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EN PORTADA

Renfe ha de refer
el projecte de
l'estació de
Mollet Sant Fost

LES OBRES DE SANTA ROSA, A BON RITME

Les obres per construir un pas inferior i dos 
ascensors estan paralitzades des d'abans 
de l'estiu perquè l'empresa adjudicatària, 
Comsa, ha impugnat el projecte executiu

MOLLET. Les obres de reforma de 
l’estació de Mollet-Sant Fost, adju-
dicades fa més d’un any a Comsa 
SA i que estava previst que comen-
cessin al juny, estan aturades i res 
no fa preveure que s’iniciïn a curt 
termini. El motiu de la paralització 
és la impugnació que l’empresa 
adjudicatària va fer del projecte 
de l’obra ara fa uns mesos en con-
siderar que el projecte de reforma 
i millora d’accessibilitat de l’esta-
ció no estava ben resolt i que al-
gunes partides no eren correctes. 
Davant d’això, Renfe ha considerat 
la impugnació i ha iniciat de nou 
la redacció del projecte executiu. 
“S’ha detectat un problema tèc-
nic a l’hora d’executar les obres 
que cal reconsiderar perquè 
l’afectació als usuaris sigui la 
menor possible”, apunten fonts 
de l’operador ferroviari, que con-
fien a poder reprendre els treballs 
“al més aviat possible”, sense 
concretar un nou calendari. 

L’adjudicació inicial de les obres, 
atorgada a Comsa per 1.876.530 
euros, preveia 14 mesos d’obres 
per millorar l’accessibilitat de l’es-
tació amb la construcció d’un pas 
inferior amb ascensors a les dues 

11.200
ÉS EL NOMBRE D'USUARIS DIARIS
DE LES DUES ESTACIONS DE MOLLET,
la de la línia R3 –Santa Rosa–, amb 
3.441 usuaris; i la de la R2 i R11 –Sant 
Fost–, amb 7.712 usuaris. Segons 
va presentar Renfe a Mollet ara 
fa dos anys, la inversió prevista per
a la posada al dia de les estacions 
molletanes havia de ser de 5, 5 
milions d'euros: 3,3 per a Mollet-Sant 
Fost i 2,2 per a Mollet-Santa Rosa.

Les obres per adequar l’accessibilitat 
a l’estació de Mollet-Santa Rosa, 
en canvi, avancen a bon ritme. En 
aquest cas l’empresa encarregada 
de les obres és Contratas Vilor, que 
va començar el gruix dels treballs al 

setembre després d’haver preparat 
els materials i l’espai afectat al 
juliol. En aquest cas la inversió és 
d’1.219.455 euros, i està previst que 
el projecte estigui enllestit després 
de l’estiu. En aquest cas també 

s’està construint un pas inferior 
amb ascensors a les dues andanes, 
s’elimina el pas de vies, s’instal·len 
noves marquesines, s’amplien les 
andanes i es renova la il·luminació 
entre altres actuacions de millora.

El regidor de Mobilitat, Josep 
Garzón, ha lamentat el retard de 
les obres –presentades a Mollet 
pel mateix director de Rodalies, 
Félix Martín, l’abril del 2016– i 
ha recordat que fa molts anys que 
Mollet reclama aquestes inversi-
ons. “Esperem que els tràmits 
que s’hagin de fer siguin ràpids, 
i tan de bo les obres puguin co-
mençar aquest mateix 2018”, 
diu Garzón.

El desdoblament, ignorat 
Un any més, en el projecte de 
pressupostos generals de l’Es-
tat presentat la setmana passada 
pel ministre d’Hisenda, Cristóbal 
Montoro, no apareix cap partida 
específica destinada al desdobla-

ment –total o parcial– de la línia 
R3, una obra que des de fa anys ja 
disposa dels estudis informatius i 
ambientals necessaris i la licitació 
de la qual s’ha anunciat en diver-
ses ocasions. El Ministeri de Fo-
ment s’havia compromès a iniciar 
el desdoblament parcial de la línia 
–entre Parets i Granollers, entre 
les Franqueses i la Garriga i entre 
Tona i Vic– aquest mateix 2018, 
però els pressupostos presentats 
pel PP ignoren un cop més una de 
les demandes històriques en infra-
estructures al territori.

Així mateix, el projecte de pres-
supostos tampoc no preveu cap 
partida per al soterrament del 
tram de Mollet, acordat en un con-
veni signat el març de 2008 per Fo-

ment, la Generalitat i l’Ajuntament 
i que hauria d’estar cofinançat per 
les tres administracions. Josep Gar-
zón ha lamentat “que no hi hagi ni 
un duro ni per al soterrament ni 
per al desdoblament”, i ha afegit 
que “segurament haurem d’es-
perar que hi hagi un canvi de 
govern” per veure avenços en ma-
tèria d’inversions ferroviàries. 

Davant la falta d’una partida 
específica per a la R3, el grup so-
cialista al Congrés ha anunciat que 
farà una esmena al projecte per in-
corporar-hi una partida de 70 mi-
lions d’euros que permetin iniciar 
el desdoblament, tot i que ara com 
ara el PP encara no disposa dels 
suports necessaris per aprovar els 
pressupostos. i x.lloreda

xavier lloreda

andanes, que s’ampliarien i es pro-
longarien fins a 200 metres. El con-
tracte també preveia la substitució 
de la il·luminació a les andanes, la 
instal·lació de noves marquesines 
als accessos, els ascensors i les es-
cales, la redistribució del vestíbul i 
la reurbanització dels accessos. 
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SOCIETAT

Menys robatoris 
amb força a 
l'interior de locals
i habitatges
BAIX VALLÈS. Gairebé 5.000 fets de-
lictius, un 2,3% més que l'any an-
terior. Aquest és el balanç del 2017 
de l’Àrea Bàsica Policial de Mollet, 
que inclou els municipis de Mollet, 
Parets, la Llagosta, Montmeló, Sant 
Fost, Martorelles i Santa Maria 
de Martorelles. Malgrat el lleuger 
increment de fets delictius regis-
trats, però, els Mossos d'Esquadra 
destaquen la reducció dels delictes 
que més sensació d'inseguretat ge-
neren entre la ciutadania, com els 
robatoris amb força a l'interior de 
domicilis o establiments comerci-
als i les estrebades.

Concretament, la comissaria mo-
lletana va atendre l'any passat un 
total de 4.981 fets delictius, 113 
més que els registrats durant l’any 
anterior (4.868). Segons el cos dels 
Mossos d’Esquadra, l’increment 
va estar motivat especialment per 
l’augment dels robatoris a l'interi-
or de vehicles i els furts –d'aquesta 
última tpologia van registrar-se'n 
més de 1.400 casos, gairebé quatre 
cada dia–, tot i que també hi va ha-
ver increments pel que fa als roba-

SEGURETAT  ELS MOSSOS PRESENTEN EL BALANÇ DE 2017

toris amb intimidació a l'espai pú-
blic i, sobretot també, en delictes 
contra la seguretat viària –destaca 
la conducció sota els efectes de l'al-
cohol– i la salut pública. 

En matèria de delictes contra les 
persones, els increments més ele-
vats van produir-se en les agressi-
ons sexuals, que van passar d'una 
a sis, i les temptatives d'homicidi, 
que van passar de tres a cinc. En 
canvi, els casos d'abusos sexuals 
van reduir-se un 45%, i les coacci-
ons un 27%. Un any més, els delic-
tes contra el patrimoni, amb 4.016 
fets delictius registrats, van ser els 
més comuns.

Pel que fa a l'Àrea Bàsica Poli-
cial de Granollers, de la qual for-
ma part Montornès del Vallès, la 
tendència va ser la mateixa que a 
Mollet i el Baix Vallès: els robato-
ris van baixar l'any passat, mentre 
que els delictes de lesions, maltrac-
taments i agressions sexuals van 
patir un lleuger increment. D'altra 
banda, les estafes, especialment les 
produïdes a les xarxes socials, tam-
bé va créixer gairebé un 20%. i x.l.

MOLLET. L'Ajuntament ha incorpo-
rat aquesta setmana a la plantilla 
municipal dos agents cívics que 
tindran com a prioritat sensibilit-
zar la ciutadania sobre les bones 
pràctiques de comportament cívic 
a la via pública i lluitar contra els 
actes incívics. Aquests agents, que 
no tenen potestat per sancionar 
i que estaran coordinats per la 
Policia Municipal i, alhora, es co-
ordinaran amb la resta de serveis 
municipals, "reforçaran de ma-
nera permanent les campanyes 
i actuacions que du a terme la 
Policia de Mollet amb l’objectiu 
de fer un ús respectuós de l’es-
pai públic, preservar un entorn 
urbà net i fer complir l’orde-
nança de convivència", apunten 
fonts municipals.

Els agents vigilaran els aboca-
ments de mobles i altres objectes 
a la via pública, els grafits pintats 
sense permís, la tinença respon-
sable d’animals o qüestions rela-
tives a la mobilitat, entre d’altres.
Pel que fa les tasques d’informa-
ció, sensibilització i de recollida 
d’incidències, també treballaran 
amb les associacions, els comer-
ços o les escoles de la ciutat. 

Aquests seran els dos primers 
agents cívics que formaran part de 
la plantilla de l’Ajuntament, ja que 
fins ara es feien contractacions a 
través dels plans d’ocupació i per 
tant eren feines temporals. i

CIVISME

Dos agents
cívics comencen 
a vigilar els
carrers de MolletBALANÇ

    D
E FETS 

        
 DELICTIUS

  2017 2016 %
DELICTES CONTRA LES PERSONES 618 605 +2,1%

Agressions sexuals 6 1 +600

Abusos sexuals 10 18 -45%

Lesions 188 188 =

Violència familiar 21 21 =

Amenaces 173 172 +1%

Coaccions 19 26 -27%

Homicidis 1 0 --%

Temptatives d'homicidi 5 3 +67%

Maltractament a la llar 94 105 -10%

Altres 88 84 +5%

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI 4.016 3.929 +2,2%

Robatoris amb força en vehicles 339 288 +18%

Furts 1.415 1.333 +6%

Robatoris amb intimidació a l'espai públic 123 85 +45%

Estrebades 25 64 -61%

Robatoris amb força en domicilis 258 299 -14%

Robatoris amb força en establiments 85 101 -16%

Robatoris amb força en empreses 70 79 -11%

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA 211 170 +24%

DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA 22 13 +69%

Altres 114 151 -25%

TOTAL 4.981 4.868 +2,3%

Ressuscitació cardiopulmonar
La Marineta de Mollet tornarà a ser escenari, 
aquest dilluns, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, d'un 
curs de ressuscitació cardiopulmonar organitzat 
per l'Ajuntament de Mollet. Les incripcions
poden fer-se a salutpublica@molletvalles.cat.

Jordi Turull renuncia a la presidència
Jordi Turull va comunicar formalment la setmana 
passada, després d'ingressar de nou a la presó, al 
president del Parlament, Roger Torrent, que retira 
"provisionalment" la seva candidatura a la presidència 
de la Generalitat per deixar pas a Jordi Sànchez.
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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MOLLET. El primer any de posada 
en marxa del projecte recepta es-
portiva a Mollet, els metges dels 
ambulatoris de la ciutat han pres-
crit exercici físic a poc més d'un 
centenar de persones, la majoria 
dones. D'aquestes, un 40% con-
tinuen fent activitat física de ma-
nera regular i un 25% no ha pogut 
continuar per problemes de salut.

Dilluns, l'alcalde de Mollet i la 
regidora de Salut, juntament amb 
representants de l'àmbit sanitari, 
presentaven els primers resultats 
del projecte, pioner a Catalunya, im-
pulsat per l'Ajuntament en col·labo-
ració amb el Departament de Salut. 
La directora dels equips d’atenció 
primària de Mollet de l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS), Carme Pereira, 
recordava el procés: "Els pacients 
prescrits per un metge visiten la 
coordinadora esportiva que cada 
dilluns visita un dels CAP i ella 
els inscriu o els assessora sobre 
quines activitats poden fer a Mo-
llet", deia Pereira, qui destacava les 
caminades i activitats del progra-

El 40% dels usuaris de la 
recepta esportiva continua 
fent exercici regularment

j.bizarro

MOBILITZATS  Una setantena de persones dilluns davant l'Ajuntament

SALUT  L'AJUNTAMENT DE MOLLET I ELS CAP FAN BALANÇ DEL PRIMER ANY DEL PROJECTE

ma Mou-te!. "Solen ser persones 
–més dones que homes– amb 
risc cardiovascular, amb seden-
tarisme, a qui receptem que facin 
exercici moderat", explicava Perei-
ra, qui també parlava dels beneficis 
"mentals de l'exercici, ja que aju-
da les persones a socialitzar-se".

Per la seva banda, la sotsdirec-
tora regional de Barcelona de la 
Secretaria de Salut Pública del 

BAIX VALLÈS. Més d’una setantena 
de persones es concentrava dilluns 
davant l’ajuntament de Montornès 
per criticar l’augment del 0,25% de 
les pensions, que consideren una 
pujada insuficient. La recent crea-
da Comissió de Jubilats de Montor-
nès feia la convocatòria que, a par-
tir d’ara, es repetirà cada dilluns 
d’11 a 12 h. José Bizarro, portaveu 
de la comissió, explicava que “vo-
lem aconseguir que les pensions 
augmentin cada any, com a mí-
nim, d'acord amb l’IPC”. Tampoc 
no estan d’acord amb la pujada 
de pensions prevista en els pres-
supostos que el ministre Montoro 
ha presentat per aquest 2018. Uns 
pressupostos que, d’altra banda, 
encara no s’han aprovat i que es-
tableixen una pujada que oscil·la 
entre l’1 i el 3%. Consideren que 
aquesta no és una solució a llarg 

termini i reclamen que “l’augment 
de les pensions no es faci a capri-
ci del govern de torn, sinó que 
sigui una garantia”. Fa tan sols 
uns dies que la comissió s’ha cons-
tituït formalment. Es tracta “d’una 
iniciativa que sorgeix dels movi-
ments que s’estan produint a tot 
l’Estat. I Montornès no podia ser 
menys”, comentava Bizarro. 

Mocions als plens
Els plens dels ajuntaments baixva-
llesans aproven aquests dies mo-
cions en què es demana garantir 
el poder adquisitiu dels jubilats.  
Darrerament, l'Ajuntament de la 
Llagosta ha aprovat per unanimi-
tat una proposta d'ERC en aquest 
sentit, mentre que a Sant Fost tam-
bé es va aprovar dimarts una pro-
posta del PSC i ERC, en aquest cas 
amb l'abstenció del PP. 

Nova comissió de 
jubilats de Montornès

CIUTADANIA   EL GRUP RECLAMA PENSIONS "DIGNES"

SUCCESSOS   CINC VEHICLES IMPLICATS EN DOS ACCIDENTS

Quatre ferits a la C-17
LA LLAGOSTA. Dilluns al matí es van produir dos accidents a la carretera 
C-17 a l'altura de la Llagosta que van deixar un balanç de tres ferits lleus 
i un ferit menys greu. En total s'hi van veure implicats cinc vehicles. El 
primer accident es va produir a les 6.36 h al quilòmetre 10,5 en sentit 
sud entre una furgoneta i tres cotxes i va provocar tres ferits lleus. Fins a 
tres dotacions dels Bombers van participar en l'atenció de l'accident. El 
segon sinistre es va produir a les 7.23 h, en aquest cas a l'atura del qui-
lòmetre 9,5 en sentit nord, i va obligar a tallar un carril a la circulació.  

En forma

En el marc de la roda de premsa, es pre-
sentaven els actes del Dia Mundial de 
l'Activitat Física, que consistiran en una 
classe de pilates al parc de Can Mulà 
(17 d'abril, de 18 a 19.30 h); una xerrada 
sobre salut i esport a La Marineta, (18 
d'abril), i una masterclass de zumba a 
la plaça Catalunya (22 d'abril, a les 11 h).

DIA MUNDIAL DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA

Departament de Salut, Cristina 
Pérez, felicitava l'Ajuntament pel 
projecte i assegurava que el de-
partament està molt interessat 
en saber com s'implanta aquesta 
experiència a nivell pràctic. En 
aquest sentit, el director executiu 
del Sector Sanitari del Vallès Ori-
ental del CatSalut, Joan Parellada, 
expressava el desig que la recepta 
esportiva de Mollet “vagi arre-
lant al territori”.

L’alcalde Josep Monràs conside-
rava que gràcies a la recepta espor-
tiva “moltes persones han cone-
gut els beneficis de fer esport” i 
posava en valor la col·laboració de 
la Generalitat i l'Ajuntament, que, 
en aquest cas, hi destina recursos 
materials, personals i econòmics. 
"Posem les instal·lacions espor-
tives de la ciutat, el tècnic d'es-
ports que visita els ambulatoris 
i recursos econòmics, ja que es 
cobreixen les quotes de les per-
sones a qui han receptat alguna 
activitat que no poden pagar", 
indicava l'alcalde.  l.o. 

Atropellament 
amb un ferit greu
MONTORNÈS. Un jove de 16 anys 
va resultar ferit greu dijous al ves-
pre en ser atropellat al passeig de 
la Conca del Besòs de Granollers. 
El noi va patir l'impacte d'un cotxe 
quan travessava el carrer. El con-
ductor era un veí de Montornès de 
55 anys que va donar positiu a les 
proves d'alcoholèmia i de drogues.
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Palaudàries 5 
Mollet del Vallès

935 792 122 

ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET www.mdvnetinformatica.com

Servei a particulars i a empreses
REPARACIÓ I VENDA

La solució als teus
problemes informàtics

MARTORELLES
07/04 Antonio Reyes Canovas 65 anys
MOLLET
03/04 Miguel Ramos Retamero 80 anys
04/04 Maria A. Martín García 92 anys
05/04 Tomás Benítez Castellón 88 anys
05/04 Julián Sánchez García 94 anys
05/04 Manuel Andújar Ucles 77 anys
06/04 Núria García Martínez 79 anys
06/04 Isabel Fernández Vico 73 anys
PARETS
04/04 Isabel Varela López 87 anys
SANT FOST
08/04 Saturnino Villarroya Salvador86 anys
09/04 M. Teresa Palaus Argemí 85 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

03/04    Sulamita A. Kaid Omar (La Llagosta)
07/04 Arya Bárcena Travesa (Rubí)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions

Naixements

SANT FOST. Dimarts l'Ajuntament 
va iniciar el procés perquè l'Ate-
neu passi a ser de titularitat muni-
cipal. El ple va aprovar per unani-
mitat la resolució de la concessió 
de l'Ateneu, en mans d'Arc Con-
cesionaria de Obras y Servicios, 
és a dir, extingir el contracte amb 
l'empresa que va construir i que, 
fins ara, explota l'equipament. 

El 2006, l'Ajuntament va adjudi-
car la concessió de l'obra pública 
per a la redacció del projecte, la 
construcció i l'explotació de l'Ate-
neu a Arc, per un termini de 30 
anys. Dotze anys després, però, el 
contracte es podria trencar a cau-
sa de la declaració de concurs de 
creditors d'Arc el novembre del 
2016, un dels motius que contem-
pla el contracte que pot ser causa 
de finalització del conveni.

Tanmateix, segons fonts munici-
pals, Arc s'oposa a la incoació de 
l'expedient contractual, ja que el 

febrer de 2018 el jutjat mercantil 
va aprovar el conveni de creditors 
proposat per l'empresa, un fet que  
"fa desaparèixer la causa legal 
de resolució contractual", con-
sidera Arc.

Estalvi per a l'Ajuntament
Aquesta aprovació és l'inici d'un 
expedient en tramitació que, a 
l'espera de possibles al·legacions 
de l'empresa, podria significar un 
estalvi important per a l'Ajunta-
ment. El consistori fins ara pagava 
una quota a Arc amb tres concep-
tes: el préstec al BBVA, el benefici 
industrial per a l'empresa adju-
dicatària a més de l'IVA. Un cop 
es resolgui, el consistori passarà 
a pagar només el deute al banc i 
s'estalviarà els altres dos concep-
tes, que suposarien entre 100.000 
i 200.000 euros. Encara falten 1,5 
milions d'euros per pagar al BBVA 
entre els 18 anys que manquen 

de concessió. D'altra banda, un 
cop sigui de titularitat municipal, 
l'Ajuntament també passarà a ges-
tionar els lloguers dels locals de 
l'equipament.

L'alcaldessa, Montserrat San-
martí, va remarcar al ple que "el 
concessionari continua en si-
tuació de concurs de creditors 
fins al total compliment". Per 
aquest motiu va assegurar que "hi 
ha una causa de resolució sense 
indemnització" i que "convé a 
l'interès municipal resoldre el 
contracte".

Tots els partits hi van votar a fa-
vor, excepte el PP, que es va abste-
nir. El regidor d'ERC Xavier Conesa 
també va recordar que el seu partit 
"sempre ha defensat la munici-
palització tant dels equipaments 
com dels serveis". "Esperem que 
no sigui un pas previ per tornar 
a obrir concurs a una nova con-
cessió, sinó que l'Ateneu passi 

LA LLAGOSTA. El ple de la Llagosta 
ha descartat, per segon any conse-
cutiu, implantar un cens de gossos 
al municipi a través de l’ADN. La 
proposta la va presentar al ple el 
grup municipal de Ciutadans, que 
instava l’Ajuntament a crear un 
cens de gossos a través de l’ADN 
que permeti incrementar la infor-
mació que l’administració té dels 
animals i els seus amos per reduir 
la presència d’excrements a la via 
pública i evitar l’abandonament i 
el maltractament d’animals.

La moció, que només va rebre 
els vots favorables de Cs i l’abs-
tenció d’ERC, proposava modi-

ficar l’ordenança de protecció i 
tinença d’animals domèstics amb 
l’objectiu que, a través d’aquest 
cens caní, es pugui identificar la 
procedència dels animals abando-
nats i els propietaris que deixen 
els excrements dels gossos a la via 
pública.

“L’ADN és únic, i tenir-ne un 
cens i una base de dades seria 
molt útil tant per a les investi-
gacions policials com per evi-
tar les caques al carrer”, deia 
el portaveu de Cs, Jorge Sabanza, 
qui xifrava en un 60% la reducció 
d’excrements a la via pública en 
els municipis on s’ha implantat el 

sistema. Sabanza també criticava 
l’incivisme dels propietaris que 
permeten que els gossos orinin 
als fanals o el mobiliari urbà, i 
retreia a la regidora de Salut Pú-
blica, Mireia Egea, haver xifrat en 
700 els gossos del municipi en 
comptes dels pocs més de 200 que 
hi ha registrats.

Una mesura "massa cara"
Egea, per la seva banda, va qües-
tionar el cost de la mesura, que 
podria arribar als 60.000 euros, 
així com l’eficàcia del cens si als 
municipis de l’entorn no hi ha 
implantat el mateix sistema. “Per-

Sant Fost inicia el procés 
perquè l'Ateneu sigui 
de titularitat municipal 

a ser ja de gestió municipal per 
sempre", va afegir Conesa.

Per la seva banda, el regidor del 
PSC, Juan Álvarez, va explicar que 
hi estaven d'acord perquè "es ga-
ranteix que les arques munici-
pals no hauran de suportar cap 
mena d'indemnització a l'em-

s.c.

L'EDIFICI  L'Ateneu va ser construït per Arc Concesionaria de Obras y Servicios

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT VOL RESOLDRE EL CONTRACTE QUE MANTÉ AMB L'EMPRESA ARC, CONCESSIONÀRIA DE L'OBRA I LA GESTIÓ PER 30 ANYS

CIVISME  TOTS ELS PARTITS EXCEPTE CS CRITIQUEN L’ELEVAT COST DEL PROJECTE, QUE JA ES VA DEBATRE L'ANY PASSAT I QUE PODRIA ARRIBAR ALS 60.000 EUROS

presa, i que si el procés arriba a 
bon port, els nostres veïns veu-
ran d'immediat dos beneficis: 
recuperar la titularitat de l'Ate-
neu, que crec que ha de ser un 
objectiu prioritari, i, a més, les 
arques municipals veurien uns 
estalvis importants". i s.carrillo

què sigui realment efectiu hi 
ha d’haver un cens complet a 
tot Catalunya, perquè ningú no 
mata ni abandona el seu gos al 
seu poble”, apuntava. Amb tot, 
la regidora va explicar que l’Ajun-
tament intensificarà els pròxims 
dies el pla de neteja i control d’ex-
crements. “La Policia ja aixeca 
actes, i les agents cíviques ja 
informen els veïns amb animals 
de les seves obligacions”, deia.

Eva Miguel, d’ICV-EUiA, indi-
cava que “les sancions no són 
la millor manera de fomentar 
el civisme”, i Xavier Cols, d’ERC, 
descartava el cens caní per l’ele-
vat cost de la iniciativa. “No ne-
guem que el sistema pugui ser 
bo, però és insostenible econò-
micament”, deia Cols, qui també 
demanava una comissió d’estudi 
per avaluar la situació. Finalment, 

La Llagosta rebutja implantar un 
cens de gossos a través de l'ADN

Jordi Jiménez, regidor de Serveis i 
Via Pública, apuntava que “si bé 
pot ser una bona idea per cen-
sar més animals, res no garan-
teix que sigui més efectiu a l’ho-
ra d’identificar-los”. i x.lloreda
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SANT FOST. Unir les dues illetes 
centrals de l'avinguda Aragó amb 
una plataforma elevada per tal de 
donar preferència als vianants per 
davant dels vehicles va ser una 
de les propostes que va sortir del 
segon taller del procés participa-
tiu per reformar aquesta via del 
poble. En la sessió, realitzada diu-
menge amb l'assistència d'uns 25 
veïns, es va fer una diagnosi de la 
zona interior de l'avinguda Aragó, 
sota la dinamització de dos tècnics 
de l’empresa Idees Social Design.

Al taller també van sorgir altres 
propostes per millorar la mobilitat 
de la zona, com fer una rotonda a 
la cruïlla de l'avinguda Aragó amb 
el carrer Vall d'Aran. Per la seva 
banda, les cistelles de bàsquet a 

l'espai dels escacs van generar 
debat, ja que alguns van insistir 
que cal arreglar-les; altres van 
assegurar que tenir-les en aquest 
punt genera problemes als veïns; 
i fins i tot va haver-hi qui opta-
va per traslladar-les al solar de 
l'antic IES. Què fer amb el laberint 
tampoc va tenir una resposta unà-
nime: hi van haver propostes d'ar-
reglar-lo, i també d'eliminar-lo pel 
mal ús que molta gent li dóna.

Aquest taller va donar el tret de 
sortida al període de presentació 
de propostes –fins al 22 d'abril– 
per remodelar l'avinguda Aragó. 
Es pot fer en un formulari que hi 
ha a l’OAC de l’Ajuntament, el CEM 
Can Lladó, el Jutjat de Pau i el web 
municipal. i s.c.

Els veïns proposen unir les 
illetes de l'avinguda Aragó 
amb plataformes elevades

URBANISME   ARRIBEN LES PRIMERES PROPOSTES

BAIX VALLÈS. Després de setmanes 
de portes obertes als centres edu-
catius, ha arribat el moment per a 
les famílies de triar escola i insti-
tuts per als infants i adolescents 
de casa. Divendres la Generalitat 
obre el termini per presentar les 
sol·licituds de preinscripció als 
centres públics i concertats per a 
l’ensenyament obligatori, un perí-
ode que finalitzarà el 24 d’abril. 
Aquest és el primer pas per po-
der fer efectiva la matriculació de 
l’educació infantil, primària i de 
1r d’ESO, del 21 al 27 de juny –i 
la matriculació o confirmació de 
plaça de 2n, 3r i 4t d’ESO, del 25 
al 29 de juny. 

Pel que fa als grups de P3 al 

Baix Vallès, la principal novetat és 
la incorporació d'un grup a Mont-
meló –on les dues escoles recu-
peren les dues línies–. A la resta 
de poblacions es mantenen els 
grups i una previsió de ràtio d'en-
tre 18 i 23 infants. "El padró de 
nens de 3 anys baixa, però no hi 
ha gaire mobilitat pel que fa als 
grups. El que no passarà és que 
cap centre es quedi sense grup, 
protegirem tots els projectes", 
apunta Carmina Pinya, directora 
dels Serveis Territorials al Mares-
me i Vallès Oriental. 

En el cas dels grups de 1r d'ESO,    
sí que hi haurà més modificaci-
ons respecte al curs passat. En 
concret, hi haurà un increment 

EDUCACIÓ  AQUEST DIVENDRES S'OBREN LES PREINSCRIPCIONS ESCOLARS PER AL CURS VINENT

Els grups de P3 al Baix Vallès 
tindran entre 18 i 23 infants

de grups a Mollet, amb un grup 
més a l'INS Vicenç Plantada, i un 
altre grup nou a l'INS Marina de 
la Llagosta. En canvi, l'INS Alba 
del Vallès perdrà el grup que va 
guanyar el curs passat, un fet que 
farà augmentar la ràtio de les au-
les santfostenques de de 25,8 a 30 
alumnes per classe. "La previsió 
és que no es necessitarà", indi-
ca Pinya. En el cas dels grups de 
1r d'ESO, la ràtio al Baix Vallès se 
situarà entre els 26 i els 30 alum-
nes. Per últim, pel que fa a batxi-
llerat, l'INS Vicenç Plantada de 
Mollet també guanyarà un grup.

Menys cicles d'FP
D'altra banda, i com ja avançava 
aquest diari, Ensenyament ha su-
primit dues línies de formació pro-
fessional de l'IES Mollet per al curs 
que ve. Es tracta d'un cicle de grau 
superior de tècnic en instal·lacions 
elèctriques i un altre en informàti-
ca i telecomunicacions, uns estudis 
que deixaran d'impartir-se a Mollet 
pel baix nombre de matriculacions 
que es preveien per al curs vinent.  

L'empresa Coynsa 2000 ha començat aquesta setmana les obres per arranjar el 
tram del carrer Estació de la Llagosta comprès entre l'avinguda del Primer de 
Maig i el passeig del Pintor Sert. Els primers treballs consisteixen en l'enderroc 
de la vorera que hi ha just davant del Centre de Formació d'Adults i a tocar dels 
establiments comercials. Les obres durarn tres mesos. x.l. la llagosta

Nova vorera per al carrer Estació

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

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

COMPARATIVA:  ESCOLARITZACIÓ CURS 2017-2018 
I PREVISIÓ 
DEL CURS
2018-2019

P3 1r ESO
2017 / 18 2018 / 19 2017 / 18 2018 / 19

POBLACIÓ grups ràtio grups ràtio grups ràtio grups ràtio

La Llagosta 6 22 6 19,5 5 29,8 6 27

Martorelles 2 17,5 1,5 18 0 0 0 0

Mollet 24 22,1 24 22,1 22 28,7 23 29,2

Montmeló 3 21,3 4 18,2 4 24,2 4 26

Montornès 7 20,6 7 23 7 28 7 26,1

Sant Fost 3 18,3 3 21 5 25,8 4 30
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El Tribunal Europeu de Drets Humans 
(TEDH) ha tornat a condemnar Espa-
nya per no protegir un ciutadà del 
soroll nocturn provocat per locals i 
terrasses a València. Així, obliga a 
l’Estat a garantir el dret al respecte 
del seu domicili i la seva intimitat i a 
indemnitzar-lo amb 7.000 euros per 
danys morals i materials, i 6.671,26 
euros per despeses i honoraris. 

La Sentència del TEDH conclou que 
existeix una violació de l’article 8 
del Conveni europeu que protegeix 
el dret de l’individu al respecte de la 
seva vida privada i familiar, la seva 
correspondència i el seu domicili. 
D’aquesta forma, el TEDH explica 
que el dret al respecte del domicili 
no es concep únicament com el dret 
a un espai físic, sinó també com 
el dret a gaudir amb tranquil·litat 
d’aquest espai. 

La sentència recorda que l’Ajunta-
ment de València va incomplir un 
acord de 1983 mitjançant el qual no 
permetia noves llicències d’obertura 
de locals, que mai va complir. 

Aquest incompliment, unit a la prova 
aportada pel demandant (informes 
mèdics, i acreditació dels decibels de 
so), ha portat al TEDH a condemnar 
a Espanya per no protegir el ciutadà 
del soroll nocturn.

José Ignacio Carnero
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

El soroll excessiu 
a l’exterior del 
domicili viola 
la intimitat

CONSULTORI

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

PARETS. La indústria tèxtil La Line-
ra va ser la primera fàbrica que va 
instal·lar-se a Parets, l’any 1876. 
L’any 1971 va tancar definitiva-
ment les portes acollint-se a un pla 
de reestructuració de la indústria 
tèxtil i va ser enderrocada, de ma-
nera que es va perdre el seu patri-
moni industrial, del qual només en 
queda l’antiga xemeneia i la casa 
del director, seu de l'Escola Muni-
cipal de Música, que donen nom 

L'Ajuntament rep la 
donació d'un teler 
de l'antiga Linera

albert aguilera

DONACIÓ La regidora de cultura acompanyada dels germans Puig i Serra

PATRIMONI  LA MÀQUINA, QUE DATA DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX, S'EXPOSA AL CENTRE DE RECURSOS DE LA MARINETA

al parc actual. Des d’aquell tanca-
ment, els germans Antoni i Josep 
Puig i Serra, extreballadors de 
l’empresa, van començar a reco-
pilar documentació i informació 
“per recuperar material de La 
Linera que en el futur pogués 
servir per crear un museu del 
tèxtil a Parets”, explica l’Antoni.

Així, l’any 1991 van localitzar a 
Barcelona un teler mecànic que, si 
bé no era dels originals de la fàbri-

ca, que es van perdre, “sí que és 
del mateix model” dels que hi ha-
via a La Linera. Un model que data 
“de principis del segle XX, entre 
1920 i 1940”.

Ara, els germans Puig i Serra 
han decidit fer-ne una donació a 
l'Ajuntament en concepte de ces-
sió per 20 anys. L'acord es va sig-
nar dilluns al vespre al Centre de 
Recursos Empresarials La Marine-

ta, on s’ha instal·lat i serà exposat 
permanentment.

La regidora de Cultura, Àfrica 
Martínez, es va mostrar agraïda 
per la donació, i va afirmar que, si 
bé és massa pensar en un museu 
del tèxtil a Parets, "sí que es pot 
plantejar la instal·lació d’una 
sala d’exposicions permanent 
amb tot el material que es pugui 
anar recuperant". i jaume ribell

MOLLET.  La cantonada de l’antiga 
escola Nicolás Longarón, remo-
delada fa uns mesos per acollir-hi 
serveis d’ocupació d’EMFO, torna 
a ser arrodonida després que es 
fes pública la denúncia d'un veí 
que alertava que l'obra d'aquest 
equipament municipal no complia 
la normativa urbanística vigent 
a la zona. La norma, elaborada a 
principis del segle XX per l’alesho-
res arquitecte municipal, Domè-
nec Sugrañes, determina aquesta 
peculiaritat de les catonades molt 

l.o.

LES CANTONADES ARRODONIDES SÓN HEREVES DE L'URBANISME DE PRINCIPIS DE SEGLE

PECULIARITAT La cantonada de l'antic Longarón torna a ser arrodonida

La cantonada 
del Longarón, 
rodona de nou

present sobretot al barri de l'Es-
tació de França. En detectar que 
l'obra no respectava la normati-
va, Jaume Noró, veí del barri, va 

reclamar la modificació a l'Ajun-
tament, que va reconèixer l'error 
i va demanar a la direcció d'obra 
que rectifiqués. 

MARTORELLES. L'Ajuntament obri-
rà per a ús públic la pista annexa 
al pavelló poliesportiu els caps de 
setmana. Serà cada dissabte i diu-
menge de 9 a 21 h. Aquest dissab-
te serà el primer dia que la pista 
estarà oberta. Amb l'obertura de 
l'equipament, l'Ajuntament vol 
donar resposta a la demanda dels 
veïns de descongestionar l'espai 
de les pistes de Carrencà i habili-
ta un nou espai per al foment de 
la pràctica esportiva. A més de la 
pista també s'obriran els lavabos 
del costat d'aquesta instal·lació, i 
hi haurà vigilància municipal. 

Martorelles obre 
la pista annexa 
al pavelló els 
caps de setmana

Els germans Antoni i Josep Puig i Serra, 
extreballadors de la tèxtil, donen la peça
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BATXILLERAT
CLASSES NOMÉS DE MATINS, DE 8 A 14.30 H.
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
Matriculació i assessorament personalitzats amb cita prèvia

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
CLASSES NOMÉS DE MATINS, DE 8 A 14.30 H.
Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Gestió Administrativa
Projecte de simulació empresarial virtual
Activitats comercials

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
CLASSES NOMÉS DE MATINS, DE 8 A 14.30 H.
Curs d’Incorporació a Cicles Superiors
Matèria específi ca Economia d’Empresa
Administració i fi nances
Amb opció d’FP dual
Més del 85% d’inserció laboral

Av. Espanya, 116.  Parets del Vallès
Tel. 93 562 32 03 · Fax 93 573 06 95

www.instorredemalla.cat
instorredemalla@xtec.cat

JORNADA
DE PORTES
OBERTES

DIMARTS
24 ABRIL
a les 18 h

Batxillerat i
Cicles Formatius
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MONTORNÈS. Montornès ha apro-
vat declarar Bé Cultural d’Interés 
Local (BCIL) tres espais del mu-
nicipi: la Masia de Ca l’Arnau i el 
refugi antiaeri, situats al carrer de 
Can Parellada amb el passatge del 
Camp d’Aviació, i l’antiga sagrera, 
el nucli antic entorn de l’Església 
de Sant Sadurní. “Els dos primers 
elements són importants pel 
que fa a la història del munici-
pi, molt especialment durant la 
Guerra Civil, i, en el cas de l’anti-
ga sagrera, es protegeix perquè 
és l’origen del poble”, explica 
Helena Ollé, regidora de Cultura 
i Patrimoni. "Declarar-los BCIL 
vol dir protegir-los i, per tant, 
qualsevol actuació que es faci 
en un futur, tant per part de 
l’administració com de parti-
culars, estarà sota seguiment 
arqueològic i històric". 

Segons Nicolau Guanyabens, 
encarregat de l’Arxiu Municipal, 
aquest és un pas més per ampliar 

BAIX VALLÈS. La Fundació Sanità-
ria Mollet (FSM) ha estat guar-
donada amb el premi Fundació 
Avedis Donabedian (FAD) a l'ex-
cel·lència en qualitat en l’atenció 
sociosanitària i a les persones 
amb dependència. Aquest premi 
reconeix "la millora contínua 
en la qualitat assistencial" de 
l’FSM en l’atenció que s’ofereix 

tant a l’Hospital Sociosanitari de 
Mollet com a les residències de 
gent gran de Santa Rosa (Mollet) 
i Pedra Serrada (Parets), així com 
a la Residència La Vinyota per a 
persones amb discapacitat intel-
lectual. Els guardons, que es van 
lliurar dimecres al Palau de la Mú-
sica, marquen tendències de futur 
de les diferents àrees de salut.  

els elements patrimonials a salva-
guardar. "Montornès no té un pla 
especial de protecció del patri-
moni que ens pogués protegir 
tots els elements que conside-
rem d’importància però, poc a 
poc, amb l’ajuda de la Diputació 
i a través d’uns informes previs 
favorables, anem protegint els 

béns patrimonials que tenim”, 
indica Guanyabens. Amb l’antiga 
sagrera, el refugi antiaeri i la ma-
sia de Ca l’Arnau, Montornès suma 
ja un total de 25 Béns Culturals 
d’Interès Local.  

A més, compta amb tres ele-
ments protegits amb una cate-
goria superior, la de Bé Cultural 

PATRIMONI  EL PLE MUNICIPAL DECLARA ELS TRES INDRETS DE LA POBLACIÓ BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL PEL SEU VALOR ARQUEOLÒGIC I HISTÒRIC

Montornès protegeix Ca l'Arnau, 
el refugi antiaeri i l'antiga sagrera

ajuntament de montornès

fsm

n Coincidint amb la celebració del Dia 
Internacional dels monuments i llocs 
històrics, Mons Observans organitza 
diumenge un seguit d’activitats de les 
quals destaca la conferència que rea-
litzarà l’arquitecte de la restauració 
del jaciment, Toni Gironès, amb el títol 
El procés de posada en valor de Mons 
Observans, un projecte premiat. Es farà 
una visita teatralitzada al recinte ar-
queològic (11 h), una ballada comme-
morativa dels Gegants de Montmeló (12 
h), la conferència de Toni Gironès (13 h) 
i un taller d’arqueologia (d’11 a 14 h).

CONFERÈNCIA DE 
L'ARQUITECTE DE 
MONS OBSERVANS

INTERVENCIÓ La troballa s'ha fet a prop de l'absis de l'església

PREMI El director de l’àrea sociosanitària de l’FSM, Joan Solà, recollia el guardó

d’Interès Nacional (BCIN), que 
aprova el consell executiu de la 
Generalitat. Es tracta del Jaciment 
de Mons Observans, el Castell de 
Sant Miquel i l’Escut Heràldic de 
Can Masferrer. Tres elements als 
quals volen sumar-ne un més, i és 
que el consistori ja ha sol·licitat a 
la Generalitat que s’iniciï l’expe-
dient de declaració de BCIN del 
Terminus Augustalis, la senyal de 
la via pública que data del primer 
quart del segle I dC.

Intervenció a Joaquim Mir
L’antiga Sagrera quedarà prote-
gida pel possible interès arque-
ològic i pel fet que concentra 
l’evolució històrica del municipi. 
Una prova d’això són les recents 
excavacions que tot just s’han ini-
ciat aquesta setmana a la plaça 
de Joaquim Mir amb l’objectiu de 
documentar les estructures fune-
ràries i restes òssies localitzades 
a la zona de la plaça més propera 

a l’església, on s'hi estaven fent 
obres per fer una rasa. 

L'obra de la brigada munici-
pal s'ha aturat i l'Ajuntament 
ha encarregat la intervenció, di-
rigida per l'arqueòleg montor-
nesenc Ferran Díaz, i que va a 
càrrec de l’empresa ABANS SC.  
Està previst que els treballs inci-
deixin sobre una superfície d’uns 
16 m2 i tinguin una durada de 
dues setmanes.  anna ansia

La plantilla de l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barce-
lona ha pres la decisió unànime en 
assemblea general de fer vaga els 
propers dies 13, 20, i 26 d’abril i el 
4 de maig d’aquest 2018. Aques-
ta vaga afectarà directament a la 
prestació del servei que l'ORGT 
dóna als ajuntaments dels diver-
sos municipis del Baix Vallès.

SALUT  RECONEIXEMENT A LA TASCA DE LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN I DE DISCAPACITATS QUE GESTIONA LA FUNDACIÓ

La FSM rep un premi per
l'atenció a la dependència

Els treballadors de 
l'ORGT fan quatre 
dies de vaga
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SANT FOST. L'Ajuntament ha col-
locat pilones a les cruïlles de 
l'avinguda Catalunya i del carrer 
Montserrat Roig amb la B-500 per 
millorar la seguretat d'aquestes 
dues interseccions. També ho ha 
fet a l'encreuament de Montserrat 
Roig amb l'avinguda Can Ribalta, 
un punt de perillositat molt menor 
que els dos anteriors.

Aquestes mesures estan relacio-
nades amb la seguretat de la B-500. 
"No estem contents amb les me-
sures que la Generalitat ha posat 
fins ara", afirma el regidor de Via-
litat, Marc Muñarch, i per això s'ha 
optat per treballar en els carrers 
adjacents a la carretera, que sí són 
de titularitat de l'Ajuntament.

El punt més conflictiu on s'ha ac-
tuat ha estat la cruïlla de l'avingu-
da Catalunya amb la carretera de 
Badalona. En aquell punt hi havia 
dos problemes principals: per una 
banda, com explica Muñarch, "la 
gent parava per entrar als nego-
cis i obligava els altres vehicles 
a passar pel carril contrari"; i 

assegura el regidor, que també re-
corda que el pressupost d'enguany 
preveu una partida per a la instal-
lació d'alguns semàfors.

Control de matrícules
D'altra banda, el sistema de con-
trol d'accés de lectura de ma-
trícules amb barreres ja s'està 
instal·lant a les entrades de Mas 
Llombart. El consistori ha apostat 
per instal·lar el sistema només a 
les urbanitzacions de Mas Corts, 
de Mas Llombart Nord i de Mas 
Llombart Sud "perquè la confi-
guració geogràfica de la zona, 
pel que fa a entrades i sortides, 
permet el control d'una manera 
eficient i eficaç". Tanmateix, es 
tracta d'una prova pilot que per-
metrà valorar en el futur la possi-
ble ampliació a altres zones.

Encara no hi ha data confirmada 
de posada en marxa de les barre-
res, però l'Ajuntament es reunirà 
amb els veïns el 24 d'abril (20 h) 
per informar-los del funcionament 
i posada en marxa.   s.carrillo

per l'altra, molts dels vehicles tre-
pitjaven el carril contrari a l'hora 
de girar. Aquesta actuació ha anat 
acompanyada de la incorporació 
de dos llocs d'aparcament i del re-
forç de la senyalització horitzontal. 
Amb les pilones actuals, al mig dels 
dos carrils, aquells cotxes que vul-
guin parar obstaculitzaran el pas a 
la resta de vehicles. "Segurament 
ara s'ho pensaran dues vega-
des", apunta el regidor de Vialitat.

Pel que fa a les dues actuacions 
al carrer Montserrat Roig, el punt 
més perillós és l'enllaç amb la car-
retera de Badalona, principalment, 
com assegura Muñarch, amb els 
cotxes que pugen i volen girar a 
l'esquerra: "molts trepitjaven la 
mitja lluna, i amb aquestes pilo-
nes ja no es pot tallar la trajec-
tòria; has de girar pel teu carril".

En aquest punt, a més, hi ha pre-
vistes noves actuacions. "Posar un 
semàfor a la cruïlla de Montser-
rat Roig amb la B-500 és compe-
tència de la Generalitat, però no 
descartem posar-lo nosaltres", 

s.c.

MOBILITAT  L'AJUNTAMENT INSTAL·LA PILONES A LA CRUÏLLA DE L'AVINGUDA CATALUNYA

Més seguretat a l'entorn 
de la B 500 a Sant Fost

AVINGUDA CATALUNYA  S'han habilitat dues places d'aparcament davant dels negocis

L'Agència Catalana de l'Aigua va informar dimecres al matí que el cabal del riu 
Congost -que va fins a Montmeló- superava el llindar d'alerta. Entorn de les
10 h el cabal era de 76m3 per segon i a les 11.30 h superava els 100 m3 per segon. 
D'altra banda, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Parets es va superar 
el llindar d'avís per vent dimarts a la nit amb 72 km/h. m.c. vallès oriental

En alerta pel cabal del riu Congost

BAIX VALLÈS. La Taula Intermunici-
pal per a la Millora de la Qualitat de 
l’Aire del Vallès Oriental, formada 
per 17 municipis de la comarca, ha 
presentat el projecte AIRe NET a la 
tercera convocatòria del programa 
europeu Urban Innovative Actions 
(UIA). Enguany, aquest programa 
finança projectes que aportin solu-
cions innovadores en l’àmbit de la 
qualitat de l’aire.

El projecte AIRe NET no només 
busca reduir les emissions de con-
taminants a l’atmosfera, sinó fer-
ho a partir d’un procediment que 
permeti treballar de forma coor-
dinada i transversal els municipis, 
la Diputació de Barcelona i la Ge-
neralitat, altres organismes com 
universitats, empreses, centres de 
recerca i la ciutadania.

Mitjançant el projecte AIRe NET 
es pretén tenir una visió de l’estat 

de la qualitat de l’aire del Vallès 
Oriental; determinar les princi-
pals fonts de contaminació amb la 
recopilació de dades; aplicar me-
sures que puguin contribuir a la 
reducció de contaminació atmos-
fèrica en la mobilitat, la indústria 
i l'agricultura i valorar l’eficàcia 
d’aquestes mesures.

Les dades obtingudes a través 
de la Xarxa de Vigilància i Previ-
sió de la Contaminació Atmosfè-
rica (XVPCA) a l'àrea de Barcelo-
na indiquen que la gran majoria 
dels contaminants que s’avaluen 
han assolit els objectius durant el 
2017. És el cas, per exemple, dels 
metalls pesants, el benzè, el clor, 
l’àcid clorhídric, el benzopirè, les 
partícules PM2.5, el diòxid de so-
fre i el monòxid de carboni, que 
solien presentar incompliments fa 
alguns anys.  

Es busca finançament 
per a la millora de l'aire

MEDI AMBIENT  PROJECTE AIRE NET PRESENTAT A EUROPA



dv, 13 abril 2018 15

MOLLET. La Marineta acollia dis-
sabte la presentació del projecte 
Ciutats Defensores dels Drets Hu-
mans, una iniciativa que també se 
celebra a nou municipis més de Ca-
talunya. Durant una setmana, cinc 
defensors internacionals dels drets 
humans visiten escoles i instituts 
de la ciutat per donar a conèixer 
la seva feina, de vegades persegui-
da. L’espanyol Chema Caballero, 
defensor dels drets dels infants; 
la guatemalenca Yolanda Oquelí, 
defensora dels drets mediambi-
entals; els colombians Edilberto 
Daza i Silvia Berrocal, defensors 
dels drets civils i polítics; l’artis-
ta brasiler Dimir Viana, defensor 
dels drets humans; i l’hondureny 
Patricio Vindel, defensor dels drets 
LGTBI, són els cinc defensors con-
vidats a la trobada. Durant la pre-
sentació, alguns assistents van 
mostrar pancartes de protesta pel 
paper de l’Estat i el govern muni-
cipal de Mollet en relació amb els 
presos polítics i l'article 155. 

CIUTADANIA

Escoles i 
instituts reben 
defensors dels 
drets humans BAIX VALLÈS. La televisió del Baix 

Vallès, Vallès Visió, ha aprovat la 
liquidació del pressupost del 2017 
amb un resultat positiu de més de 
100.000 euros, una quantitat que 
es destinarà a renovar la infraes-
tructura tecnològica del canal –mi-
llores en els sistemes de digitalit-
zació dels platós i dels  programes 
d’edició i redacció per als profes-
sionals– perquè amb els anys ha 
quedat obsolet. Segons fonts del 

canal públic de televisió, aquests 
avenços "permetran millorar la 
qualitat dels continguts audio-
visuals de Vallès Visió i se suma-
ran al pas que ha fet Vallès Visió 
amb l’estrena, fa un parell de 
mesos, del nou portal web", que 
registra 4.000 visites de mitjana 
als espais informatius. El canal lo-
cal ha augmentat un 30% l’audièn-
cia en un any, amb més de 18.000 
espectadors diaris de mitjana. 

Vallès Visió té un resultat
positiu de 100.000 euros

LA TELEVISIÓ ELS INVERTIRÀ EN NOUS EQUIPS TECNOLÒGICS
ajuntament mollet

GRUP  Alumnes de l'Escola de Música i Dansa també van viatjar a Alemanya

L'AGERMANAMENT VA FORMALITZAR-SE A MOLLET L'ANY PASSAT

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 
ha estat convidat a participar en 
el Congrés Nacional  d'Innovació 
i Serveis Públics 2018 per expli-
car el projecte que duu a terme 
d'impuls tecnològic i transforma-
ció cultural de l’organització mu-
nicipal d'acord amb el procés de 
digitalització de l'administració. 
El projecte Àgora, que es va ini-

ciar el 2016, té l'objectiu millorar 
la prestació dels serveis munici-
pals tot adaptant-los a les noves 
necessitats dels veïns. En aquest 
sentit, l'Ajuntament molletà tre-
balla la millora de les competèn- 
cies digitals dels treballadors mu-
nicipals  pel que fa, per exemple, 
en l’atenció ciutadana i en la ges-
tió de tràmits i documentació. 

Mollet explica el seu procés 
de transformació digital

Agermanats amb Ravensburg
MOLLET. Una delegació de l’Ajun-
tament de Mollet va visitar durant 
el cap de setmana la ciutat alema-
nya de Ravensburg per enfortir 
el lligam entre les dues ciutats en 
diferents àmbits i ratificar l’acord 
d'agermanament que es va signar 
a Mollet l’any passat. El vincle, ra-
tificat per l’alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, i l’alcalde de Ravensburg, 
Daniel Rapp, comporta fomentar 
i ampliar la col·laboració entre 
les dues ciutats en els àmbits de 
joventut, educació, esport, cultu-
ra, ocupació, activitat econòmica i 
emprenedoria, així com promoure 
el contacte entre els més joves. A 

més de Monràs també van viatjar 
a Alemanya el regidor de Projectes 
Europeus, Raúl Broto; la primera 
tinenta d’alcalde, Mireia Dionisio; 
i els portaveus de Canviem Mo-
llet, Xavier Buzón; de Cs, Francisco 
Muñoz; i del PP, Susana Calvo.

D'altra banda, coincidint amb 
la ratificació de l’agermanament, 
estudiants de l’Escola de Música i 
Dansa de Mollet també van viatjar 
a Ravensburg per participar en el 
3rd International Classic Camp of 
the Ravensburg Music School, un 
campus internacional que va cul-
minar amb un concert a l’Església 
de Saint Jodok. 
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MOLLET.  Els regidors de Canviem 
Mollet Mari Carmen Moya i Fran-
cisco Sancho són els dos nous 
coordinadors locals d'EUiA a Mo-
llet. Moya i Sancho van ser elegits 
dissabte en l'assemblea general 
de la formació, que va servir per 
fer balanç de la gestió dels últims 
sis anys i en què es va abordar el 
document polític de futur. Durant 

l'assemblea, a la qual van assistir 
una vintena de la setantena d'afi-
liats de la ciutat, es va elegir per 
unanimitat Moya i Sancho com a 
nous coordinadors locals, així com 
també una nova comissió local de 
16 persones amb més presència 
de joves i un 38% de dones. "Les 
dones podem aportar més inno-
vació, responsabilitat i coordi-

Moya i Sancho, nous 
coordinadors locals d'EUiA

MOLLET.  El sindicalista i activista 
polític Juan Fernández El Rubio va 
morir dimarts als 62 anys. Fernán-
dez va estar vinculat durant molts 
anys a diverses organitzacions 
socials com CCOO i EUiA, on va 
desenvolupar diverses respon-
sabilitats. A CCOO va ser, entre 
d'altres, un dels impulsors de l'or-
ganització a la comarca, activitat 
per la qual va ser detingut en di-
verses ocasions per la policia fran-
quista acusat d'activitat il·legal i 
associació il·lícita, “càrrecs que 
s’utilitzaven per reprimir els 
lluitadors per la llibertat i la de-
mocràcia política, sindical i na-
cional”, recorden des de Comunis-
tes de Catalunya. Al sindicat també 
va ser responsable del sector de 
químiques del Vallès Oriental.

En l'àmbit polític va formar 
part de les joventuts comunistes 
(JCC), després del PSUC i més tard 

comunistes de catalunya

OBITUARIS  DURANT ANYS VA ESTAR VINCULAT A CCOO I EUIA

JUAN FERNÁNDEZ

d'IC-PSUC Viu, EUiA i Comunis-
tes de Catalunya. Durant anys va 
ser membre de la comissió local 
d’EUiA i activista pels drets so-
cials, com va ser la lluita pel nou 
hospital públic de Mollet. De jove 
també va ser fundador del club de 
futbol de Gallecs i altres clubs. 

BAIX VALLÈS. Cap dels dos candidats 
baixvallesans a ocupar la secreta-
ria general de Podem Catalunya 
–Guillermo Álvarez, de Sant Fost; 
i Cristian Medrano, de Mollet– no 
ha superat el 5% dels vots en les 
primàries celebrades aquesta set-
mana entre els més de 6.800 ins-
crits per participar en la votació. 
Álvarez ha assolit un 4,47% dels 
suports, mentre que Medrano s'ha 
quedat amb el 3,25%. Tots dos que-
den fora també del consell ciutadà 

autonòmic, màxim òrgan directiu 
del partit, on 41 dels 44 membres 
que en formaran part són de la can-
didatura de Xavier Domènech, que 
ha obtingut el 72,7% dels vots per 
assumir la secretaria general. Igual-
ment, altres baixvallesans que aspi-
raven a formar part del consell ciu-
tadà autonòmic, com Xavier Buzón, 
Alberto Murillo o Núria Muñoz, de 
Mollet, entre d'altres, tampoc no 
han aconseguit els vots necessaris 
per accedir-hi.  

Cap baixvallesà a la nova
direcció de Podem Catalunya

MOLLET. La ciutat de Mollet com-
memorarà un any més l'aniversari 
de la proclamació de la Segona Re-
pública del 1931. Entre els actes 
previstos per recordar l'efemèri-
de hi ha un acte institucional que 
se celebrarà aquest dissabte, 14 
d'abril (11.30 h). Serà un homen-
tage a la República que inclourà, 
per primer cop en un acte institu-
cional a Mollet una hissada de la 
bandera tricolor. L'acte tindrà lloc 
a la plaça de la República, una ubi-
cació escollida per evitar la coinci-
dència de Prat de la Riba –on nor-
malment es fan els actes simbòlics 
d'hissada de bandera– amb els es-
pectacles de la mostra de titelles 
MITMO. L'acte també inclourà una 
lectura de poemes, música, una 
ofrena floral i un vermut. 

Coincidint amb aquest home-
natge, a partir de les 11 h arren-
carà dels Quatre Bancs una cer-
cavila republicana amb batucada 
que arribarà fins a la plaça de la 
República. A més, Canviem Mollet 
ha organitzat a la Sala Fiveller una 

x.l.

POLÍTICA  L'HUMANITÒLEG ORIOL FORT VA FER UNA XERRADA SOBRE JOAN AMBRÓS I LLOREDA

Mollet commemora un
any més la Segona República

Els valors republicans a l'himne de Mollet
L'humanitòleg, gestor cultural i exregidor Oriol Fort va ser l'encarregat 
de donar el tret de sortida als actes de commemoració de la República 
amb una xerrada dimarts a La Marineta amb el títol Els valors republicans 
a l'himne de Mollet, obra de Joan Ambrós i Lloreda. Per Fort, l'himne de 
Mollet recull valors clarament republicans, ja que "posa la persona al 
centre de la societat i parla de llibertat, igualtat i germanor", entre d'altres.

exposició sobre els Jocs oblidats 
de l'Olimpíada Popular del 36, una 
mostra que s'inaugurarà aquest 

divendres (19 h) i que es podrà 
visitar dissabte i diumenge de 10 
a 13.30 h i de 17 a 20 h. 

nació", diu la regidora Moya, qui 
també explica que entre els objec-
tius de futur de la formació hi ha la 
integració del partit en un subjecte 
polític més ampli, com Catalunya 
en Comú Podem. A escala local, 
l'objectiu principal és "fer EUiA 
més forta i feminista" i "aglutinar 
les forces d'esquerres i cons-
truir un espai amb una proposta 
política molt potent per aspirar 
a l'alcaldia de Mollet". 

Durant l'assemblea també es va 
celebrar el 20è aniversari d'EUiA 
a la ciutat de Mollet. 

Mor als 62 anys el 
sindicalista i activista 
polític Juan Fernández
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Nova agrupació de les JERC a la Llagosta
Divendres va constituir-se a la Llagosta la nova agrupació local de les 
Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC). L'executiva local 
està formada per Anna Sánchez (portaveu), Carlos Llorà (organització), 
Laura Safón (finances) i Nayara Pedrós (comunicació). El propòsit de la 
formació és "apropar ERC als joves de la Llagosta i, alhora, crear actes per 
a la gent jove, per exemple en l'àmbit del lleure", apuntava la portaveu.

m.barrio

POLÍTICA  L'ACCIÓ ES VA FER DEL 25 DE MARÇ AL 2 D'ABRIL

MARTORELLES. El cap de llista 
d'ERC a Martorelles en les elecci-
ons municipals de 2015 i actual 
alcalde, Marc Candela, va ser ele-
git dimecres al vespre en l'assem-
blea dels republicans al municipi 
com a candidat per a les eleccions 
municipals de l'any que ve, que 
se celebraran a finals de maig. La 
candidatura de Candela, l'única 
presentada, va ser aprovada per 
unanimitat per la dotzena de mili-
tants republicans al municipi.

Marc Candela és arquitecte tècnic 
de professió, i ara fa tres anys va es-
devenir l’alcalde més jove del Vallès 
Oriental, amb només 31 anys. En les 
últimes eleccions municipals, ERC 
va ser la força més votada a Marto-

arxiu

MUNICIPALS 2019  EL REPUBLICÀ ENCAPÇALA UN GOVERN AMB ERC, PSC, MAPM I ICV-EUIA

MARC CANDELA

Candela repetirà com a cap
de llista d'ERC a Martorelles

PARETS. La col·locació o no d’una 
pancarta per demanar la llibertat 
dels presos polítics a la façana de 
l’Ajuntament –una moció presen-
tada per Sumem Parets, Ara Parets 
ERC i NOPP– va ser motiu de dis-
cussió en la junta de portaveus de 
Parets. El text consensuat pels tres 
grups va comptar amb el suport 
del PDeCAT, però va ser rebutjat 
pels vots majoritaris de PSC i Cs. 
En canvi, sí que es va aprovar la 
contramoció presentada pel PSC 
en què s’apostava pel diàleg i la 
reconciliació, ja que, malgrat el vot 
contrari de Cs, va comptar amb 
l’abstenció del PDeCAT. Segons 
el portaveu socialista, Francesc 
Juzgado, "Sumem Parets torna a 
alinear-se amb l'independentis-
me; em pregunto si aquesta serà 
la línia de Podem en endavant i 
si estan fent un gir cap a l’inde-
pendentisme". Juzgado afegia que 
"tampoc no entenem perquè no 
s'han sumat a la nostra moció, 
que considera desproporcio-
nades les mesures cautelars de 
presó provisional i demana la 
posada en llibertat immediata 
dels empresonats, especialment 
del veí de Parets Jordi Turull".

Pel portaveu d’Ara Parets ERC, 
Jordi Seguer, la moció del PSC 
"sona a llenguatge guerracivi-
lista i de transició". "Després 
d'acusar els CDR de provocar in-
surreccions al carrer, ara volen 
dialogar? Cal parlar quan enca-
ra no reconeixen l’existència de 
presos i exiliats polítics?”, es pre-
guntava Seguer, qui també acusava 
el govern de ser "miserable quan 
acusa Sumem Parets d’anar de 
bracet dels independentistes". 

"El que fa Sumem és posar-se al 
costat dels demòcrates i no anar 
amb els carcellers del 155”, deia.

Per la seva part, el regidor del 
PDeCAt, Raül Urtusol, considera 
que "és hora de sumar esforços, 
treballar tots de forma conjun-
ta, perquè la unió és el que re-
alment fa la força, i prioritzar 
l’interès del nostre del país per 
sobre de qualsevol rendibilitat 
electoralista a nivell municipal".

Mocions a Montornès i Sant Fost
El ple de Montornès va aprovar la 
setmana passada una moció con-
sensuada per ICV-EUiA, ERC i PDe-
CAT per demanar l'acostament 
a presons catalanes dels repre-
sentants socials i càrrecs electes 
empresonats i en què es rebutja-
va explícitament el seu empreso-
nament. També a Sant Fost es va 
aprovar dimarts una moció d'ERC 
i PDeCAT que denunciava la man-
ca de separació de poders a l'Estat 
i que exigia la llibertat dels polítics 
empresonats, així com el retorn 
de les persones exiliades. El ple 
va tombar una esmena per penjar 
una pancarta sobre els presos polí-
tics al balcó de l'Ajuntament. 

Mobilització de l'ANC
L'ANC de Sant Fost es mobilitza 
cada dimarts (19.30 h) a l'entrada 
de la plaça de Vila per reclamar 
la llibertat dels presos polítics. 
Carlota Torrents, coordinadora 
de l'ANC Sant Fost, explica que 
"la situació política actual ens 
exigeix a sortir al carrer com a 
mínim cada dimarts per recor-
dar-ho als veïns del poble i a 
tothom". i

Desacord a Parets per
una pancarta que reclami 
llibertat per als presos

relles amb 610 vots –el 2011 n'ha-
via obtingut 184– i tres regidors, els 
mateixos que va obtenir UxM amb 
458 vots. Aquests resultats van 
permetre als republicans acordar 
un pacte de govern amb PSC, Més 
Acció per Martorelles (MAPM) i 
ICV-EUiA i arrabassar l'alcaldia a 
Romuald Velasco, d'UxM.

La candidatura d'ERC serà pre-
sentada públicament en un acte 
al pati de la masia de Carrencà el 
21 d'abril, en què també es dona-
ran a conèixer els trets bàsics de 

la llista, així com els objectius que 
es marcarà la formació de cara al 
període 2019-2023. 
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ECONOMIA
Càpsules formatives a l'AteneuTaller informatiu sobre el cens d'autònoms
Dilluns començaran a l'Ateneu de Sant Fost 
unes càpsules formatives de recerca de feina 
per a aturats. Les sessions seran el 16 d'abril, 
7 i 28 de maig i 18 de juny, de 10 a 13 h, i les 
inscripcions es fan a l'OAC de l'Ajuntament.

Parets Empreses ha creat recentment un cens d'autònoms amb 
l'objectiu de potenciar la participació d’autònoms i pimes paretanes en 
licitacions públiques de l’Ajuntament. Per informar-ne i donar a conèixer 
el funcionament de la contractació pública, els tècnics municipals
faran un taller informatiu a la seu de l'SLOP el 24 d'abril (18 h).

PARETS DEL VALLÈS. La fàbrica tèx-
til Dogi, amb seu al polígon Can 
Volart de Parets, evitarà la disso-
lució de la companyia gràcies a 
un crèdit de 6,5 milions d’euros 
que ha obtingut Sherpa Capital, el 
fons d’inversió que controla l’em-
presa, segons ha informat aquesta 
setmana la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors (CNMV). 

El préstec arriba després que 
una auditoria externa indepen-
dent detectés un forat de gairebé 
5,5 milions d’euros als comptes de 
la companyia, ja que els seus fons 
propis havien quedat per sota de 
la meitat del seu capital social. Si 
aquest forat s’hagués mantingut, 
Dogi podria haver entrat en una 
causa tècnica de dissolució. 

Davant d’aquesta situació –la 
llei mercantil obliga a solucionar 
aquests desequilibris–, el fons 
d'inversió Sherpa Capital ha optat 
per recapitalitzar la companyia a 
través d’un préstec participatiu, 
un model en què el deute passa 
a ser part dels recursos propis i 

arxiu

DOGI  Al desembre la firma va comprar Ritex 2002 per tres milions d'euros

EMPRESES  LA COMPANYIA TÈXTIL, AMB SEU A PARETS, VA ADQUIRIR AL DESEMBRE PER TRES MILIONS D'EUROS LA PARETANA RITEX

el creditors passen a ser socis, ja 
que el préstec es converteix en 
participacions de l’entitat. Aques-
ta operació permet restituir el pa-
trimoni net a efectes mercantils i 
assegura la recapitalització de la 
companyia.

Dogi, una de les firmes catala-
nes que darrerament ha traslla-
dat la seva seu social a Madrid, va 

tornar als números vermells l’any 
passat, quan va tancar amb unes 
pèrdues de 7,08 milions d’euros 
en comparació amb els guanys de 
119.000 euros de l’any 2016. 

Actualment, el grup està imple-
mentant un pla de reorganització i 
integració que s’espera que tingui 
un impacte de 5,7 milions d’euros 
per aquest 2018. i

Un crèdit de 6,5 milions per 
evitar la dissolució de Dogi

Grifols invertirà 
1,5 milions durant 
5 anys en recerca 
sobre la sida
PARETS. Grifols, companyia de-
dicada a la producció de medi-
caments biològics derivats del 
plasma, ha signat un acord de 
col·laboració amb l'Institut de Re-
cerca de la sida IrsiCaixa pel qual 
Grifols invertirà 1,5 milions d'eu-
ros anuals durant cinc anys en la 
recerca sobre el VIH. L'acord esta-
bleix que Grifols financi les actu-
als i futures línies d'investigació 
que permetin avançar en la recer-
ca de tractaments per al VIH/sida 
i altres malalties relacionades (in-
feccioses, oncològiques, neurode-
generatives i l'envelliment), així 
com afrontar altres reptes de la 
biomedicina actual, com l'estudi 
del microbioma o de les malalties 
infeccioses emergents a partir del 
coneixement acumulat per Irsi-
Caixa sobre el virus del VIH/sida i 
el trastorn immunitari que ocasio-
na. A més del finançament, Grifols 
podrà explotar els resultats i les 
patents que resultin dels diferents 
projectes amb caràcter preferent, 
si bé la titularitat serà exclusiva de 
la fundació IrsiCaixa. 

INVESTIGACIÓ

Inversions

Al desembre, Dogi, a través de la seva 
filial Elastic Fabrics, va adquirir el 100% 
de les participacions socials de l'em-
presa de disseny i comercialització de 
teixits i peces tèxtils Ritex 2002, també 
de Parets, a la qual va valorar en tres 
milions d'euros per les seves perspec-
tives de creixement. 

Ritex 2002, que opera a Espanya i en 
mercats internacionals, va registrar el 
2016 unes vendes de 7,4 milions d'eu-
ros, una xifra que preveia superar el 
2017 amb una facturació propera als 8 
milions d’euros. 

L’adquisició d'aquest competidor 
–la quarta compra empresarial duta 
a terme en un any i mig, després dels 
proveïdors Treiss i Busmartex, així com 
el fabricant textil QTT– formava part de 
l’anunciada estratègia de Dogi de cre-
ar un gran grup tèxtil tant a base d'ad-
quisicions com de creixement orgànic, 
una estratègia d’expansió que pretén 
consolidar un gran grup tèxtil de 200 
milions d'euros el 2020 i que aplica des 
que la firma va ser adquirida pel fons 
d'inversió Sherpa Capital.

LA FIRMA INCORPORA 
LA TÈXTIL PARETANA 
RITEX 2002
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EMPRENEDORIA  ILLA CERVESERS, DE SANTA MARIA, VA ARRENCAR EL NEGOCI FA 10 MESOS, MENTRE QUE AS CERVESA, DE MONTORNÈS, HA CELEBRAT EL 5è ANIVERSARI

edu illa

EDU ILLA  Productor de les cerveses Hobac, de Santa Maria de Martorelles

anna ànsia

ANDRÉS LÓPEZ I SONIA MEROÑO  As Cervesa ha celebrat el 5è aniversari

Bons temps per a la cervesa artesana

SANTA MARIA / MONTORNÈS. La il-
lusió per crear unes cerveses ori-
ginals, úniques i de qualitat va em-
pènyer Edu Illa i tres socis més, dos 
dels quals els seus germans, de San-
ta Maria de Martorelles –Illa Cerve-
sers– a treure al mercat l'any pas-
sat una marca pròpia de cerveses, 
Hobac, després d'un temps com a 
elaboradors no professionals. 

Des que les primeres cerveses 
van sortir al mercat, al juliol, ja 
n'han produït uns 5.000 litres de 
nou estils diferents. "El comença-
ment sempre és difícil, perquè 
la gent encara no coneix prou 
la cervesa artesana", explica Illa, 
qui recorda com històricament els 
grans productors industrials han 
anat comprant petites empreses 
locals i artesanes, i les han anat 
tancat. "Havia mort la tradició 
de fer cervesa artesana, però 
ara sembla que reneix i tenim 
camp per córrer", assegura. 

El procés d’elaboració d’una 
cervesa artesana passa per dife-
rents etapes: el maltejat –procés 
de tractament del gra perquè se’n 

pugui extreure el sucre que més 
tard fermentarà i es transformarà 
en alcohol gràcies als llevats–; la 
maceració, la cocció, la fermenta-
ció, el filtrat i l’envasat. 

Sobre les cerveses Hobac, Illa 
explica que "fins ara hem fet es-
tils bàsics, balancejats, els que 
més agraden a la gent, però la 
idea és tendir a fer-ne de més 
obscures i maltoses", lluny de 
les cerveses "planes, monosabor 
i sense caràcter" que tenen les 
propostes industrials. Igualment, 

diu Illa, "fem cerveses amb alta 
fermentació, les ale, que són les 
que més s'adapten al nostre cli-
ma". Justament aquest lligam amb 
l'entorn és un altre dels valors que 
destaca el màxim responsable de 

la firma de Santa Maria de Marto-
relles. "Es diu que la qualitat de 
l'aigua és més bona, que té un 
gust diferent, cosa que dóna un 
caràcter especial a la nostra cer-
vesa", diu Illa, qui també assegura 
que “mirem d'utilitzar al màxim 
matèria primera de proximitat".

Ara com ara les cerveses Hobac 
es comercialitzen en una quinzena 
d’establiments del Baix Vallès, a 
més de Barcelona.

De l'obra a produir cervesa
Un altre productor baixvallesà de 
cervesa artesana és As Cervesa, de 
Montornès. L’origen del projecte 
es remunta al 2012, quan Andrés 
López i Sonia Meroño –dues per-
sones que provenien del món de 
la construcció i que es van veure 
obligadess a reinventar-se després 
de l’esclat de la bombolla immo-
biliària– van decidir convertir en 
professió el que fins llavors feien 
com a afició. “Mentre miràvem de 
reconduir la nostra vida profes-
sional seguíem fent les nostres 
receptes, per a nosaltres matei-

farem rics, però al matí no ens 
llevem per anar a treballar, sinó 
per fer el que ens agrada, i això 
no té preu", diu López.

A partir del cereal maltejat, As 
Cervesa elabora el producte en la 
seva totalitat. Des de la maceració 
del gra fins a l’etiquetatge de l’am-
polla. Actualment tenen cinc cer-
veses que produeixen al llarg de 
l’any: As de Cors, As de Piques, As 
de Trèvols, Escape i una proposta 
sense gluten, la Wallace. A banda, 
elaboren altres creacions de tem-
porada. El 2014 van rebre dues 
medalles de plata a la Dublin Craft 
Beer Cup, una per l’As de Cors i una 
altre per l’As de Trèvols, la matei-
xa que al 2016 va sumar un segon 
guardó: una medalla de bronze a la 
Barcelona Beer Challenge. 

Actualment As Cervesa distribu-
eix principalment a Catalunya, tot 
i que també arriba amb menys for-
ça a la resta de la península. “Vo-
lem aprofitar que Barcelona és 
una referència pel que fa a cer-
vesa artesana per internaciona-
litzar el producte i arribar més 
lluny”, comenten. De moment, se-
guint aquest objectiu, la setmana 
que ve participaran a Alimentaria 
2018, el saló internacional de l’ali-
mentació i la beguda.   x.l./a.a.

Els últims anys s'ha començat a crear un teixit social al voltant d'un sector a l'alça

xos i per als nostres amics”, diu 
l’Andrés. Disposaven d’una nau al 
polígon de Can Buscarons, fins lla-
vors utilitzada com a magatzem 
de construcció, i un dia algú els 
va donar la idea de muntar-hi una 
fàbrica de cervesa. El projecte va 
començar a caminar amb “suor, 
llàgrimes i pèrdues”, però actual-
ment l’empresa es manté. “No ens 

"Les cerveses artesanes 
tenen més gust, més 
caràcter, i estan fetes amb 
productes de qualitat"
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Perruquera · Estilista

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

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

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

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

Hores convingudes

25 anys d’experiència

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

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

BIGUES I RIELLS. 
CAN BARRI. Ref. 
Falciot. Urb. Cas-
tell de Montbui. 172 
m2, 3 hab. i 1 bany, 
parcel·la de 553 m2, 
pàrquing. CEE: E. 
Casa a 4 vents amb 
llar de foc i jardí. 
Preu: 226.000. Tel. 
93 570 51 23.

MOLLET CENTRE. 
Ref. ROBERT. 84 
m2, 3 hab., 2 banys, 
traster. CEE: G. Pis 
amb molta llum i 

bona distribució. 
Preu: 180.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

PISO EN MOLLET. 
CENTRO. 80 m2, 3 
hab., baño, come-
dor, balcón. Sue-
lo gres, carp. ext. 
alum., calefac. a gas 
natural, a. a. Asc. 
Certificación ener-
gética: E. Precio: 
149.900 euros. Ref. 
JV13426. Tel. 93 579 
33 33.

CASA ADOSADA EN 
MONTORNÈS. 180 
m2, 3 plantas, 5 
hab., baño, 2 aseos, 
cocina, lavadero, 
comedor, terra-
za (20 m2), suelo 
gres, garaje (pedir 
vado y quitar es-
calón), chimenea, 
carpintería exterior 
de aluminio, carp. 
interior de madera. 
Planta baja, local, 

garaje con baño y 
trastero de 65 m2. 
Primera planta, sa-
lón, cocina, aseo 
y 2 hab. Segunda 
planta: 3 hab., baño 
y terraza de 20 m2. 
Ref: LV11469. Tel. 667 
691 110.

PISO EN MONTOR-
NÈS. 88 m2, hab. (2 
dobles ext. y 2 sen-
cillas al int.), salón 
con salida al balcón, 
cocina amplia, baño 
con ducha, lava-
dero, alum., puerta 
de roble, suelo de 
gres, calefac., asc., 
esta bien situado. 

Ref. LV11618. Tel. 935 
683 545.

PISO ESQUINERO 
EN MONTMELÓ. 67 
m2, ext. y con muc-
ho sol. Conservado. 
3 hab., comedor, 
cocina, baño 3 pi-
ezas con 1/2 bañera. 
Terrado comun. y 
trast. indep. en ter-
rado. Precio: 85.000 
euros. Ref. EV11061. 
T. 656 874 298.

MOLLET. CAN BOR-
RELL. Ref. Llore-
da. 80 m2, 2 hab., 
bany, CEE: E, ter-
cera planta exterior 

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

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

RIPOLLET. Can Ti-
ana. Ref. Montser-
rat. 87 m2, 3 hab., 
2 banys, pàrquing 

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

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

LLIÇÀ D’AMUNT. 
CAN SALGOT. Ref. 
RVIII-LLOV. 219 m2, 
3 hab., 2 banys, 

parcel·la: 763 m2, 
pàrquing i traster, 
piscina i jardí, CEE: 
G. Casa a 4 vents 
amb llar de foc. 
Preu: 287.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

MOLLET CENTRE. 
Ref. Doctor. 102 m2, 
3 hab., 2 banys, 
pàrquing i 2 tras-
ters. CEE: E. Pis amb 
estudi de 25 m2 
a les golfes. Preu: 
238.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

CASA ADOSADA EN 
MARTORELLES. Ref. 
JV13604. Consta de 

bajos más 2 plantas. 
3 hab., baño, 2 ase-
os. Parquing y jardín 
privado. Acabados 
de calidad. Cale-
fac. CEE: E. Pre-
cio: 260.000 euros. 
Tel.93 579 33 33.

PISO DE 100 M2 
EN MOLLET. 3 hab., 
cocina office con 
galeria. Comedor 
con balcón. Baño 
con ducha y otro 
con bañera. Sue-
lo parket. Cierres 
alum. Calefac. a gas 
natural y aire acond. 
Parking y comu-

nidad. Precio: 900 
euros/mes. Tel. 93 
579 65 65.

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

MIREIA. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios como 

griego, 69, fran-
cés hasta el final, 
beso negro, beso 
con lengua y lluvia 
dorada. Soy muy 
completita. Tel. 611 
26 20 91.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
ME LLAMO SUSI. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
Llámame. Tel. 631 
169 659.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA

LLOGUER

RELAX
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Un any després de l'adjudicació de les obres per a la millora de l'accessibilitat 
i la seguretat de l'estació de tren Mollet-Sant Fost tot segueix igual, o potser 
pitjor. La impugnació de la constructora concessionària de les obres, COMSA, 
al projecte d'execució dels treballs, obligarà Renfe a refer la planificació, un fet 
que endarrerirà encara més l'actuació a l'estació ferroviària, que estava prevista 
que comencés la primavera de l'any passat i que havia d'estar enllestida aquest 
estiu. Malgrat intervencions puntuals en els darrers anys, l'estació, per on 
passen gairebé 8.000 passatgers diaris, continua amb greus mancances i és 
una de les demandes històriques de la ciutat. Fa anys que Renfe, en diverses 
ocasions, ha anunciat a bombo i platerets la inversió en aquest equipament, 
que ascendia, segons el projecte ara paralitzat, a més de 3 milions d'euros. El 
més calent, però, és a l'aigüera i, un cop més, sembla que la reforma anirà per 
llarg. Almenys a Santa Rosa s'han posat mans a l'obra.

ESTACIÓ A L'ESPERA
Editorial

tiu i clarament il·legal d'allò que nosaltres, 
sense ser-ne conscients, pengem a la xarxa 
i pensem que només veuran els nostres 
amics i familiars. Dades que poden semblar 
innocents com ara el llibre que llegeixes, el 
lloc on passes les vacances, l'hora en que 
surts a treballar o a on dines; tot això, passat 
pel famós algoritme de Facebook que tot ho 
veu, es converteix en or per a tot aquell que 
vulgui utilitzar-ho en benefici propi. Quina 
tendència ideològica tens, quins productes 
compres, quins són els teus gustos sobre 
alimentació, totes aquestes coses poden ser 
susceptibles de ser comprades i utilitzades 
per empreses de tota mena. Però és especi-
alment important l'ús idelògic i de control 
de les persones que es pot fer.

Ve a tomb recordar la saga de llibres 
del famós Isaac Asimov, titulada Funda-
ció. La base de la saga és la intervenció 
d'una fictícia ciència aplicada anomenada 
psicohistòria definida com la branca de 
la matemàtica que estudia les reaccions 
dels conglomerats humans davant deter-
minats estímuls socials i econòmics, que 
permet manipular l'organització social 
per minimitzar els problemes de la presa 
de decisions polítiques, arribant a crear 
una consciència galàctica que ultrapassi la 
psicohistòria i esdevingui un pseudodéu 
global. Asimov ens va definir clarament 
què està passant en aquest moment: som 
ostatges de la nostra pròpia psicohistòria, 
faríem bé en llegir més ciència ficció per 
entendre la nostra societat real.

questa setmana el president de 
Facebook, Marc Zuckerberg, ha 
hagut de respondre les pregun-
tes d'una comissió del Congrés 
dels Estats Units sobre la fuita 

d'informació personal que es va produir a 
la xarxa social Facebook, a partir de la in-
tervenció de l'empresa privada Cambridge 
Analitycs. Aquesta és la primera vegada 
que es pregunta a l'empresari més icònic de 
l'Internet 2.0 sobre les seves activitats més 
fosques, aquelles que els usuaris ignorem.

Una pregunta feta per un congressista 
dóna la clau del que es dirimeix en aquesta 
compareixença: "Sr. Zuckerberg ens diria 
el nom de l'hotel on es va estar ahir nit? 
Resposta de Zuckerberg: No". 

I aquest és el veritable fons del proble-
ma, què es fa amb les informacions per-
sonals que donem a la xarxa i que poden 
ser objecte d'ús per part d'altres, i quina 
és la responsabilitat d'aquesta xarxa en 
el negoci/utilització de les mateixes. Això 
es demostra extremadament important 
i amb conseqüències imprevisibles quan 
se'ns diu que algunes votacions com ara la 
de la presidència dels Estats Units, han es-
tat manipulades mitjançant la informació 
que dels votants recull Facebook. 

La invasió de l'espai privat de les perso-
nes per part de les mil i una xarxes de rela-
ció d'Internet, està generant un ús especula-

A
ZUCKERBERG

Antropòloga
TRINA MILANPlatxèria

a uns dies vaig anar a la bibliote-
ca de Can Mulà, i em vaig trobar 
amb una petita exposició d’un 
treball que havien fet els alum-

nes de 4t d’ESO de l’INS Gallecs, amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona d’enguany, 
sobre les mestres de la República. El treball 
que se’ls havia proposat era la representa-
ció, amb total llibertat creativa, d’una mes-
tra republicana i expressar, en les diferents 
parts del cos, el que sent i el que viu.

Em va semblar una fantàstica idea per 
analitzar el que va ser la República, els seus 
valors, les seves importants aportacions... i 
encara em satisfà més el fet que els alum-
nes tinguessin una enorme implicació en el 
treball i una identificació amb la figura de 
la mestra republicana. Han descobert un 
model de dona que trencava amb el paper 
assignat a l’època i representava l’ideal de 
llibertat en les seves relacions personals.

Certament, durant la Segona República, 
l’escola i l’educació va ser un dels valors 
més importants. Les mestres van jugar un 
paper molt important. Van participar de 

La República, una forma de viure
manera compromesa i valenta en el desen-
volupament d’un projecte educatiu. Van ser 
les responsables de la construcció i difusió 
d’una nova identitat ciutadana, van educar 
els seus alumnes en els valors republicans 
de la igualtat, la llibertat i la solidaritat a 
través de la transmissió de continguts, però 
també amb el seu exemple personal.

Es va donar una reforma en l’educació. 
Aquesta va esdevenir laica, pública, gratuï-
ta. Es va apostar per nous mètodes pedagò-
gics que estimulaven molt més els alumnes. 
Es van fer campanyes d’escolarització, es va 
impulsar l’educació activa i, sobretot, es va 
implantar la coeducació; era la primera ve-
gada que les nenes tenien accés a una edu-
cació de totes les matèries i destinada a la 
seva formació intel·lectual i cultural.

Fa 87 anys que es va proclamar la repú-
blica, el 14 d’abril de 1931. Aquell projecte 
democràtic i modernitzador va despertar 
moltes expectatives que, en gran mesura, 
alguns elements segueixen tenint avui ple-
na validesa.

En l’actual situació de necessitat de 
millora de la democràcia, de la lluita pels 
drets socials, econòmics i polítics, ens és 
molt necessari fer memòria de la vigència 
dels valors republicans de llibertat, igual-
tat i fraternitat per guiar l’acció política 
per una societat més justa i igualitària.

F

FOTO DENÚNCIA

Conductors incívics al carrer Santa Perpètua 
@ajmollet Conseqüència de treure els arbres al carrer Santa Perpètua #Mollet. Cotxes 
damunt de la vorera impedint pas a persones amb #mobilitat reduïda. S'haurien de controlar 
aquestes infraccions. mollet opina / mollet del vallès

ANTONIO 
ESCRIBANO

Membre de la comissió de 
política local d’ICV Mollet
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Comença la Lliga d'Escacs13 podis per al Montmeló al comarcal de gimnàstica
Dilluns va haver-hi la primera jornada de la 
Lliga Escolar d'Escacs de Mollet. Enguany hi 
ha 105 participants –dividits en categories 
segons les edats– de 24 escoles diferents 
–10 són de Mollet i 14 dels voltants–.

El Montmeló Associació de Rítmica va aconseguir 13 medalles 
en la darrera fase del Campionat Comarcal de Gimnàstica Rítmica 
que el club va organitzar el cap de setmana a les seves instal·lacions. 
Dels 13 podis, sis van ser en la competició individual i set
en la de conjunts. Les finals territorials es disputaran al maig.

MOLLET. El Recanvis Gaudí-CB 
Mollet va necessitar dues pròrro-
gues per imposar-se al Palma Air 
Europa –103 a 100–. El temps re-
glamentari va acabar amb empat 
a 75, i el primer temps afegit, a 89. 

Amb la victòria l'equip es manté 
sisè a la classificació i se situa a un 
punt dels illencs i a dos de la ter-
cera plaça, que la ocupa l'Igualada. 
Dissabte, el molletans visitaran la 
pista del Cornellà que, amb dos 
punts menys, va en setena posició 
a la taula. 

BÀSQUET |  Lliga EBA  DISSABTE JUGA CONTRA EL CORNELLÀ, QUE ESTÀ UN PUNT PER SOTA

Dues pròrrogues per
a la victòria del Recanvis

Cinc podis per al 
Karate Martorelles

El Mollet HC cau
al llocs de descens

Els campionats
del Vallès, al maig

El Club Karate Martorelles va tor-
nar amb cinc medalles del Cam-
pionat d'Espanya Infantil que es 
va celebrar a Torredembarra. En 
kumite, Lucia González es va en-
dur l'or; Ainara Del Amo, la plata; 
i Érik González, el bronze. Sara 
Castillo va quedar primera en ka-
tas i kumite i es va endur dos ors.

Dura derrota del Mollet HC contra 
un rival directe per a la salvació, 
el CP Congrés, per 6 a 2. Els mo-
lletans se situen en la 12a posició, 
que, si s'hi mantenen, els obligaria 
a jugar una eliminatòria prèvia per 
evitar el descens. Dissabte juguen 
contra el Voltregà amb la necessi-
tat de puntuar per sortir del pou.

La 56a edició dels Campionats 
d'Atletisme del Vallès deixaran de 
disputar-se després de l'estiu i es 
faran els matins de l'1 i el 12 de 
maig, que corresponen a les dates 
d'inici de la temporada d'atletis-
me a l'aire lliure. Enguany es dis-
putaran a Barberà. Un dels clubs 
participants és el CA Mollet.

KARATEHOQUEI |  Primera Catalana ATLETISME

marc barrio

IGUALTAT  El temps reglamentari va acabar amb empat a 75

PATINATGE ARTÍSTIC  EL CAMPIONAT ES VA FER A PALAFRUGELL

ATLETISME  HI HAURÀ DUES CURSES, LA DE 10 KM I LA DE 5 KM

MOLLET. Júlia i Paula Marco, pati-
nadores del CPA Mollet, van com-
partir podi en el Campionat d’Es-
panya de Figures obligatòries que 
va tenir lloc el cap de setmana a 
Palafrugell. Júlia va pujar fins al 
segon graó per penjar-se la plata, 
mentre que Paula va aconseguir 
la medalla de bronze. La primera 
posició va ser per a Xantal Ramí-
rez, del CP Horta de Barcelona. Ju-
lia venia de quedar subcampiona 
de Catalunya i de Barcelona, però 

per a Paula és el primer títol de la 
temporada. La germana petita de 
les Marco ha debutat enguany a la 
categoria sènior.

Esperant la selecció
Amb el podi, les dues s'han clas-
sificat per a disputar la Copa Ale-
manya –una de les competicions 
més importants a escala interna-
cional– i esperen formar part del 
combinat espanyol en l’Europeu i 
Campionat del Món. 

LA LLAGOSTA. Diumenge es dis-
putarà la 31a edició de la Cursa 
Popular Els 10 de la Llagosta. Per 
segon any, els atletes podran es-
collir si corren la tradicional pro-
va de 10 km o fer el circuit curt, de 
5 km. El tret de sortida es donarà 
a les 10 h –des del carrer de l'Es-
tació, on també hi ha l'arribada–. 
Abans –9.15 h– s'hauran corregut 
les minicurses per als més joves  
–infants nascuts entre el 2014 i el 
2006– amb distàncies adaptades 
a les diferents edats. Com a nove-
tat d'enguany, el Parc Popular es 
tranformarà en una zona lúdica 
infantil amb jocs per a la canalla.

Plata i bronze a l'estatal
per a les germanes Marco

Tot a punt per a la cursa 
d'Els 10 de la Llagosta

CB CORNELLÀ - CB MOLLET 
Dissabte, 14  18.30 h Cornellà

Prèvia

L’atleta Carles Castillejo, que també 
participarà a la cursa, farà una xerrada 
col·loqui oberta a tothom qui vulgui 
dissabte a les 18 h a la sala de plens 
de l’Ajuntament. Castillejo és un dels 
atletes catalans més prestigiosos, ha 
guanyat campionats d'Espanya de 
diferents distàncies i ha participat
en els Jocs Olímpics. Actualment està 
centrat en la modalitat de marató.

CASTILLEJO FARÀ UNA 
XERRADA DISSABTE
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MONTMELÓ. El camp de futbol 
municipal de Montmeló estre-
narà gespa la propera tempora-
da. L'empresa Top Consulting 
Esportiu, SLU va lliurar el març 
el projecte tècnic de la renovació 
de la gespa artificial, que poste-
riorment va aprovar la Junta de 
Govern Local. Si arribats al 26 
d'abril, el consistori no ha rebut 
cap al·legació a aquest projecte, 
es donarà per aprovat definitiva-
ment. Les actuacions, que tenen 
un cost de 270.000 euros, es fa-
rien, preferiblement, durant els 
mesos de juliol i agost per tal de 
no afectar l'activitat esportiva i, 
per tant, el C.F. Montmelo U.E. dis-
posaria de la nova gespa sintètica 
per començar la pretemporada 
sense problemes el setembre.

L'informe de Top Consulting 
Esportiu destaca que la gespa ac-
tual presenta "un desgast elevat 
fruit de l’ús continuat i dificulta 
la pràctica del futbol en òpti-
mes condicions i augmenta les 
probabilitats de lesió". També 
recorda que "la gespa sintètica 
existent en l’actualitat va ser 
instal·lada l’any 2003, i la vida 
mitjana útil d’una gespa artifi-
cial per a la pràctica de futbol 
federat és d'entre 10 i 12 anys".

Es retirarà la gespa artificial ac-
tual i s’instal·larà una de nova ge-
neració. La superfície total a subs-

INSTAL·LACIONS  L'ACTUAL ESTÀ GASTADA I POT PROVOCAR LESIONS ALS FUTBOLISTES

Montmeló canviarà la gespa 
del camp municipal de futbol 

Quarta Catalana  ELS LLAGOSTENCS VAN PERDRE PER 3 A 7

Golejada del Martorelles a la Llagosta
En el derbi baixvallesà de Quarta Catalana entre el CE la Llagosta i el  
CF Martorelles hi va caure una pluja de gols. Un total de 10 dianes es van 
repartir en tres per a la Llagosta i set per als de Martorelles. Diumenge, els 
llagostencs –novens– visitaran el Cabrils; els martorellessencs –quarts– 
rebran l'Alella, que va una posició per sota a quatre punts dels vallesans.

marc barrio

uesf

tituir és de 6.500 m2 (104 x 62,5 
metres). S'aprofitarà les obres per 
canviar les reixes metàl·liques de 
la canaleta de recollida d’aigua i 
per reparar els possibles desni-
vells del camp. "S’ha detectat que 
a la porteria del gol est hi ha 
irregularitats en la planimetria 
a causa de les arrels dels arbres 
situats fora del terreny de joc". 

La gespa actual s’enrotllarà en bo-
bines perquè l’ajuntament les pu-
gui guardar per poder aprofitar-la 
en una altra dependència munici-
pal; la sorra i el cautxú es diposi-
taran en sacs per reutilitzar-los al 
mateix camp. Sobre la nova gespa 
s'instal·larà una primera capa amb 
el cautxú reaprofitat, i una segona 
amb cautxú granulat nou. 

El CF Mollet UE 
rep diumenge 
el Can Vidalet

La Concòrdia no 
perdona i guanya 
a l'Hércules

MOLLET. El CF Mollet UE no va po-
der encadenar la quarta victòria 
consecutiva i va perdre contra el 
San Juan de Montcada per 1 a 0. 
El molletans es mantenen 11ns a 
dos punts de la promoció del des-
cens.  Diumenge rebran al CF Can 
Vidalet, cinquè classificat amb 41 
punts, nou més que els locals, que 
en sumen 32. 

LA LLAGOSTA. Nova victòria del CD 
la Concòrdia, en aquesta ocasió 
contra el San Vicente Hércules 
per un ajustat 3 a 2. Les llagosten-
ques, amb 44 punts, són terceres 
empatades amb el segon, el Ciutat 
de Torrent. Dissabte s'enfronta-
ran a domicili al FS Sabadell, que 
és novè i que només ha sumat sis 
punts dels últims 27. 

FUTBOL |  Primera Catalana FUTBOL SALA |  Segona Nac.

CF MOLLET UE - CF CAN VIDALET 
Diumenge, 15  17 h Mollet

FS SABADELL - CD CONCÒRDIA 
Dissabte, 14  15.30 h Sabadell

SAN JUAN DE MONCADA 1
CF MOLLET UE 0

CD CONCORDIA 3
SAN VICENTE HÉRCULES 2

Sant Fost també fa millores al camp
L'Ajuntament de Sant Fost ha ampliat la coberta de la graderia del camp 
de futbol per tal de protegir millor el públic del mal temps. La graderia ja 
comptava amb una coberta de 126 m2 amb panells solars i s'ha ampliat 90 
m2 més amb panell d'alumini d'aïllament. També s'han col·locat xarxes a la 
zona de darrera la porteria, que separen la grada del camp i impedeix que 
les pilotes dels nens que juguen en aquella zona arribin al terreny de joc.
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ROLLER DERBY  EL TORNEIG DURARÀ TOT EL CAP DE SETMANA

MOLLET. Dissabte i diumenge, el pavelló 
de Riera Seca serà l'escenari on es dis-
putarà el The Pink Massacre-Roller Derby 
Tournament. Els equips participants se- 
ran els ThunderQuads Roller Derby (Ar-
gentina), Panam Squad (França), Kami-
quadz-DCCLM (França) i els Barcelona 
Rocknrollaz Roller Derby, on militen els 
martorellencs Sito Ruiz i Rubén Rubio i 
internacionals amb la selecció espanyola. 

El Riera Seca acull una exhibició 
internacional de roller derby

El torneig durarà tot el cap de setmana. 
Dissabte a les 9 h començaran els partits 
i s'allargaran fins a les 21 h, l'horari de 
diumenge serà de 9 h a 14.30 h.

El roller derby és un esport de contac-
te que prové dels Estats Units. Es juga 
sobre patins en una pista oval i consis-
teix en què un dels patinadors prova de 
fer el màxim de voltes a la pista mentre 
els rivals l'hi intenten impedir. 

Antonio García Robledo torna 
per reforçar el BM Granollers

LA LLAGOSTA. El llagostenc Antonio García 
Robledo i el BMG han arribat a un acord 
perquè García torni al Fraikin, club en el 
que hi va militar 13 temporades des de 
les categories inferiors. “Tornar a for-
mar part del Fraikin és un somni fet 
realitat; des del dia que vaig marxar 
sempre he tingut l’objectiu de tornar 
al club de la meva vida”, explica García, 
qui afegeix que “durant els tretze anys 
que vaig estar al BMG vaig poder jugar 
al primer equip, créixer com a jugador 
i com a persona i tenir experiències a 
diferents clubs”, 

El llagostenc prové del CSM Bucuresti, 
on ha jugat aquesta temporada després 
d’una cessió d'uns mesos al Barça. A més, 
durant aquest set anys també ha jugat a 
l'Ademar León, al París Saint-Germain, al 
SC Pick Szeged i al KIF Copenhague.  

HANDBOL | Divisió d'Honor CLUB I JUGADOR HAN ARRIBAT A UN ACORD

ANTONIO GARCÍA ROBLEDO

csm bucaresti

MOTOR  EL CIRCUIT VA TORNAR ALS ANYS 60 DURANT TRES DIES

El festival Espíritu de Montjuïc, sota la pluja
El festival d'automobilisme Espíritu de Monjuïc va arribar diumenge al final després de 
tres dies de curses, espectacles i diversió per a tota la família, en què la pluja també hi va 
ser present. El Circuit de Barcelona-Catalunya va fer un salt en el temps i es va transformar 
en un circuit dels anys 60, on el motor es va barrejar amb homenatges a Charlie Rivel i Los 
Payasos de la Tele, concursos de bellesa de cotxes i activitats de conducció.

e. llanes (imatges solidàries)
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CULTURA
Gallecs al descobertEnrique Collado presenta el llibre 'Viva la Pepa'
Fins al 8 de maig es pot veure al cívic 
de Can Borrell una mostra del fotògraf 
Cesc Cudayol, que durant més de 
quatre anys ha recorregut centenars 
de quilòmetres de l'espai de Gallecs.

El mestre molletà Enrique Collado presenta aquest divendres a les 19 h 
a la Biblioteca de Can Mulà de Mollet el seu llibre Viva la Pepa, una obra 
publicada per Ediciones Leonalado, que recull amb relats curts i molt  
sentit de l'humor, frases fetes, refranys i dites populars del castellà.  
El lector podrà trobar fins a 800 refranys i 1.600 dites.

LITERATURA  L'AUTOR PARETÀ ALFRED LÓPEZ PUBLICA LA TERCERA ENTREGA DE LA COL·LECCIÓ 

'El listo que todo lo sabe' 
torna amb un llibre sobre sexe
PARETS DEL VALLÈS. D'on sorgeix 
que a les prostitutes també se les 
conegui com rameras? Quin és 
l'origen de l'expressió ser un viejo 
verde? Sabies que els Cornflakes 
es van inventar per evitar que els 
joves es masturbessin? Quina va 
ser la primera pel·lícula pornogrà-
fica de la història?

Fins a 240 preguntes com 
aquestes troben la seva resposta 
a Ya està el listo que todo lo sabe... 
sobre sexo, la nova entrega –la ter-
cera– de la popular sèrie de llibres 
de l’escriptor paretà Alfred López. 
Si en l’anterior volum (que va per 
la tercera edició), el pròleg el va 
escriure El Sevilla, cantant dels 
baixvallesans Mojinos Escozíos, 
en aquest cas corre a càrrec de la 
també mediàtica Celia Blanco, pre-
sentadora i directora del programa 
radiofònic dedicat a la sexualitat 
Contigo dentro de la Cadena SER 
i col·laboradora del diari El País 

amb la secció Mordiscos y tacones.
Les il·lustracions tornen a ser 

obra de la dibuixant tarragonina 
Marta Contreras, que s’encarrega 
d’elles des de la primera entrega, 
que ja ha venut més de 10.000 

arxiu

MEDIÀTIC  Alfred López també és conegut pel seu popular blog

exemplars i va per la sisena edició. 
El llibre, que promet ser un dels 

més venuts dels autors comarcals 
del proper Sant Jordi, serà presen-
tat dimecres a Parets, a un espai 
encara per confirmar.   

LA LLAGOSTA.  La primera edició 
del Concurs de microrelats i po-
esia de Sant Jordi a la Llagosta, 
que organitzen la Biblioteca i el 
col·lectiu Resistència Literària, 
ha rebut un total de 23 obres. En 

concret, s’han lliurat 18 microre-
lats a la categoria d’adults i un a la 
juvenil, per a persones d’entre 14 
i 17 anys. Pel que fa als escrits de 
poesia, se n’han presentat quatre 
a la categoria d’adults. 

23 obres al concurs literari 
de Sant Jordi de la Llagosta

El jurat del concurs, format per 
membres del col·lectiu Resistència 
Literària i de la Biblioteca, avalua-
rà durant aquesta setmana els tre-
balls. El premi per als guanyadors, 
que es donaran a conèixer el pro-
per 23 d’abril, a les 18 h, a la plaça 
d’Antoni Baqué, serà la publicació 
dels microrelats al segon volum 
del llibre Barricadas de papel y tin-
ta i, a més, un lot de llibres. 

Trobada d'alumnes 
dels cursos de català

El CPNL celebra 
l'any Pompeu Fabra

La Llagosta acollirà dissabte la 
12a Trobada d’alumnes dels Cur-
sos de català per a adults i dels 
participants del Voluntariat per 
la Llengua organitzats pel Con-
sorci de Normalització Lingüísti-
ca del Vallès Oriental. La trobada 
començarà a les 10 h, al Centre 
Cultural i està prevista una passe-
jada fins al Castell de Can Taiò. A 
les 13 h, hi haurà parlaments a la 
plaça d'Antoni Baqué i a les 13.30 
h, dinar al Parc Popular. 

Per celebrar l'Any Pompeu Fabra 
2018 aquest Sant Jordi a Mollet, el 
Consorci per la Normalització Lin-
güística organitza dos concursos, 
d'una banda, el de les paraules re-
lacionades amb l'excursionisme, al 
qual era molt aficionat Fabra. A la 
parada de Sant Jordi hi haurà una 
urna on dipositar aquests mots i 
entrar en un sorteig. També s'ha 
posat en marxa el concurs Carta a 
Pompeu Fabra, que també es po-
drà dipositar a l'urna de la parada.

Recital poètic per a tota la família amb 
Josep Pedrals a la Biblioteca de Montornès
La Biblioteca de Montornès acull dimecres 18 d'abril (de 17.30 a 
18.30 h) el recital poètic titulat El poema de la vaca amb Josep Pe-
drals, qui explicarà, d'una manera juganera i potent, com la poesia 
neix de les ganes de cantar i creix amb l'espectacle d'imatges que sug-
gereixen les paraules: des del joc al misteri. L'activitat és gratuïta i 
està adreçada a tota la família.

La Biblioteca de la Llagosta orga-
nitza dijous (19 h) la presentació 
del llibre Asja. Amor de direcció 
única, de Roser Amills, amb la pre-
sència de l'autora. L'obra explica 
la història d'Asja Lacis, directora 
teatral i pensadora letona, tam-
bé coneguda per la seva relació 
sentimental amb el filòsof Walter 
Benjamin.

LITERATURA

LLENGUA

Tast literari de 
l'autor guatemalenc 
Augusto Monterroso

Tertúlia sobre 
l'obra 'Asja. Amor 
de dirección única'

La Biblioteca de Can Rajoler 
de Parets organitza dimecres 
(18.30 h) una activitat per par-
lar de l'obra de l'escriptor gua-
temalenc Augusto Monterroso, 
conegut pels seus relats breus i 
autor de llibres com La oveja ne-
gra y demás fábulas. L'acte, amb 
el títol Picardies literàries, anirà  
a càrrec de Montse Bretones.
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Concert homenatge a 
Pere Solsona, 'el mestre 
del rock' a Sant Fost

SANT FOST. La plaça de la Vila aco-
llirà dissabte (de 20 h a 1 h) un 
concert d'homenatge a Pere Sol-
sona (Pere Rock), que era conegut 
com "el mestre del rock'n'roll a 
Sant Fost" i que va morir el pas-
sat novembre.

Pere Solsona és sinònim de 
rock, i d'aquí que tres bandes de 
rock'n'roll (dues d'elles amb in-
tegrants santfostencs) s'ajuntin 
aquest cap de setmana per home-
natjar-lo: La Trempada (l'única 

de fora, de Martorell), Tayo i Via 
Crucis. També hi haurà una jJam 
session a càrrec dels amics de 
Pere Solsona.

"El més gran del poble"
"Tots els amants del rock'n'roll 
a Sant Fost coneixien el Pere 
Solsona, principalment als 60 i 
70", així ho assegura el seu amic 
Paco Martín, un dels organitza-
dors del concert, que defineix Sol-
sona com "el més gran del poble 

MARTORELLES. El Festival Brun-
zit de Martorelles escalfa motors 
aquest divendres amb l'embrun-
zida al bar La Cúpula de Sant 
Fost, principal col·laborador del 
festival, amb una festa en la qual 
presentarà nou disc el grup va-
llesà PinkPoni i, seguidament, 
clourà un DJ sorpresa. L’accés, 
d’aforament limitat, serà gratuït, i 
tothom que tingui l’entrada com-
prada del Brunzit 2018 abans del 
mateix divendres a les 19 h, tin-
drà una cervesa estrella gratuïta.

Les entrades del festival, que es 
farà el proper 12 de maig a la ma-
sia de Carrencà de Martorelles, es 
poden adquirir des del web brun-

zit.com per 8 euros.
Els PinkPoni, després d'una 

necessària revisió del format del 
grup després de la marxa de l'an-
terior cantant, decideixen tirar 
endavant el projecte amb un EP 
amb sis temes amb els mateixos 
clarobscurs, paisatges elèctrics, 
guitarres contundents i bases 
rítmiques que ja es proposaven 
en el seu primer treball. El com-
ponent més punk del primer disc, 
es transforma en un tarannà més 
polític i reivindicatiu amb temes 
com La Frontera i Octubre, en re-
ferència a la cridi dels refugiats i 
als esdeveniments de l'octubre de 
2017 a Catalunya.  i

El Brunzit escalfa 
motors a La Cúpula 

la voz kids

MÚSICA  LA JOVE PARETANA VA QUEDAR ELIMINADA EN LA FASE DE LES BATALLES

MÚSICA  EL GRUP PINKPONI HI ESTRENARÀ DISC ROCK  VA MORIR EL NOVEMBRE I ARA ELS SEUS AMICS EL RECORDEN AMB ROCK'N'ROLL

EL CARTELL

NEREA GONZÁLEZ

Nerea González acaba el seu 
camí al programa 'La Voz Kids'
PARETS. Dilluns, la paretana Nerea 
González va tancar la seva partici-
pació en el programa de Telecinco  
La Voz Kids. Després d'interpretar 
Contigo de Joaquín Sabina, el coach 
del seu equip, Antonio Orozco, es 
va decidir pel seu company Juanfri.

Ara ja està capficada amb els 
exàmens de 3r d’ESO, però no 
oblida el seu pas per La Voz Kids. 
"Ha estat una experiència molt 
xula", afirma: "m’ho he passat 
molt bé i he après molt, sobre-
tot a fer harmonies vocals i a ac-
tuar davant de tant de públic". 
A més, assegura que l'ha ajudat "a 
estar més segura sobre un esce-

pel que fa al rock'n'roll". En 
aquells anys, Solsona comprava 
vinils i quedava amb gent a casa 
per sentir-los plegats, i així fer 
arribar la música rock als seus ve-
ïns. Martín també recorda que els 
portava als concerts de rock: "era 
com un pare". i s.c.

nari". "Abans em costava molt, 
em feia molta vergonya”, afe-
geix. De fet, no s’atrevia a cantar 
“ni per a la gent més propera”.

Ernesto Briceño, director del 
CEM Maria Grever, on Nerea cur-
sa estudis de cant, piano i saxo, 
recalca que treballen molt el fet 
que “baixin dels núvols, per-
què aquest programa no deixa 
de ser un talent show. I com a 
tal, té coses bones però també 
dolentes”. Per a Briceño, el més 
important és aprendre a gestio-
nar les emocions, perquè són molt 
joves. I cal que també en sàpiga la 
família. i j.ribell

Directes a la plaça de la Vila, dissabte 

El celler de Carrencà de Martorelles va acollir dissabte la segona edició del  
festival feminista de música Carrancà Cony. Un festival en què els concerts -com 
el de la foto, del grup Pasquines- no van ser els únics protagonistes. També es va 
aprofitar com a eina de difusió de la manca de grups femenins en els principals  
festivals de música d'arreu amb el documental Las que faltaban, del grup 
Mafalda, i amb altres activitats durant la nit. maRc BaRRIO martorelles

Música i reivindicació al Carrancà Cony
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arxiu

TEATRE  UN THRILLER PLE DE COMÈDIA AMB DETECTIUS

SANT FOST. Dissabte és dia de tea-
tre a Sant Fost. Fins a les 19 h pas-
saran cinc grups infantils per l'es-
cenari de l'Ateneu en el marc de 
la 15a Mostra de Grups Infantils 
Amateurs de Teatre de Catalunya, 
que organitza el Teatre Segle XX i 
la Federació de Grups Amateurs 
de Teatre de Catalunya. L'entrada 
és gratuïta per a totes les funcions.

A les 12 h engegarà la mostra 
amb La història interminable del 
grup Gominola de Moià. La segona 
obra (13 h), El club dels lladres, la 

farà el Sol Solet de Campdevànol.
Tot seguit (14 h) serà l'hora del 

dinar. Es prepararan taules entre 
la sala d'exposicions i la sala de 
plens, o, si fes molt bon temps, 
es posarien a la plaça de l'Ajun-
tament. El dinar serà gratuït per 
a tots els participants i organitza-
dors de la mostra, unes 170 per-
sones aproximadament. A més, el 
Teatre Segle XX organitzarà acti-
vitats i jocs dirigits als nens per a 
després de dinar i abans que ar-
renqui la següent actuació.

Sant Fost acull la mostra de 
teatre infantil de Catalunya

A la tarda, el grup Deixalles 81 
de Sant Feliu de Codines repre-
sentarà l'obra Cookies (16 h), els 
seguirà el grup Centre Parroquial 
Monistrol de Calders amb La casa 
de la psicòloga (17 h), i el grup 
santfostenc Teatre Segle XX clourà 
la mostra amb L'art de riure.

La Marisol Juan, directora 
del Teatre Segle XX, explica que 
aquesta mostra vol "potenciar 
el teatre com a cultura" i també 
pretén "que els pares portin la 
canalla a veure teatre". 'Sota la catifa', a Can Rajoler

INVESTIGACIÓ  Els detectius intentaran esbrinar d'on surt la sang de la catifa

PARETS. El teatre Can Rajoler gau-
dirà diumenge (18.30 h) de l'obra 
Sota la catifa, escrita per Jordi 
Calafí i Alexis Garcia, dirigida per 
Oscar Molina i produïda pel Tea-
tre Gaudí. L'entrada es pot com-
prar a ticketea.com per 15 euros.

La troballa de sang en un hotel 
per part de tres detectius arrenca 
la investigació sobre la qual gira 
aquest thriller en clau de comè-
dia. Els intèrprets Jordi Cadellans, 
Ramon Rodino, Miquel Sitjar i 

Raül Tortosa també representa-
ran un retrat proper i costumista 
de la societat actual.

Tot plegat comença quan Me-
dina, un home elegant d'uns cin-
quanta anys i professor dels de-
tectius, cau a terra moribund en 
una habitació d'un luxós hotel. 
Hores més tard, els detectius, van 
a buscar el seu professor a la seva 
habitació i troben l'habitació regi-
rada i, a sota de la catifa, hi desco-
breixen taques de sang.  

'La Broma' és llagostenca
LA LLAGOSTA. El grup musical infantil La Broma, format per quatre joves 
llagostencs (dos nois i dues noies), presenta dissabte (12 h) al Centre 
Cultural de la Llagosta el seu espectacle Aprenem junts. Es tracta d'un 
show adreçat als més petits, que trobaran un espai on, entre d'altres, 
podran aprendre les vocals amb la cançó Las vocales que el grup ha 
publicat a YouTube fa només una setmana i que ja té més de 700 re-
produccions. Les entrades, que tenen un preu de cinc euros, es poden 
comprar a l'espai cultural la Carpa (carrer de les Escoles, 38) i a l'esta-
bliment Foto Estudio Damián (carrer de Santa Teresa, 16).  

MOLLET. Aquest divendres (21.30 
h) arriba al Centre Cívic de Can 
Pantiquet una nova projecció de 
The Picture Show Cinefòrum: 
From Dusk Till Dawn (Robert Ro-
driguez, 1996). L'entrada a l'acte, 
que organitza AMAM i Club de rol 
Inner Circle, és gratuïta.

Cinefòrum a
Can Pantiquet

LA 15a MOSTRA DE GRUPS INFANTILS AMATEURS DE TEATRE DE CATALUNYA ARRIBA DISSABTE
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dissabte 14

diumenge 15

divendres 13

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

Seguirà aquesta inestabi-
litat, clàssica a la prima-
vera, amb pluges a partir 
de migdia  i temperatures 
més baixes.

Pluges de matinada i 
alguns ruixats febles i 
dispersos la resta del dia. 
Temperatures un xic més 
altes.

Restes de núvols al matí, 
però el cel s'aclarirà al 
llarg del dia amb una 
clara pujada de les tem-
peratures màximes.

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

DIJOUS, 5 20ºC 9ºC  15ºC          -            35 km/h SE

DIVENDRES, 6 19ºC 8ºC  17ºC         0,2          24 km/h SE

DISSABTE, 7 18ºC 12ºC  16ºC         0,2          40 km/h E

DIUMENGE, 8 15ºC 11ºC  13ºC         3,2          21 km/h NNW

DILLUNS, 9 19ºC 9ºC  15ºC         1,2              39 km/h SSW 

DIMARTS, 10 16ºC 6ºC  14ºC         8,6          34 km/h SSW

DIMECRES, 11  14ºC 9ºC  13ºC        33,4         56 km/h ESE

OBRES I SERVEIS SL

OBRES I MANTENIMENTS
PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES

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

“La tranquilitat de 
treballar amb 

professionals quali�icats”

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

MOLLET / MARTORELLES. La 40a Trobada de Co-
lles de Ball de Gitanes de Mollet va coincidir 
diumenge amb una nova ballada de l'Agrupa-
ció Ball de Gitanes de Martorelles. I ambdós 
esdeveniments van haver de canviar de loca-
lització per les previsions de pluja.

Per una banda, al Mercat Vell molletà -esta-
va previst fer-ho a la plaça Prat de la Riba-, hi 
van ballar durant tot el matí les entitats Gita-
nes Ripollet, Antics Dansaires de Cerdanyola, 
Gitanes Santa Eulàlia de Ronçana, Germandat 
de Polinyà, Ball de Gitanes la Llagosta, a més 

de l'agrupació local, Ball de Gitanes de Mollet.
Per l'altra banda, a l'Envelat -estava previst 

que el ball fos a la plaça El·líptica de Can Sun-
yer- van actuar les colles de Cerdanyola, Ca-
novelles, Llinars, Montmeló, a més de la colla 
martorellenca. i

Diumenge de ball de gitanes al Baix Vallès

m.b. marc barrio

MOLLET El Mercat Vell va acollir la 40a Trobada de Colles de Ball de Gitanes MARTORELLES La pluja va fer que l'esdeveniment se celebrés a l'Envelat

FOLKLORE  PETITS I GRANS VAN TORNAR A PARTICIPAR DELS BALLS DE GITANES DE MOLLET I MARTORELLES

SANT FOST. L'empresa vigatana 
Eix Media porta diumenge a la 
plaça de la Vila de Sant Fost el 
Mercat dels Olis i Vins nous, amb 
paradetes dedicades a aquests 
dos productes novells que vénen 
de municipis d'arreu de Catalu-
nya. Serà durant tot el matí.

Es podran trobar els productes 
Denominació d'Origen Alella del 
celler Serralada de Marina, els 
vins Alquímia elaborats per Car-
les Sánchez amb el suport d'Alella 
Vinícola, l'oli de Pau i l'oli Canyal 
(Empordà), l'oli i el vi del celler 

Can Pereclara de Calonge, l'oli de 
l'Avi Jaume (d'oliva verge extra 
de l'Empordà), l'oli Molí de Ro-
cafort de Vallbona (DOP Les Gar-
rigues), l'oli Agroli amb les seves 
varietats empordaneses i el Molí 
de Can Gibert, de l'Anoia. També 
hi haurà el vi del celler Vinya Ca-
nyal i el de la marca Empordàlia, 
així com diversos vins generosos 
en bóta, a més de ratafia.

A més, l'oferta gastronòmica 
la completaran altres productes 
com formatges artesans amb oli, 
pa de vi i d'oli i conserves en oli. 

Olis i vins d'arreu de 
Catalunya, a Sant Fost

EL MERCAT DELS OLIS I VINS NOUS SE CELEBRA DIUMENGE 14a edició de la 
calçotada d'IUSF
La 14a Calçotada Popular d'In-
dependents Units per Sant Fost 
(IUSF) és diumenge. És gratuït 
per als menors de 8 anys; 10 
€ fins als 16 anys i 15 € per a 
la resta. A més de calçots hi ha 
carn a la brasa, beguda i postres.

GASTRONOMIA

POPULAR

Dissabte és dia
de 'potaje andaluz'
a Martorelles
La Unión Cultural Andaluza de 
Martorelles organitza dissab-
te  (14 h) un menjar popular a 
l'Envelat per als socis -es pre-
veu l'assistència d'unes 150 
persones de les 210 que formen 
l'associació-. Des de bon matí,  
dones de l'entitat prepararan el 
típic guisat andalús, que anirà 
acompanyat de pa i de postres.

MONTMELÓ. Els jardins de la To-
rreta acullen diumenge el quart 
Aplec de la Sardana de Montme-
ló,  organitzat per l'Ajuntament  i 
la Comissió de l'Aplec. A partir de 
les 11 h actuaran les cobles Ciutat 
de Girona i Jovenívola de Sabadell. 
Tot seguit es farà un dinar de ger-
manoramb tots els participants, i 
a la tarda (16 h) tornaran a actuar 
les mateixes cobles del matí i La 
Principal del Llobregat.

En aquesta edició, a més, s'es-
trenarà una sardana dedicada al 
municipi feta pel Mestre Jaume 
Cristau, amb el nom de Montmeló 
en dansa. Serà a la tarda. 

MONTMELÓ. El Centre Cultural La 
Torreta de Montmeló organitzarà 
dimarts (18 h) un nou curs de cui-
na -el tercer-, en aquest cas amb 
l'objectiu d'aprendre a elaborar 
pinxos originals. Els assistents, 
que s'hauran d'inscriure prèvia-
ment al mateix centre cultural 
-l'entrada costa 20 €-, realitza-
ran tres suculents pinxos en les 
dues hores de taller: una tartaleta 
d'amanida, un tàrtar a la catalana 
i un xarrup d'alvocat amb tomà-
quet i anxova. 

L'organització contempla fer 
una segona sessió l'endemà se-
gons el nombre d'inscrits.

Arriba el 4t Aplec 
de la Sardana de 
Montmeló

Tota mena de
pinxos originals al 
taller Masterpinxo

Mollet i les dues 
rodes van lligades
Fins al 31 de maig es pot visitar 
al Lledoner l'exposició Mollet a 
dues rodes, un segle de fotogra-
fies, que mostra l'estreta relació 
que ha tingut Mollet amb el món 
de la bicicleta i la motocicleta al 
llarg del segle XX.

FOTOGRAFIA

Martorelles obre
les inscripcions 
per a la caminada
L'Ajuntament de Martorelles ja 
ha obert el termini d'inscripció 
per a la caminada popular que 
es farà el pròxim 27 de maig. 
Com a novetat, el recorregut 
llarg pujarà fins al turó de Cas-
tellruf -a Santa Maria-.

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

Actua al Centro Dramático Nacional

–Estàs representant l'obra Acas-
tos. ¿Para qué sirve el teatro?. 
Per què creus que serveix?
–El principal objectiu hauria de 
ser reivindicatiu, treure els temes 
de la societat i que es fes crítica 
social, però no es deixa. Encara 
que diguem que tenim llibertat 
d'expressió...
–Però l'obra és reivindicativa.
–No directament, però sí que ex-
pliquem que una part de l'art 
està polititzat i els polítics volen 
controlar l'art per poder manipu-
lar-lo. Aquesta obra reivindica la 
filosofia i és un debat filosòfic so-
bre què és el teatre a partir de què 
és l'art, la moral i l'ètica. Busquem 
que la gent es pregunti què és per 
a cadascú l'art o el teatre.
–Què és l'art per a tu?
–Una via d'expressió de l'espècie 
humana i una via per millorar la 
comunicació. Al llarg de la història 
sempre s'ha volgut deixar petja-
da a la societat. La majoria de les 
coses que han perdurat han sigut 
obres d'art: arquitectures, escul-
tures, pintures rupestres, obres...
–Com vas entrar a formar part 
d'Acastos?
–A través d'una audició. Una noia 
que vaig conèixer en un curs a Lon-
dres em va avisar, vaig enviar el 
meu material i em van convocar a 
una audició a Madrid al teatre Ma-
ría Guerrero -on es fa l'obra-. Érem 
25 actors i ens van agafar a 5.
–Però a l'obra sou 6 actors...
–Sí, també hi ha una actriu més 
coneguda a Madrid, Carmen Gu-
tiérrez, que fa de Sócrates, la 
mestre. La resta som cinc joves 

menors de 25 anys, els deixebles, 
i cadascú fem un filòsof diferent. 
Plató, Acastos, Dexímenes, Callis-
tos (el personatge del Ricard) i 
Mantias.
–Per què hem de veure l'obra?
–Perquè transmet un missatge i et 
fa pensar, i això costa trobar-ho al 
teatre. A mi com a actor m'agrada, 
perquè la gent pensarà, reflexio-
narà i surten molts punts de vista. 
No és una obra perquè t'oblidis 
de la teva vida o per fer-te riure, 
sinó que hi ha una base molt més 
profunda de reflexió i l'objectiu és 
que la gent surti del teatre parlant 
sobre l'obra.
–A la sèrie de Betevé Oh My 
Goig, que dilluns va estrenar la 
seva segona temporada, també 
feu pensar. En aquest cas, als 
joves.
–Hi ha molta reivindicació femi-
nista, perquè és molt necessària, 
perquè encara a dia d'avui no hi ha 
igualtat en molts nivells, com per 
exemple l'exploració o la mastur-
bació. Hi ha una ONG (Centre Jove 
d'Anticoncepció i Sexualitat) i psi-
còlegs sexuals darrere de la ficció. 
Hem d'obrir ments parlant d'inter-
sexualitat, transexualitat o bisexu-
alitat, i per això s'està posant la sè-
rie en instituts i en casals de joves.
–Pots avançar alguna novetat 
de la segona temporada?
–En les sessions als instituts 
d'aquesta temporada, s'ofereixen 
dos tipus de finals dels capítols 
als adolescents. Hi ha enregis-
trats dos finals a cada capítol: el 
final que va en contra de l'ètica i la 
moral, i el que és socialment més 

acceptat. Primer es reflexiona de 
com els agradaria als alumnes que 
acabés, i després es projecten els 
dos finals.
–No es pot parlar de la teva car-
rera com a actor sense esmentar 
La Salvación. Què va significar?
–Va ser el primer projecte de cine-
ma que em va donar un paper im-
portant. Vaig entrar com a perso-
natge secundari, però van fer uns 
canvis de guió i vaig passar a ser 
el coprotagonista, que això passa 
molt poques vegades. Vaig pensar: 
"s'han alineat els astres". Al final, 
vaig ser precandidat als Goya com 
a actor revelació i candidat als 
Gaudí com a actor protagonista. 
Va ser molt guai fer de vampir, te-
nir poders i estrenar a Sitges.
–No és un festival qualsevol.
–No, és el festival més important 
d'Espanya, i un dels cinc més im-
portants d'Europa. Vaig anar amb 
la directora a Sitges, perquè sóc 
molt friki: era la primera vegada 
que tenia una pel·lícula al festival i 
havia d'aprofitar-lo al màxim.
–Com ho recordes?
–El dia de l'estrena vaig dir "sóc 
actor!". Plovia com si fos la fi del 
món, però hi era tota la meva fa-
mília, els amics del poble, la colla 
de festa major, de la universitat, 
de l'institut i els amics de la pro-
fessió. La meitat de la sala era gent 
que venia per mi i quan vaig entrar 
tots van cridar el meu nom. Sem-
pre que estic malament penso en 
aquell dia, perquè sé que és pràc-
ticament impossible repetir-lo: hi 
ha gent que va perdre curro per 
venir a l'estrena.   serGio carrillo

“Una part de l'art està 
polititzada i els polítics 
volen controlar l'art per 

poder manipular-lo”

gonzalo sanguinetti

Perfil

Tinc 23 anys. Sóc de Santa Maria de Martorelles. El Teatre Segle XX de Sant 
Fost va ser un dels primers llocs on vaig fer teatre. Fins diumenge actuo 

a la sala Princesa del teatre María Guerrero de Madrid en l'obra 'Acastos. 
¿Para qué sirve el teatro?'. També faig d'Andrés a la sèrie 'Oh My Goig'.

ENTREVISTA
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    Octaaph 
Cia. Les Contes d'Asphaldt (Ranst / Bèlgica) 
Tècnica: Titella gegant articulat 
Ds 12 h i 18 h; Dg 11.30 h i 17 h. Durada: 45 minuts
Espectacle familiar itinerant
Recorregut: c. St. Vicenç, pl. Prat de la Riba, c. la Pau, rbla. 
Balmes, pl. Catalunya, c. Barcelona i pl. Prat de la Riba

Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès / Barcelona) 
Instal·lació de gran format / Passis de 15 minuts
Espai on muntar, manipular i desmuntar titelles.
(Públic Familiar). Preu: 1 €
Dv 18.30 h a 20 h Ds 11 a 14 h i 17 a 20 h 
Dg 11 a 14 i 16 a 18 h
Plaça d'Europa

Altres activitats de la Cia Galiot Teatre

Els carrers molletans seran els primers que vegin el nou titella 
gegant articulat de la companyia belga Les Contes d'Asphaldt, 
i el lloc on enregistraran el vídeo promocional de l'espectacle. 
El grup ha decidit fer l'estrena mundial a Mollet. Tot plegat es 
tracta d'un esquelet d'ocell que aprendrà a volar novament du-
rant el recorregut. Octaaph està dissenyat com un show itinerant 
amb petites interpretacions fixes, visuals i atractives, seguint el 
mateix estil que els anteriors i exitosos espectacles que ja han 
presentat a la mostra: Ottfriedt (2014) i Odil (2016). El primer 
era l’esquelet d’un drac adormit en un carro que treia foc pels 
queixals. El segon, un esquelet entremaliat amb forma humana 
passejat per una dona sortida d'un autèntic conte de fades.

Ja són 24 anys dedicats al món de les arts escèniques 
dels titelles per part de la companyia molletana Galiot 
Teatre, 12 edicions de la Mostra Internacional de Ti-
telles de Mollet i 8 anys oferint instal·lacions de gran 
format dedicades a l’art dels titelles on el nen té un 
paper actiu i és el protagonista. La sèrie de grans ins-
tal·lacions la va obrir Cal Titella el 2010: 250 metres 

quadrats de petits teatrets amb 150 titelles i 12 
tècniques de manipulació diferents per aprendre 
en família l’ofici del titellaire. El 2016 va ser el torn 
del Món Titella: una carpa de gran format on es re-

alitza un petit viatge per conèixer la cultura dels tite-
lles del món. A dins hi ha 6 petits espais individualitzats 

amb 32 finestres on s'hi troben més de 50 titelles originals 
de tot el món i es poden manipular molts d’aquests armaris i 

finestres per conèixer diferents tècniques de manipulació amb di-
ferents mecanismes construïts amb fusta i ferro reciclat. I enguany s'ha 

estrenat, coincidint amb la MITMO, la tercera instal·lació: Munta Titella.

Estrena de l'espai on convertir-se en un fuster titellaire
Dijous de la setmana passada, Galiot Teatre va presentar Munta Titella al Cen-

tre Cultural la Marineta. Aquest nou espai titellaire ha estat tota la setmana 
exposat a la Marineta i aquest cap de setmana estarà a la plaça d'Europa per 
tal que infants i adults hi puguin jugar. Tot plegat té l'objectiu de fer que els 

infants se sentin uns fusters titellaires i muntin els seus propis titelles. Hi ha di-
verses figures de fusta (drac, elefant, girafa, ós...) per muntar amb cargols, així com categories diverses per nivells 
segons l'edat dels participants. A més a més, cal destacar que els materials emprats als tres espais són reciclats i així 
les instal·lacions titellaires donen una segona vida a mobles, fustes antigues, robes, aixetes i ferratges, entre d'altres.

Els infants ja poden 
ser els seus propis 

fusters titellaires, a 
l'espai Munta Titella

...més espectacles

Bestiolari casolà 
Cia. Micro Troupe (Barcelona)
Marionetes de fil (Edat +3 anys)
Dv 19 h; Ds 11-14 h i 17-20 h; Dg 11-14 h i 16-18 h
Parc de les Pruneres / Carpa Guinyol

Manca en las Dunas 
Teatro Saco de Huesos / A. Navarro (BCN)
Teatre visual i marionetes de fil (Edat + 7 anys)
Dv 19.30 h; Ds 11-14 h i 17-20 h; Dg 11-14 h i  
16-18 h Parc de les Pruneres / Carpa Putxinel·li

Un trocito de luna 
A la sombrita (Écija / Sevilla)
Teatre d'ombres, titelles i llanterna màgica
Dv 20.30 h i Ds 20.30 h (Edat +2 anys)
A la plaça Catalunya

Pipa Puppet show (anglès) 
Cia. La Puntual / Néstor Navarro (Catalunya)
Titella de guant
Ds 17 h a la Marineta
(Públic Familiar)

El Príncep Feliç 
Cia. La Cuentista (Barcelona/Chile)
Ombres xineses
Ds 11.15 i 16.30 h. (Edat +4 anys)
A la Marineta (Sala 1, exposicions)

Pipa, el titella meravella 
Cia. La Puntual / Néstor Navarro (Catalunya)
Titella de guant
Ds 11.30 h a la Plaça Catalunya (Edat +3 anys)

Inauguració de la Mostra
El Mollet Mullat arriba a l’interior 
d’una gran caixa i acompanyarà
l’inici dels espectacles i formarà 
part de l’espectacle de gran format 
itinerant del diumenge al migdia.
Dv 18 h Plaça Prat de la Riba

Animalets 
Titella plana de 
sobretaula 
i actor a la vista 
(Edat +1 any)
Dv 18.15 h
Prat de la Riba

Carpa Món Titella 
Instal·lació de gran format
(Públic Familiar). Preu: 1 €
Dv 18.30 h a 20 h 
Ds 11 a 14 h i 17 a 20 h
Dg 11 a 14 h i 16 a 18 h
Plaça d'Europa

Instal·lació Cal Titella 
Espai lúdic i de creació 
amb titelles 
(Públic Familiar)
Ds 10.30 h a 13.30 h i 16 a 19 h
Dg 10.30 h a 13.30 h i 16 a 18 h
Mercat Vell
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Ferrer i Guardia, 21. Mollet del Vallès
(delante centro comercial esclat)

93 570 39 17 | 622 332 042
/Clinica Dental Adentis Mollet

ODONTOPEDIATRIA 
ORTODONCIA
La salud dental en las mejores manos

Las marionetas se cuidan,
por eso no tienen caries

    El Hambre de Arlequín 
Cia. Associazione Culturale la Bottega Teatrale (Itàlia)
Tècnica: Titelles de guant  
Edat recomanada: +4 anys
Ds 17.15 h i Dg 11.30 h Durada: 45 minuts
A la plaça Catalunya

    El Sol y el Girasol 
Cia. La Carreta Teatro (Alacant) 
Tècnica: Llum negra  
Edat recomanada: espectacle familiar
Ds 18.30 h i Dg 11.15 h A la Sala Fiveller Durada: 50 minuts
Preu: 2 €

    Mrs. Brownie
Cia. Teatre Un (Sant Martí de Tous/Barcelona)  
Tècnica: Espectacle musical amb muppet 
Espectacle per a adults
Ds 22 h al Mercat Vell Durada: 60 minuts
Preu: 5 €

Una família de gira�sols vivien feliços en un bell prat, gran i asso-
lellat. Tots eren encantadors: alegres, juganers i sempre amables. 
Tots menys un. Un gira�sol seriós que no reia mai i no xerrava amb 
ningú. Així comença aquest entranyable conte que tracta sobre el 
dret a ser diferent. Una imaginativa història plena de fantasia re-
alitzada amb la màgica tècnica del teatre negre i una fantàstica 
banda sonora original, que explica la història del Sol i el Girasol, 
dos disconformes personatges que finalment i gràcies a la solida-
ritat i complicitat d'uns ocellets molt entremaliats aconsegueixen 
complir els seus somnis. Un entranyable conte que parla de la di-
ferència i que farà a la MITMO la seva estrena a Catalunya. A més, 
la tècnica utilitzada (llum negra) també és una novetat que mai 
abans s'havia vist a les edicions anteriors de la mostra.

Història d’una diva de la música negra americana que es troba al 
final de la seva vida. Acompanyada del seu únic amic, un entra-
nyable pianista, i d’una jove cuidadora, Mrs. Brownie viurà els seus 
darrers dies entre el record i la nostàlgia que li encomanen les 
cançons que la van portar a l’èxit més esclatant. A mig camí entre 
la vida i la mort, passant constantment del somni a la realitat, Mrs. 
Brownie mirarà amb tendresa i humor la humanitat d’algú que, 
després de ser considerat un mite, ha d’afrontar el seu final com 
qualsevol altra persona. Mrs. Brownie és un espectacle musical on 
el Teatre Nu i la Laura Guiteras han decidit sumar esforços per a 
enriquir�nos mútuament. La companyia s'endinsa per primera ve-
gada en el món del teatre musical, i ho fa amb una de les actrius i 
cantants més interessants del país: la Laura Guiteras.

L'Associazione Culturale la Bottega Teatrale, del municipi italià 
de Fontanetto Po (regió del Piamonte), farà a la MITMO l'estrena 
a Catalunya d'El Hambre de Arlequín. Fins al moment, ja s'ha re-
presentat a països d'arreu del món com Suïssa, Bulgària, Mèxic, 
El Salvador, Guatemala o Tunísia, a més d'Itàlia. Es tracta d'un es-
pectacle que gira entorn de les màscares per tractar d'una forma 
divertida els personatges de la Commedia dell'arte, i on es repar-
tiran molts cachiporrazos, com és habitual a la tradició de titelles 
d'Itàlia. Un arlequí sempre famolenc haurà de fer front a diversos 
personatges -Pantalone, Brighella, Pulcinella, Colombina i Ba-
lanzone- per omplir la seva panxa buida. Durant els tres quarts 
d'hora d'espectacle, els assistents podran gaudir de protagonis-
tes humans i d'altres en forma de titelles de guant.

El lleó no em fa por 
Cia. Titelles Pamipipa (L'Anoia)
Titelles de sobre taula i teatre d'objecte
Ds 12.15 i 17.30 h (Edat 0-3 anys)
A la Marineta (Auditori)

La flauta màgica
Cia. La Paparra (Argentona / BCN)
Puppi sicilià
Ds 13 h (Edat 3-8 anys)
A Prat de la Riba

En la cadiera 
Viridiana C. Producción Teatral (Huesca)
Titelles actor a la vista i música directe
Ds 19 h (Edat +5 anys)
A Prat de la Riba

Rínxols d'ós 
Cia. La Cuentista (Barcelona/Chile)
Teatre de paper
Dg 11 i 16.30 h (Edat +3 anys)
A la Marineta (Sala 1, exposicions)

La Filomena va al riu
Cia. Pengim-Penjam (Vacarisses/BCN)
Titelles de taula
Dg 11.45 i 17.15 h (Edat 0-3 anys)
A la Marineta (Auditori)

Óssos del Pirineu 
Tutatus Produccions Teatrals 
(Cornellà de Llobregat/BCN)
Titelles gegants articulats
Dg 12 h. Espectacle familiar itinerant

El conte de la lletera 
Cia. Xip Xap
Titelles grans
Dg 13 h (Edat 2-10 anys)
A Prat de la Riba

El retorn dels putxinel·lis
Titelles Vergés (Vilanova i la Geltrú)
Putxinel·li tradicional català
Dg 18.15 h  (Públic Familiar)
A Prat de la Riba

Circulant 
LaSola Teatre (Marenyà/Girona)
Titelles de guant 
Dg 17 h (Públic Familiar)
A la plaça Catalunya
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MENÚ INFANTIL
� Tallarines a la Boloñesa.
� Sticks de pollo.
� Croquetas caseras.
� Butifarra con patatas.
� Postre de la casa
� Agua, refresco y pan

Y... TODOS LOS JUEVES
A PARTIR DE LAS 20 h

Primeros platos:
� Arroz cremoso mar y montaña.
� Canelones caseros de rustido gratinados 
 al horno con bechamel y queso Emmental.
� Ensalada César, pollo a la parrilla y su salsa.
� Xató con anchoas del Cantábrico 
 y romesco hecho en casa.
� Fussili en salsa Carbonara, yema de huevo
 y Grana padano.
Segundos platos a elegir:
� Lagarto ibérico a la parrilla con patatas
 y pimientos de Padrón.
� Morcillo de ternera estofado al estilo tradicional 
 y puré cremoso de patatas al azafrán.
� Cuartos de pollo a l'ast con patatas 
 y alioli.
� Manitas de cerdo sin faena con callos 
 de ternera estilo Casa Gerardo.
� Lubina fresca asada, sal Maldon y limón.
� Agua, vino tinto roble tempranillo 
 o blanco Macabeo Castilla, pan y postres

14 Y 15 DE ABRIL

¡Te esperamos!

Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

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

RESERVA TAULA

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

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

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

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

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

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

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

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

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

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles i Sant Fost

Els comerços i serveis de proximitat 
ELS TROBAREU A
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