin dedicar a les activitats 
considerades importants, sense 
perdre temps en tasques poc gra-
tificants com posar a l'abast afecte, 
béns i serveis per omplir necessi-
tats bàsiques. Aquestes tasques són 
fonamentals per a l'espècie huma-
na. Sense aquesta pràctica de la cul-
tura de la vida, que cura les ferides 
i torna a portar vida, la humanitat 
hauria desaparegut. Hem pogut ser 
dones sense necessitats de ser ma-
res. La maternitat ha deixat de ser 
una maledicció imposada."

Les dones, des de la revolució 
feminista dels anys seixanta, han 
anat a contracorrent, intentant que 
la lluita fos continuada, amb alts i 

baixos durant tots aquests anys. Les 
dones també sabem de la nostra 
responsabilitat, la nostra voluntat 
de cuidar de la vida, de créixer com 
a persones, d'accedir a la cultura 
com l'eina clau per a la conquesta 
dels nostres drets i  plantejament 
d'autocrítiques necessàries.

Sense l'empatia i  la voluntat per 
part dels homes de totes les gene-
racions i cultures, aquesta igualtat 
entre gèneres no avançarà.

El moviment feminista no està en 
contra dels homes, sinó de les ac-
tituds masclistes, alimentades per 

les societats 
amb mirada 
m a s c u l i n a , 
que exclouen 
les dones i  
empoderen 
la part més 
fosca de la 
n a t u ra l e s a 
masculina.

N o  s ó n 
q ü e s t i o n s 
de feminis-
me, és qües-
tió del dret 
humà més 
maltractat de 

la història de la humanitat.  Totes 
les cultures han abusat i persisteix 
la idea  que els homes es considerin 
i puguin ser superiors a les dones.

Dins la literatura, filòsofs, escrip-
tors i humanistes amb sensibilitat 
feminista han existit, pocs, però hi 
són i cal la seva recerca per trobar 
referents.

Raine Maria Rilke, en les Cartes 
a un jove poeta, ens diu: "Un dia 
existirà la noia i la dona, que el seu 
nom no signifiqui merament una 
oposició al que és masculí sinó un 
ésser que per si mateix, no es pensi 
com un complementari i un límit, 
només vida i existència: la persona 
femenina".
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SANT FOST. Aquests dies hi havia 
un seguidor fidel santfostenc en-
tre els milers d'aficionats del Mi-
randés, que el volien veure a la 
final de la Copa del Rei. Dani Ruiz, 
que fa tot just unes setmanes va 
fitxar pel filial del Mirandés de la 
Tercera Divisió espanyola, va se-
guir dimecres la semifinal contra 
la Reial Societat. "El camp d'An-
duva és una autèntica passada. 
L'afició d'aquí ho viu moltís-
sim", admet el davanter Ruiz. 

Finalment, el conjunt basc va 
passar a la final i el Mirandés s'ho 
mirarà per televisió. El club té 
com objectiu consolidar l'equip 
a la Segona Divisió i respecte al 
filial, fer-ho a la Tercera Divisió. 
"L'objectiu és salvar la catego-
ria del filial i potser entrar en 
la dinàmica del primer equip. 
És un club que aposta per la 
gent de la casa i per això he fi-
txat pel Mirandés", explica Dani 
Ruiz, de 21 anys que va formar-se 
entre els clubs del Sant Fost, Mar-
torelles, Fundació Marcet, Damm 
i Vila-real. En edat amateur, va 
apostar per una experiència a 
Birmingham d'Anglaterra per-

iNmaculada romera

FUTBOL | Tercera Divisió EL SANTFOSTENC, DE 21 ANYS, FITXA PEL FILIAL DEL MIRANDA DE EBRO

Dani Ruiz, a l'espera del 
debut amb el Mirandés

ESPORTS
El CB Mollet B visita el segonInscripcions obertes del torneig 3x3 de Mollet
El Recanvis Gaudí Mollet B visitarà dissabteel segon classificat del grup 1 de la Copa             
Catalunya, el Lliçà d'Amunt. Els molletans    
ocupen el 7è lloc. Pel que fa a l'Escola Sant 
Gervasi, visita diumemge el Montgat. 

La prova molletana del Circuit català de bàsquet 3x3, que impulsa la 
Federació Catalana de Bàsquet, ha obert el període d'inscripcions. 
L'Escola Sant Gervasi acollirà el pròxim 4 d'abril la quarta prova del 
circuit català 3x3 del curs 19-20. El límit de places és de 120 equips, 
entre totes les categories, des de mini fins a sènior. 

Primera Catalana EL PARETS VISITA EL SETÈ CLASSIFICAT

PARETS / MOLLET. El CF Mollet UE 
ha caigut en llocss de possible 
descens a final de temporada. La 
derrota per la mínima al camp 
de L'Escala ha deixat als de Jor-
di López al quart lloc per la cua, 
que això podria suposar a final de 
temporada un descens per la com-
pensació de categories. A bandaa 
d'això, aquesta jornada no compe-
teix perquè té jornada de descans 

El CF Mollet UE cau en llocs 
de possible descens

i es podria veure més a prop dels 
llocss de descens directe perquè 
ara té un marge de cinc punts res-
pecte l'antepenúltim.

Pel que fa al CF Parets, no va 
poder fer-hi res contra l'empen-
ta del Manlleu (1-3) i es manté al 
penúltim lloc amb 16 punts. Els 
de Miquel Muñoz visiten L'Escola 
Esportiva Guineueta, que ocupa el 
7è lloc de la classificació amb 31 
punts. Els barcelonins no traves-
sen el seu millor moment de local, 
de fet, no guanyen des del passat 
15 de desembre contra el Mollet. 

DANI RUIZ  En un partit d'aquesta temporada amb el Mirandés B

GUINEUETA - CF PARETS

Diumenge, 8  12.45 h Barcelona

què "el meu somni és jugar a la 
Premier League", però després 
d'uns entrebancs va tornar a Cata-
lunya i aquesta cursa va ser-hi al 
Manresa, de Tercera Divisió.   

L'etapa amb el Mirandés està 
sent prou positiva, tot i que el 
conjunt filial lluita per la per-
manència. "Fa ja unes setmanes 
que vaig fitxar pel segon equip 

BÀSQUET | Segona Catalana  LA MOLLETANA TÉ UNA MITJANA DE 13 PUNTS PER PARTIT

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor EL MONTMELÓ, CUER AMB 9 PUNTS

BAIX VALLÈS. El FS Barri Can Calet 
manté encara opcions matemàtqi-
ues per arribar als llocs d'ascens, 
tot i que ara estana  dotze punts 
i mantene el pols amb el segon, el 
Rubí que encadena tres victòries. 
els santfostencs afronten la set-
mana de descans al 4t lloc amb 28 
punts després de guanyar contra 
el Castellar, per 4 a 6. 

Pel que fa al Parets, va impo-
sar-se contra el Lloret, per 7 a 3, 
i ocupa el 7è lloc amb 21 punts. 

El Barri Can Calet, a dotze 
punts dels llocs d'ascens

Les coses pitjor li van a l'Sporting 
Montmeló, que és últim amb nou 
punts després de perdre contra 
Manlleu, per 2 a 3.  

La Concòrdia baixa al 7è lloc
El CD la Concòrdia femení, de la 
Segona Divisió estatal, rebrà dis-
sabte (17.30 h) el César Augusta, 
de Saragossa. Les llagsotenques 
van perdre diumenge el derbi va-
llesà contra el CN Caldes, per 0 a 1, 
i baixen al 7è lloc.  

BÀSQUET | Lliga EBA OCUPA EL QUART LLOC AMB 13 VICTÒRIES

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
va sumar la tretzena victòria de 
la temporada després de guanyar  
diumenge contra el Palma, per 
90 a 79. Els de Josep Maria Marsà 
mantenen el pols per mantenir-se 
en la lluita per la promoció d'as-
cens. El jugador més valuós del 
partit va ser el molletà Ángel Soto 

El Recanvis Gaudí Mollet 
manté el pols pel segon lloc

amb 14 punts i 9 rebots; mentre 
que el màxim anotador va ser Javi 
Rodríguez amb 17 punts –amb 
tres triples–.

El Mollet ocupa el quart lloc i 
està a tan sols una victòria del 
segon classificat, el Sant Adrià, i a 
quatre del líder, el CB Tarragona. 
El pròxim partit dels molletans 
serà diumenge a la pista del JAC 
Sants, que és quart per la cua, amb 
sis victòries, i lluita per la perma-
nència a la Lliga EBA. 

JAC SANTS - CB MOLLET 

Diumenge, 8  13 h Barcelona

i estic molt feliç. Ja he marcat 
un gol i tenim un bon equip per 
sortir de la zona de descens", 
remarca Ruiz, que afegeix: "vull 
ser professional i ho he d'inten-
tar. Mirandés és un bon club".

El Mirandés B és penúltim del 
grup 8 de Tercera i diumenge ju-
garà contra el tercer classificat, el 
Numància B.  Jl roDrígUez B.

Ona Fuentes enlluerna 
el Sant Gervasi femení  

MOLLET. Ona Fuentes, amb 18 
anys, és la referent de l'Escola 
Sant Gervasi femení, que després 
de 18 jornades segueix sent un 
equip imbatut. "Ens agradaria 
completar la temporada amb 
un ple de victòries, però és 
complicat", admet Fuentes, qui 
és la màxima anotadora de l'equip 
amb una mitjana de 13 punts per 
partit i la segona millor del grup. 

Fuentes, que va ser campiona 
d'Espanya mini i infantil amb Ca-
talunya, compagina la tasca de 

SANT GERVASI - LLEFIÀ 
Diumenge, 8  18.45 h Mollet

base amb la d'aler. "O pujo la pi-
lota o distribueixo el joc. Tenim 
un joc molt alegre, tant puc bus-
car esquenes com jugar-me-la", 
admet la molletana, que diumenge 
se les veurà contra el Llefià, que és 
7è amb 11 victòries.

Aquesta és la segona tempora-
da amb el sènior del Sant Gervasi, 
així que l'any passat va viure el 
descens. Enguany, confia celebrar 
l'ascens i el proper any lluitar per 
la Copa Catalunya. "Totes les ju-
gadores tenim moltes ganes de 
guanyar i sempre volem més, i 
més", remarca Fuentes. 

D'altra banda, el Construccions 
Perefran CB Mollet rebrà diumen-

of

ONA FUENTES  Amb el 13

ge el cuer del grup, el Sant Nicolau 
B, al Plana Lledó, a partir de les 
19.30 h.   Jl roDrígUez B.
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escola GaNesh

KARATE | Base  EL CLUB MOLLETÀ GUANYA 28 MEDALLES AL TORNEIG CATALÀ

L'Escola Ganesh, tercera 
a la Copa Nacional

AL RIERA SECA Membres de l'Escola Ganesh a la pista molletana

MOLLET. L'Escola Ganesh va quedar al ter-
cer lloc de la Copa Nacional de Catalunya 
de taekwondo, que va tenir lloc diumenge 
al Pavelló Riera Seca de Mollet. El campio-
nat, que va comptar amb uns 150 esportis-
tes d'arreu del territori català, estava orga-
nitzat pel club molletà i la Federació d'Arts 
Marcials de Catalunya (FAMC).

L'Escola Ganesh va realitzar una jornada 
per emmarcar a la pista molletana amb la 

consecució d'un total de 28 medalles i, a 
més, aconseguint la tercera  posició de la 
classificació general per equips, per darre-
re d'altres clubs potents catalans com són 
el campió, Shen Dragon, i el subcampió, 
Taekwondo Miranda. 

El club molletà participarà denà dissabte 
a l'Internacional Open Jordan, que tindrà 
lloc a Barberà del Vallès i organitza la Fede-
ració Catalana d'Arts Marcials. 
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PARETS. Miguel Luque ha competit 
en els darrers cinc Jocs Paralím-
pics amb un sextet de medalles. 
En dos d'ells, es va proclamar 
guanyador amb l'or en els 50 me-
tres braça a Sidney 2000 i a Ate-
nes 2004, on també va penjar-se 
un bronze als 4x50 metres. Pel 
que fa a Pequín 2008 i Rio 2016 
va guanyar una plata, mentre que 
a Londres 2012 un bronze. To-
tes elles en els 50 metres braça. 
L'esforç constant del nedador del 
Club Natació Granollers i del seu 
equip –integrat per l'entrenador 
Joan Serra, la nutricionista Amaia 
Bilbao, el psicòleg esportiu Marc 
Vila, l'entrenadora personal Alícia 
Rodríguez i la fisioterapeuta Ber-
ta Serra– ha anat donant fruits en 
els darrers anys, i la perseverança 
de qui vol seguir fent-se amb fites 
mundials manté a Luque, de 43 
anys, en la lluita contra el crono.

El cap de setmana, el granollerí 
competirà al Trofeu Internacional 
de Natació Adaptada, una compe-
tició que es durà a terme al Club 
Natació Barcelona i que li donaria 
el passaport –conjuntament amb 
el campionat estatal absolut del 
21 i 22 de març que se celebrarà 
al Centre Esportiu M86, a Madrid– 
per poder disputar l'Europeu i 
els Jocs Paralímpics de Tòquio 
d'aquest estiu, sempre que acon-
seguís la marca mínima; un objec-

tiu perseguit a cada entrenament i 
difícil d'assolir, tot i estar tan sols 
a menys d'un segon de distància. 
Luque ha aconseguit arribar a fer 
100 metres de braça en 1 minut, 
55 segons i 8 dècimes; i la marca 
mínima –establerta en funció del 
rànquing mundial de l'any ante-
rior– és d'1 minut i 55 segons. 

Baixar 8 dècimes
Per baixar 8 dècimes de segon, el 
nedador paralímpic ha de basar 
l'alimentació, sobretot, en hidrats 
de carboni, proteïna i fruita; ali-
ments que constitueixen una dieta 

cNG

NATACIÓ EL PARETÀ COMPETIRÀ EL CAP DE SETMANA AL TROFEU INTERNACIONAL A BARCELONA

Miguel Luque, en busca de la 
mínima per als Jocs Paralímpics

MIGUEL LUQUE A les instal·lacions del Club Natació Granollers

saludable habitual però que en el 
seu cas prenen major importàn-
cia. "També és important que 
descansi bé", reconeix Luque, 
qui afirma dormir diàriament en-
tre 8 i 9 hores "per rendir el mi-
llor possible". El paretà també 
considera que no pot faltar a cap 
dels entrenaments i que ha de ser 
"molt constant". De fet, Luque 
entrena cada matí de 9.30 a 13 h, 
aproximadament, i algunes tar-
des, concretament les de dilluns, 
dimecres i divendres, quan torna 
a la piscina de 15.30 a 18 h. Fora 
de l'aigua, dimarts i dijous fa pe-
ses, i dilluns i dimecres realitza 
un control postural que l'ajuda a 
tenir una bona posició des de la 
qual seguir entrenant. "A més, 
també faig ioga per relaxar-me i 
focalitzar-me en el que m'he de 
concentrar quan competeixo", 
afegeix el paralímpic. Tot plegat, 
per arribar als seus sisens Jocs Pa-
ralímpics, a Tòquio.  aïDa Jiménez

ATLETISME  REGISTRA EL TERCER MILLOR TEMPS ALS 400 METRES

MOLLET / PARETS. La molletana 
Carmen Sánchez s'ha penjat la 
medalla de bronze del Campionat 
d'Espanya absolut d'atletisme de 
pista coberta en els 400 metres. 
L'atleta, del València Atletisme, va 
registrar la seva millor marca de 
la temporada en la final, que li va 
servir per pujar al tercer esglaó 
del podi a Ourense, Galícia.

Sánchez va presentar-se a l'es-
tatal després de superar un parell 
de lesions, que van minvar la seva 
preparació, i un tercer lloc al cata-
là, de Sabadell. L'atleta molletana 
va passar a la final amb el quart 
millor registre de la semifinal 
amb 54,86 segons, però en la final 
va fer la millor cursa fins ara de 
la temporada amb 54,42 segons, 
quedant-se a mig braç de la meda-
lla de plata, que va ser per Carmen 
Avilés (54,39 segons). L'or va ser 
per Andrea Jiménez, que va impo-
sar-se per 53,73 segons. 

Pel que fa a la paretana Ingrid 
Andrés, del FC Barcelona, es va 
quedar a les portes de la final ab-

Carmen Sánchez, bronze a 
l'estatal absolut d'atletisme

valÈNcia atletisme

CARMEN SÁNCHEZ

soluta de l'estatal de 60 metres. 
L'atleta va classificar-se a la semi-
final amb un registre de 7,71 se-
gons, sent la seva millor marca de 
l'any, però en la semifinal va que-
dar-se a les portes de la final amb 
un temps de 7,72 segons.  

ALPINISME  L'EXPEDICIÓ DEL PARETÀ PUJA L'OJOS DEL SALADO

PARETS. L'alpinista Sergi Mingote 
va coronar dijous passat al vespre 
el volcà més alt del món, l'Ojos del 
Salado que està situat a la serrala-
da dels Andes a Xile. Aquesta ex-
pedició forma part de la prepara-
ció del paretà per seguir afrontant 
el 14x1000 Catalonian Projecte, 
que enguany preveu ascendir cinc 
vuitmils més. 

Sergi Mingote corona per segon 
cop el volcà més alt del món

El paretà ja va coronar l'any 
passat, per aquestes mateixes da-
tes, els 6.893 metres del volcà xilè, 
que és considerat el segon cim 
més alt de l'hemisferi sud, només 
superat pel mític Aconcagua.

Mingote preveu pujar al primer 
semestre l'Annapurna, el Makalu, 
el Gasherbrum I i a la tardor farà 
el Cho Oyu i el Kangchenjunga. 
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Tu pertanys aqui

EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.

C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona

93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

31,40€
QUOTES

DES DE

* Consulta condicions. 

... i mol t mes

l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 
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MONTMELÓ. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya preveu tancar 
l'exercici 2019 amb unes pèrdu-
es d'1,6 milions d'euros. L'equi-
pament esportiu va fer pública  
aquesta dada davant una notícia 
publicada per El Confidencial, en 
què albirava un "col·lapse fi-
nancer" i la fi de la Fórmula 1 a 
Catalunya. El Circuit ha assegurat 
que l'evolució dels seus resultats 

circuit

MOTOR |  F1  L'EQUIPAMENT ESTÀ A PUNT D'INICIAR CONVERSES PER ASSEGURAR L'F1 2021

El Circuit tancarà el 2019 
amb 1,6 milions de pèrdues

La Fórmula 1 abaixa el teló dels tests
Després de sis dies d’intensa activitat, amb un total de 45.880 
espectadors, divendres van acabar les jornades dels tests oficials de la 
Fórmula 1, de les quals els deu equips mundialistes han intentat treure tot 
el profit possible per arrencar la temporada en plenes condicions. Aquesta 
última sessió ha servit per confirmar a Mercedes com l’escuderia més 
ràpida i de les més fiables respecte la resta d'equips de la Fórmula 1. 

econòmics tenen una tendència 
positiva –de fet, el 2018 les pèrdu-
es van ser molt superiors (7,8 mi-
lions)– i ha recordat que aquesta 
temporada presenta el calendari 
més complet dels darrers anys.

El Circuit assegura que la seva 
gestió "està orientada a man-
tenir la tendència positiva en 
els resultats" i que compta amb 
el suport de la Generalitat i al-

ESCACS |  Divisió d'Honor  JUGARÀ ELS QUARTS CONTRA EL VALLS

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet ha 
tancat la fase de grups del grup 1 
de la Divisió d'Honor invicte i lí-
der amb un balanç de sis victòries 
i un empat. Precisament en l'últi-
ma jornada del campionat el Mo-
llet va fer taules amb l'altre gran 
favorit, el Colon Sabadell Chessy.

El Mollet passa ara a la fase fi-
nal de la Divisió d'Honor i lluitarà 
per ser campió de Catalunya. De 
fet, els molletans es classifiquen 
amb el cartell d'invicte en dues 
temporades. "Amb aquest matx, 

El Club d'Escacs Mollet, 
invicte i líder del grup 1

arxiu

signem catorze encontres imba-
tuts en les fases prèvies de 2019 
i 2020. Cap equip dels 16 de la 
Divisió d’Honor ho ha aconse-
guit", informa el president del 
club molletà, Ramon Caro.

El Mollet s'enfrontarà als quarts 
de final de la Divisió d'Honor con-
tra el Valls, que va acabar al quart 
lloc del grup 2 amb un balanç de 
tres victòries, un empat i tres der-
rotes. La ronda es disputarà dis-
sabte al Centre Cívic La República 
a partir de les 16.30 h.  

EN JOC Pere Garriga, a l'esquerra, en una partida d'aquest any

tres institucions i ajuntaments. A 
més, ha assegurat que la voluntat 
és assegurar la continuïtat de la 
Fórmula 1 Gran Premi d'Espanya 
i que, per això, el novembre es va 
encarregar a una comissió de tre-
ball l'estudi d'un model sostenible 
que permeti l'organització de les 
curses a partir de 2021. De fet, ha 
explicat que s'està a punt d'iniciar 
converses amb Liberty Media per 
ampliar el contracte.

El Circuit també segueix treba-
llant amb Dorna per mantenir el 
Gran Premi de Catalunya de Mo-
toGP més enllà del 2021, quan fi-
nalitza el contracte actual. 

Entrades

Les entrades per a assistir a les            
European Le Mans Series ja estan a la 
venda. El gran certamen europeu, que 
obrirà la seva temporada al Circuit de 
Barcelona-Catalunya del 3 al 5 d'abril, 
presenta múltiples combinacions     
perquè els aficionats gaudeixin de la 
forma més propera possible. L'accés 
general és gratuït, però els amants de 
la resistència poden adquirir tiquets 
d'un sol dia o pel cap de setmana.

ES PREPAREN PER LES 
EUROPEAN LE MANS

PÀDEL  EL MONTORNESENC GUANYA AMB EL MATARÓ PÀDEL

Pol Hernández venç 
el català de menors
MONTORNÈS. Pol Hernández va 
guanyar el Campionat de Ca-
talunya de pàdel de menors 
per equips, en categoria cadet. 
Hernández, que exercia de capità, 
va celebrar el triomf de Primera 
Divisió amb el seu equip, el Mata-
ró Pàdel Indoor. El català va tenir 
lloc a  finals del mes de febrer. 

arxiu

POL HERNÁNDEZ
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ATLETISME  ALBERT CABALLERO, SUBCAMPIÓ D'ESPANYA

MOLLET. L'Atlètic Mollet s'ha pro-
clamat campió del Campionat 
d'Espanya màster de cros per a 
clubs, que ha tingut lloc el cap de 
setmana a Jerez de la Frontera. 
L'equip molletà, de la categoria 
de 45 a 49 anys, estava format per 
Albert Caballero, Marc Tort, Lluís 
Olivé, Javier Valcarcel i Manuel 
Tirado.

L'equip molletà es presentava 
a l'estatal màster amb el primer 
lloc català aconseguit a Sabadell 
feia unes setmanes. La clau de 
l'èxit a Jerez de la Frontera va ser 
poder classificar tres atletes en-
tre els trenta primers classificats, 
entre els quals, Caballero va pro-
clamar-se subcampió individual; 
Tort va ser 12è i Olivé, 27è. "Es-
tic molt content per la medalla 
d'or per a clubs perquè si fa uns 
mesos els hi dic als nois que po-
díem ser campions d'Espanya, 
no s'ho creurien", admet Albert 
Caballero, que a banda de compe-
tir també és l'entrenador del grup. 

L'Atlètic Mollet venç l'estatal 
màster de cros per equips 

ca mollet

"Els he pogut mostrar el camí de 
creure, estem molt contents". El 
Mollet va ser primer classificat 
amb un temps acumulat, entre els 
tres atletes millors classificats, en 
un registre de 57 minuts i 26 se-
gons, més de mig minut millor que 
no pas el segon i el tercer, l'Alba-
cete i el Vino Toro de Salamanca 
respectivament.

Pel que fa al subcampionat esta-
tal, Caballero admet que va acabar 
amb la sensació que podia haver 
lluitat per l'or. "Estic molt con-
tent per la plata, però l'or pot-
ser el podia haver guanyat. El 
primer classificat va escapar-se 
i potser el podríem haver atra-
pat o no deixar escapar. Torna-
rem el pròxim any", afegeix.

En l'estatal també va participar 
un equip de l'Atlètic Mollet en la 
categoria de 35 a 39 anys, que va 
aconseguir el 12è lloc de la gene-
ral i estava format per Christian 
Plaza, Sergio González i José Luis 
Martín Peláez.   Jl.roDrígUez B.

A JEREZ DE LA FRONTERA L'equip molletà campió

HOQUEI | Segona Catalana

El Mollet HC visita el 
penúltim, el Centelles 
MOLLET. El Mollet HC necessita 
puntuar a la pista del penúltim 
classificat, el Centelles, si vol se-
guir apropant-se als llocs capda-
vanters de la classificació. El con-
junt de Paco González ocupa el 7è 
lloc amb 24 punts i té la promoció 
a 12. D'altra banda, el sènior fe-
mení va disputar el cap de setma-
na una ronda de la Copa Catalu-
nya amb èxit després de superar 
el Cubelles, de la Segona Catalana, 
per 3 a 5.  

FUTBOL SALA | Primera

La Unió FS Mollet 
atura el líder
MOLLET. Complicada tasca però 
efectiva de la Unió FS Mollet, que 
va aturar la ratxa positiva de re-
sultats del líder, el Vilamajor. 
L'equip molletà va rascar un punt 
en la visita dels del Baix Montseny 
en l'empat d'1 a 1 a Ca n'Arimon. 
L'equip molletà segueix allu-
nyant-se de la zona de descens i 
ara ocupa el 8è lloc amb 23 punts 
i tenen tres punts de marge amb 
el descens. Els molletans visitaran 
la propera setmana a l'Alella. 

FUTBOL | Segona Catalana  VICTÒRIA CONTRA EL MONTCADA Quarta Catalana

La Lourdes goleja 
el Palau-solità
MOLLET. La Lourdes suma dues 
victòries en tres partits. L'última 
va tenir lloc la jornada passada i 
va injectar de batèria la plantilla 
molletana per la golejada contra 
el Palau-solità i Plegamans, per 5 
a 2. L'equip molletà ocupa el 8è 
lloc amb 29 punts i aquesta set-
mana descansarà perquè el Cano-
velles B està retirat.  

La Molletense, preparada per 
rebre el tercer classificat

MOLLET.  La Molletense va complir 
dissabte amb el deure de guanyar 
el Montcada per intentar superar 
el repte de sumar cinc victòries en 
cinc jornades seguides com a local. 

MOLLETENSE - SANT POL
Dissabte, 7  17 h Mollet

Els d'Antoni Filgaira van golejar 
els del Vallès Occidental, per 4 a 
1, amb gols de Dani Quesada, per 
doble partida, Eric Joan i Luis Ru-
biales. La Molletense ocupa el 8è 
lloc amb 37 punts i està a sis de la 
promoció d'ascens. El pròxim par-
tit serà a casa contra el Sant Pol, 
que és el tercer classificat.  
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Classifi cats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

ÁTICO EN VENTA 

EN MOLLET. ESTA-

CIÓ DEL NORD. Con 

terraza, finca sin 

ascensor, Quarta 

planta, 3 habita-

ciones, baño, sa-

lón-comedor con 

salida a terraza de 

30 m2. Suelos de 

gres, ventanas de 

auminio. Certifica-

do eficiencia ener-

gética: G. Precio: 

115.300 euros. Ref. 

JV14263. Tel. 93 579 

33 33.

LOFT EN VENTA: 

MOLLET. DEL VA-

LLÈS ZONA COL·LE-

GIS NOUS. Referen-

cia: JV13670. Piso de 

1 habitación, baño 

completo, amplio 

salón, cocina inde-

pendiente. Ventanas 

de  aluminio, suelos 

de gres, calefac-

ción, aire acond. 

CEE: G. Precio: 

137.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN VENTA 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORRELL. Piso 

reformado de 113 

m2, planta baja, 

3 habitaciones (1 

suitte), 2 baños, sa-

lón-comedor, coci-

na americana. Re-

formas de diseño, 

suelos de parquet, 

aire acondicionado. 

Certificado efici-

encia energética: B. 

Precio: 237.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA ADOSADA EN 

MOLLET CENTRO. 

Ref. JV4194. Casa de 

338 m2 construi-

dos, en el centro del 

pueblo. Consta de 

tres plantas distri-

buidas en 5 habi-

taciones, 3 baños, 

2 terrazas, 2 bal-

cones. Acabados de 

calidad. Certificado 

eficiencia ener-

gética: E. Precio: 

410.000 euros. Telé-

fono de contacto: 93 

579 33 33.

CASA EN MOLLET. 

ZONA CAN PANTI-

QUET. Ref. JV14264. 

169 m2 construidos 

que constan de tres 

plantas distribuidas 

en 5 habitaciones 3 

baños, cocina offi-

ce, lavadero, 2 bal-

cones, patio, jard´´ín 

y garaje. Certificado 

eficiencia ener-

gética: F. Precio: 

325.000 euros. In-

teresados llamar al 

teléfono de contac-

to: 93 579 33 33.

SE VENDE CASA EN 

MOLLET. COL·LEGIS 

NOUS. Referen-

cia: JV 14265. Casa 

adosada de 94 m2, 

todo en 1 planta que 

consta de 3 habita-

ciones, baño, am-

plio salón, cocina, 

pato, jardín y garaje. 

CEE: 240.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO EN VENTA. 

MOLLET DEL VA-

LLÈS. ZONA CAN 

PANTIQUET. Ref. JV 

14239. Finca con 

ascensor, 70 m2, 

con 2 habitaciones, 

baño, cocina con 

lavadero, salón con 

salida a balcón, 

suelos de parquet y 

ventanas de alumi-

nio. Certificado efi-

ciencia energética: 

E. Precio: 120.000 

euros. Interesados/

das llamar al telé-

fono de contacto:  

93 579 33 33.

PISO EN VENTA 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORRELL. Ref. 

JV14235. Planta baja 

reformada de 113 

m2, con 3 hab. (1 

suitte), 2 baños, sa-

lón-comedor, coci-

na americana. Re-

formas de diseño, 

suelos de parquet, 

aire acondicionado. 

Certificado efici-

encia energética: B. 

Precio: 237.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

LOCAL DE 40 M2 

PER LLOGAR A 

MARTORELLES a 

l'Avinguda Piera. 

Per oficina, o per-

sona per fer arran-

jaments, o locutori 

i internet, etc. Alta 

vigent d'aigua i llum. 

Preu assequible a 

tractar. Teléfon 93 

593 71 14.

SE ALQUILA PLAZAS 

DE PARQUING PARA 

COCHES pequeños/

motos en zona Avda. 

Badalona, 8-14 de 

Mollet. Tel. 652 971 

544 / 638 127 395.

NISSAN QASHQAI 

2.0 DCI. 150 CV, 

Tekna, año 2007, 

157.142 km. Precio 

financiado: 6.950 

euros. Tel. 93 593 

26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 

75 CV Acces, 5 

puertas, año 2011, 

108.576 km. Precio: 

5.500 euros. Tel. 93 

593 26 44.

V O L K S W A G E N 

CADDY OUTDOOR 

2.0 TDI 102 CV, año 

2019, 12.234 km, 

automático. Precio: 

26.500 euros. Tel: 

630 06 59 90.

TOYOTA AIGO 

X-SHIFT 70 X-PLAY. 

Año 2015. 93.996 km. 

Automático. Precio 

financiado: 7.900 

euros. Tel. 630 06 

59 90.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

PSICOANALOGIA · ANSIETAT · DEPRESSIÓ 
BAIXA AUTOESTIMA · FLORS DE BACH · TESTS
MEDICINA NATURAL · TÈCNIQUES D’ESTUDI...

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès
T. 93 570 43 04 / 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

¡¡ CONTROLA TU PESO AHORA !!
CONTROLA TU PESO SIN DEJAR DE COMER.

COMIENDO DE TODO DE MANERA SALUDABLE.
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO · PAUTAS DE ALIMENTACIÓN.

SEGUIMIENTO SEMANAL. 

   665 37 11 20 @eliychema
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Las XL porten a Can Rajoler un 
xou sobre les desigualtats que 
provoca el binarisme de gènere

PARETS.  "A qui se li va ocórrer 
dividir-ho tot en dos? Blanc i 
negre, bo i dolent, veritat i men-
tida, Yin i Yang, masculí i feme-
ní...", es pregunten les intèrprets 
de l'espectacle Degenérate mucho, 
de la companyia Las XL, que es 
podrà veure dissabte (22.30 h) al 
teatre Can Rajoler, emmarcat en la 
programació Març de dones, orga-
nitzada per l'ajuntament paretà.

El xou és "la història d'un er-
ror en el sistema", en el qual es 
diu a les noies: "Seràs femenina i 
entraràs per la porta gran en el 
món de les emocions". I els nois 
en reben el següent missatge: "Se-

ràs masculí i entraràs per la por-
ta gran en el món dels privilegis". 
Las XL, però, van més enllà d'això i 
volen ser "persones, res més". És 
per això que, durant els 70 minuts 
de representació, es qüestionaran 
els estereotips de gènere i el bina-
risme de gènere, com una gàbia 
més que empresona les dones.

Amb aquesta actuació, plena de 
reflexions, però sense abandonar 
el seu característic toc humorístic 
i la música en directe, Marta Sitjà 
i Nía Cortijo afrontaran sobre l'es-
cenari la complexa tasca de tornar 
a desconstruir-se, des d'una pers-
pectiva feminista, per ressorgir 

TEATRE  ES PODRÀ GAUDIR DE L'ESPECTACLE DISSABTE A LES 22.30 H A L'EQUIPAMENT PARETÀ

CULTURA
Nou vicepresident dels Geganters de Catalunya
El montmeloní Carmelo Martínez, membre de la Colla de Gegants de 
Montmeló, ha estat escollit nou vicepresident de l'Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya. L'elecció va tenir lloc el passat mes de febrer 
durant l'assemblea anual ordinària de l'agrupació catalana, en què per 
primera vegada després de 35 anys es van presentar dues candidatures.

Exposició a Can Borrell
El Centre Cívic de Can Borrell acollirà des 
de dilluns l'exposició del 25è premi de fotografia de Sant Vicenç. La mostra es podrà gaudir fins al 29 de març en l'horari 
d'obertura de l'equipament municipal.

'Idiota', escrita per Jordi 
Casanovas, a la Fiveller
MOLLET. La Sala Fiveller acollirà 
diumenge (18 h) l'obra de teatre 
Idiota, escrita per Jordi Casanovas 
i representada per la companyia 
Unwhu Producciones.

L'actuació gira entorn d'un 
home, el protagonista, que es pre-
senta a unes remunerades proves 
psicològiques com una manera 
fàcil d'aconseguir els diners que 
necessita per resoldre els seus 
problemes econòmics. Tanmateix, 
aquelles proves s'acabaran con-
vertint en una autèntica trampa, ja 

que una atractiva psicòloga li for-
mularà preguntes i enigmes que 
el posaran nerviós i l'obligaran a 
treure el millor de si mateix per 
evitar el fatal final que l'espera. Es 
tracta d'un joc negre, divertit i ple 
de suspens, que portarà el prota-
gonista al límit de la seva paciència 
de la seva raó.

L'obra ha estat dirigida per Da-
vid Bernad i els intèrprets seran 
Pablo Parrado, en el paper de Car-los Varela, i Aure Parrado, fent de 
la doctora Edel. 

L'ACTUACIÓ SERÀ DIUMENGE A LES 18 H A LA SALA MOLLETANA

las xl

'DEGENÉRATE MUCHO'  Està emmarcada en la programació 'Març de dones'

millorades i convidant el públic a 
participar d'una festa plena de llà-
grimes i riallades, de contradicci-
ons personals i col·lectives, i d'im-
posicions i rebel·lia. 

n El programa d'activitats organitzat 
per l'Ajuntament de Mollet amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones (8 de 
març) inclou una obra de teatre, que es 
representarà dissabte (21 h) al Mercat 
Vell. Es tracta de l'actuació Barbes de 

balena, que fa un recorregut per la 
vida de la doctora Dolors Aleu i Riera 
(1857-1913), la primera dona llicencia-
da en medicina a Catalunya i a l’Estat 
espanyol. La doctora Aleu va justificar 
que calia desterrar la cotilla de la in-
dumentària femenina pels seus efectes 
nocius per a la salut, perquè impedia 
una mobilitat normal. És a dir, la coti-
lla era utilitzada com a presó. I avui, en 
ple segle XXI, si bé potser ja no s’estila 
aquell particular artefacte destinat a 
perfilar i deformar la cintura femenina, 
l'obra mostrarà com la dona continua 
estant subjecte a cotilles reals i ima-
ginàries que fa segles que porta.

ESPECTACLE SOBRE 
LES COTILLES DE LES 
DONES AL SEGLE XXI

La Sireneta 
combatrà una illa de 
plàstic al fons marí

MOLLET. Dreams Teatre representa-
rà diumenge (12 h) a Can Gomà La 

sireneta i l'illa de plàstic, emmarca-
da en la programació de La Xarxa. 
La Sireneta compleix 15 anys i per 
primer cop sortirà a cantar a la llum 
de la lluna. És un dia molt especial 
per als habitants del fons del mar i 
preparen una gran festa, però una 
gran massa de deixalles tòxiques 
s'apropa al palau de coral. Es tracta 
d'una immensa illa de plàstic que 
no para de créixer i que acabarà 
destruint l'ecosistema marí. La sire-
neta busca ajuda per salvar-lo, però 
la medusa dolenta i el pirata pesca 
sirenes no li posaran gens fàcil. 

El musical amb 
titelles 'Eureka!', 
amb Rialles Parets

PARETS. Rialles Parets ha progra-
mat per aquest diumenge (18 h) 
al Teatre Municipal de Can Rajoler 
l’espectacle Eureka!, a càrrec de la 
companyia del Penedès El Cau de l’Unicorn i adreçat a infants d'en-
tre 4 i 7 anys.

Es tracta d’un muntatge musical 
amb titelles gegants i actors amb llum negra, estrenat el 1998, en 
què es fa una reflexió lúcida i di-
vertida, alhora que crítica, sobre 
la societat, així com una invitació a 
relacionar-se de manera ecològica 
amb l’entorn. Tot això, amanit amb 17 cançons originals i amb olors 
ambientals (essències naturals). 
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Dies 6 i 7 de març. Tot el dia.
CAPTA DE SANG.
Organitza: Banc de sang i teixits.

Diumenge 8 de març a les 18 h. Preu 7 €
TEATRE AMB L’OBRA: “IDIOTA”,
de Jordi Casanovas.

A càrrec de Unwhu Producciones.

Dijous 12 de març a les 19 h. Entrada lliure.
XERRADA SOBRE EL CORONAVIRUS.
A càrrec del: Dr. Josep Maria Tricas.

Responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses

de l’Hospital de Mollet del Vallès.

Organitza: Mútuamollet.

CINEMA
Dissabte 14 de març a les 18 h. Preu 3 €
“MUJERCITAS”. 
Diumenge 15 de març a les 12 h. Preu 3 €
“ESPIES AMB DISFRESSA”. 

Diumenge 22 de març a les 18 h. Preu 7 €
TEATRE AMB L’OBRA: “EL CAFÈ DE LA MARINA”,
de De Josep M. de Sagarra.

A càrrec del Grup Escènic Casino.

Dies 28 i 29 de març. Tot el dia.
TÓMBOLA SOLIDÁRIA.
Organitza: Grupo sudamericano de la Parròquia.

El Dia d'Andalusia deixa 
petjada al Baix Vallès

MOLLET / MARTORELLES. El Cen-
tro Cultural Andaluz de Mollet va 
celebrar el cap de setmana el Dia 
d'Andalusia, amb actuacions de 
dansa a Can Gomà, així com amb 
la tradicional cercavila de l'Esglé-
sia fins a la plaça Prat de la Riba i 
la posterior hissada de la bandera 
verd-i-blanca.

I aquest cap de setmana serà el 
torn per commemorar-ho a Marto-
relles, a càrrec de la Unión Cultural 
Andaluza de Martorelles. Dissab-
te (17.30 h) al Celler de Carrencà 
tindran lloc les actuacions de ball 
d'Aires nuevos, Sombra y luz, Ilus-
siom i Raíces andaluzas, i l'actuació 
de cant de Semblanza rocíera, així 
com un taller de cant. I diumenge 
(12 h) es farà una missa rociera a 
l'Església i posteriorment una cer-
cavila amb els tambors del Centre 
Cultural Andaluz de Mollet. 

POPULAR  LA UCAM, DE MARTORELLES, CELEBRARÀ LA DIADA ANDALUSA AQUEST CAP DE SETMANA

CERCAVILA  La banda de tambors de Mollet, diumenge de camí a Prat de la Riba

david rico

CERTAMEN

Concurs de punts 
de llibre pel 10è 
aniversari de la 
Biblio@teneu
SANT FOST. La biblioteca de Sant 
Fost (Biblio@teneu) organitza 
un concurs de punts de llibre per 
celebrar el seu 10è aniversari. El 
certamen estarà estructurat en les 
següents nou categories: escola 
bressol, preescolar, cicle inicial, ci-
cle mitjà, cicle superior, ESO, juve-
nil (de 16 a 24 anys), adults (de 25 
a 64 anys) i gent gran (a partir de 
65 anys). Els treballs es poden pre-
sentar del 2 al 21 de març i els gua-
nyadors es faran públics el dijous 
23 d’abril, per Sant Jordi. En total 
es lliuraran 450 euros repartits en 
nou vals de compra de 50 euros 
per gastar a la botiga Abacus de 
Mollet, un per a cada categoria. 

ARTS ESCÈNIQUES  ESTAN INSTAL·LANT UN EQUIP DE SO I SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ TEATRALS PROFESSIONALS, I UNA CABINA DE TÈCNIC

el Premi MAX especial del públic 
2018 per Joc de Xiquetes. Les altres 
dues obres seran 30 anys, un acte 

poètic de resistència, de Toni Cots i 
Esther Freixa, gestada al CRA’P de 
Mollet (16 de maig a les 19.30 h); i 
La família de les germanes Algaba,  
de La Boia Teatre, es representarà 
el 20 de juny a les 19.30 h. Les en-
trades es poden reservar a info@

latramolla.cat (10 euros) o com-
prar en taquilla (12 euros).

Actuacions pel 8 de març
Amb motiu del 8 de març, el grup 
de Teatre Jove de l’escola presenta-
rà una obra al parc de Can Mulà, al 
migdia. I a la tarda a l'escola La Pe-
tita Companyia farà amb un xou de 
dansa clàssica i contemporània.  

La Tramolla estrena una 
sala que acollirà el primer 
Cicle de Teatre de Prop
MOLLET.  L’Espai d’Art i Creació La 
Tramolla està treballant per habi-
litar una sala de teatre per fer es-
pectacles de petit format. Durant 
aquests dies estan instal·lant un 
equip de so i sistemes d'il·lumina-
ció teatral professional, així com 
una cabina de tècnic perquè les 
companyies puguin fer els seus 
espectacles. Des que es va estre-
nar la nova seu, al carrer de Santa 
Bàrbara, ja s'havien fet actuacions 
en aquest espai, però cada vegada 
s'havien de muntar i desmuntar 
els llums i l'equip de so. A partir 
d'aquest mes de març, l'únic que 

caldrà fer en les actuacions serà 
col·locar i treure les cadires per al 
públic.

La nova sala de teatre té una 
capacitat per a 50 espectadors i 
fins al mes de juny acollirà tres 
espectacles teatrals en la primera 
edició del Cicle de Teatre de Prop. 
El primer serà el 14 (19.30 h) i el 
15 de març (18 h), amb Els Nuvis, 
una obra sobre la família i la me-
mòria, que ja ha rebut els premis 
Micalet de Teatre i Teatro Autor 
Exprés 2019. L'obra va a càrrec 
dels valencians Bullanga Com-
panyia Teatral, qui van guanyar 

LA NOVA SALA  Els valencians Bullanga estrenaran el Cicle de Teatre de Prop

la tramolla

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

Vent del nord, amb nuvo-
lositat variable i una forta 
davallada de temperatu-
res, i potser algun ruixat 
feble  dispers. 

Continuarem amb aques-
ta situació de nord, enca-
ra que el vent anirà per-
dent força, i les màximes 
es recuperaran. Mínimes 
força fredes.

L’anticicló acabarà impo-
sant-se i malgrat que les 
màximes pujaran clara-
ment, les mínimes continu-
aran sent fredes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 27 19ºC 8ºC 17ºC 0,2 42 km/h W

DIVENDRES, 28 16ºC 8ºC 13ºC - 27 km/h SSW

DISSABTE, 29 20ºC 9ºC 17ºC - 32 km/h W

DIUMENGE, 1 20ºC 12ºC 18ºC - 53 km/h W

DILLUNS, 2 18ºC 12ºC 14ºC 4 68 km/h W

DIMARTS, 3 15ºC 6ºC 14ºC - 48 km/h W

DIMECRES, 4 16ºC 6ºC 14ºC - 19 km/h ESE

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

dissabte 7

diumenge 8

divendres 6
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'Maranyes', una 
mostra col·lectiva 
per fer reflexionar
els adolescents
MOLLET. Des de dilluns es pot vi-
sitar a La Marineta el projecte 
d’intervenció artística per a joves 
Maranyes, dins de la iniciativa Pas-
sadissos del centre cultural molle-
tà. La mostra ha estat realitzada 
per alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO 
del Centre d'Estudis Mollet, que 
han construït una línia de vida que 
representen bons i mals moments 
viscuts amb material escultòric: 
filferro, cinta de pintor, waipe, cola 
blanca i aigua. Tot plegat ha estat 
dirigit per l'artista molletana Susa-
na Malagón i professora del Centre 
d'Estudis Mollet, qui explica que 
els alumnes han creat "maranyes 
i nusos, embolics i desembolics". 
Malagón també apunta que l'ob-
jectiu era "fer-los reflexionar de 
com estan anant les seves vides 
en aquest egocentrisme adoles-
cent en què es troben". Per últim, 
destaca que "el més important ha 
estat el procés, per sobre del re-
sultat". La mostra es podrà visitar 
fins al 3 d'abril.  

MOLLET. Fa trenta anys que 
un grup de persones defen-
sen la sarsuela a Mollet com 
una expressió artística que 
uneix diferents disciplines 
com el teatre, la música i la 
dansa. Així, la ciutat ha tin-
gut el luxe de gaudir d'una 
companyia de sarsuela, ac-
tualment anomenada Fò-
rum Abelló, en honor al lo-
cal d'assaig que van tenir a 
l'Escola Joan Abelló.

L'entitat va tenir els seus 
orígens a principis dels 
90, quan un grup de pares 
i mares de l'Escola Montseny van 
crear una coral. Poc després es van 
interessar pel gènere. Al cap d'un 
any, un grup de mares i pares de 
l'Escola Abelló també van formar 
una coral. Tots plegats es van reu-
nir i van començar a remenar par-
titures i llibrets de sarsueles, entre 
els quals hi havia Los Gavilanes, de 
Jacinto Guerrero, la primera posa-
da en escena de la Companyia de 
Sarsuela de Mollet, on estaven in-
tegrades les dues corals.

"A l'inici érem 40 socis, ja que 
vam fer extensiva la proposta 

sarsuelística a altres corals de la 
ciutat, com la formada per l'Es-
cola Abelló", explica Joan Antoni 
Salom, baríton i un dels fundadors 
de l'entitat. Amb tot, els muntatges 
implicaven una setantena de per-
sones, a més de l'orquestra.

Des dels seus inicis, la companyia 
es va vincular amb la Banda de Jo-
ves Músics de Mollet (actual Asso-
ciació de Músics Pau Casals), ja que 
"comptaven amb els seus instru-
ments de vent per a la música 
en directe, i només llogàvem els 
instruments de corda", recorda 

Salom. A més, juntament amb l'As-
sociació de Veïns de Plana Lladó, 
van fer una coral i es van integrar a 
la Banda de Joves Músics, sobretot 
amb els instruments de percussió. 
Durant molt de temps, la compa-
nyia de sarsuela, que va passar a 
dir-se Ciutat de Mollet, va formar 
part de l'Associació Cultural Pau 
Casals, on també hi era la Banda.

Actualment, l'entitat rep el nom 
de Fòrum Abelló. Associació Musi-
cal Sarsuela de Mollet, i li van posar 
després que les dues entitats deci-
dissin desvincular-se formalment 

fa prop de set anys, malgrat 
que encara segueixen col-
laborant-hi. De fet, Fòrum 
Abelló treballa molt sovint 
amb altres entitats de la ciu-
tat, com l'Esbart Dansaire 
de Mollet, i foranes, com la 
companyia MilNotes de Gra-
nollers i la Coral Camins de 
les Franqueses. Salom valo-
ra de manera molt positiva 
els trenta anys de la compa-
nyia, ja que "la idea inicial 
va continuar i es van po-
der realitzar moltes obres 
i representacions".

Activitats commemoratives
La primera actuació de la compa-
nyia va ser el 1992, amb Los Gavila-

nes. Per celebrar el 30è aniversari, 
el Fòrum Abelló tornarà a repre-
sentar l'obra amb el repartiment 
de fa 28 anys. Serà el 22 de març a 
Can Gomà. "La diferència entre la 
representació de l'any 92 i la que 
es representarà ara, és que ara 
no ens haurem de maquillar", 
subratlla Salom, ja que "els perso-
natges que surten a l'obra són de 
mitjana edat".  míriam gonzález

TEATRE MUSICAL  EL FÒRUM ABELLÓ CELEBRA ELS SEUS TRENTA ANYS AMB LA REPRESENTACIÓ DE 'LOS GAVILANES'

'LOS GAVILANES'  La primera posada en escena de la companyia molletana, l’any 1992

fòrum abelló

Tres dècades de sarsuela a Mollet
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Pau Segalés actua a Etiòpia 
amb Pallassos Sense Fronteres

SOLIDARITAT  EL MOLLETÀ, JUNTAMENT AMB VUIT COMPANYS MÉS, VA ACTUAR A CAMPS DE REFUGIATS PER A 12.000 PERSONES

A CAMPS DE REFUGIATS  El molletà, a la dreta, va formar part de l'expedició

p.s.

Martorelles clou el carnaval
Carnaval ja ha acabat. Martorelles va posar punt final als dies de gresca 
i disbauxa, amb la rua celebrada dissabte. Des de l'Ajuntament fins a 
Carrencà, l'avinguda d'en Piera es va omplir de disfresses, carrosses i 
comparses ben diferents. Els premiats van ser: La Salle Montcada, per la 
millor carrossa; l'escola de dansa Pas a Pas, per la millor coreografia; i 
l'AFA de l'escola Simeó Rabasa, per la millor comparsa de Martorelles.

david rico
POPULAR  PAS A PAS I L'AFA DEL SIMEÓ RABASA, PREMIATS

MOLLET. El mag molletà Pau Segalés 
va participar del 19 al 29 de febrer 
a una expedició de Pallassos Sense 
Fronteres a Etiòpia, en la qual van 
participar nou artistes, entre els 
quals també hi havia el fundador i 
president de l’ONG, Jaume Mateu 
(Tortell Poltrona). L'objectiu prin-
cipal d'aquest viatge era fer espec-
tacles per donar suport emocional a 
les persones refugiades que viuen al 
país africà a causa dels conflictes al 
Sudan del Sud (regió de Gambella) 
i d’altres conflictes (Addis Ababa).

A Etiòpia hi ha gairebé un milió de 
refugiats, i Pallassos Sense Fronte-
res va fer riure "només a 12.000", 
entre els camps de refugiats de Jewi, 
Nguenyyiel i Kule, "en tan sols set 
espectacles", diu Segalés. La festa de l'arbre, 

una activitat per 
la biodiversitat
MOLLET. La festa de l'arbre torna diu-
menge (11 h, parc dels Pinetons), 
transformada en la Festa de l’Arbre 
i la Biodiversitat. Està previst plan-
tar 650 arbres i arbustos d’espècies 
autòctones com lledoner, til·ler, ala-
dern, marfull, arç blanc i llentiscle. 
També es faran tallers per donar a 
conèixer la biodiversitat de la ciutat 
i per construir caixes niu. L'objectiu 
és reivindicar, a través de diferents 
activitats lúdiques, la importància 
dels boscos, els espais verds i la 
biodiversitat. Com és habitual en 
aquesta activitat organitzada pel 
Casal Cultural i el consistori molle-
tà, hi haurà treballadors de l’Ajunta-
ment presents per donar consells i 
ajudar els assistents durant la plan-
tació. Després, l'Ajuntament se'n 
farà càrrec del manteniment, fins 
que hagin arrelat prou per viure 
sense regs externs.  

D'aquesta experiència, el molle-
tà destaca que li han quedat grava-
des "aquelles mirades en veure 
la màgia per primera vegada, en 
veure un pallasso maquillar-se 

en públic al ritme de la música 
en una rotllana de 30 metres de 
diàmetre, o en llençar una puça 
invisible a una bossa de plàstic".

El viatge també va servir per 

consensuar el Pla Estratègic 
2020/2030 de Pallassos Sense 
Fronteres. "Nou bojos junts du-
rant deu dies per debatre com 
poder seguir arrencant riures 
dels oblidats, els més vulnera-
bles, els que ho han perdut tot, 
els innocents, aquells que mai 
han tingut l'oportunitat de veu-
re un espectacle en directe als 
que les han arrabassat la infàn-
cia, els que no saben què és un 
pallasso", diu Segalés.

El mag molletà va entrar a Pa-
llassos Sense Fronteres l’any 2011 
i des de llavors ha participat en set 
expedicions: Líban (2011), Bòs-
nia i Hercegovina (2015), Libèria 
(2016), El Salvador (2016), Jordà-
nia (2018), Colòmbia (2019) i Eti-
òpia (2020). 

MÉS ACTIVITATS

Concurs de fotos 
amb el vi d'Alella 
com a protagonista
Les biblioteques que formen part 
del projecte Biblioteques amb DO 
–entre les quals hi ha les de Sant 
Fost i Martorelles– organitzen el tercer concurs fotogràfic Vinsta-
gram DO Alella. Per participar-hi 
cal publicar una foto relacionada 
amb el món del vi a Instagram, 
posar un títol, geolocalitzar la fotografia en el municipi on s’ha 
fet, mencionar una de les biblio-
teques participants i posar l'eti-
queta #vinstagramDOAlella20 

abans del 31 de març. Els autors de les millors fotografies s'endu-
ran premis relacionats amb el vi i 
l'enoturisme a la DO Alella.

Tercera edició
de la caminada
escolar Les Pruneres
La tercera edició de la caminada 
escolar Les Pruneres tindrà lloc 
dissabte al matí. El recorregut, 
de 5,7 quilòmetres pels boscos 
de Martorelles i Santa Maria de 
Martorelles, arrencarà a les 10 
h des de l'escola Les Pruneres. 
Per a participar cal inscriure’s. 
Es pot fer a través de l’AFA o a 
la secretaria de l’escola. El preu 
del tiquet és de 4 euros i inclou 
motxilla, aigua i entrepà. A més, a 
les 12 h hi haurà portes obertes a 
l’escola i tallers per a la mainada.

Calçotada popular
a l'Era de Can CarolL'Associació de Veïns de l'Espai 
Rural de Gallecs organitzarà 
aquest cap de setmana una calçotada popular per al veïnat. 
Serà dissabte a partir de les 14 h 
a l'Era de Can Carol.

Arrenquen les 
semifinals del
novè Devilfest
MOLLET. La novena edició del De-
vilfest, organitzat per AMAM, en-
gega motors. Aquest divendres (de 
21.30 h a 1 h) se celebrarà al Centre 
Cívic de Can Pantiquet la primera 
semifinal, en què participaran qua-
tre bandes de música: Archetype 
X, Furi Helium, Crimson Colt i San-
gvinem. El preu de l'entrada és de 
tres euros, i dona dret a votar  per 
decidir el primer finalista d'aquest 
concurs musical. Les altres semifi-
nals, seran el 20 de març –amb les 
actuacions d'Alud, Roadkill, Diàs-
pora i Laguna– i el 3 d'abril –amb 
les actuacions d'Adewello, Kryptia, 
Maghmata i Mollitiam–.  

MÚSICA

MEDI AMBIENT
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Av. Llibertat, 8 · Mollet (Davant de la parada dels taxis i al costat del Mercat Municipal) · Tel. 93 570 10 60

www.matalasseriamolletdescans.com


