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EDUCACIÓ

CINC ALUMNES DE BATXILLERAT DEL TORRE DE 
MALLA ARRIBEN A LES SEMIFINALS DE LA LLIGA 
DE DEBAT DE LA XARXA VIVES D'UNIVERSITATS  12

8-M, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

EL PLE APROVA PER UNANIMITAT EL PLA LOCAL 
D’IGUALTAT I LGTBI+ AMB UNES 45 ACCIONS 
PER EXECUTAR ENTRE ELS ANYS 2023 I 2026 2 i 3

somparets.cat

ELECCIONS  UNA ENQUESTA DE L'OPINÒMETRE SITUA ELS DOS PARTITS EN UNA FORQUILLA D'ENTRE 6 I 7 REGIDORS   6

Pols entre el PSC i ERC 
per ser la força més votada

TREBALLADORS EN LLUITA
MOBILITZACIÓ  La plantilla de Grifols es concentrava dijous per protestar contra l'ERO amb què la farmacèutica preveu acomiadar una setantena d'empleats  14

ANNA MIRMUNICIPALS

Casandra Garcia 
(Sumem Esquerres) i 
Bárbara Moreno (En 
Comú Podem), darreres 
candidates confi rmades  8

CULTURA

Can Rajoler acollirà una 
obra de la dramaturga 
paretana Queralt Riera  23

ESPORTS

Toni López i Luis Bagüeste, 
fi txatges de l'FS Parets per 
salvar la categoria  19

EMPRESES

La Impremta i Papereria 
Farrés, ara ubicada al 
carrer Sant Antoni,
celebra el 50è aniversari  14

UNA ENQUESTA DE L'OPINÒMETRE SITUA ELS DOS PARTITS EN UNA FORQUILLA D'ENTRE 6 I 7 REGIDORS   6
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

8 DE MARÇ  MOLLET REIVINDICA LA "LLUITA CONJUNTA" DE DONES I HOMES DURANT LA CELEBRACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA A LA CIUTAT QUE VA TENIR LLOC DIMECRES I QUE ES VA CLAUSURAR AMB LA COL·LOCACIÓ D'UNA BUFANDA LILA A LA DONA D'AIGUA DE LA RAMBLA

La iniciativa, amb una vintena de participants, pretén transformar 

les botigues de la ciutat en espais segurs i d'ajuda per a les dones 

Els comerços molletans 
estrenen una nova 
xarxa de punts liles 

MOLLET. L'Ajuntament i els comer-

ciants de Mollet han presentat una 

noxa xarxa de punts liles per de-

tectar i prevenir possibles casos de 

violència de gènere. La nova inicia- 

tiva segueix la línia de les carpes 

impulsades durant les festivitats 

de la ciutat i pretén transformar 

les botigues de Mollet en espais 

segurs i d'ajuda per a les dones. 

Els punts liles de Mollet s'inte-

graran en el programa creat per 

la Diputació de Barcelona, que 

col·laborarà en les formacions als 

comerciants i en el material gràfic 

de la campanya. 

La nova xarxa de punts es va 

presentar el passat dilluns al Mer-

cat Municipal amb la presència 

de Núria Muñoz, regidora de Po-

lítiques de Gènere, Feminisme i 

Diversitat, Mercè Pérez, regidora 

de Comerç i Mercats, i de diverses 

comerciants de la ciutat.

Muñoz va destacar que la idea 

d'aquest projecte és "crear una 

xarxa de punts fixos on el veïnat 

fa vida quotidiana i uns espais 

de seguretat on la dona pugui 

parlar amb els comerciants i 

que li donin l'assessorament 

que necessita". En el seu inici, la 

xarxa comptarà amb 18 comerços, 

una resposta que la regidora ha 

valorat com magnífica i ràpida.

Els i les comerciants estan 

rebent una formació i també tin-

dran un dossier amb el protocol 

a seguir, però la decisió de quin 

tipus d'ajuda proporcionar a les 

persones serà seva en funció del 

cas. Muñoz explica que aquesta 

iniciativa "segueix la filosofia de 

les carpes Punt Lila de les fes-

tes" i creu que "aquests espais 

són vitals per prevenir i tallar 

els casos a temps".

Per la seva banda, la regidora 

de Comerç i Mercats, Mercè Pérez, 

també va remarcar la importància 

del comerç en aquest àmbit: "A 

vegades és més fàcil detectar 

casos des de l’ambient quotidià 

com el comerç". La regidora tam-

bé va agrair a tots els responsables 

dels comerços que s'hagin sumat 

"ràpidament a la proposta" i es-

pera que se'n vagin apuntant més 

en les pròximes setmanes.

La presentació també va comp-

tar amb tres comerciants d'esta-

bliments que s'han adherit a la 

campanya: Anna Expósito de Nya 

Spa, Glòria Bravo de la botiga de 

moda Nara i Margarida Amadó de 

la Farmàcia Amadó. Les tres tam-

bé es van centrar a destacar la im-

portància d'aquests punts liles.

Concentracions pel 8M
Per altra banda, desenes de perso-

nes, moltes d'elles vestides de lila, 

es van aplegar dimecres 8 de març 

davant de l'Ajuntament de Mollet 

per commemorar el Dia Interna-

cional de la Dona i participar de 

l'acte institucional que va celebrar 

l'Ajuntament en col·laboració amb 

diferents entitats molletanes.

Els responsables d'encetar l'acte 

van ser un grup de joves ballarins i 

ballarines de l'escola SQS Team Sc-

s.c.

PUNTS LILES  Durant la presentació de la xarxa al Mercat Municipal

a.m.

DAVANT L'AJUNTAMENT  El grup de ball de SQS Team School durant el 8M

a.m.

MOBILITZADES  Mollet Feminista amb la pancarta en defensa de les dones

Mobilitzacions

Les dones som i serem a primera línia. 

Defensem les treballadores, defensem 

la vida és el lema de la pancarta que va 

encapçalar la marxa que Mollet Femi-

nista va organitzar per celebrar el Dia 

de la Dona. Una mobilització pels ca-

rrers de la ciutat  amb aturades davant 

les residències de la Immaculada i les 

Masies per reivindicar el paper de les 

dones en el sector "precaritzat de les 

cures, el qual fa que moltes no pu-

guin manifestar-se  el 8M", deia Eli 

Holgado, membre de Mollet Feminista. 

La jornada va acabar amb un dinar de 

carmanyola al parc de Can Mulà.

MOLLET FEMINISTA 
REIVINDICA EL PAPER 
DE LES CUIDADORES
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M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

Producte ortopèdic 
a mida subjecte 

a prescripció facultativa. 

VISITA 

+ ESTUDI BIOMECÀNIC 
DEL PEU

+ PLANTILLES ORTOPÈDIQUES 

+ REVISIÓ ALS 6 MESOS

140€

TENS DOLOR 
DE PEUS?

Ps: FMO 273 CAT

 QUE VA TENIR LLOC DIMECRES I QUE ES VA CLAUSURAR AMB LA COL·LOCACIÓ D'UNA BUFANDA LILA A LA DONA D'AIGUA DE LA RAMBLA

hool que es van encarregar de pre-

parar una exhibició de ball usant 

temes musicals amb missatges 

d'empoderament femení.

La cita va continuar amb la lectu-

ra del manifest institucional apro-

vat per unanimitat per la Junta de 

portaveus i, a través del qual, es va 

posar èmfasi en la importància de 

celebrar aquesta jornada de rei-

vindicació per a la lluita pels drets, 

la igualtat d'oportunitats, l'equitat 

i la justícia. Una lluita que conside-

ren ha de ser "conjunta de dones 

i homes".  

Finalment, els aplegats es van 

desplaçar fins a la Dona d'Aigua 

que hi ha a la Rambla Fiveller, per 

col·locar-hi una bufanda lila teixi-

da per dones molletanes. Una ini-

ciativa col·lectiva impulsada pel 

Club Social La Llum que posava la 

cirereta a la jornada del 8M.  

a.m.

APLEGADES Durant el 8-M, algunes de les participants que van ajudar a teixir la bufanda de la Dona d'Aigua

Més de 40 accions 
d'igualtat i LGTBI+ 
per executar a Parets 
PARETS. El ple de Parets va aprovar 

per unanimitat el Pla Local d’Igual-

tat i LGTBl+ pels anys 2023-2026. 

Concretament l'aprovació va re-

eixir en la darrera sessió plenària, 

celebrada el 23 de febrer.

Segons destaca el govern, els ei-

xos prioritaris d'aquest pla són "el 

compromís amb la igualtat de 

gènere i LGTBI+, l'actuació con-

tra la violència masclista i LGT-

BIfòbica, l’educació i la formació, 

els treballs, l’ocupació, la cura, la 

cultura, els esports, la salut i l’es-

pai públic". De tot plegat se'n des-

prenen 45 accions que s'han d'apli-

car entre aquest 2023 i l'any 2026.

Cal destacar que una vintena de 

propostes s'han d'executar –o co-

mençar a realitzar– ja aquest 2023, 

i la meitat d'aquestes es preveuen 

tirar endavant al llarg dels quatre 

anys del pla. 

Bona part de les accions que s'han 

d'activar enguany tenen a veure o 

a fer arribar cada cop a més veïns 

els serveis del consistori vinculats 

al Pla, o a fer seguiments dels pro-

tocols ja creats. També es preveu 

mantenir les campanyes Març de 

dones i Prou d'Hòsties (entorn del 

25 de novembre, Dia internacional 

per a l’eliminació de la violència en-

vers les dones). 

EL PLE DE PARETS VA APROVAR A FINALS DE FEBRER PER UNANIMITAT AQUEST PLA LOCAL PELS PRÒXIMS TRES ANYS (2023-2026)

ACTES FEMINISTES

Maribel Guillén i 
Zaida Mateo guanyen 
el Feminartist

MOLLET.  En la programació del 8-M 

sempre s'hi escola l'art, i dijous de 

la setmana passada es donaven a 

conèixer les premiades del certa-

men Feminartist, que enguany ha 

comptat amb més participació que 

mai, 25 obres presentades per 19 

artistes. Maribel Guillén, amb el co-

llage digital Super – Ella, amb la il-

lustració digital He dicho que no, van 

ser les guanyadores i, com a premi, 

exposaran enguany al Racó de l'Ar-

tista del Museu Abelló i al CIRD Joa-

na Barcala, respectivament.  

Edició especial del 
butlletí feminista de 
Mollet en Comú

MOLLET. Mollet en Comú Podem 

ha tret una edició especial en pa-

per del seu butlletí feminista. La 

publicació es va distribuir aquest 

dimecres coincidint amb la jornada 

dedicada a les dones. La molletana 

Gisela Bombilà va ser la guanyado-

ra del concurs que es va idear per 

il·lustrar la portada, en el qual van 

participar tres molletanes més. La  

publicació treballa per difondre un 

moviment feminista transversal. 

Xerrades de dones 
molletanes al Casal

MOLLET. El Casal Cultural partici-

parà aquest divendres, 10 de març, 

dels actes del 8-M amb una xerrada 

amb diferens dones de Mollet que 

han marxat a altres països. L'acte  

on aquestes dones explicaran les 

seves experiències tindrà lloc a les 

18.30 h a la sala d'actes. 

Més de 200 persones van participar el passat dissabte, 4 de març, de la marxa 
violeta que va organitzar l'Ajuntament de Parets amb el suport del  Club 
d'Activitats de Muntanya (CAM).  La caminada popular va sortir des del Casal 
de Joves de Cal Jardiner i va seguir amb un recorregut de deu quilòmetres per 
la zona de Gallecs. L'activitat va servir per recaptar 402 euros que s’entregaran 
de manera solidària a l’Associació Candela, Acció Comunitària i Feminista. La 
jornada va acabar amb un vermut musical  a Cal Jardiner.

Més de 200 persones a la marxa violeta

aj.parets/s.ferran



dv, 10 març 20234

'Desenterrar la memòria'Xerrada a La Marineta sobre els ajuts en eficiència energètica
Dimecres 15 de març (18 h), l’Arxiu Comarcal  

acollirà la xerrada De la batalla de l’Ebre al 

Valle de los Caídos, la tenaç recerca d’un oncle 

desaparegut i la presentació del llibre Desenterrar 

la memòria, a càrrec del molletà Antonio Gómez.

L’Oficina de Rehabilitació Energètica de l’Ajuntament de Mollet farà una xerrada dilluns (19 h) a La Marineta, adreçada a administracions de finques, comunitats de propietaris i de veïns, empreses instal·ladores i ciutadania en general. L’objectiu és informar de les bonificacions fiscals municipals lligades a l’eficiència energètica, explicar l’ordenança solar de Mollet i informar de les subvencions vigents Next Generation de la Unió Europea per a la rehabilitació energètica d’habitatges. 

SOCIETAT

Càritas obre un habitatge compartit 
destinat a famílies sense recursos
MOLLET. Càritas Mollet ha estrenat un pis social, que ha de servir per allotjar famílies en situació de vul·
nerabilitat, seleccionades en col·laboració amb els Serveis Socials de l'Ajuntament. L'habitatge, dis·senyat per poder acollir fins a tres nuclis familiars, es troba al carrer 
Gallecs i disposa d'uns 150 metres quadrats, amb tres habitacions àm·plies –en què cada família disposi d'un espai més privat–, dos banys i un espai comú de menjador i cuina. De moment, seran dues les famí·lies que s'hi instal·lin –en breu hi entrarà una tercera–, dues famílies monoparentals d'una mare i un fill cadascuna que aquesta mateixa setmana estava previst que signes·

sin el contracte. "Són famílies amb 

una situació econòmica molt di-

fícil, sense suport familiar, que 

vivien rellogades", explica M. Te·resa Securun, de Càritas Mollet.  El pis social és d'estada limitada, és a dir, la previsió és que aquestes famílies s'hi puguin quedar durant 
un o dos anys mentre estabilitzen la seva situació. "Entre els Ser-

veis Socials municipals i Càritas 

fem un pla de treball conjunt per 

ajudar-les a fer un projecte vital 

propi i que puguin acabar sor-

tint del pis social", diu Securun. 

De moment, Càritas ha establert un lloguer simbòlic per a les persones 
usuàries: 100 euros mensuals els 

SERVEIS SOCIALS EL PIS ESTÀ DISSENYAT PER ACOLLIR TRES FAMÍLIES UN TEMPS LIMITAT MENTRE ESTABILITZEN LES SEVES SITUACIONS DIVULGACIÓ

Primer tast de les 

Jornades del CEM 

sobre la figura 

de Joan Abelló

MOLLET. El Centre d'Estudis Molle·tans enceta la setmana que ve les 24es Jornades de l'entitat, que en·guany estan dedicades al centenari 
del naixement del pintor i col·lecci·onista molletà Joan Abelló. El pro·grama s'iniciarà dimarts 14 de març amb l'obertura oficial al Museu Abe·

lló i la tertúlia El record d'Abelló a 

través dels amics que el van conèixer, en què participaran Jaume Boix, Isa·bel Marín, Joaquim Llavoré, Victòria Pérez i Montserrat Tura, moderats per la periodista Mireia Bonache. La segona jornada del programa serà dijous a La Marineta amb les ponències Abelló-Masats, converses 

irrepetibles, a càrrec del poeta i es·criptor Josep Masats (18 h); Abelló 

al capdavant del Reial Cercle Artístic 

de Barcelona, a càrrec del seu presi·dent Josep Fèlix Bentz (18.20 h); 
L'Abelló més íntim, de la mà de les fi·lles del pintor, Marta i Maria del Mar 
(18.40 h), i L'artista al servei de les 

entitats, a càrrec del mestre Jaume Noró i l'humanitòleg, Oriol Fort. 

l.o.m.

PIS BENEÏT El bisbe Salvador Cristau va ser present a l'acte d'inauguració del pis del carrer Gallecsadults i 50 euros els infants, un cost 
"que és més una col·laboració. Si 

no ho poden pagar, Càritas se'n 

farà càrrec, no passa absoluta-

ment res", assegura Securun.
La rehabilitació del pis propietat de Càritas ha tingut un preu d'uns 250.000 euros, un cost que s'ha vist encarit perquè s'ha fet con·juntament amb la substitució del sostre de l'edifici, que era d'urali·ta. També s'ha aprofitat per fer al·

gunes millores al menjador social, que es troba a la mateixa finca.
Benedicció del bisbeEl pis social va ser inaugurat aquest dimarts amb la presència del bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, qui va fer l'acte de benedicció de l'habi·tatge. L’acompanyaren el rector de la parròquia i bisbe auxiliar electe de Barcelona, David Abadías, qui afirmava que el pis social "portarà 

llum a la foscor de la vida de mol-

tes famílies vulnerables", deia.  
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MÉS FORTS 

Jordi Seguer,
candidat d’Ara Parets
a les Municipals 2023

jordiseguer.araparets  @jordiseguer  jordisegueraraparetserc 611 40 81 88

PER TORNAR 
A L’ALCALDIA

No hi ha il·lusió més gran 
que la de ser alcalde 

del meu poble i res millor 
que fer-ho amb persones 
que s’estimen i treballen 

per servir a Parets
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PARETS DEL VALLÈS. Les eleccions 

municipals del 28-M a Parets es-

taran marcades per la lluita per 

ser la força més votada entre el 

partit majoritari de l'actual go-

vern, el PSC, i el principal partit de 

l'oposició, Ara Parets ERC. Segons 

una enquesta elaborada per l'Ins-

titut Opinòmetre el passat mes 

de gener, PSC i Ara Parets ERC es 

disputarien el primer lloc en els 

comicis, amb uns resultats molt 

apretats que situen ambdues for-

macions amb una forquilla d'entre 

6 i 7 regidors. Aquest resultat els 

deixa lluny de la majoria absoluta 

i la pugna per aconseguir el mà-

xim de sufragis és determinant, ja 

que, en política municipal, si cap 

candidat aconsegueix la majoria 

absoluta en el ple d'investidura –

en el cas de Parets, 9 vots–, s'em-

portaria l'Alcaldia la força més 

votada. 

Segons l'enquesta, el PSC man-

tindria els 7 regidors que té actu-

alment al plenari o en perdria un, 

i Ara Parets ERC estaria en dispo-

sició de guanya-ne 1 o 2 respecte 

als 5 que té actualment, un resul-

tat que els situa pròxims a poder 

fer el sorpasso als socialistes, que 

fa dècades que és la força més vo-

tada al municipi. De fet, una altra 

de les dades destacables de l'en-

questa és la intenció directa de 

vot. A la pregunta Si fossin avui les 

properes eleccions municipals, a 

qui votaria?, el partit que agluti-

L'INSTITUT OPINÒMETRE ha estat l'encarregat de l'enquesta per a la qual es van fer 300 enquestes telefòniques a residents 

a Parets del Vallès majors de 17 anys. L'estudi es va realitzar entre l'11 i el 16 de gener i té un error mostral del +-5,61%.

En el moment d'elaborar l'enquesta no se sabia que la candidata d'En Comú Podem seria Bárbara Moreno*

Fitxa 
tècnica 

MUNICIPALS 2023 L'INSTITUT OPINÒMETRE ELABORA UNA ENQUESTA QUE SITUA SOCIALISTES I REPUBLICANS EN UNA FORQUILLA D'ENTRE 6 I 7 REGIDORS

PSC i Ara Parets 
ERC en un frec 
a frec per ser la 
força més votada

na més suports seria ERC, amb un 

17,4% d'intenció de vot, per sobre 

del 15,9% del PSC. Amb tot, com 

és habitual, el bloc dels indecisos 

és el més ampli amb un 35,7%.

Necessitat d'aliances
Així doncs, amb un escenari on 

l'aritmètica obligarà a entendre's 

amb altres forces polítiques per 

conformar majories, el resultat de 

la resta de partits que es presentin 

serà determinant.     

Pel que fa a la tercera força més 

votada el 2019, Sumem Esquerres 

a Parets, perdria pistonada i, se-

gons la projecció de l'enquesta, es 

quedaria en una forquilla d'entre 0 

i 1 regidors, lluny dels 3 que té ara 

al Consistori. Amb la mateixa for-

quilla d'entre 0 i 1 regidors estari-

en Cs –actualment amb un regidor 

al plenari– i En Comú Podem, que 

en aquest mandat no ha tingut re-

presentació. Per la seva part, més 

enllà d'Ara Parets ERC, l'altre partit 

que podria millorar el resultat en 

número d'edils seria Junts Parets 

per la República, que podria acon-

seguir el segon regidor.  

Pel que fa a la valoració dels 

candidats, la majoria aproven i 

treuen notes per sobre del 5. Els 

caps de llista més ben valorats són 

l'exalcalde Jordi Seguer (Ara Pa-

rets ERC) amb un 6,55; Neus Jor-

dà (Junts Parets per la República) 

amb un 5,97 i Francesc Juzgado 

(PSC), amb un 5,71. 

Assignació de regidors per cada partit polític

Ara Parets ERC 

No ho sap

Sumem Esquerres

PSC

No contesta

Vox

En Comú Podem

Junts Parets x la Rep.

Abstenció

Ciutadans

PP

Altres

Vot nul

En blanc
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17,4%

2,7%

15,9%

35,7%

11,9%

1,1%

5,6%

4,1%

1%

1%

0,7%
0,7%

0,8%

1,5%

Si fossin avui les properes 
eleccions municipals, 

a qui votaria?

Polítics de Parets valoració (sobre 10)                i % coneixement           

Francesc 
Juzgado

Casandra
Garcia

Marc 
   Pardina *

Jordi 
Seguer

Manuel 
Losada

Neus 
Jordà

Marc 
Soto

5,71

83,5% 69,8% 53,1% 44,9% 28% 16,3% 10,6%

6,55 5,09 5,97 4,93 5,17 4,15
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Francesc Juzgado (PSC): "Soc 
l'alcalde de les portes obertes"
PARETS. La sala d'exposicions de 

Can Rajoler s'omplia dilluns de la 

setmana passada al vespre de gom 

a gom per a la presentació de Fran-

cesc Juzgado com a candidat del PSC 

de Parets, en un acte en el qual es 

va posar més l'accent en el vessant 

humà de l'alcaldable que en la seva 

obra de govern, tot i que aquesta 

darrera també va ser mencionada.

"És un bon home, i això per 
ser polític és molt important. És 
un home familiar i podria estar 
jubilat i fent d'avi, però té un 
compromís amb Parets molt per 
sobre del que tenen moltíssimes 
altres persones", explicava el pri-

mer secretari del PSC del Vallès Ori-

ental i Moianès, Jonatan Martínez.

Francesc Juzgado es definia en la 

presentació com "l'alcalde de les 
portes obertes i del carrer, que 
escolta els veïns i veïnes i que 
es desviu pels seus problemes". 

Amb tot, hi afegia: "També tinc 
defectes, he comès errors i se-
gurament en seguiré cometent, 

però al meu ADN hi ha la lluita 
per la igualtat i la solidaritat".

També feia referència a aquest 

mandat amb dues alcaldies dife-

rents: "A la primera part vam pa-
tir un govern amb massa partits 
diferents i poca sintonia. Però 
vam tornar a l'alcaldia i Parets 
del Vallès ha notat el canvi: ara 
és un poble més net, més verd, 
més animalista...".

Per acabar, destacava l'experi-

ència del seu partit: "Som els que 
més hem fet per Parets". Però 

alhora mencionava que "encara 
queda molt per fer, com la nova 
estació, el nou pavelló, posar al 
dia els equipaments municipals, 
arranjar alguns desgavells com 
la piscina Miguel Luque, on l'an-
terior govern va arranjar una 
cosa i en va fer malbé d'altres...".

L'acte va ser presentat pel Joan 

Ruiz, secretari d'organització del 

PSC de Parets, qui deia de Juzgado 

que "és la persona que millor ens 
representa en aquest projecte 
que creiem que és el més pro-
gressista per Parets". En aquest 

sentit, Jonatan Martínez refermava 

que "a Parets presentem el mi-
llor candidat a l'alcaldia que dis-
posem i el millor alcalde que po-
dem tenir avui a Parets. Tindrà 
el millor programa i el millor 
equip, i té la millor experiència. 
És un alcalde en positiu, amb mi-
rada llarga".    sergio carrillo

ELECCIONS MUNICIPALS  VA REFERMAR QUE ELS SOCIALISTES SÓN "QUI MÉS HA FET PER PARETS"

s.c.r.

FRANCESC JUZGADO

PARETS. Més forts per tornar-hi. 

Així s'anomenava l'acte que Ara 

Parets ERC va fer dimarts al Teatre 

de Can Rajoler, protagonitzat pel 

candidat Jordi Seguer i pel presi-

dent d'Esquerra Republicana de 

Catalunya, Oriol Junqueres.

Seguer lamentava la "situació de 
paràlisi, d'estancament i de man-
ca d'energia" al poble i criticava 

que el govern actual està "esbor-
rant qualsevol ombra de projecte 
de futur". El candidat va aprofitar 

l'escenari per destacar tot un reguit-

zell d'accions que van dur a terme 

durant la seva alcaldia, període que 

resumia amb la següent frase: "Vam 
ser un govern de fer carrer, d'es-
tar a tot arreu escoltant tothom 
i amb una impecable gestió del 
dia a dia, inclús en els pitjors mo-
ments de la pandèmia".

Amb tot, Seguer admetia que ara 

tenen "molta feina al davant" i hi 

remarcava: "Som el relleu dels de 
sempre, que faran el que faci falta 
per continuar com sempre".

Tot seguit va arribar el torn de 

la classe magistral de Junqueras. 

El president d'ERC assegurava que 

"no hi ha cap formació política 
que sempre tingui raó o almenys 
no n'hi ha cap que sempre inter-
preti millor que ningú el sentir 
majoritari de la seva societat". 

Tanmateix, sí que es mostrava con-

vençut que el seu partit és "qui mi-
llor ho interpreta" actualment.

Abans de les intervencions dels 

polítics es va produir l'homenatge a 

la Txusa Mulà, militant d'Ara Parets 

ERC i membre de l'Associació Foto-

gràfica que moria el gener del 2022. 

La seva família va recollir un quadre 

fet per l'artista paretà Iris Paris.

Sense acord amb Comunistes 

D'altra banda, el pacte que a nivell 

nacional estan tirant endavant 

ERC i Comunistes en alguns muni-

cipis ha quedat descartat a Parets. 

Antoni Vicente, responsable po-

lític dels comunistes paretans, la-

menta que a ERC "estan molt cap-
ficats en restituir els regidors 
que hi havia al govern".    s.c.r.

ara parets erc

CAN RAJOLER  El president d'ERC, Oriol Junqueras, amb el candidat paretà

JUNQUERAS DEIA QUE ERC ÉS "QUI MILLOR INTERPRETA EL SENTIR MAJORITARI DE LA SOCIETAT"

Seguer (ERC): "Els de sempre faran 
el que faci falta per continuar"

PARETS. Casandra Garcia es presen-

tava diumenge com a candidata de 

Sumem Esquerres a Parets (SEAP). 

Ho feia en un acte seguit per moltís-

sima gent que omplia la Sala d'Expo-

sicions de Can Rajoler i en el qual els 

ponents van reivindicar la impor-

tància de ser partit municipalista.

De fet, l'exregidor de Nova Op-

ció per Parets Ferran Vidal, qui va 

conduir la sessió, ja va voler marcar 

la diferència amb la resta de can-

didatures des de la seva primera 

frase: "No som professional de la 
política, sinó uns veïns més que 
volem fer millor el nostre poble". 

Vidal també hi va afegir: "Hem vin-
gut amb ganes de canviar-ho tot, 
perquè se'ns escolti i per que-
dar-nos. Els que diguin que som 

quatre, que estem acabats i no sé 
quines parides més, van llestos. 
Volem fer soroll i el farem".

Casandra Garcia, en la seva inter-

venció, va remarcar el paper que 

ha tingut el partit en aquests qua-

tre anys: "És molt important que 
Sumem Esquerres pugui formar 
part del govern de Parets, perquè 
gràcies al fet que hem estat al go-
vern, juntament amb els nostres 
socis (del PSC), hem aconseguit 
grans fites de feia dècades, com la 
construcció de la piscina desco-
berta d'estiu o el projecte del riu".

La candidata assegurava que 

està "preparada" per al repte 

d'uns nous comicis, encara més 

tenint en compte que ja ha passat 

tant per l'oposició com pel govern i 

recalcava que en aquests anys han 

demostrat que, "amb respecte i 
generositat", són capaços "d'ar-
ribar a acords amb altres forces 
polítiques".    s.c.r.

s.c.r.

CASANDRA GARCIA

CASANDRA GARCIA ES PRESENTAVA DIUMENGE COM A CANDIDATA

El partit municipalista Nova Opció per 

Parets (NOPP) està formalitzant la dis-

solució. La formació, encapçalada per 

Rosa Martí, es presentava el 2003 per 

primera vegada a les eleccions i va con-

córrer als comicis locals fins al 2015. El 

2019 van ser un dels partits que van con-

formar Sumem Esquerres a Parets i, amb 

la conversió d'aquest a partit indepen-

dent enguany, el NOPP deixarà d'existir i 

bona part dels membres del partit s'han 

integrat a Sumem. Cal destacar també 

que la regidora Gemma Garcia també ha 

deixat MES –un altre dels fundadors de 

Sumem Esquerres– per passar a formar 

part del partit ara municipalista.

ES DISSOL EL NOPP

"És molt important que 
Sumem Esquerres formi 
part del govern de Parets"

Bárbara Moreno, cap de 
llista d'En Comú Podem

PARETS.  En Comú Podem ja té can-

didata a Parets. Després de quatre 

mesos des que anunciessin que s'hi 

presentarien plegats, ara ja confir-

men que la número 1 serà la Bár-

bara Moreno dels comuns, qui es 

presentarà aquest dissabte (12 h) al 

Teatre de Can Rajoler. En l'acte tam-

bé hi participaran Aina Vidal (porta-

veu d'En Comú Podem al Congrés), 

Conchi Abellán (coordinadora de 

Podem Catalunya) i Montse Utrera 

(número 2 de la llista paretana).  

ES PRESENTARÀ DISSABTE (12 H) AL TEATRE DE CAN RAJOLER

BÁRBARA MORENO
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MOLLET DEL VALLÈS

28/02 Jorge Sampedro Soldevila 90 anys

28/02 Concepción Cortinas Serrano 59 anys

28/02 M. Carmen Maiquez Codony 80 anys

01/03 Víctor Bertran Guitart 80 anys

03/03 Josefa Sistac Zanuy 94 anys 

PARETS DEL VALLÈS

28/02 Manuela Garcia Cortés 89 anys

28/02 Eduardo Manau Fuster 82 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

28/02 Francisca Ruiz Jiménez 76 anys

SANTA PERPÈTUA

02/03 Carmen Morcillo Chinchilla  91 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

SANITAT

L'Hospital formarà 
metges en cirurgia 
laparoscòpica
MOLLET.  El Centre d'Excel·lència 

de B. Braun i la Fundació Sanitària 

Mollet han tancat un acord de col·la-

boració mitjançant el qual oferiran 

formacions internacionals sobre 

cirurgia laparoscòpica a professio-

nals sanitaris a l'Hospital de Mollet. 

Els cirurgians que participin als cur-

sos assistiran a intervencions reals 

als quiròfans, combinant els aspec-

tes teòrics i pràctics de la cirurgia 

laparoscòpica. 

SANITAT

Punt d'atenció d'un 
nou servei de salut 
mental i discapacitat 
intel·lectual a Mollet
MOLLET / BAIX VALLÈS.  L'Hospital de Mollet 

disposarà d'un punt d'atenció d'un nou ser-

vei que es posa en funcionament aquest mes 

de març i que fins ara era inexistent al Vallès 

Oriental. Es tracta d'un servei especialitzat 

en salut mental i discapacitat intel·lectual, 

el SESM-DI Benito Menni, integrat per un 

equip multidisciplinari de professionals, 

que té com a objectiu la recuperació i la re-

habilitació per integrar socialment les per-

sones amb discapacitat intel·lectual, garan-

tint la millora de la seva qualitat de vida i el 

dret de viure una vida plena. 

El servei, que és públic i gratuït, està obert 

als usuaris, les famílies de les persones ate-

ses i els equips de professionals que atenen 

persones amb discapacitat intel·lectual. El 

servei atén persones adultes, a partir dels 

18 anys, i s'hi accedeix a través d'una sol·li-

citud d'atenció especialitzada emesa per un 

psiquiatre de la Xarxa de Salut Mental i Ad-

diccions del Vallès Oriental. 

L'equip de professionals que atenen els 

usuaris està format per psicòlogues clíni-

ques, una psiquiatra, una infermera, una 

educadora social, una treballadora social i 

una administrativa.  

MOLLET. Aquesta setmana s'ha re-

obert al trànsit el carrer Gaietà 

Vínzia després que hagin gairebé 

acabat les obres de la segona fase de 

la reforma de la via, entre el carrer 

Saragossa i Via de Ronda. Els tre-

balls es van iniciar el març de l'any 

passat i havien de durar nou mesos, 

però s'han allargat uns mesos més 

del previst. Les tasques de les em-

preses de subministraments han 

estat, segons fonts municipals, una 

de les qüestions que han retardat 

l'acabament de l'obra. La reforma 

ha consistit en l'ampliació de les 

voreres, la instal·lació de passos de 

vianants a nivell, el soterrament de 

les línies elèctriques i la renovació 

de l'asfalt, el clavegueram i la xarxa 

d’aigua potable. També s'ha reno-

vat el mobiliari urbà i l’arbrat i els 

fanals, que incorporen la tecnologia 

led. Queda pendent instal·lar les pi-

lones per per limitar l'accés de vehi-

cles durant els divendres i caps de 

setmana. 

Gaietà Vínzia es reobre 
després d'un any d'obres 

VIA PÚBLICA LA REFORMA HA AMPLIAT VORERES I SOTERRAT SERVEIS

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

CONSULTORI

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat 
(Sentència de 30 de març de 2021) 
en contra del criteri de l’Agència 
Tributària i ha declarat que els au-
tònoms i societats podran deduir-se 
les despeses dels menjars amb 
clients o proveïdors.
La Sentència assenyala que seran 
deduïbles aquelles disposicions a 
títol gratuït realitzades per relacions 
públiques amb clients o proveïdors, 
les que d´acord amb els usos i cos-
tums s’efectuïn respecte al personal 
de l’empresa i les realitzades per a 
promocionar, directament o indirec-
tament, la venda de béns i presta-
ció de serveis, i totes aquelles que 
responguin a la mateixa estructura i 
estiguin relacionades amb l’activitat 
empresarial o dirigides a millorar el 

resultat empresarial, directament o 
indirectament, de present o de futur, 
sempre que no tinguin com a desti-
nataris a socis o partícips.
Òbviament, la càrrega de la prova 
que aquesta despesa està relacio-
nada amb la seva activitat corres-
pon a l’obligat tributari, per la qual 
cosa és aconsellable deixar cons-
tància que la trobada està relacio-
nada amb l’activitat empresarial i el 
seu resultat.

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Desgravar menjars amb 
clients ja és possible

"Fa més de 40 anys 
que hi ha nuclis 
independentistes"
MOLLET. El Casal Popular el Tabaran va aco-

llir el passat dijous la presentació del llibre 

Independència és revolució. La sobirania en 

un món en crisi, de l'autor Albert Botran, di-

putat de la CUP al Congrés i membre de Poble 

Lliure. Segons Botran, es tracta d'un llibre que 

analitza els anys del procés independentista, 

però que intenta donar una profunditat his-

tòrica: "Això no va néixer ni amb el canvi 

d'Artur Mas cap a l'independentisme ni 

amb la retallada de l'Estatut, tot i que hi va 

influir. Hi ha uns nuclis independentistes 

que fa com a mínim uns 40 anys que estan 

treballant des de la base i encara ens en 

podríem anar més endarrera".  

POLÍTICA

CASAL POPULAR Botran en l'acte de presentació

a.mir

aj.mollet

EL TRAM  La segona fase ha estat entre el carrer Saragossa i Via Ronda

El llorer que presidia la façana de la històrica fàbrica de motocicletes Derbi torna 

a donar la benvinguda a Martorelles, i ho fa des de la rotonda de Can Puig, on es 

va instal·lar dissabte, en presència de la família Rabasa i d'extreballadors i veïnat. 

La instal·lació del rètol, propietat de l'Ajuntament des del 2021, és un dels darrers 

actes de la celebració del centenari, que ha organitzat l'Associació 100 Aniversari 

Rabasa-Derbi. L'Ajuntament preveu fer una inauguració oficial de l'espai, un cop 

s'adeqüi l'entorn i s'il·lumini l'emblema. Foto: laura ortiz

El llorer de Derbi dona la benvinguda
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El Torre de Malla arriba a les 
semifinals de la Lliga de Debat
PARETS.  L'Ainhoa Torres i la Clara 

Garcia, alumnes de segon de batxi-

llerat de l'Institut Torre de Malla de 

Parets, i la Míriam Sánchez, la Iman 

Manouach i l'Abril Belmonte, de 

primer de batxillerat, han estat se-

mifinalistes de la Lliga de Debat de 

Secundària i Batxillerat organitza-

da per la Xarxa Vives d'Universitats.

El passat febrer disputaven 

aquest certamen, competint amb 

grups d'altres instituts de Catalu-

nya, i en el qual assolien el resul-

tat més destacat del centre paretà, 

que hi participa des de fa un lustre.

L'objectiu de la lliga és ser capa-

ces d'expressar l'opinió favorable 

o contrària –segons pertoqui– a un 

tema determinat d'una forma ben 

argumentada. La premissa d'en-

guany era si cal posar límits a les 

xarxes socials per combatre la des-

informació. I què en pensen les cinc 

alumnes? "Si la regulem, potser 

la societat estaria molt millor in-

formada; però també pot arribar 

a la censura", apunta l'Ainhoa. En 

aquest sentit, el capità de l'equip, el 

professor d'història Pol Estopiñan, 

destaca que una bona conclusió 

d'aquesta activitat que fan fora 

d'hores de classe és: "No saber 

donar una opinió radicalment 

a favor o en contra és la conse-

qüència d'informar-te bé sobre 

un tema. Intentant posar-te en 

els diferents punts de vista, al fi-

nal potser t'adones que res no és 

ni blanc ni negre".    SERGIO CARRILLO

EDUCACIÓ  HAN ACONSEGUIT EL MILLOR RESULTAT DE L'INSTITUT, DES QUE HI PARTICIPA FA UN LUSTRE

S.C.R.

SEMIFINALISTES  Les cinc participants i els tres docents encarregats de la Lliga

L’expert respon

Sempre lluitant 
contra les desigualtats 
i discriminacions 
vers les dones
Un any més la jornada del 
8 de març és una bona 
ocasió per recordar la per-
vivència de múltiples for-
mes de discriminació que 
per raó de gènere afecten 
les dones. Des de Col·lectiu 
Ronda ens sumem a les rei-
vindicacions que envolten 
el Dia Internacional de les 
Dones i continuem lluitant 
per assolir la plena igualtat 
de drets i sobretot fer front 
a les desigualtats i violènci-
es endèmiques tant en el 
terreny laboral com perso-
nal que pateixen les dones.

Si parlem de discriminació, 
cal dir un cop més que plou 
sobre mullat. Hi ha hagut 
avenços, però la velocitat 
del canvi no s’adiu amb la 
urgència de la necessitat. 
Perquè d’allò que parlem 
és del fet que més de la 
meitat de la població viu 
en situació de greuge en 
molts sentits. «Feminisme 
és la idea radical que les 
dones som persones», ens 
recorda Angela Davis. I tot i 
que sembli evident, cal fer-
ne esment una i altra vega-
da per continuar batallant 
a favor d’uns drets i unes 
llibertats que ja haurien 
d’haver-se superat.

A dia d’avui, la igualtat 
continua essent aparença. 
I «precarietat» és, malau-
radament, una paraula de 
gènere femení en tots els 
sentits. La bretxa salarial 
continua situada al voltant 
del 20%, tot i haver anat 
disminuint en els darrers 
anys, però molt lentament, 
i amb l’afectació que supo-

sa per a les futures pen-
sions... de les dones. I és 
que caldria poder trencar 
tots els sostres de vidre 
que continuen limitant 
horitzons professionals, 
així com equilibrar el pes 
de les tasques domèsti-
ques i de cures perquè no 
recaiguin de manera tan 
aclaparadora sobre les do-
nes que, precisament per 
aquest esforç i pes, con-
tinuen sacrificant salari i 
temps de treball. 

Però no només això. Les 
dones continuen sent as-
sassinades per motivaci-
ons exclusivament masclis-
tes i tot i el desplegament 
normatiu dels darrers 
anys, la protecció arriba 
tard o no ho fa en molts ca-
sos en què existien denún-
cies prèvies. Situació que 
encara s’agreuja més quan 
es constata que, fins i tot, 
en algunes ocasions s’ha 
augmentat la tolerància 
de certes manifestacions 
masclistes, racistes o ho-
mòfobes. Són violències en 
plural: física, psicològica, 
sexual, simbòlica, cultural, 
econòmica i laboral. 

Però cal pensar que la llui-
ta anirà donant els seus 
fruits. I cada 8 de març és 
un dia per recordar-ho i 
usar tots els mitjans, inclo-
ent la vaga, per fer visible 
la lluita feminista i la recla-
mació d’uns drets bàsics i 
essencials i un respecte per 
a totes. I a Col·lectiu Ronda 
seguim i seguirem al costat 
d’aquesta lluita cada dia, 
tots els dies de l’any.

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

URBANISME

Renovant el parc 
de Can Berenguer

PARETS. A finals de febrer van enge-

gar les obres de rehabilitació i refor-

ma de les dues àrees de jocs infantils 

situades al parc de Can Berenguer, 

actuacions que estan previstes que 

finalitzin aquest març. La reforma 

consistirà en l’eliminació d’alguns 

dels elements actuals de jocs in-

fantils que han quedat obsolets, i la 

nova instal·lació de nou elements 

de jocs per a diferents edats, entre 

els quals hi haurà molles, gronxa-

dors, caseta i torres de joc.  

Un programa de 

reforç en 'mates', 

al Lluís Piquer

PARETS.  L’Escola Lluís Piquer s’ad-

hereix al programa de matemàti-

ques Math Tutoring, una iniciativa 

l'objectiu de la qual és millorar 

l’aprenentatge de la matèria i tren-

car la percepció negativa que en te-

nen els alumnes. El programa està 

adreçat als alumnes de 6è de pri-

mària que no tenen consolidats els 

coneixements bàsics de matemàti-

ques i que necessiten rebre suport 

en aquesta àrea per garantir el seu 

èxit educatiu.  

BENESTAR ANIMAL

Nova campanya 
per censar el gos

PARETS. L'Ajuntament ha engegat 

una nova campanya gratuïta d'iden-

tificació d'ADN i per censar els gos-

sos de municipis. D'aquesta manera, 

els propietaris de gossos de Parets 

que encara no hagin fet cap d'aques-

tes dues accions –que són obliga-

tòries– ho poden fer sense cap cost 

durant els pròxims quatre meses. 

Pròximament també iniciaran una 

altra campanya de conscienciació 

sobre la responsabilitat i les obliga-

cions dels propietaris de gossos.  

Divendres passat, alumnes i docents 

de l'Escola Pau Vila es feien aquesta 

fotografia emmarcada en els actes de 

celebració del 60è aniversari del centre. 

L'acte central de la commemoració, 

però, serà el 18 de març al llarg de tot 

el dia, amb una exposició fotogràfica i 

una tertúlia, i que també comptarà amb 

la participació de les colles locals de 

Gegants, Manyacs, Gitanes i Diables, i 

amb el grup de rock Notabú. Al migdia 

arribarà la botifarrada de germanor.

          La festa dels 
60 anys del Pau Vila, 
dissabte 18 de març

ESCOLA MUNICIPAL PAU VILA
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Taller sobre ciberseguretatEl Consell Comarcal contracta joves en pràctiques
El programa TTT ha programat per al 

proper 14 de març, de 15.30 a 17 h, a la 

seu dels Serveis de Promoció Econòmica 

i Ocupació del  Consell Comarcal, a les 

Franqueses, un taller sobre ciberseguretat.

Aquesta setmana s'han incorporat a treballar al Consell Comarcal set 

dels vuit joves, i dilluns s'incorpora la vuitena, contractats en el marc 

del programa Primera experiència professional en les administracions 

públiques. El programa busca incentivar la contractació en pràctiques 

de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat

ECONOMIA

La farmacèutica Grifols preveu 

acomiadar una setantena de 

treballadors a Parets

PARETS. Els treballadors de Grifols 

es van concentrar dijous a Parets, 

davant una de les seus de la com-

panyia, per rebutjar l'ERO que va 

anunciar l'empresa el 15 de febrer. 

Segons fonts sindicals, la companyia 

preveu acomiadar 92 empleats en-

tre Sant Cugat i Parets, una setante-

na del municipi baixvallesà. 

La concentració va començar 

a dos quarts de 10 h del matí, just 

mitja hora abans que el comitè i la 

direcció de la companyia comen-

cessin una nova reunió a Parets, la 

tercera des de l'inici de les negocia-

cions el passat dia 1 de març.

"Encara és molt aviat per veure 

com l'empresa vol portar aques-

tes negociacions. Nosaltres els 

estem dient de mirar de retallar 

en aquells costos que són super-

flus, però mantenint els llocs de 

feina", explicava durant la concen-

tració Anabel Pimentel, secretària 

general de CCOO al grup Grifols.

En aquest sentit, incidia Pimen-

tel: "No necessitem que hi hagi 

acomiadaments, necessitem 

que aquestes persones es pu-

guin reubicar. Ja que Grifols és 

un hòlding d'empreses i ente-

nem que sí que hi ha aquesta 

OCUPACIÓ LA PLANTILLA ES CONCENTRAVA AQUEST DIJOUS DAVANT LA PLANTA EN CONTRA DE L'ERO 

Mig segle de la Farrés, la 
primera impremta que es 
va inaugurar a Parets

PARETS. A inicis del 1973 s'obria la 

Impremta Farrés, la primera im-

premta del poble segons mencio-

nen les actuals propietàries, i que 

al cap d'uns tres anys passaria a 

ser també papereria. Fundada per 

l'Antoni Farrés i la Manola Quirós, 

i actualment gestionada per les se-

ves filles Eva i Isabel Farrés Quirós, 

l'establiment celebrava el passat 

18 de febrer el seu 50è aniversa-

ri. Si bé gairebé sempre han estat 

ubicats al carrer Major, 32, des del 

mes d'agost són just a l'esquena, al 

carrer de Sant Antoni, 27.

"El nostre pare no era im-

pressor, tenia camp i un negoci 

agrari, venia pinsos", destaca 

l'Eva, qui explica que "un senyor 

li va donar la idea i va comprar 

una llicència d'una impremta". 

"Aleshores hi havia llicències 

per a les impremtes com les 

dels taxis; la va comprar i es va 

llençar a la piscina", hi afegeix la 

Isabel. "La nostra mare també 

va ajudar molt, era molt treba-

lladora i molt emprenedora", 

remarca l'Eva.

   L'aposta va ser completament 

bona –aquest cinquantè aniversa-

ri així ho demostra–. A més, totes 

dues germanes consideren que 

la Impremta i Papereria Farrés té 

una imatge molt positiva al muni-

cipi. 

COMERÇ ANTONI FARRÉS I MANOLA QUIRÓS, ELS FUNDADORS

LES GERMANES Eva i Isabel Farrés, amb una foto dels seus pares, els fundadors

S.C.R.

possibilitat", subratllava la re-

presentant sindical.

La farmacèutica catalana, espe-

cialitzada en la producció d'he-

moderivats, va anunciar el 15 de 

febrer passat un pla de retallades 

que inclou 2.300 acomiadaments a 

tot el món.

Més de 2.000 acomiadaments
L'objectiu de l'empresa és aconse-

guir un estalvi de 400 milions d'eu-

ros anuals "optimitzant costos"

principalment en l'obtenció de 

plasma humà, un dels puntals del 

seu negoci. Malgrat que la majoria 

d'acomiadaments es preveu que 

afectin la plantilla dels Estats Units, 

l'empresa també vol racionalitzar 

funcions corporatives eliminant 

duplicitats a les plantes catalanes. 

Una duplicitat inexistent, segons 

la secretaria general de CCOO al 

grup Grifols. Pimentel també cri-

ticava les causes econòmiques que 

la farmacèutica ha posat damunt 

la taula: "Pensem que ens estan 

prenent el pèl, perquè han aug-

mentat un 30% la seva aporta-

ció en publicitat. No necessitem 

patrocinar el Joventut de Bada-

lona o la UEFA si estan en risc els 

llocs de feina", etzibava. A banda 

de la concentració d'aquest dijous, 

el comitè planteja dues marxes len-

tes per la setmana vinent. En con-

cret, pels dies 13 i 15 de març. 

OCUPACIÓ EL POBLE TÉ 199 DESOCUPATS MENYS QUE FA UN ANY

L'atur cau un 2,58% a 
Parets respecte al gener
PARETS. El mes de febrer va tancar a 

Parets amb 792 persones a les files 

del Servei Català d'Ocupació i una 

taxa d'atur del 8,59%. Les dades 

identifiquen un descens respecte 

el mes anterior del 2,58%, el que 

es tradueix en 21 persones menys 

desocupades, segons l'Observato-

ri-Centre d'Estudis del Consell Co-

marcal del Vallès Oriental.

Si es comparen les xifres d'ocu-

pació amb les de l'any passat en 

aquestes mateixes dates, la dava-

llada és encara major. Durant el fe-

brer del 2022 hi havia 43 persones 

més sense feina que enguany. 

Pel que fa al conjunt dels muni-

cipis que integren el Baix Vallès, 

la xifra d'aturats s'ha enfilat lleu-

ment aquest mes de febrer respec-

te al gener. En concret, 6.293 per-

sones sense feina i la taxa d'atur és 

del 10,32%, un 0,45% més elevada 

que la de gener. Amb tot, al territo-

ri hi ha 199 persones desocupades  

menys que fa un any. 

CONCENTRATS Els treblladors , dijous al matí, durant les protestes per l'ERO

A.MIR

www.mudanzasgonzalez.com 

93 572 17 61
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la mejor relación 
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OPINIÓ
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Mollet es troba en la pitjor sequera viscuda aquest segle. Les dades 

pluviomètriques així ho corroboren, una situació que es fa extensible a tot 

Catalunya i que ha obligat el Govern a decretar l'estat d'excepcionalitat a la 

conca del Ter-Llobregat, que subministra l'aigua als municipis baixvallesans, i 

que té les reserves dels pantans en una situació límit. L'administració demana 

a la ciutadania un consum responsable de l'aigua, un bé que, fins ara, semblava 

infinit, però que, segons els experts, cada cop serà més escàs. Per això, davant 

un futur en què l'escassetat d'aigua pot esdevenir crònica, no només es pot 

apel·lar a la responsabilitat cívica de la població, la qual, a més, ja demostra 

una conscienciació elevada si es tenen en compte les dades de consums 

mitjans al territori; sinó que cal prendre en consideració el model. L'optimització 

del cicle de l'aigua és un dels reptes i el consum d'aquest recurs haurà de ser 

un condicionant a tenir en compte en la promoció de projectes urbanístics i 

industrials, en què l'aigua és indispensable  i, com ja s'albira, finita. 

L'AIGUA, UN RECURS FINIT

Editorial

questa setmana el Govern de 
la Generalitat, aplicant el Pla 
Especial de Sequera, davant la 
disminució de reserves hidro-

lògiques a causa de la sequera acumulada 
durant els darrers 30 mesos (reserves signi-
ficativament inferiors a les disponibles l’any 
2007, que aleshores van provocar restricci-
ons i la declaració de l’Estat d’Emergència), 
ha decretat l’Estat d’Excepcionalitat a la nos-
tra demarcació, entre altres.

La pluviometria dels anys 2021 (330 mm) 
i 2022 (393 mm) està molt lluny de la mitja-
na històrica de les nostres comarques (644 
mm), mentre que, els indicadors de consum 
d’aigua potable es mantenen estables.

Al Vallès, tradicionalment, la principal 
aportació d’aigua potable prové de la xarxa 
d’abastament Ter-Llobregat, captant aigua 
del riu Ter, que és emmagatzemada als em-
bassaments de Sau i Susqueda i potabilitza-
da a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable 
(ETAP) de Cardedeu. Si fins ara, i tot i ser 
aquesta sequera més greu que la del 2007, 
no ha calgut decretar l’Estat d’Emergèn-
cia ha estat gràcies a les dessalinitzadores 
d’aigua marina de la Tordera (que abasteix 
a l’ETAP Cardedeu) i del Llobregat, que han 
assolit l’any 2022 la seva producció rècord 
d’aigua de mar dessalinitzada.

Primer va ser el transvasament del riu Ter, i 
ara és el transvasament d’aigua del mar Medi-

o naixem feministes. 
De fet, moltes de les dones de la 

meva generació i més joves, vam 
créixer pensant que gran part de 
la feina ja estava feta. És innegable 

que durant el segle XX i el que portem del 
XXI s’han produït molts avenços en matèria 
d’igualtat de gènere. La lluita de les nostres 
mares i àvies va permetre conquerir una cer-
ta igualtat (sobre el paper); gràcies a la seva 
lluita feminista hem gaudit de drets i de pos-
sibilitats que a elles se’ls van negar.

Però una aclaparadora majoria de dones, 
cada dia més (i cada vegada més homes!) ens 
hem tornat feministes. 

No ens hi hem tornat després de llegir la 
teoria feminista dels darrers 300 anys; ni 
perquè ens pensem que som superiors als 
homes; ni perquè ens hagin rentat el cervell. 
Hem esdevingut feministes després d’haver 
experimentat, una vegada i una altra, discri-
minacions i menysteniment pel simple fet de 
ser dones. 

Quan, tot i ser la directora d’obra, ets la 
nena a qui tracten amb condescendència. 
Quan, en una i mil reunions sent l'única dona 
i, per fi parles, ningú escolta. Quan saps que 
les dones cobrem un 20% menys de mitjana. 
Quan a la nit camines amb el pas accelerat fins 
al portal de casa amb les claus a la mà i tan-
ques just a temps que no entri qui et segueix. 
Quan et sents vulnerable a mirades lascives i 
a mans massa llargues no desitjades. Quan no 

Excepcionalitat per sequera

Soc feminista

terrani el que fa possible que els rius vallesans 
portin aigua, ja que l’aigua que fem servir a 
llars, indústries, etc., que esdevenen aigües 
residuals, són transportades pels clavegue-
rams i col·lectors fins a les nostres Estacions 
Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) on, 
un cop degudament tractades, són retornades 
al medi fluvial. Així, podem dir, i fins i tot veure, 
que hi ha moments i zones on els rius neixen 
de nou a la sortida de les diferents EDAR. Ac-
tualment, gairebé el 90% del cabal de la part 
final del riu Besòs és aigua residual depurada i 
només el 10% correspon a aigua d’escorrentia.

Davant aquesta situació i de la declaració 
de l’Estat d’Excepcionalitat per part de l’ACA, 
que limita alguns usos de l’aigua potable per 
als diferents usuaris i en prohibeix altres per 
als ajuntaments, com el reg i la neteja, a no 
ser que s’efectuï amb aigua no potable, ja si-
gui d’origen freàtic (de pous declarats no po-
tables) o amb aigua regenerada (procedent 
de les EDAR), el Consorci Besos Tordera en 
la sessió setmanal de la Comissió Executiva 
d’aquest passat dilluns, 6 de març, ha acor-
dat dotar d’hidrants per a càrrega de cister-
nes destinades a aquests usos municipals a 
12 de les 27 EDAR que gestiona (les 12 que 
disposen de la preceptiva autorització sani-
tària per a aquest ús).

Actualment, a les nostres EDAR la capacitat 
de producció d’aigua regenerada amb quali-
tat suficient per ser destinada a aquests usos 
encara és limitada i no permet regenerar tot el 
volum d’aigua tractada. Per a poder incremen-
tar la producció, cal que des de l’ACA s’aprovin 
les inversions necessàries per a dotar les EDAR 
amb tractaments terciaris que assegurin la 
qualitat i el volum d’aigua a tractar.

ets prou bona mare perquè no vols renunciar 
a totes les altres coses que també ets. La culpa. 
Quan et sents una impostora (Què hi faig jo 
aquí? Vols dir que ho sabré fer?) ocupant càr-
recs de responsabilitat. Quan t’adones que, 
malgrat que els anys passen, les dones seguim 
carregant amb la immensa majoria del treball 
domèstic i de cures. Quan et diuen puta. Quan 
et diuen bleda. Quan et diuen estreta. Quan 
et diuen que ets fàcil. Quan veus, sents, al teu 
entorn, a les notícies, dia sí, dia també: asset-
jament sexual, violacions, maltractaments, i 
tantes i tantes dones assassinades en crims 
masclistes, cada setmana, cada mes, cada 
any. Quan es culpabilitza més la víctima que 
l’agressor (“anava provocant”). Quan has de 
buscar-te els referents femenins (que hi són!) 
perquè no te’ls expliquen enlloc. La llista po-
dria seguir i seguir.

I tot això et fa despertar. Algunes molt de 
pressa, altres costa més. Però quan en prens 
consciència, és alliberador. Et poses les ulle-
res liles. Tot això no em passa o em pot passar 
perquè sigui jo. Perquè siguis tu. Perquè tin-
guem una tara. Perquè no siguem prou bones. 
Hi ha un patriarcat, un masclisme estructural 
a la societat, sí, arreladíssim. Però que també 
ha entrat dins teu, sense que te n’haguessis 
adonat. 

No, no està tot fet. No hi ha igualtat real, ni 
de conya (ni de gènere ni de gairebé res).

Però ara n’ets conscient. Em rebel·lo; et 
rebel·les. I cada dia en som més. Dones que 
diem prou. Que teixim xarxes. Homes que s’hi 
sumen. 

Les dones som diverses, els feminismes 
són diversos, i ho han de seguir sent. Però no 
perdem mai de vista el que ens uneix: no és 
odi. No és venjança. És set de justícia. Per a 
tothom!

A

N

FRANCESC

COLOMÉ
President del 

Consorci Besòs Tordera

MARTA

VILARET
Candidata d'Ara Mollet ERC EUIA

n poema és un ressò artístic de 
la paraula. El creador de la res-
sonància és la natura amb tota 
la seva globalitat. I passejant 

pels carrers i places de Parets, la poesia es 
fa escoltar. Poeta és la persona, home i dona, 
que escriu poemes. Però la poesia es viu. 
Sovint no s’escolten els seus batecs, batecs 
d’un cor que donen vida. Aquestes perso-
nes no n’escriuen, no la viuen en el dia a dia, 
però les seves emocions i sentiments les hi 
fan aplaudir. Existeixen uns poemes que no 
s’escriuen amb lletres, ni es publiquen lli-
bres, es fan viure en una pista a l’aire lliure o 
en un pavelló esportiu. I a casa nostra, a Ca-

talunya i al món, Parets escriu la seva poesia 
amb patins. El Club de Patinatge de Parets 
del Vallés té campions de categoria nacio-
nal, internacional i mundial. El Club de Pati-
natge de Parets té en les seves files valuoses 
promeses del patinatge, que són verdaderes 
figures poètiques del patinatge. La poesia es 
mou lliurament també a Parets amb poetes 
creadors de verdaders llibres de poesia, lli-
bres que es troben en la Llibreria Farrés del 
carrer de Sant Antoni. El poble de Parets del 
Vallés viu verdaderament la poesia i les se-
ves escoles són un exemple de pedagogia de 
l’art de la paraula. La poesia és l’alè de la cul-
tura que enriqueix la dignitat dels pobles.

U

EL POBLE DE PARETS VIU LA POESIA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure
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Estem a punt d'unes eleccions i 

ningú no parla de cultura ni

s'interessa per la cultura de base. 

Parlen d'idioma i encara tenim

grans obstacles per fer-lo servir

OPINIÓ

n el marc del dia de la dona treballa-

dora, igual que l'any passat, la prem-

sa escrita i altres mitjans s'han fet 

ressò de "la fractura del moviment 

feminista" i parlen de "feminismes" oposats, 

amb interessos diferents que es manifestaran 

per separat i en diferents ubicacions. Res de 

l'anterior és cert. El moviment feminista ha 

tancat files i continua tenint una agenda i objec-

tius molt clars. Existeix únicament una divisió, 

la que existeix entre el que és feminisme i la de 

qui intenta apropiar-se d'un dels moviments 

globals més potent que existeix, amb altres 

fins que res tenen a veure amb l'emancipació 

i millora de les vides de dones i les nenes a tot 

el món.

No és feminista donar suport a la "lliure elec-

ció" i justificar el "treball sexual", apel·lant a 

l'apoderament com a forma de vida de cente-

nars de milers de dones i nenes, tancar els ulls 

davant l'explotació i l'esclavitud i veure lliber-

tat on únicament existeix un consentiment con-

solidat en la vulnerabilitat i la misèria.

No és feminista explotar la capacitat de re-

producció de les dones pobres per a complir 

desitjos mercantilitzant els seus cossos, les se-

ves vides i les de les seves filles i fills.

No és feminista acceptar la pornografia com 

a contingut audiovisual estimulant per a la se-

l Niu d’Art celebra 30 anys de vida 

oficial, encara que ho podríem 

allargar fins a l’any 1962 perquè 

la literatura, l’art, és lliure per de-

finició i no depèn de burocràcies sinó de pa-

raules i comunicació en plena llibertat. El Niu 

d’Art, però, s’ha d’adaptar a les circumstànci-

es de cada temps i en aquest, especialment, la 

cultura no compta massa en plena exaltació 

d’un estat burocràtic absurd. La burocràcia 

castra els millors, ensorra els més desvalguts 

i inhibeix fins al conformisme a una gran ma-

joria. Estem a punt d’unes eleccions i ningú 

no parla de cultura ni s’interessa per la cul-

tura de base. Parlen d’idioma i encara tenim 

grans obstacles per a fer-lo servir en molts 

àmbits de la nostra vida quotidiana. I aquest 

és el futur que s’està preparant?

El Niu d’Art ha deixat de fer moltes activi-

tats que abans feia a causa d’alguns factors 

limitadors. La manca de transcendència lo-

cal es potencia en una manca de renovació 

generacional i aboca a l’actual Junta a una 

difícil conciliació familiar, laboral i de salut, 

agreujat tot pels entrebancs burocràtics i la 

indiferència de molts. Jo he viscut els darrers 

El 8-M serà feminista o no serà

30 anys de Niu d'Art

xualitat dels homes considerant-lo únicament 

una fantasia. La pornografia és la porta a una 

imatge distorsionada del sexe i escenifica for-

mes de relació profundament desiguals entre 

dones i homes. Una visió molt pobra de la se-

xualitat amb la qual s'està informant i educant 

l'adolescència, mentre es continuen cosificant, 

sotmetent, humiliant i torturant dones.

No és feminista afirmar que el gènere ha 

de ser reconegut com a identitat. El gènere és 

la normativa social que subordina a les dones 

únicament pel fet de ser-ho, un conjunt de rols i 

estereotips sexistes imposats. Acceptar el gène-

re és assumir la feminitat i la masculinitat per a 

continuar perpetuant la desigualtat.

No és feminista afirmar que el feminisme 

està en contra dels homes i que sense ells com 

a protagonistes no és possible construir-lo, si 

mantenim la possibilitat que existeixin noves 

masculinitats en lloc d'abolir-les (igual que la 

feminitat). Només així estarem en el camí de la 

igualtat real, sense privilegis ni subordinacions.

No és feminista convertir el 8M en una per-

formance sense cap objectiu reivindicatiu, és 

necessari treure al carrer les nostres exigències: 

no volem ser violades i assassinades; no volem 

ser prostituïdes, no volem ser explotades per 

la nostra capacitat reproductiva; no volem ser 

agredides només pel fet de ser dones; no volem 

per nosaltres els treballs més ingrats i pitjor pa-

gats; volem cobrar el mateix que un home per 

igual treball; no volem ser mutilades; no volem 

maternitats imposades. Volem caminar segures 

i lliures per ocupar els carrers sense por.

El 8 de març surt al carrer la lluita que serà 

feminista o no serà.

10 anys del Niu d’Art, on hem aixecat el Festi-

val de la Poesia de Parets fins a on no havíem 

somiat. Hem portat 167 escriptors de tota 

mena als actes poètics, a les presentacions i a 

les tertúlies. Hem fet 19 muntatges interdis-

ciplinaris i hem col·laborat en tots els actes 

que Ajuntament o altres associacions ens 

han convidat. Hem presentat 43 llibres d’au-

tors de fora del Niu d’Art i 19 d’autors del Niu 

d’Art. Alguns integrants del Niu d’Art tenim 

cert cartell i se’ns requereix arreu el país per 

participar en actes, fins i tot remunerats. Tot 

això és el resultat de molta il·lusió i treball, 

des del 1962 fins al 1993 quan es va oficialit-

zar l’entitat i fins avui. Com he dit, el Niu d’Art 

s’adapta a les circumstàncies i anirà fent al 

ritme que pugui, ningú de la Junta no ha dit 

en cap moment que es tanqués. I finalment, 

gràcies per a tothom de qui hem tingut un su-

port incondicional.

E

E

MAR

TORRES
Membre de la comissió de 

feminisme de Mollet en Comú

ISIDRE 

OLLER
President de Niu d'Art Poètic

Membre de la comissió de 

feminisme de Mollet en Comú
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ONAT i la UB per l'esport inclusiuJessica Rodríguez estarà a la Queens League
La fundació paretana ONAT i la Universitat de 

Barcelona han creat el Congrés de l'educació física i l'esport inclusiu, que celebrarà la seva 
primera edició el 24 de març. El Campus Mundet de Barcelona acollirà aquesta jornada.

La paretana Jessica Rodríguez serà l'entrenadora del club Las Saiyans FC, l'equip presidit per l'influencer TheGrefg a la Queens League, la lliga femenina de futbol 7 impulsada per Gerard Piqué. La tècnica combinarà aquesta nova lliga amb la seva feina com a entrenadora al CF Damm, on és la responsable de l'equip juvenil femení de Preferent.

El Recanvis Gaudí Mollet
es complica la permanència

MOLLET. La salvació comença a po-sar-se difícil per al Recanvis Gaudí Mollet. Els de Josep Maria Marsà 
van sumar una nova derrota con-tra el Lobe Huesca (75-66) en una jornada on tots els seus rivals di-

rectes han guanyat. L'equip molle-tà no es va rendir i va lluitar pel tri-omf fins al final, arribant a l'últim quart només tres punts per sota. Però el conjunt aragonès no va do-nar opció a una possible remunta-

da dels de Mollet i es va endur el partit i la crucial victòria.
Cinc bales per la salvacióAquesta derrota i els triomfs de Salou, l'Hospitalet i l'Horta Go-

della tornen a situar el Recanvis Gaudí Mollet en última posició i a un partit del play-off de descens. A l'equip molletà se li acaba el temps, ja que només queden cinc jornades per acabar la temporada regular de LEB Plata.El primer d'aquests partits serà aquest diumenge a les 12 h al Pla-na Lledó, on els de Mollet rebran al filial del Gran Canària. A priori, els canaris són uns rivals durs, però arrosseguen la pitjor ratxa de la lli-ga amb deu derrotes consecutives.  Els de Josep Maria Marsà hauran d'intentar ser els onzens, davant un equip al qual ja han guanyat ri-vals de la part baixa de la classifi-
cació.  sergi casanovas

BÀSQUET | LEB Plata  EL COMBINAT MOLLETÀ VA CAURE A OSCA EN L'ÚLTIM QUART (75-66)

UN REPTE Al conjunt molletà li queden cinc partits per salvar la categoria

david martínez

MOLLET / SANT FOST. El Campionat de Catalunya de Grups, celebrat el passat diumenge al Palau d'Es-ports de Granollers, va tenir el de-

but de dos equips baixvallesans en aquesta competició.El grup xou gran del CP Sant Fost 
va aconseguir una novena posi-

ció i una puntació de 12,90 punts. L'equip Segueix volant va tancar així la seva primera temporada competitiva amb un debut en com-

petició catalana.D'altra banda, el grup xou petit del CPA Mollet va debutar a un campionat català amb una dotze-na plaça  i 15,85 punts. Amb aquest resultat, l'equip La mecànica del 

cor també va obtenir la classifica-ció per la Copa Espanya, que es dis-putarà a Alcoi (Alacant) l'1 d'abril. Aquest torneig també serà el pri-
mer a escala nacional pel grup.El palmarés baixvallesà el van 
tancar la molletana Ona Caminal i la paretana Aina Martín amb el quartet Clover de l'ASPA Lliçà de Vall, que va finalitzar en segona posició a la competició de quartets sèniors.  

Doble debut baixvallesà al 
campionat català de grups xou

PATINATGE ARTÍSTIC EL CPA MOLLET I EL CP SANT FOST ES VAN ESTRENAR A GRANOLLERS

CLASSIFICADES L'equip del CPA Mollet participarà a la Copa Espanya

cpa mollet

L'Escola Sant Gervasi 
tanca la lliga comarcal
MOLLET / BAIX VALLÈS. La lliga co-marcal de cros va celebrar la seva última jornada el passat dissabte a Mollet. L'Escola Sant Gervasi, en col·laboració amb el Consell Esportiu del Vallès Oriental, va organitzar el seu primer cros a les pistes d'atletisme Pedra Sal-vadora, un dia d'atletisme que va 
coronar als campions comarcals i 

va decidir els classificats per a les finals catalanes, que es disputaran 

a finals de mes.Un total de 175 nens i nenes van 
participar en la competició i en les 12 curses que es van disputar de totes les categories, des de mini fins 
a open. A les pistes d'atletisme i als 

seus voltants es van muntar tres 

circuits per poder preparar les di-verses distàncies de les curses. Els infants del Club Atlètic Mollet i de les escoles de la ciutat van ser majo-ria a la jornada disputada a casa. 

ATLETISME | Cros  L'ÚLTIMA JORNADA ES VA FER A MOLLET

FINAL DE LA LLIGA La Pedra Salvadora va decidir els campions comarcals

rubén serrano

FUTBOL | Segona Catalana LI VA VALER L'EMPAT A NAVÀS

La UD Molletense 
compleix i es classifica 
per a la fase d'ascens
MOLLET. La UD Molletense lluita-rà per pujar a Primera Catalana. L'equip d'Antonio Filgaira va cer-

tificar el passat cap de setmana la 

tercera posició a la lliga i la seva 

classificació per la fase d'ascens. El conjunt molletà encara té una última jornada de la primera fase abans de començar la segona, però serà un partit sense res en joc.L'equip blanc-i-blau no va ne-cessitar ni la victòria per assegu-rar la seva presència a la següent 
ronda. Els molletans van tenir un partit plàcid al camp de la De-vesa de Navàs (Bages), on els dos equips van mostrar un partit igua-lat i en el qual les defenses es van imposar als atacs. Prova d'això és 

el 0-0, que va repartir un punt a cada equip. L'alegria per la Molle-tense va arribar des de Barcelona, ja que el CF Singuerlín no va poder passar de l'empat a un gol amb el CF Ametlla, un resultat que donava als del Zona Sud la classificació per 
la fase d'ascens.La UD Molletense tancarà la 
primera etapa de la temporada aquest cap de setmana a casa con-tra el Racing Vallbona, en un partit que es jugarà dissabte a les 17 h. Els de Mollet ja no es juguen cap posició a la lliga, però sumar els 
tres punts pot ser important per-què s'arrosseguen a la següent 
fase i els permetria arrencar des 

d'una millor posició. 
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El Club Petanca, campió 
de Catalunya de tripletes
PARETS. El Club Petanca Parets 
s'ha proclamat campió de Cata-
lunya de tripletes en la categoria 
autonòmica femenina. L'equip, 
format per Judit Ferreras, Paqui 
Benítez i Isabel Rubio, va guanyar 
totes les seves partides per en-
dur-se el triomf al campionat ca-
talà celebrat a Polinyà.

El conjunt paretà va superar una 
fase de grups i tres rondes elimi-

natòries abans de plantar-se a la 
final contra l'Associació Casc Antic 
de Montgat, equip al qual van gua-
nyar en el partit decisiu. D'aquesta 
manera, la tripleta paretana s'en-
dú una competició on participaven 
31 equips, entre ells una segona 
tripleta del CP Parets.

Ara els jugadors i jugadores del 
club es preparen pels campionats 
catalans individual i de doblets. 

PETANCA  VA SUPERAR AL CASC ANTIC MONTGAT A LA FINAL

MEDALLA D'OR  L'equip femení va aixecar el trofeu de campió de Catalunya

fcp

L'FS Parets es reforça
pel tram final del curs

PARETS. L'FS Parets afronta l'últim 
terç de la temporada amb dues no-
ves incorporacions i l'objectiu de 
salvar la categoria. Luis Bagüeste 
i Toni López arriben a l'equip per 
ajudar a assolir aquest objectiu, 
una meta que, de moment, està 
assolint amb sis punts de marge 
sobre els llocs de descens.

En el cas de Toni López és un 
retorn al club de Parets, mentre 
que Luis Ángel Bagüeste és una 
nova cara per l'afició paretana. Els 

dos jugadors ja van debutar el pas-
sat cap de setmana, en la victòria 
crucial de l'FS Parets contra el CFS 
Montcada per 3-1. Els de José Ma-
nuel Ibañez es van imposar amb 
dos gols de Marc Sánchez-Beato i 
un de Toni Contreras.

Amb aquest triomf i l'anterior 
contra el Gràcia FS permeten al 
Parets agafar distància amb el des-
cens. El combinat paretà és actual-
ment dotzè amb 22 punts, els ma-
teixos que el CEFS Prosperitat.  

FUTBOL SALA | Tercera Nacional  DOS FITXATGES PER A L'EQUIP

CREIX LA PLANTILLA Toni López i Luis Bagüeste son les noves incorporacions

fs parets

El CF Parets agafa aire amb 
tres victòries consecutives

PARETS. El CF Parets està en ratxa. 
El conjunt paretà va sumar el pas-
sat diumenge el seu tercer triomf 
consecutiu amb un 2-1 contra el 
CE Mataró.

El Josep Seguer va viure un par-
tit igualat i intens que va acabar 
amb sis expulsions i que el conjunt 
paretà es va endur gràcies a dos 

penals anotats per Nico Aradilla. 
L'entrenador del Parets, Viri Álva-
rez, es mostra satisfet pel resultat: 
"Teníem davant un rival potent. 

No vam fer la millor primera 

part, però en general va ser un 

bon partit". El tècnic resta im-
portància al nombre de targetes 
vermelles afirmant que va ser "un 

partit calent, però no dur".
La victòria situa al CF Parets 

en onzena posició amb 21 punts, 
avançant a l'EF Bosc de Tosca i al 
CD Bescanó. Els paretans ja estan 
sis punts per sobre del descens i se 
situen també a set punts dels llocs 
d'accés a la Superlliga Catalana. 

Gran inici de la segona volta
L'estat de forma actual del CF Pa-
rets és immillorable. Viri Álvarez 
confirma aquest bon moment de 
l'equip: "La dinàmica està sent 

molt bona. Vam entrar per do-

nar un canvi i, de moment, ens 

està sortint bé". Tot i això, el tèc-
nic no es confia: "Encara estem 

lluitant amb els equips de la 

part baixa. Si encadenem resul-

tats dolents tornarem a caure".
El CF Parets té un calendari dur 

en les pròximes setmanes. Els 
blancs jugaran contra els tres pri-
mers classificats - UE Figueres, EC 
Granollers i FC L'Escala - abans de 
l'aturada de Setmana Santa.  s.c.

FUTBOL | Primera Catalana  ELS BLANCS VAN GUANYAR AL CE MATARÓ EN UN PARTIT INTENS

EN RATXA Els paretans ja miren el descens des de dalt amb sis punts de marge

xavier galiana

El Club Atletisme Parets va celebrar el passat divendres la seva presentació 

oficial de la temporada 2023. L'acte va comptar amb els prop de 250 atletes del 

club i la intervenció del president de l'entitat, Salva Corbera, i de representants 

de l'Ajuntament, encapçalats per l'alcalde Francesc Juzgado. La Sala Basart 

de la Cooperativa va ser el lloc escollit per aquesta presentació. Corbera es 

va mostrar satisfet amb l'inici de temporada del club: “Ens podem sentir 
orgullosos i els mesos que portem de temporada estem molt contents".

aj. parets

Prop de 250 atletes pel CA Parets  

Miguel Luque s'estrena a les sèries 
mundials 2023 amb una medalla de plata
Miguel Luque ja ha arrencat la seva temporada a les sèries mundials de 
natació adaptada d'enguany. La primera competició d'aquest circuit va 
ser a Melbourne (Austràlia), on el paretà es va penjar la medalla de plata 
en la prova dels 50 metres braça. Luque va superar les fases classificatò-
ries i es va plantar a la final, on va aconseguir un registre de 51,42 segons 
que li va valer per penjar-se la medalla de plata. 

NATACIÓ  VA PUJAR AL PODI DE LA PROVA DE 50 METRES BRAÇA

TENNIS TAULA | Segona Divisió

El Tennis Taula 
Parets vol trencar 
la ratxa negativa

PARETS. El Club Tennis Taula Pa-
rets està en un moment crític de 
la temporada. L'equip acumula 
cinc derrotes consecutives en els 
últims partits, l'última d'elles el 
passat cap de setmana a casa con-
tra el Borges TT per 3-4. Aquest 
dissabte el conjunt paretà té una 
oportunitat d'or per revertir el seu 
estat de forma, ja que s'enfronta al 
CTT Sallent, el penúltim classificat 
de la Segona Divisió.

Malgrat la mala ratxa, la situació 
a la classificació no és crítica. El TT 
Parets és vuitè amb 14 punts, 6 per 
sobre del descens. És a dir, el con-
junt local té tres partits de marge 
respecte als llocs de perill.  A més, 
el combinat paretà té un calendari 
prou assequible en les últimes cinc 
jornades, amb enfrontaments con-
tra la majoria d'equips de la zona 
baixa de la classificació.

El partit d'aquest dissabte a Sa-
llent marcarà com inicia el Parets 
aquest tram final i decisiu de la 
temporada. 

CTT SALLENT - CTT PARETS

Dissabte, 11  17 h Sallent
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MOLLET.  Aquest 2023 l'Associació 

de Col·leccionistes de Mollet i Co-

marca celebren el seu 30è aniver-

sari i dissabte arribarà una de les 

accions preparades per a comme-

morar-lo. Es tracta de l'Exposició 

del col·leccionisme, que es podrà 

gaudir al Mercat Vell de 10 h a 20 h.

L'equipament acollirà 17 expo-

sitors de col·leccionistes de tota 

mena. Star Trek i Star Wars en se-

ran protagonistes, així com la Hello 

Kitty, el Petit Príncep i els Playmo-

bil. Hi haurà col·leccions de globus, 

de panys antics, de didals, de bosses 

de sucre, sacarina, sal i pebre, discos 

de vinils, adhesius de trens, àlbums 

de cromos i elements dels Beatles.

Per la seva banda, la presidenta de 

l'associació, Montserrat Cabarro-

cas, exposarà papers antics de Mo-

llet. Un d'ells, en una plana sencera 

de La Vanguardia amb fotos fetes a 

la casa del Joan Abelló i titulat Mollet 

se pierde un museo, explica com als 

70 les negociacions entre el consis-

tori i l'artista no van arribar a bon 

port per obrir el Museu Abelló. "Ja 

que estem al centenari de l'Abe-

lló, em va fer gràcia exposar-ho", 

diu Cabarrocas. Una altra gran peça 

de la història local és el fulletó de 

la inauguració del "primer 'Jardí 

dels avis' de España", el Jardinet 

del Casal Cultural.    sergio carrillo

ENTITATS  DISSABTE DE 10 H A 20 H HI HAURÀ 17 EXPOSITORS AMB TOTA MENA DE COL·LECCIONS

Llum Ibarz presenta nou llibre al CasalDos dies cinematogràfics a Martorelles
L'escriptora molletana Llum Ibarz presentarà 

dimarts a les 19 h el seu nou llibre Ellos y el 

karma. Serà a la sala d'actes del Casal Cultural i la 

sessió comptarà amb la participació de la regidora 

d'En Comú Podem Marina Escribano.

El Cicle Gaudí torna aquest diumenge (18.30 h) al Celler de Carrencà, amb la projecció del film Un año, una noche, d'Isaki 

Lacuesta. L'endemà (17.30 h), la Biblioteca Lolita Milà acollirà 

l'activitat familiar L'auca cinematogràfica del vi, adreçada a 

infants a partir de 6 anys i dinamitzada per l'Artur Díaz.

CULTURA

s.c.r.

A CASA  Montserrat Cabarrocas amb alguns elements que exposarà dissabte

D'Star Trek a papers antics
de Mollet, l'exposició dels
30 anys dels col·leccionistes

Tallers, xerrada i gimcana 
al mes del còmic d'Abacus
MOLLET. Dissabte passat la botiga 

Abacus de Mollet arrencava el mes 

del còmic amb un taller infantil per 

aprendre a fer jardins Kawaii. I la 

programació contempla tres ta-

llers infantils més –els dissabtes a 

les 12 h–, així com una presentació 

literària i una gimcana.

Pel que fa als tallers, les temàti-

ques seran les següents: dibuixar 

pokémons (11 de març), fer punts 

de llibre de personatges de còmic 

(18 de març) i pintar làmines del 

manga Els guardians de la nit (25 

de març).

El 17 de març (18 h), el guionista 

Fidel de Tovar i el dibuixant Dani 

Bermúdez presentaran els seus lli-

bres i explicaran com és ser autors 

de manga fora de l'àmbit nipó.

Per acabar, la gimcana s'allarga-

rà fins a l'1 d'abril i s'adreça a ma-

jors de 5 anys. Els participants hau-

ran de resoldre els quatre enigmes 

i proves que hi trobaran a dins de 

la botiga –una per cada setmana–. 

Qui aconsegueixi superar-los tots, 

podrà participar en el sorteig d’un 

lot de llibres manga i còmics de 

Norma Editorial valorat en 80 €.  

AQUEST DISSABTE HI HAURÀ LA SESSIÓ DE PINTAR POKÉMONS

El passat 25 de febrer, la Sala d'Exposicions de Can Rajoler acollia el recital obert de 

l'associació Niu d’Art Poètic de Parets amb motiu del seu 30è aniversari. D'aquesta 

forma l'entitat recuperava un dels seus actes més tradicionals, després de tres anys 

en blanc a causa de la pandèmia de la Covid. Foto: silvia ferran / aj. parets

Tres dècades promovent poesia a Parets

Classificats

VOLS TREBALLAR 

AMB NOSALTRES? 

Empresa de neteja 

de Mollet del Vallès 

busca noves incor-

poracions de per-

sonal especialitzat 

en neteja. Envieu CV 

a info@netejaacti-

va.es

CENTRE DE DE-

PILACIÓ LÀSER 

BUSCA operadora 

amb experiència 

demostrable. Inte-

ressades truqueu al  

619 98 88 00.

GRUP MIXTE. Co-

mida para celebrar 

que se acaba el In-

vierno. Nos vemos 

en el Restaurant La 

Nova Arbeca do-

mingo 19 de marzo 

por 24 €. Tel. 677 394 

239.

PLANTA BAJA EN 

PARETS. EIXAMPLE. 

Soleado, seminu-

eva, exterior. Salón 

27 m2 con salida a 

balc. de 4 m2, coc. 

office, 2 hab., baño. 

Suelo parquet, vent. 

alum., calefac. gas. 

CEE: D. Ref. LV11988. 

Tel. 93 568 35 45.

PLANTA BAJA EN 

MOLLET. CAN 

PANTIQUET. Ref. 

JV14367. Bajos de 

obra rehabilitada. 2 

hab. dobles, baño, 

salón con cocina 

americana, vent. 

climalit, suelos de 

parquet, placas fo-

totérmicas. CEE: E. 

Precio: 155.000 €. 

Tel. 93 579 33 33.

PIS A PARETS. EI-

XAMPLE. Ref. 

JV14409. 89 m2, amb 

asc., 3 hab., cuina, 

menjador amb bal-

có. Parquet.  CEE: F. 

Preu: 225.000 €. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN PARETS. 

EIXAMPLE.  Ref. 

JV14388. 97 m2, 4 

hab., baño, 3º sin 

asc. Cocina con ga-

lería, salón con sa-

lida a balcón. CEE: 

E. Precio: 139.900 €. 

Tel 93 579 33 33. 

IMMOBILIÀRIA

VENDA
AMISTAT

FEINA

DEMANDA

Hacemos reformas en general. Muchos años de experiencia. 

Limpios. Rápidos. Precios económicos.

PALETA PARTICULAR

642 16 35 91

Trabajo de calidad. Responsables. 

Profesionales. Precios razonables económicos.

699 20 40 45

EMPRESA DE REFORMAS 

EN GENERAL
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Dibuixant els racons

de Prat de la Riba
MOLLET.  Dissabte es va celebrar la primera 

trobada de dibuix urbà de la ciutat, organit-

zada per l'acabada de crear agrupació Mo-

llet Dibuixa, i en la qual van participar una 

vintena de persones.

D'entrada, al punt de trobada (La Marine-

ta) ja hi van ser 15, dels quals 4 eren infants. 

I al llarg del matí s'hi van incorporar fins a 5 

persones més per dibuixar allò que percebi-

en d'aquest espai cèntric molletà.

L'il·lustrador Lluís Soldevila, un dels 

impulsors de l'agrupació, es mostra "molt 

content" per la participació amb la qual 

van comptar i per com es va desenvolupar 

la jornada. Sí que menciona, però, que van 

plegar abans del que havien previst: "Per a 

la gent que no està acostumada a dibui-

xar es feia una mica llarg tantes hores".

Els dibuixants es van repartir per tot Prat 

de la Riba i van pintar diferents elements 

i escenaris de l'espai, des de la tradicional 

font modernista, fins al campanar, el Marfà 

o fins i tot el terra. Les creacions es poden 

veure a l'Instagram @molletdibuixa.  

ART  MOLLET DIBUIXA VA FER DISSABTE LA SEVA PRIMERA TROBADA

A LES ESCALES DE L'ESGLÉSIA  Alguns dels participants amb els seus dibuixos d'art urbà

mollet dibuixa
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DIUMENGE 12 DE MARÇ 
A LES 18.00 H. Preu: 8€
TEATRE AMB L’OBRA: 
“EL SECRET DE LES MOSQUES”
de J.A. Aguado i Rosa Ponsarnau.
A càrrec de la Companyia 8.

DIUMENGE 19 DE MARÇ
SESSIONS 12.30 I 17.00 H.
ESPECTACLE INFANTIL DE CANÇONS
“CANTAMÚSICOS”

DIUMENGE 26 DE MARÇ 
A LES 18.00 H. Preu: 8€
TEATRE AMB L’OBRA: “SOM DONES”  
Creació col·lectiva
A càrrec del Quadre Escènic TCC.

PROGRAMACIÓ
MARÇ 2023

PLE ABSOLUT 
PER GAUDIR 
DE 'FOLLIA, SET 
GLOPS DE DELIRI'

L'Esbart Dansaire de Mollet estrenava divendres a Can Gomà el seu nou espectacle, 

Follia, 7 glops de deliri, en un teatre ple de gom a gom i amb presència de 

programadors que no es volien perdre aquesta nova creació. L'endemà, el teatre –

un espai fantàsticament idoni per al xou pel seu passat com a caves Gomà– també 

s'omplia completament, en aquest cas amb un públic més proper a l'entitat. Per 

a la Laura Gálvez, membre de la junta, la de divendres va ser una interpretació 

"tècnicament perfecta", mentre que la de dissabte –més relaxats després de 

l'estrena– va ser "molt més emotiva". Un dels aspectes destacats d'aquesta oda 

al vi que arrencava amb les dionisíaques i les bacanals i concloïa amb el barraló 

és el Carnestoltes, amb un vestit confeccionat pel Marc Udina a partir del disseny 

original que el Fabià Puigserver va fer el 1982 del rei dels poca-soltes molletà.

 CRISTINA FORÉS
DANSA  L'ESBART DANSAIRE DE MOLLET ESTRENAVA DIVENDRES EL SEU NOU ESPECTACLE

La colombiana Sol 

Escobar, al Lledoner

MOLLET.  Aquest divendres (19 h) El 
Lledoner de Mollet acull el concert 
de la colombiana Sol Escobar (veu) 
i Martín Meléndez (violoncel). Esco-
bar presentarà el seu projecte de re-
flexions amb una impactant i versà-
til veu, carregada de rics matisos.  

MÚSICA

La Sala Fiveller acull 

una nova comèdia

MOLLET.  La Companyia 8 repre-
sentarà diumenge a les 18 h El 

secret de les mosques a la Sala Fi-
veller. L'obra explicarà la història 
d'una peculiar família que de vega-
des farà riure el públic i d'altres els 
farà flipar en colors.  

TEATRE

IG: SOLESCOBARMUSIC COMPANYIA 8

SOL ESCOBAR CARTELL DE L'OBRA

Mad Beats presenta 'La Cata' al 

Teatre de Prop de La Tramolla
MOLLET.  La companyia Mad Be-
ats, de La Tramolla, representarà 
dissabte a les 20.30 h el seu xou 
La Cata –la seva primera creació–. 
Concretament ho faran a la seu de 
La Tramolla (c/ Santa Bàrbara, 5).

L'obra reflexiona al voltant de 
les diferents etapes de la vida, in-
terpretades com un menú degusta-

ció, tot plegat a través de la dansa 
urbana i el teatre, amb una duració 
d’hora i mitja aproximadament. És 
una peça artística des del punt de 
vista del jovent, però amb l’objectiu 
d’arribar a tothom que utilitza l’es-
pai de forma alternativa, convertint 
al públic en comensals d’un restau-
rant. En aquesta proposta el pú-

blic viatjarà pel menú d’una forma 
emocional, a vegades nostàlgica, 
però sobretot reflexiva. No trobarà, 
en canvi, ni una lliçó, ni un final.

La Cata ja es va estrenar amb 
gran èxit el passat 29 d’octubre al 
Teatre de Can Gomà, dins la pro-
gramació d’Arts i Escena de l’Ajun-
tament.  

ELS MOLLETANS OFERIRAN UN MENÚ DEGUSTACIÓ A TRAVÉS DE LA DANSA URBANA I EL TEATRE

DISSABTE 11

DIUMENGE 12

DIVENDRES 10

La meteorologia a Mollet en directe a www.molletmeteo.cat

El vent girarà a NW i aniran 
desfilant molts núvols alts, 
enteranyinant el cel, sense 
impedir que la temperatu-
ra pugi un xic més que ahir.

Continuaran bufant aquests 
vents més aviat aponentats 
i la temperatura es dispara-
rà cap amunt, amb valors 
molt poc propis de l'època.

Seguiran desfilant aquests 
núvols alts, que s'hi esta-
ran tot el cap de setmana, 
però la temperatura es 
desinflarà un pèl, tot i fer 
encara caloreta.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 2 12ºC 3ºC 10ºC - 16 km/h NNW

DIVENDRES, 3 15ºC 1ºC 11ºC - 27 km/h SE

DISSABTE, 4 16ºC 2ºC 12ºC - 24 km/h SSW

DIUMENGE, 5 18ºC 1ºC 13ºC - 31 km/h SSW

DILLUNS, 6 15ºC 5ºC 12ºC - 29 km/h SE

DIMARTS, 7 19ºC 3ºC 18ºC - 39 km/h W

DIMECRES, 8 22ºC 8ºC 20ºC - 45 km/h W

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

Queralt Riera porta a casa una 

àcida crítica a l'amor romàntic
PARETS.  Que el Teatre de Can Rajoler 

sigui l'escenari d'espectacles creats 

per la dramaturga i directora pare-

tana Queralt Riera no és cap novetat. 

Entre d'altres, ja n'ha portat Pruna, 

així com la proposta de teatre do-

cumental Veus de Parets. Aquest 

mes de març hi torna i ho farà amb 

L'amor (no és per a mi, va dir Medea), 

que defineix com "una tragèdia 

amb la seva catarsi" i "un viatge 

emocional on rius, plores i rao-

nes". Alhora, Riera, que considera 

que ella mateixa té "una pàtina fe-

minista contemporània", afegeix 

que l'obra és "una crítica molt àci-

da a l'amor romàntic".

Aquesta obra, que li ha donat 

"moltes alegries" en forma de pre-

mis, revisita la Medea d'Eurípides, 

una dona a qui se li moren dos fills i 

a la qual el públic veurà créixer, des 

dels 8 fins als 88 anys, en un procés 

en què mostrarà fragilitat, el dolor 

de la vida i una poca felicitat que de 

vegades aconseguirà esgarrapar.

Queralt Riera esmenta que els 

grans personatges femenins de la 

literatura "han estat escrits per 

homes que ens han explicat a 

les dones quin caràcter tenim"

i lamenta que han jugat entre dos 

pols oposats. "La personalitat i la 

psicologia femenina no bascula 

entre ser la nena bona o ser la 

bruixa dolenta manipuladora, 

crec que hi ha molts matisos i la 

nostra responsabilitat és expli-

car-los", destaca la paretana.  

CAN RAJOLER ACOLLIRÀ EL 19 DE MARÇ LA REPRESENTACIÓ DE 'L'AMOR (NO ÉS PER A MI, VA DIR MEDEA)', ESCRITA I DIRIGIDA PER LA PARETANA

INTÈRPRETS  Patricia Mendoza i Rosa Cadafalch, actrius "superbes", segons Riera

MAMBO PROJECT

Videotrucades

per conèixer com 

vivien les iaies

MOLLET.  La companyia Mambo 

Project representarà dissabte (19 

h i 21 h) al Teatre Municipal de Can 

Gomà l'obra Iaia. Es tracta d'una 

obra de teatre documental i mul-

tidisciplinari, en el qual s’explica 

com van viure les iaies a través 

del seu testimoni captat en video-

trucada. Es tracta d’un espectacle 

immersiu, on el públic entrarà al 

menjador de casa la iaia per re-

construir i reviure la seva història. 

Aquesta reconstrucció es farà par-

tint de material documental real 

extret de videotrucades fetes amb 

diferents iaies.  

■  L'humorista Xavi Castillo torna a Pa-

rets, amb Pot de plom, per representar 30 

anys fent el moniato’ arriba al Cafè Teatre 

de Parets del Vallès. Serà dissabte a les 

22.30 h a la Sala Basart i repassarà les 

tres dècades sobre els escenaris sense 

oblidar personatges com els de Rita Bar-

berà o el bisbe Antonio Cañizares, que 

han provocat episodis de censura.

■  Diumenge serà el torn per a L'odissea 

del riure perdut, a Can Rajoler, orga-

nitzat per Rialles. La Companyia Teatre 

Mòbil portarà una obra per a tota la fa-

mília plena d'humor i que engega, pre-

cisament, amb la desaparició del riure al 

país de Bufilàndia.

DUES OBRES AQUEST 

CAP DE SETMANA

IMATGE DE L'OBRA

Q.R.
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