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EN PORTADA

El 20% d'agents
de Mollet es
jubilaran entre
2019 i 2020

laura ortiz

L'Ajuntament ha obert dues convocatòries
de selecció per cobrir 10 places de policia
municipal i vol promoure l'accés de dones
al cos, que actualment suposen el 13,43%
MOLLET. Entre aquest any 2019 i el
2020 el cos de la Policia Municipal
de Mollet perdrà gairebé un 20%
dels agents per jubilació. L'entrada
en vigor del decret llei 1449/2018
que permet la jubilació dels policies locals a partir dels 60 anys provocarà una allau de baixes del cos,
que actualment compta amb una
plantilla amb 73 places d'agents,
de les quals estan cobertes 67. Així
doncs, segons les previsions del
cap de la Policia Municipal, José
Francisco Muñoz, enguany seran
vuit els agents que s'acolliran a la
jubilació anticipada, mentre que
l'any vinent en seran cinc més.
"Aquest decret ens condiciona i
suposarà que en dos anys perdrem 13 agents", explica Muñoz.
Per solucionar aquesta pèrdua
d'efectius, l'Ajuntament de Mollet
ha obert a principis de març dues
convocatòries públiques de selecció per cobrir 10 places d'agent,
vuit de lliures a les quals es pot
presentar qualsevol persona que
compleixi els requisits, i dues d'interadministratives, és a dir, a les
quals poden aspirar agents d'altres policies locals.
Aprofitant el procés selectiu, el

Com accedir a una
plaça de policia?
PER PODER ENTRAR EN EL PROCÉS DE
SELECCIÓ OBERT PER L'AJUNTAMENT
cal tenir 18 anys; una alçada d'1,60 m
i 1,65 m en dones i homes respectivament; tenir la nacionalitat espanyola, disposar del graduat escolar
i tenir els carnets de conduir A2 i B,
entre altres requisits. Cal inscriure's
al procés abans del 25 de març. Un
cop s'entra en el procés, els aspirants
hauran d'aprovar una primera fase
d'oposició amb proves de català,
de coneixements culturals, teòrics,
pràctics, una prova física i un
psicotècnic. Un cop superada aquesta
fase, s'ha de fer un curs de 1.350
hores, que començaria al setembre,
a l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya –l'Escola de Policia– i un
cop aprovat, estar durant 12 mesos en
pràctiques al cos local. Un procés que
s'allarga, en total, uns dos anys.

OBRIR LES PORTES A LES DONES POLICIA
Per vocació, per treballar per a les
persones, per l'atenció al ciutadà. Diverses poden ser les motivacions per
exercir com a policia local. En el cas
de la Maite (a l'esquerra de la imatge),
de 44 anys, les ganes de "contribuir
a millorar la vida dels altres" la van
empènyer ja fa 15 anys a convertir-se
en agent. Tot i haver estudiat
Història de l'Art i haver treballat com
a dissenyadora, va decidir fer el pas

quan els criteris d'alçada van canviar
i va poder presentar-se a les proves.
Sobre la seva condició de dona, la
Maite considera que homes i dones
aporten les mateixes capacitats, però
creu que "la nostra naturalesa fa que
siguem més polivalents i tinguem
més capacitat per aguantar la
pressió", diu. "Tenim molta capacitat
d'adaptar-nos als canvis i es treballa
bé amb nosaltres", opina.

Pel que fa a la Jessica (a la dreta),
la professió de policia és totalment
vocacional. "Des de ben petita tenia
claríssim que volia ser policia",
explica. De fet, amb només 35 anys
ja en fa 15 que és agent. "M'encanta
la meva feina", assegura. Elles són
dues de les 9 dones que a hores
d'ara formen part de la plantilla
de la Policia Municipal, que té
un 13,43% de presència femenina.

consistori molletà vol promoure
l'accés de les dones al cos municipal. "Com a administració pública hem d'intentar que hi hagi
paritat al cos. No podem aplicar una discriminació positiva,
però sí que podem promoure
que s'hi presentin més dones",
indica Muñoz, qui apunta que en
el darrer procés de selecció per
a places d'agents, que es va fer
el 2016, només el 9,5% d'aspirants van ser dones. "En aquest
nou procés volem incrementar

aquest percentatge", diu.
Actualment, dels 67 efectius, 9
són dones i 58 són homes, dades
que representen un 13,43% i un
86,57%, respectivament. D’aquest
total de 9 dones al cos, 4 ocupen
càrrec amb funcions de comandament (caporal) i representen un
40% d’aquest grup. La distribució
per funcions de les dones dins la
Policia Municipal de Mollet "és
totalment diversificada i es troben en llocs com patrulles de
seguretat ciutadana i trànsit,

l'oficina de denúncies, la sala
de comunicacions i l'àrea de
suport administratiu i recursos
humans", assegura el cap de la
policia molletana.
Pel que fa a l'actual plantilla,
Muñoz assegura que és un nombre
"apropiat" per donar un bon servei a la ciutat i recorda que, a banda dels agents, es compta amb dos
agents cívics en plantilla i personal
administratiu que permeten que
"els policies es dediquin a fer de
policies", conclou. i laura ortiz
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SOCIETAT

Mollet pren mesures contra la processionària

Ple del Consell d'Infants a Mollet

L’Ajuntament de Mollet ha posat en marxa un seguit de mesures per
evitar la proliferació d’erugues de processionària i impedir que entrin
en contacte amb la població. Aquestes actuacions preventives es duen
a terme tot i que, segons el consistori, el nivell de la plaga es força baix
a Mollet en comparació amb les zones boscoses i de pins de l’entorn.

Diumenge (12 h) se celebra el Ple del Consell
dels Infants de Mollet a la sala de plens de
l'Ajuntament. Enguany, han treballat sobre
l’alimentació sana i saludable, i hi participen
alumnes de 5è i 6è de primària de la ciutat.

EQUIPAMENT ES TRACTA DE LA SEGONA OBRA AMB UNA INVERSIÓ MÉS ALTA DURANT AQUEST MANDAT, DARRERE DEL BARRI ANTIC

El nou parc del Sot d'en Barriques
s'obrirà a la ciutadania diumenge
s.c.

PARETS. Els ciutadans de Parets

podran gaudir, a partir de diumenge al migdia, del nou parc del Sot
d'en Barriques, que s'obrirà a partir de les 12 h i que encendrà les
llums i les fonts de colors perquè
els veïns les gaudeixin per primera vegada al voltant de les 19 h.
Amb 1,4 milions d’euros pressupostats, es tracta de la segona actuació més important a nivell d’inversió de l'actual mandat, només
superada per les diverses fases de
reordenació vial del Barri Antic,
que sumen 1,7 milions.
El parc compta amb diversos espais. Per una banda hi ha elements
de joc adaptats a infants amb dificultats físiques i espais de joc i
lleure diferenciats per edats. També hi ha una zona de pícnic, amb
un bar i una graderia, i un indret
destinat a una aula oberta polivalent. Pel que fa al mobiliari urbà,
al Sot d'en Barriques es poden
trobar bancs lineals i cadires amb
agrupacions, així com cadires individuals disposades en els diferents

Durant la campanya

NO S'INAUGURARÀ
NI ES FARAN ELS
ACTES PREVISTOS

A PUNT Alguns dels elements del nou parc del Sot d'en Barriques
recintes i bosquet, sota els arbres,
en zones de tranquil·litat i ombra.
De fet, els arbres van generar
una polèmica l'estiu passat, després que se'n talessin una trentena. L'Ajuntament, però, va assegurar aleshores que preveien que al
parc hi hagués uns 167 arbres.

Amb el parc a punt d'estrenar-se, l'alcalde, Francesc Juzgado, diu que "es tracta d’un nou
pulmó verd per al nostre poble,
un parc central del qual podran
gaudir totes les paretanes i els
paretans que ho desitgin". L'objectiu del govern local amb aquest
nou espai és que, per la seva ubicació, ajudi a vertebrar la connexió
entre l'Eixample i el Barri Antic i
a eliminar la idea de separació entre les dues parts del poble.

Un procés participatiu

Un dels espais del nou parc va sorgir d'un procés participatiu en el

El govern de Parets finalment no farà
inauguració oficial ni la festa per obrir
el Sot d'en Barriques, per l'impediment
de la Llei Orgànica del Règim Electoral, que no permet actes d'aquest tipus
durant la campanya, en aquest cas,
de les eleccions generals del proper
28-A. Sumem Esquerres i Ara Parets
ja havien demanat a la Junta Electoral
i al govern local la suspensió de l'acte
institucional per no utilitzar-ho com a
"propaganda electoral".

qual van votar gairebé 2.900 paretans. Es tracta de jocs i aigua, una
proposta que respon a un caràcter
lúdic i d’entreteniment i que permet la polivalència de l’espai central amb sortidors d’aigua intermitents pensats com a espai d’oci
i joc que pugui esdevenir, alhora,
escenari per a activitats culturals
o de lleure. La proposta també
està marcada per la presència al
parc de grans estructures en l’espai d’oci, on hi haurà una tirolina i
un gran tobogan, així com diversos
sortidors d’aigua. sergio carrillo

TRANSPARÈNCIA

Quatre webs
municipals
reben el Segell
Infoparticipa
BAIX VALLÈS. Mollet, la Llagosta,
Montmeló i Martorelles són els
quatre municipis baixvallesans
que van recollir dimecres a la
tarda el Segell Infoparticipa, que
reconeix les bones pràctiques i la
transparència dels webs de les administracions locals. A partir dels
52 indicadors establerts pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
UAB (LPCCP) partint de la Llei de
Transparència, el Segell Infoparticipa s’atorga a les poblacions que
obtenen més indicadors positius.
En total s'han premiat 32 ajuntaments dels 947 que hi ha a Catalunya i Mollet ha estat distingit
amb la puntuació màxima (100%),
Martorelles amb un 92,31%, i
la Llagosta i Montmeló amb un
90,38%. Pel que fa als municipis
del Baix Vallès que no han rebut el
distintiu, Parets i Montornès han
assolit un 50% dels indicadors,
Sant Fost un 40,38% i Santa Maria
de Martorelles un 25%.
L’acte de lliurament va tenir
lloc a la sala d’actes del Rectorat
de la UAB amb la intervenció, entre altres, de la rectora de la UAB,
Margarita Arboix, la professora de
periodisme i directora del LPCCP
Amparo Moreno, i el secretari de
Transparència i Govern Obert de
la Generalitat, Jordi Foz.
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SALUT LA INAUGURACIÓ VA SER DIJOUS A L'HOSPITAL DE MOLLET
fsm

OBRES LES OBRES AVANCEN SEGONS LA PREVISIÓ INICIAL

La plaça Sant Jordi, 100%
accessible a partir del maig
s.c.

Una exposició sobre la sanitat catalana
La Fundació Sanitària de Mollet (FSM) acull l'exposició itinerant de La Unió
Un model de tots per a l'atenció sanitària i social per a tothom, amb què es
vol posar en valor el model sanitari català. La mostra està ubicada al vestíbul
d’Admissions de l’Hospital i en la inauguració de dijous hi van participar els
presidents de l’FSM, La Unió i la Mutualitat Socors Mutus de Mollet, l’alcalde
de Mollet, el director general de l’FSM i la directora general de La Unió.

Plantada d'arbres
contra el canvi
climàtic a Mollet

Arriba la 24a
setmana Joan Folch
de meteorologia

MOLLET. L'alumnat de Mollet parti-

MOLLET. El president de l'Asso-

cipa aquest divendres i dissabte en
la primera edició del projecte Planta'm. D’una banda, l’Escola Joan
Abelló acollirà divendres una plantada d’arbres i un taller de conscienciació a càrrec de Plant-for-thePlanet. I de l’altra, dissabte es farà
una plantada oberta a tothom a
l’avinguda de Rivoli, al costat de
l’aparcament del camp de futbol
Germans Gonzalvo, de 10 a 14 h.

ciació Catalana d'Observadors
Meteorològics (ACOM), Lluís Pujol, protagonitzarà dimarts a la
tarda (19 h) una conferència al
Casal Cultural de Mollet amb motiu de la 24 setmana Joan Folch
de meteorologia. Pujol parlarà de
l'ACOM, una xarxa de suport imprescindible per als presentadors
que informen del temps als mitjans de comunicació.

VISITA Josep Monràs i Mireia Dionisio amb els tècnics de l'obra
MOLLET. Les obres de reforma de
la plaça Sant Jordi avancen segons
la previsió i, per tant, a finals del
mes d'abril o principis de maig
haurien d'estar enllestides. "La
previsió era d'uns dos mesos i
mig i podem dir que anem amb
temps", va explicar dimarts la
primera tinenta d'alcaldia, Mireia
Dionisio, en una visita a les obres.
Dionisio va dir que la nova plaça "serà 100% accessible i, per
tant, se suprimiran totes les
barreres arquitectòniques que
hi havia fins ara". A més, es milloraran alguns aspectes de mobilitat,
principalment per a la gent gran, ja
que es tracta d'un espai molt utilitzat per als usuaris de la residència
que hi ha a l'entorn. També per a

les persones invidents o amb problemes visuals s'instal·larà un paviment tàctil. "Aquesta plaça era
en bona part de sauló i, per tant,
de terra, i el que fem és posar-la
tota de paviment, amb diferents
paviments, perquè es vegi una
plaça més maca i més accessible", va apuntar Dionisio.
La primera tinenta d'alcalde
també va assenyalar que "es vol
fer la plaça oberta a la vista de
Can Mulà i posarem bancs nous
i també una font nova". Tot el
mobiliari, per tant, serà nou.
El pressupost del projecte, totalment municipal, és d’aproximadament 112.000 euros, i surt
del procés participatiu Decideix
100.000 €. sergio carrillo

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

Dret de família i successions
Obligacions i contractes
Dret bancari
Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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TRIBUNALS NO HAURÀ D'INGRESSAR A LA PRESÓ PERQUÈ CAP DELS SEUS DELICTES PER SEPARAT SUPERAR ELS DOS ANYS DE PENA

Condemnat a 7 anys i 11 mesos el monitor
molletà que compartia imatges de menors
M.Pascual no podrà residir a Mollet durant cin anys ni treballar més amb menors
MOLLET. La secció cinquena de
l'Audiència de Barcelona ha condemnat M. Pascual a una pena de
7 anys i 11 mesos de presó per
un delicte de pornografia infantil
i quatre de descobriment i revelació de secrets per haver fotografiat les cames i l'entrecuix de
quatre menors. La sentència s'ha
dictat després de l'acord entre
la fiscalia, la defensa i les acusacions, entre les que hi havia l'escola Sant Gervasi, on feia de monitor d'extraescolars de música
en el moment dels fets. Pascual ha

reconegut els fets i ha acceptat la
condemna. Tanmateix, no haurà
d'ingressar a la presó perquè cap
dels delictes que ha comès implica
una pena de més de dos anys, però
sí que haurà de complir diverses
mesures de control.

Imatges de quatre menors

Tres de les menors van ser fotografiades durant una activitat
extraescolar de música a l'escola
molletana. La quarta menor era
una familiar seva que va ser fotografiada en una piscina inflable.

Els fets van passar entre el 2013
i el 2015. El Cos Nacional de Policia (CNP) va relacionar un correu
electrònic amb un portal que difonia fotografies de parts íntimes de
nenes d'entre sis i onze anys. La
investigació va portar al registre
d'un domicili on es van intervenir
diverses targetes de memòria, un
ordinador i dos mòbils i va trobar
que es compartien 13 carpetes
amb 4.014 arxius de contingut
relacionat amb la pornografia infantil a través d'una comunitat
virtual de la que l'acusat que el

passat dilluns va ser condemnat
era administrador.

Cinc anys allunyat de Molet

Pel que fa a les penes imposades,
durant cinc anys no podrà residir
a Mollet, no es podrà acostar a
menys d'un quilòmetre ni es podrà comunicar amb les víctimes,
no podrà fer feines que impliquin
el contacte amb menors, haurà
de participar en un programa de
tractament psicològic i cada sis
mesos haurà de comparèixer davant la policia.
L'autor dels fets haurà de pagar 8.000 euros a la família de cadascuna de les menors afectades,
amb un total de 32.000 euros. En
els tres casos que es van produir
al centre escolar, aquest es compromet a fer-se'n càrrec de forma
subsidiària. i acn

SUCCESOS

Mossos deixa
sense aclarir els
motius del foc de
la Llagosta
LA LLAGOSTA. L'informe dels Mos-

sos d'Esquadra no ha pogut determinar els motius pels quals
es va produir l'incendi en un edifici de la plaça de Catalunya de
la Llagosta el passat 5 de gener i
que es va saldar amb una víctima
mortal. Segons ha informat el cos
de policies, això no significa que
"altres investigacions com la de
bombers o les asseguradores
puguin esclarir els motius de
l'incendi".
De moment aquest informe esvaeix la hipòtesi que havia circulat
que afirmava que l'incendi havia
estat provocat per un carregador
de telèfon mòbil que havia quedat
endollat i s'havia sobreescalfat.
Això s'ha conegut quan encara
queden veïns per tornar a casa i
quan l'ascensor de l'edifici tot just
acaba d'arranjar-se. i a.a.

INDEPENDÈNCIA ES VA NEGAR A DECLARAR DAVANT DEL JUTGE

Detenen Emili
Carballo, membre
del CDR de Mollet

a.a.

MOLLET. L'integrant del CDR de

Mollet, Emili Carballo, va ser detingut al seu domicili el dimarts a
les 8 h pels Mossos. Carballo estava en cerca i captura des de l'11 de
febrer quan es va negar a declarar
davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
L'òrgan judicial l'havia requerit
per participar en una concentració que va tenir lloc el 27 de setembre de 2018 davant les portes
del tribunal. Fiscalia demana per
a ell i per a Rafael Delgado, també
integrant del CDR de Mollet, penes
d'entre dos anys i mig a sis anys
de presó per desobediència i resistència a l'autoritat.
A les 10 h Carballo va passar a
disposició dels jutjats de Mollet.
A les 11 h Carballo va quedar en
llibertat després de negar-se a
declarar davant del jutge i va ser
quan va explicar que, ara, la seva
interlocutòria passaria als jutjats
de Barcelona.
Després d'un emotiu moment

EMILI CARBALLO
en el qual es va abraçar amb familiars i amics que l'esperaven
a la sortida dels jutjats manifestant-se, Carballo va explicar que
seguirà "desobeint els tribunals
sempre que pugui perquè són
òrgans repressors hereus del
règim del 78". Va ser aleshores
quan el membre del CDR va cremar el document de la interlocutòria que li havien entregat. i a.a.
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DIVULGACIÓ L'OBRA DEL SANTFOSTENC INCLOU FETS HISTÒRICS, ANÈCDOTES, TRADICIONS I LLEGENDES DE L'ORDE DE TIANA

Xavier Pérez publica un llibre històric
sobre la Cartoixa de Montalegre
Àlbum Caballeria, ACM

Institut Amatller d'Art Hispànic

EL 1950 Repartint el menjar de migdia a les cel·les amb el carro de l'Alegria

EL 1904 Cartoixans de passeig als voltants de Montalegre

MOLLET. L'historiador i arxiver
santfostenc Xavier Pérez Gómez –i
col·laborador del Centre d'Estudis
Molletans– va presentar el passat
22 de febrer a La Marineta el seu
nou llibre Notes històriques de la
cartoixa de Montalegre. Història,
tradició i llegenda. Es tracta d'una
obra que gira entorn de l'única
cartoixa de Catalunya que encara
conserva una comunitat de monjos. Tot i estar a Tiana, "la cartoixa té molta vinculació amb el
Baix Vallès, ja que els pagesos
de Sant Fost, Santa Perpètua,
Martorelles, i també alguns
de Mollet, van pagar delmes i
censos a la cartoixa durant 400
anys", va assegurar Pérez.
El mossèn de Mollet i Sant Fost
i prologuista del llibre, David Abadias, també va participar en l'acte,
i va afirmar que es tracta d'una
història "molt propera: només
cal aixecar una mica els ulls per
veure la muntanya de la Conreria i contemplar el nostre bagatge cultural i religiós".

Entre els fets històrics que va
remarcar Pérez, també trobem
que "quan es va construir la carretera de Badalona a Mollet els
cartoixans van intentar desviar-la, perquè no els molestés el
soroll". Com que no ho van aconseguir, van plantar pins al voltant,
per aïllar-se.

A més, va recordar que "la Cartoixa ha estat sempre un punt
d'encontre de molts dels nostres
pobles, perquè estaven molt relacionats econòmicament". De
fet, moltes parròquies de l'entorn
van ser terrenys que la Cartoixa va
cedir per poder-hi construir.
Quant al llibre, Abadias va dir que
"és una obra ben trobada i ben
documentada que ens ajuda a
posar dates, noms i fets concrets
a la nostra història. Conèixer
també vol dir estimar millor".

Des d'abans de 1415
El 1247 es va fundar el primer monestir de monges de Montalegre a
l'edifici de La Conreria –l'antic seminari–. Tanmateix, no va ser fins
al 1415 quan els cartoixans de
Vallparadís de Terrassa van comprar l'edifici i van establir-s'hi. Els
primers 50 anys, però, van ser-hi
a l'edifici de La Conreria –propietat de la Cartoixa i actualment una
casa de colònies–, mentre construïen l'actual Cartoixa.

Un monacat molt auster

Actualment encara queden vuit
monjos i dos religiosos a la Cartoixa de Montalegre. Aquest orde religiós aposta "per un tipus de vida
molt tranquil·la i austera, només
mengen un cop al dia i són gairebé vegetarians, perquè no poden
menjar carn. A més, els divendres només mengen un tros de
pa i aigua", va explicar l'autor.
Sobre la gastronomia, Pérez va
afegir que "al que ara li diem
truita francesa abans es deia
truita cartoixana". Aquella recepta incorporava julivert picat,
i se'n va utilitzar la nomenclatura fins al segle XIX. s.carrillo

Grans visites

DE LA REINA MARIA
D'ARAGÓ FINS AL
DALAI LAMA
Xavier Pérez també parla en el seu llibre de diverses visites de personatges
il·lustres a la Cartoixa. La primera destacada va ser la reina Maria d’Aragó, el
1450. Tot i que les dones no hi poden
entrar, la reina Maria hi va accedir durant les obres. També s'han rebut altres
grans visitants com el bisbe Irurita, o els
presidents de la Segona República Manuel Azaña i Juan Negrín, i de la Generalitat Lluís Companys i Jordi Pujol. I també
destaca la visita que el Dalai Lama va fer
el 1982, interessat a conèixer el tipus de
vida dels cartoixans. Pérez va dir que
"és molt difícil entrar-hi, perquè ells
primen la vida de solitud i pregària; jo
hi entro perquè fa molts anys que els
conec i sóc membre d'Amics de la Cartoixa –entitat de Tiana–".

¿Soy un alcohólico/a?
Desde hace muchos años considerábamos que, según la OMS, la persona era
alcohólica si hacía un consumo diario
de más de tres cuartos de vino de mesa
durante el día o sus equivalentes, en otro
tipo de bebidas con alcohol. Este consumo debía ser regular, es decir, diario
y durante un tiempo prolongado. Hoy en
día hay una parte considerable de personas que sobrepasan dicha cantidad,
pues el vino de mesa tiene un grado de
alcohol de 12 grados de promedio y la
cerveza de 4 grados. Y es que el consumo
de licores, combinaciones, mezclas, etc,
es cada vez más intenso, su ingestión se
asocia a una costumbre social, celebraciones, etc., y es promovido por la publicidad. Además, vez son utilizadas, en
muchos casos, para coger aquel “puntito” de desinhibición que nos permite ser
agradables, simpáticos y divertidos. Se
ha adquirido como un hábito imprescindible para ir de fiesta.
¿Puede ser un problema?
Cuando el consumo diario de alcohol
sobrepasa los límites establecidos por la
Organización Mundial de la Salud antes
mencionados, y durante tiempo prolongado, aparece el trastorno por consumo
de alcohol: es habitual a pesar de querer
abandonarlo, se siente una cierta necesidad de consumir, e incluso sobrepasa el
normal cumplimiento de ciertas obligaciones familiares o laborales. Y además
hace prevalecer su hábito, a pesar de
problemas familiares, de trabajo, de salud, o incluso de conducir vehículos. El alcohol es considerado, desde el punto de
vista médico, como una sustancia capaz
de producir tolerancia, dependencia y
abstinencia, es decir: una droga, y a pesar
de ello, es una llamada “droga institucionalizada” es decir, permitido el consumo,
venta y publicidad. Más adelante veremos
las diferencias de consumos entre hombres y mujeres que cada vez se diluyen
más y son más parecidos. También comentaremos el consumo, frecuente en los
fines de semana, de los jóvenes.

Dr. J. Rebordosa
Psiquiatra. Imbv

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

info@imbv.es
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OBRES LES ACTUACIONS PER TIRAR A TERRA AQUEST EDIFICI CENTENARI DE L'AVINGUDA LLIBERTAT JA ESTAN EN MARXA
cup mollet

Recurs de la CUP per aturar
l’enderroc del Tabaran
MOLLET. La CUP Mollet ha presentat un recurs judicial per aturar
els treballs d’enderroc de l’edifici
de l’antic teatre del Tabaran –en
marxa fa unes setmanes–. L'objectiu és denunciar "la il·legalitat
d’aquesta actuació, reclamar
que s’aturin aquests treballs
d’enderroc amb la màxima ur-

gència i s’obri una moratòria
per decidir la viabilitat de recuperar l’esperit i la memòria
d’un espai històric que enguany
compleix 100 anys d’història",
segons explica el portaveu del
partit, Txus Carrasco.
El portaveu cupaire també lamenta que l’equip de govern i l’em-

Naixements
07/03 Sara Ahidar (Mollet)
09/03 Paula Valentina Ullauri Cardenas (Mollet)
06/03 Abril Sánchez Almeda (Martorelles)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
consentiment dels pares per ser publicats)

ENDERROC Les màquines ja han començat a derruir l'edifici
presa municipal Mollet Impulsa
hagin actuat “amb una urgència
injustificada quan només falten
dos mesos per les properes eleccions municipals, fins i tot impedint l’accés a l’espai als tècnics
d’Arquitectes sense Fronteres".
L’assemblea molletana, que va
posar en marxa amb el suport de
diferents entitats i persones la campanya Salvem el Tabaran, exigia
"una solució consensuada que el
blindés davant les urpes de l’especulació i obrís un nou futur per
a aquest emblemàtic espai”.

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
07/03 Francisco Vives More

86 anys

11/03 Josep Maria Ferre Torrents

76 anys

27/02 Victoria Diez Anguiano

81 anys

MONTMELÓ
07/03 Amparo Delicado Villagracia 86 anys
10/03 Teresa Pérez Alarcón

91 anys

11/03 Tomasa-Isabel Blanco Fernandez 92 anys
PARETS DEL VALLÉS
12/03 Juana Garcia Segura

85 anys

SANT FOST
07/03 Leon Gutierrez Juan

83 anys

10/03 Adela Sangorrin Pontnou

87 anys

11/03 Rosalia Sanchez Cuadrado

98 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

La Biblioteca de
Can Mulà tanca als
matins per instal·lar
el nou ascensor
MOLLET. Dilluns van començar les
feines d’instal·lació del nou ascensor de la Biblioteca de Can Mulà.
Per motius de seguretat i pel soroll
que poden provocar les obres, durant les següents tres setmanes la
biblioteca romandrà tancada als
matins. A la tarda l’horari serà l’habitual i el servei funcionarà amb
plena normalitat. Durant aquest
període, s'ha habilitat una aula
d'estudi a l'Ateneu Gran de dimarts
a divendres (de 10 h a 13 h).

programació

Dissabte, 16 de març
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 17 de març
A les 22.00 h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 18 de març
A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla García
Dimarts, 19 de març
A les 20.30 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.
www.vallesvisio.cat
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MOBILITZACIONS DIVENDRES ES VA FER LA LECTURA DEL MANIFEST DEL 'MARÇ DE DONES'

Concentració per la igualtat
a la plaça de la Vila de Parets

Ferran Figueras

CCOO Grifols

PARETS. La plaça de la Vila de Pa-

rets es va omplir divendres passat a les 12.30 h amb motiu del 8
de març, Dia Internacional de la
Dona. Allà es va fer la lectura del
manifest institucional del Març de
dones. Març de tothom.
Es tractava del tret de sortida
oficial al programa d'activitats organitzades per commemorar el 8
de març, i que tindran continuïtat
aquest divendres amb el sopar de
dones. La sala Basart Cooperativa
acollirà aquest esdeveniment ja
tradicional en què es convida a assistir-hi amb el menjar per sopar
preparat de casa. Després del sopar hi haurà una actuació a càrrec
de Jordina Biosca, amb l’espectacle Qui no plora no mama.
D'altra banda, dimarts (de 10 h
a 14 h) el Casal de Joves Cal Jardiner acollirà la segona i darrera
formació sobre violències sexistes i sexuals als contextos d’oci, a
càrrec de l’Observatori Noctàmbul@s. L'activitat està adreçada

Èxit en la donació de sang a Montornès

La biblioteca municipal de Montornès va acollir dimecres una nova jornada
de la campanya de donació de sang, en què van participar 57 persones. Des
de l’organització han valorat molt positivament la jornada, ja que “ha superat
la previsió de gent que crèiem que vindria i no n’ha parat de venir en tota
la tarda”. La propera jornada de donació de sang a Montornès serà al juny.

PLAÇA DE LA VILA Reivindicació multitudinària a Parets
tant a la Policia Local i Protecció
Civil, com als tècnics de cultura,
joventut i serveis socials i a diferents entitats paretanes.
Pel que fa al cap de setmana
vinent, dissabte (10 h) hi haurà la
Marxa Violeta amb el lema Nosaltres som la manada, i les inscripcions ja estan disponibles al Casal de

Joves Cal Jardiner, amb un donatiu
mínim d'un euro –els 200 primers
inscrits rebran un obsequi–. Aquesta caminada popular per la igualtat
té un recorregut de 10 quilòmetres
per Gallecs, i té el suport del CAM i
la participació del CEM Maria Grever, que protagonitzarà el vermut
musical en acabar.

Sergio López
guanya el concurs
de foto del 8-M

El Circuit dóna
1.000 quilos
d'aliments al Xiprer

MONTORNÈS. El passat 7 de març
es van repartir els premis del vuitè concurs de fotografia del Dia
Internacional de la Dona. El guanyador, amb un premi de 400 €, va
ser Sergio López amb una imatge
titulada Dones al poder, on es veu
la seva filla amb un escut i una espasa de fusta que vol representar
el poder de les dones. Fins al 23 de
març es poden veure totes les fotos
participants a Can Saurina, juntament amb l'exposició fotogràfica
D.O.N.E.S a càrrec de l'Associació
Foto-Cine Cerdanyola Ripollet.

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya va recollir més de
1.000 quilos d’aliments durant els
F1 Test Days i els ha donat al banc
d'aliments d'El Xiprer per a les persones més desfavorides. Aquesta
iniciativa pretén seguir amb la
campanya No Food Waste del traçat català, la qual lluita per evitar el
malbaratament d’aliments. Tots els
equips han participat en la iniciativa, així com Pirelli, el subministrador de pneumàtics del campionat, i
la mateixa Federació Internacional
d’Automobilisme (FIA).
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ELECCIONS 28-A

MUNICIPALS 26-M LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PER MARINA ESCRIBANO REIVINDICA UNA MILLORA DELS BARRIS

Mollet en Comú aposta per tornar a
donar una mirada de dona a la ciutat
MOLLET EN COMÚ

MOLLET. El Mercat Vell es va omplir

diumenge per conèixer la candidatura Mollet en Comú, encapçalada
per l’actual regidora Marina Escribano. En la presentació de l’equip,
Escribano va assegurar que aquest
“és un projecte col·lectiu, persones comuns que volem un bé
comú, tenim la idea de treball en
equip, col·laborant des de la unitat per aconseguir progrés, benestar i justícia per la comunitat”.
Escribano va remarcar també que
són persones que "coneixen la ciutat i que se l’estimen i que estan
implicats en àmbits diversos”.
Els noms que acompanyaran
Marina Escribano al capdavant de
la llista seran Francisco Sancho,
Gabriel Espinosa, Mari Carmen
Moya, Mireia Marín, Xavi Huguet,
Roser Aguilar, Maria del Mar Torres, Dennis Fernández, Maica Hervás i Virginia Feria.

Reivindicació del llegat femení

Escribano vol recollir el testimoni de les anteriors alcaldesses del
PSUC, Anna Bosch i Carme Coll.
“Ens sentim molt orgulloses de
venir d’aquesta història on tant
l’Anna Bosch com la Carme Coll
van fer grandíssimes coses per
aquesta ciutat. Podem fer també
grans coses amb tota la gent, que
en té moltes ganes”.

PRESENTACIÓ La Sala Cooperativa va acollir l'acte de Moviment d'Esquerres
Del programa, Escribano va
destacar que “parla de les línies
que ha de seguir aquesta ciutat
per ser pionera en la lluita contra el canvi climàtic o per ser
pionera en crear llocs de feina”,
però també “parla de les petites
coses, posar més arbres, papereres, ajudar a les cuidadores
de colònies de gats o donar suport a les AMPA que treballen
per les escoles públiques”.
En el seu discurs va remarcar la
importància de fer de Mollet "una
ciutat compromesa amb crear
oportunitats de feina, fer una
ciutat més amable i segura on

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

tothom pugui gaudir dels mateixos drets i reforçar els serveis
públics de qualitat per fer un
Mollet just i solidari”. Quant a
l’àmbit nacional “hem d’aconseguir fer una ciutat compromesa
amb els canvis necessaris perquè Catalunya pugui decidir el
seu futur”, apuntava Escribano.
Alhora també va insistir en la
dignificació dels barris, “hem de
fer que tinguin tots els serveis
necessaris, que estiguin ben
mantinguts, la gent ha d’estar
satisfeta del lloc on viu”.
Un dels punts del seu programa
també apunta la necessitat que un

Ajuntament "ha de governar per a
tothom, de manera oberta i participativa lluitant contra l’opacitat; volem implicar tota la ciutadania”, afirmava la candidata.
A l’acte també va assistir-hi
l’eurodiputat Ernest Urtasun que
va voler destacar la feina d’Escribano. “Toca un canvi en l’alcaldia de Mollet i estic convençut
que la Marina sabrà convèncer
una majoria ciutadana perquè
li donin suport”. Urtasun va voler insistir en què “necessitarem
ajuntamentscompromesos amb
el benestar i amb resoldre qüestions com que tothom tingui accés a una educació, una sanitat i
un habitatge dignes”.
Urtasun va remarcar també el
paper de la dona: “El feminisme
és per sobre de tot un crit en defensa de la igualtat entre homes
i donesFeminisme per canviar la
societat de dalt a baix que és el
que nosaltres representem”, va
concloure Urtasun. ferran figueras

Turull serà el
cap de llista de
JuntsxCat a Lleida
per les generals
PARETS. El paretà Jordi Turull serà
el cap de llista de Junts per Catalunya per Lleida en les pròximes
eleccions generals, que tindran
lloc el 28 d'abril. El PDeCAT i JxCat
han acordat que tres dels polítics
empresonats liderin les llistes de
Barcelona, Lleida i Tarragona, i un
independent ho faci per Girona.
En el seu perfil a Twitter, Turull
assegurava que "és un honor
encapçalar JuntsxCat a les terres de Lleida, Pirineu i la Vall
d'Aran. Voldria estar al costat
vostre trepitjant cada racó de
paí, sumant i ajudant a fer créixer la terra. Estic segur que,
malgrat la distància que m'imposa la presó, junts ho tornarem a fer possible".
D'aquesta manera, les primeres
posicions de la llista lleidatana les
ocuparan Jordi Turull (PDeCAT),
seguit de l'alcaldessa de Térmens
i presidenta del Consell Comarcal
de la Noguera, Concepció Canyadell i Rosa Borrell. Per la seva banda, el president de la Crida i del
grup parlamentari, Jordi Sànchez,
encapçalarà la llista per Barcelona
i tot seguit hi haurà la consellera
Laura Borràs, la vicepresidenta
del PDeCAT, Míriam Nogueras, i
l'eurodiputat Ramon Tremosa.
Josep Rull serà el cap de llista
per Tarragona, el diputat al Congrés i secretari d'Organització del
PDeCAT, Ferran Bel, serà el segon. Per últim, l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas,
serà el cap de llista per Girona, i el
diputat al Congrés, Sergi Miquel,
serà el número dos. L'exconsellera socialista Marina Geli ocuparà
la tercera posició de la llista. i
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MUNICIPALS 26-M LA LLISTA REPUBLICANA ENCAPÇALADA PER JORDI SEGUER TINDRÀ 14 DONES I 13 HOMES

Montserrat Folguera i Kènia
Domènech, 2 i 3 d'Ara Parets ERC

ara parets

PARETS. Montserrat Folguera i Kè-

nia Domènech ocuparan el segon i
tercer lloc de la llista d'Ara Parets
Esquerra Republicana en les pròximes eleccions municipals del 26
de maig, a les quals el partit es presentarà amb una llista "feminista"
amb més presència de dones (14)
que no pas d'homes (13).
Montserrat Folguera (52 anys) és
professora de l'escola Lluís Piquer
des de fa 21 anys. També ha impartit classes a l'escola Sant Vicenç de
Mollet i a l'escola del Bosc de Barberà del Vallès. Paretana d'adopció,
Folguera i la seva família viuen a la
zona de Can Butjosa des de fa 25
anys. Del seu currículum en destaquen els títols de Magisteri per la
UAB i també la llicenciatura de Filosofia i Lletres (Pedagogia) a la UAB.
Tot i ser independent, ha estat molt
vinculada amb les consultes populars que s'han celebrat a Parets,
entre les quals el 9N de 2014 o l'1
d'octubre de 2017.
La número 2 d'Ara Parets ERC

TRIO CAPDAVANTER D'esquerra a dreta, Folguera, Seguer i Domènech
valora positivament alguns dels
aspectes de la gestió del Govern
Socialista, però vol aportar la seva
visió i experiència per "donar un
tomb a un Ajuntament que necessita un canvi de polítiques".
Per la seva part, Kènia Domènech
es va convertir el 2015 en la regidora més jove del plenari amb no-

més 21 anys i enguany repetirà el
tercer lloc que va ocupar el 2015. A
més, també és la secretària d'Organització del Jovent Republicà dels
Països Catalans. "La seva tasca de
fiscalització durant els quatre
anys l'han convertit en una de
les veus de l'oposició que més
nítidament ha dit les veritats als
psc

Els socialistes
paretans fan
campanya al carrer
PARETS. Dissabte, els socialistes

paretans, amb l'alcalde, Francesc
Juzgado al capdavant, van estar
a l'avinguda Catalunya amb una
carpa informativa en el marc dels
actes de cara a les eleccions del
26-M. Durant tot el matí, els membres del partit van parlar amb els
veïns que s'hi van apropar a la
parada i van recollir propostes i
suggeriments.

PROXIMITAT La carpa va estar instal·lada a l'avinguda Catalunya

Moció

ERC VOL QUE PARETS
ES DECLARI MUNICIPI
CONTRA EL FEIXISME
Ara Parets ERC ha presentat una moció
per tractar en la Junta de Portaveus de
març perquè Parets es declari municipi
contra el feixisme i el racisme i en defensa de la convivència i la diversitat.
La proposta posa en relleu l'auge de
l'extrema dreta i demana a l'Ajuntament que no permeti la celebració de
cap acte on es faci apologia del feixisme, racisme, xenofòbia, islamofòbia,
judeofòbia, antisemitisme o qualsevol
tipus de genocidi; que condemni totes
les declaracions públiques en aquest
sentit; i que realitzi una campanya de
neteja i control de propaganda –per
mitjà de pintades, cartells i fulletons–
discriminatòria. La moció també reclama que el consistori denuncïi públicament les agressions amb aquestes
motivacions i doni suport a la víctima.
governs encapçalats per Sergi
Mingote i Francesc Juzgado", asseguren des del partit.

García Caba serà
el cap de llista de
Martorelles en Comú
MARTORELLES. Juan Francisco García Caba va ser escollit dissabte 2
de març cap de llista de Martorelles en Comú –que engloba ICV i
EUiA, així com persones independents– per a les municipals del 26
de maig. Després d'un procés de
primàries, la candidatura de García, única presentada, va rebre el
suport unànime. Mónica Utrilla i
Cristina Poveda seran la segona i
la tercera de la llista electoral.

PRUNE tria Mohamed
Benhammou com a
nou president
MOLLET. L'agrupació PRUNE Mollet
va votar diumenge la seva nova
junta gestora, que encapçalarà
Mohamed Benhammou, després
de la baixa de l'anterior president,
Mohamed Amine Balghouch el
Gourari. El nou president ha rebut
el suport de totes les persones assistents que tenien dret a vot (25).
En total, en són una desena més
que no van poder assistir a l'assemblea.Pel que fa a la resta de la
junta, Mohamed Soumati Ennady,
Manuel Lasso Gambero, el secretari, Javier Antonio Santos Herrera, el tresorer, i Erika Girabent
Buxes, Lola Santiago Bizarraga i
Laura Salas Torres, les vocals.

Sessions obertes de
Montornès en Comú
per fer el programa
Durant el mes de març, Montornès en Comú farà tres sessions
obertes on recollir i debatre propostes per al programa electoral.
Aquest dijous estava prevista la
primera, sobre el model de municipi. Dijous 21 serà el torn de les
polítiques socials i comunitàries i
el 28 de març es parlarà sobre bon
govern. Les trobades són a les 18
h a la seu del c. General Prim, 4.

Canviem Montmeló
presenta la llista
La formació Canviem Montmeló,
liderada per l'actual regidor Jordi
Manils, celebra aquest diumenge
(12 h) la seva candidatura a les
eleccions del 26-M. L'acte, sota el
lema Preparats per governar, es
farà a la Sala de la Concòrdia.
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ECONOMIA

El nou Hispano Suiza Carmen s'ha fet a Montmeló

L'AIBV, a la Taula Avança

Hispano Suiza ha presentat aquest mes de març el seu nou model
de cotxe, Carmen. Es tracta d'un hiperesportiu elèctric dissenyat
i desenvolupat per l'empresa QEV Technologies en les seves instal·lacions
de Montmeló (carrer del Rec Molinar, 11), en col·laboració amb el
Grup Peralada –descendents dels fundadors d'Hispano Suiza.

El plenari de la Taula de Desenvolupament
Econòmic i la Ocupació del Vallès OrientalEl Vallès Oriental Avança celebrat aquest
mes va aprovar l'adhesió de l'Agrupació
d’Industrials del Baix Vallès (AIBV).

EMPRESES AMB L'ACORD ES REFORÇARÀ EL CREIXEMENT DELS PRODUCTES PLASMÀTICS A LA XINA

L'HA COMPRAT L'OPERADOR LOGÍSTIC GALLEC JEVASO

Grifols adquireix el 26,2% de
l'empresa xinesa Shangai RAAS

Mango ven la nau de Parets
per 25 milions d'euros

PARETS. La companyia paretana

Grifols ha arribat a un acord amb la
xinesa Shanghai RAAS per adquirir
el 26,2% de l'empresa. D'aquesta
manera, Grifols serà el segon major accionista de Shangai RAAS,
per darrera de Creat Group co. Ltd
(26,7%), i l'aliança permetrà reforçar el creixement dels productes
plasmàtics i de diagnòstic a la Xina.
Grifols tindrà dret a veto en la
presa de decisions, en l'emissió
d'accions, venda d'actius, fusions i
modificacions d'estatuts. A més, els
paretans tindran tres membres en
el consell d'administració de Shangai RAAS i responsables en les àrees de qualitat i fabricació.
A canvi de la compra, la companyia xinesa adquireix una participació no majoritària (40% de drets
polítics i 45% de drets econòmics)
en Grifols Diagnostic Solutions
(GDS), filial 100% de Grifols. La
transacció està subjecta a l'aprovació de les autoritats regulatòries i
s'estima que podria tancar-se en la
segona meitat del 2019.
Des de Grifols apunten que
aquesta decisió "suposa una
oportunitat única de continuar
l'expansió internacional i enfortir el posicionament a la República Popular de la Xina, un dels
mercats mundials amb major
potencial de creixement de productes plasmàtics i de solucions
de diagnòstic transfusional".

ARXIU

GRIFOLS La companyia creix en un dels principals mercats del món, la Xina

CREIX UN 9,2% LA XIFRA DEL NEGOCI DE
GRIFOLS, I UN 1,5% EL SEU BENEFICI NET
n Grifols ha tancat el 2018 amb una xifra de negoci de 4.486,7 milions d'euros,
que representa un creixement del 9,2%, amb un creixement operatiu en totes
les divisions i les zones geogràfiques. D'altra banda, el benefici net ha incrementat un 1,5% fins a situar-se en els 596,6 milions d'euros davant dels 587,9
milions de 2017. Entre les dades més destacades dels seus resultats anuals del
2018, Bioscience lidera el creixement amb un augment operatiu del 8% i situa
els seus ingressos en 3.517 milions d'euros, principalment a causa de l'increment
de les vendes de les principals proteïnes, especialment de la immunoglobulina;
Diagnostic, per la seva banda, es manté estable en 702 milions d'euros; Hospital
creix un 16% fins als 120 milions per l'evolució de les vendes als Estats Units; i Bio
Supplies ha assolit els 167 milions d'euros de facturació. La companyia paretana
és líder en centres de plasma i gestiona 256 centres a Europa i els Estats Units.
A més, destina més de 540 milions d'euros a inversions productives i a R+D+A,
i el seu equip humà ha augmentat un 16% el 2018 fins a les 21.230 persones.

PARETS. L’empresari català Isak
Andic –fundador i propietari de
Mango– ha decidit vendre l'antiga nau que hi havia a Parets després del trasllat al nou centre de
Lliçà d'Amunt, segons ha explicat
Expansión. Punta Na, l'empresa
directora d'expansió de Mango,
va vendre la nau per 25 milions
d'euros a l'operador logístic gallec Jevaso. El traspàs es va efectuar al segon semestre de 2018.
Pel que fa a la nau, aquesta té
una superfície de 35.000 metres
quadrats i quan va obrir, el 2008,
va esdevenir el hub internacional
de Mango, amb capacitat per distribuir unes 30.000 peces de roba.

Ara, però, es continuaran portant
a terme una part de les activitats
de Mango a la fàbrica paretana;
la resta serà per a l'activitat de la
nova propietària.
Des de finals de 2018, tota la
roba es distribueix des del centre de Lliçà d'Amunt, una nau que
tampoc pertany a Mango, ja que
es va vendre el 2016 al poc temps
d'adquirir-la per estar-s'hi de lloguer. El mateix va fer amb la nau
de Palau-solità i Plegamans.
Jevaso, per la seva banda, és
un dels majors operadors logístics espanyols, que dóna servei a
grans grups de moda com Inditex
o Mango. i

EXPEDIENT DE REGULACIÓ DE LA FIRMA A ESCALA ESTATAL

L'ERO a Pimkie afectarà 11
treballadors de Montmeló
MONTMELÓ. L'empresa Pimkie va

arribar la setmana passada a un
acord amb els treballadors per
tirar endavant un expedient de
regulació d'ocupació –que afecta
11 treballadors de les oficines de
Montmeló, i 89 arreu de l'estat–.
L'acord preveu un període d'adaptació en cas de reubicacions de
tres mesos; un pla de recol·locació extern; un augment del crèdit
horari amb l'objectiu de buscar

una nova feina (durant els dies de
preavís) de 6 a 9 h; l'extinció del
contracte de treball abans de la
data prevista, si es pacta de mutu
acord, o de caràcter automàtic si el
treballador presenta a l'empresa
un contracte de treball; recol·locacions voluntàries i voluntarietat en
l'afectació dins de l'acomiadament;
i una indemnització de 33 dies per
any treballat amb un màxim de 20
mensualitats, entre d'altres. i
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EMPRESES LA COMPANYIA MOLLETANA PREN MESURES PER MANTENIR LA SEVA CONTINUÏTAT

HI HA HAGUT ACTIVITAT A LA NAU DES DE L'ANY 1965

Inkemia es declara en
preconcurs de creditors
MOLLET. L'empresa biotecnològi-

ca Inkemia de Mollet ha presentat
un preconcurs de creditors. Així
ho han fet saber en un comunicat
signat pel seu president, Josep Castells, en què asseguren que s'estan
prenent mesures per "mantenir la
continuïtat de la societat, garantir l'evolució de les negociacions
actuals amb diversos inversors i
vetllar pels interessos dels accionistes, creditors, treballadors,
clients i proveïdors".
El
Consell
d'Administració
d'Inkemia ha comunicat aquesta
setmana al Jutjat Mercantil la decisió d'acollir-se a la llei concursal
davant les dificultats de liquiditat
del grup. Inkemia no va aconseguir
completar l'emissió de deute de 20
milions d'euros oberta el 2018, i només va acabar emetent i subscrivint
bons per un import de 5 milions
d'euros. "A conseqüència d'haver obtingut només un 25% de
l'emissió i subscripció desitjada
s'ha procedit a prendre accions

per augmentar la liquiditat i optimitzar processos per adaptar
la companyia a la nova situació".
Entre les accions esmentades
s'inclou la revisió de processos
productius, l'adaptació progressiva de la partida de despeses
i inversions en actius amb més
liquiditat, és a dir, amb més facilitat de convertir-se en diners de

manera immediata i sense pèrdues de valor i la venda d'actius que
l'empresa no considera rendibles.
D'altra banda, el grup ha afirmat que està buscant nous inversors per a la societat matriu i les
companyies que en tenen participacions, i està renegociant condicions amb els seus proveïdors
i creditors financers. LAURA ORTIZ

PROJECTE PER CREAR UNA
ACCELERADORA D'EMPRESES A PARETS
n L'empresa que ha presentat aquesta setmana un preconcurs de creditors,
Inkemia, va signar el 2017 un acord amb l'Ajuntament de Parets per crear un centre
universitari i una acceleradora d'empreses amb la qual hauria de crear entre 50 i 75
empreses i fins a 575 llocs de feina en 10 anys. Sumem Esquerres a Parets lamenta
que amb aquest projecte "el PSC estava venent, una vegada més, fum. I en això
ha quedat el gran acord que el PSC Parets anunciava amb Inkemia, en paraules,
mai fets, sempre paraules". I afegeix que "vam demanar al PSC que no arribés a
cap acord amb Inkemia i destinés els esforços en fets reals per a les persones de
Parets. Una vegada més, el temps ens dóna la raó". I clouen dient que "mai més
es va saber res" del centre universitari previst ni de l'acceleradora d'empreses.

s.c.

RUNES Aquesta setmana han tirat l'edifici terra

Montmeló s'acomiada de la
fàbrica de l'antiga Starlux
MONTMELÓ. Els montmelonins
s'han acomiadat aquesta setmana
de l'edifici de l'antiga fàbrica Starlux. El 1965 va arrencar l'activitat
d'Starlux en la nau del vial Congost
i gairebé 40 anys després, el 2002,
Starlux va ser venuda per Unilever a Nutrexpa, juntament amb
les marques pròpies de Nocilla i
Mesura, i la societat industrial Nocicao. La multinacional anglo-neerlandesa (Unilever) s'havia fet
prèviament amb aquests actius

amb la compra de Bestfoods, que
havia integrat Starlux.
Tot seguit, la companyia Idilia
Foods –fabricant de Cola Cao i
Nocilla que va sorgir de l'extinció
de Nutrexpa el 2015– va decidir
traslladar la fàbrica de Nocilla de
Montmeló al nou centre de Parets.
Després d'uns mesos sense activitat, aquests dies s'ha enderrocat
aquest edifici on van treballar
molts veïns i veïnes del municipis
de l'entorn.
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L’APARADOR

DE LA SETMANA

NI 1 PIOJO +
Avinguda Jaume I, 120. Mollet. Tel. 678 33 96 08
www.niunpiojomas.es / niunpiojomas@gmail.com

CLÍNICA VILLACASTÍN
Carrer Berenguer III, 11. Mollet. Tel. 93 570 16 23
www.clinicasvillacastin.com

Ni 1 piojo + són especialistes en
Març és el mes de la higiene dental
prevenir i eliminar polls i llèmenes solidària a la Clínica Villacastín
La botiga molletana Ni 1 piojo +, a l'avinguda de Jaume I 120, és especialista en prevenció i eliminació de polls i llémenes. Entre els seus serveis, ofereixen un diagnòstic
gratuït si es concerta una cita prèvia i també disposen d'una assegurança escolar de
29 euros al mes. En aquest sentit, destaca
que col·laboren amb centres educatius i
AMPAS. També tenen a la venda els millors
productes tant preventius com per acabar

amb els polls. Això sí, tots aquests productes són 100% naturals i orgànics.
"T'ajudem a eradicar el problema amb
aquelles molestes bestioletes. També
t'assessorem, ja sigui per a la prevenció
o per al procediment del tractament per
a l'eliminació dels polls", expliquen des
de Ni 1 piojo +. Tant per tractar com per
prevenir la pediculosi, el centre molletà és
una gran solució.

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

A la clínica molletana Villacastín –al carrer
Berenguer III, 11– trobarem durant tot el
març el mes de la higiene dental solidària.
Es tracta d'una promoció a partir de la qual
s'ofereixen higienes dentals per només 5
euros. Tots els diners que es recullin aniran íntegrament destinats a Metges Sense
Fronteres. I hi pot participar qualsevol persona, independentment si ja és client del
centre o no ho és encara.

La Clínica Villacastín, de medicina estètica i dental, treballa des del 2010 a Mollet
per millorar la imatge dels clients i tractant
tots els seus clients amb èxit. Per tot plegat,
es tracta d'una clínica referent al Vallès. Per
altra banda, dia a dia es van actualitzant en
tècnica i equipament per poder oferir els
darrers tractaments i avenços en estètica i
clínica dental per ser més eficaços i fer sentir d'allò més bé els usuaris.
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El CA Montornès ha recuperat aquesta disciplina

BENVIN

Qui va ficar la marxa atlè

LES ALCALDIES DELS MUNICIPIS
PARTICIPANTS DONEN LA
BENVINGUDA ALS ATLETES
DE LA MITJA 2019

cam

La marxa atlètica, ha estat de llarg,
la disciplina d'Atletisme amb més
èxits internacionals de la història.
La quantitat d'Atletes Catalans
medallistes a Campionats d'Europa, Campionats del Món i Jocs
Olímpics és molt nombrosa. Tots
ens preguntem en quin moment
van desaparèixer tots els èxits i es
va reduir el nombre d'atletes marxadors i competicions en la modalitat de marxa atlètica.
El Club Atletisme Montornès,
ha volgut fer un pas endavant per
treure la marxa atlètica del calaix
de sastre i l'oblit, ja que des del seu
inici, sempre hi ha hagut presencia
d'atletes marxadors. Als anys 80 els
marxadors vàrem començar a tacar
de color el monòleg dels crossistes
i fondistes a Montornès, de la mà
del seu director tècnic que també
portava la marxa com a èxit personal del seu currículum. A Montor-

BENVINGUTS, BENVINGUDES
José
Montero

Alcalde de
Montornès del Vallès
"A Montornès sereu a casa
vostra, la Mitja ja us espera,
com sempre"

La Mitja Marató
de Montornès
celebra la
26a edició
Javier Álvarez Conchudo,

Membre del Comitè organitzador
Benvinguts a la vostra Mitja,

“El treball continuat en benefici
del col·lectiu fan millor una
comunitat i un territori. La Mitja
és un bon exemple de feina ben
feta, que per la seva magnitud
implica moltes persones que
col·laboren perquè sigui possible.
És un referent d’esforç conjunt”

Un any més, i ja van 26, el Club Atletisme Montornès us dona
la benvinguda a la Mitja Marató Montornès-Montmeló-Vilanova-la Roca, la vostra Mitja, la dels corredors i corredores populars. Any darrera any, un equip de persones treballa per oferirvos els millors serveis i els millors regals, de la mà dels nostres
patrocinadors i col·laboradors, amb Henkel al capdavant des de

El recorregut
Montmeló

la primera edició... tot allò que sabem que agraeixen els i les atletes.

P. Ind El Raiguer

La Mitja, però, no és només això; la Mitja és un compromís
social que creix cada any i que es preocupa de la promoció de
l’esport i els hàbits de salut, de la integració social i del territori.
Tots els beneficis de la Mitja es reinverteixen en accions socials
de proximitat. Amb la vostra participació, feu aquestes accions
possibles i feu de la Mitja molt més que unes curses.
Aquesta edició portem dues novetats que reforcen aquests
compromisos: per una banda, la unificació de les donacions so-

Turó de les Mamelles

Alcaldessa de
Vilanova del Vallès
"Voluntaris, corredors i
animadors fan d’aquesta jornada
un dia important al calendari. Els
municipis que hi participem ens
agruparem i farem un acte esportiu conjunt, compartirem esforços
i viurem una jornada sana"

que dona Henkel es sumaran, per primer cop, a tota la recaptació de la Mini Solidària i es destinaran íntegrament a Creu Roja
Granollers per a programes d’inserció sociolaboral a la comarca.

P. Ind. Pla
de Sota el Moll

fidels atletes.
La Mitja és la seva gent, els Ajuntaments, patrocinadors, associacions, voluntaris, professionals i participants. És per això que,
després de 26 anys, la Mitja es presenta plena de vitalitat i nous
projectes... Benvinguts, un any més, a la vostra Mitja. Esperem
que en gaudiu tant o més com ho fem nosaltres organitzant-la.

Can Bosquerons de Dalt

KM.5

Punts
d'animació
Dels punts d'animació s'encarreguen les entitats Pereantons de Montornès, Diables
de Montornès i Elskekorrenmolt de la Roca del Vallès.

KM 3,5 MONTMELÓ. Plaça Gran
KM 5 MONTORNÈS. Rotonda Av. Barcelona
KM 10 VILANOVA. Santa Quitèria
KM 13,5 LA ROCA. Plaça de l'Era
KM 15 LA ROCA. Benzinera
KM 19,5 MONTORNÈS. Ajuntament
KM 20 (5,5 CURSA 6KM). Ronda Av. Llibertat

Carles
Fernández

Alcalde de la Roca del Vallès

PROVEÏDORS OFICIALS

Gràfic: min/mitja/màx. Elevació 66, 96, 120m. Distància total: 21 km. Increment / pèrdua d'elevació: 18,2% - 12,5%. Pendent mitjana: 1-4% - 1,4%

COL·LABORADORS

Pl
C

Montornès
del Vallès

EL PERFIL DE LA MITJA

"Amb la primavera, comença
a escampar el fred dels nostres
carrers i revifen de nou al nostre
calendari cites tan esperades
com la Mitja"

Pl

KM.20

Les Vinyes Velles

diferenciant en tres trams els més grans de 60 anys i creant canès fa així un reconeixement de justícia i equitat als nostres més

Pla de Ca l'Ametller

Pla de Can Vilaró

Per altra banda, s'amplien les categories dels atletes veterans,
tegories de 61-70 anys, 71-80 anys i 81 i més... La Mitja Montor-

gent

SORTIDA
ARRIBADA

lidàries; així, el mig euro per cada inscrit de Mitja i Cursa 6km

Yolanda
Lorenzo

Pla d
o
riu m

riu
co
ng
ost

Alcalde de
Montmeló

Ba
Piq rri de
uet l
P.
PedInd. E
reg l
ar

Pere
Rodríguez
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a atlètica de l'oblit

ètica al calaix de sastre?

Pla de Can Puig
Pla de la Farigola

Santa Quitèria

Pla del Mot

del Molí

Pla d'en
Florèncio

la Cal Pintxo

KM.10

Rodes

Vilanova
del Vallès

la de
Can Saiol

s

Serveis als atletes
participants
 Lot de productes Henkel
per a tots els inscrits
 Avituallaments d’aigua
i Powerade durant la cursa
 Zona d’escalfament
al costat de la sortida
 Zona de pàrquing pública i gratuIta
 Guarda-roba
amb capacitat per a 2.000 bosses
 Menjar de pasta un cop
acabada la cursa
 Llar d’infants gratuïta per als fills
dels atletes (entre 3 i 10 anys)
 Servei de massatge
per recuperar les cames
 Vestidors i dutxes
 Assistència sanitària
 Cronometratges i dorsal
 La teva foto a l’arribada.

Pla de
les Hortes

Mascaró

Can Pla
Ton de
ico

nès sempre es va comptar amb els marxadors, i a poc a poc van
anant sorgint més atletes, alguns amb més èxits als campionats que altres, però tots compten i tots fan club.
El cos ens demanava fer quelcom més, i de la mà d'en Valentí Massana, Ex-Campió mundial i actual responsable català de marxa atlètica, es va crear el Gran Premi de Marxa
de Montornès del Vallès, que conjuntament amb la disposició de la Mitja Marató de Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca, que va decidir incloure la marxa atlètica
com a prova d'exhibició i promoció a la seva celebració, es va fonamentar i enfortir el vincle del club, la
Mitja i la Marxa.
Amb el temps, curses atlètiques de gran renom
com la Behobia-San Sebastian, també s'han sumat a aquesta iniciativa, i han comptat amb la
presència dels marxadors del nostre club. Aquest
fet fa que aquesta especialitat atlètica tingui
més ressò, la mantenim viva i alhora fem que
la Mitja Marató de Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca sigui més gran.
Pla de
Can Gol
Actualment, el nom de Montornès del Vallès és reconegut al nostre país pels seus
marxadors i també per la seva Mitja Marató. CAM
Les Roquetes

La Roca
del Vallès

Can Gurri

Activitats de la Mitja
Participa-hi, faràs que més persones guanyin
Dissabte 23 de març, a partir de les 17 h
12a Mini Marató Solidària
(infantil i primària)

 Infantil Femení - SUB 14 (2006 - 2007): 1.200 metres
 Infantil Masculí - SUB 14 (2006 - 2007): 1.200 metres
 Aleví Femení - SUB 12 (2008 - 2009): 750 metres
 Aleví Masculí- SUB 12 (2008 - 2009): 750 metres
 Benjamí Femení - SUB 10 (2010 - 2011): 750 metres
 Benjamí Masculí - SUB 10 (2010 - 2011): 750 metres
 Pre Benjamí Femení - SUB 8 (2012 - 2013): 500 metres
 Pre Benjamí Masculí - SUB 8 (2012 - 2013): 500 metres
 Minis Femení (2014 i posteriors): 200 metres
 Minis Masculí (2014 i posteriors): 200 metres
Més informació a www.mitjamontornes.com

KM.15

Com arribar?
Per arribar a Montornès es
recomanen els següents
itineraris:
Des de Barcelona:
 C17. Sortida
Montornès-Martorelles i
BV5001 fins Montornès.
 AP7. Sortida 13 –
Montornès (accés per zona
industrial Can Parellada o
per BP5002 i BV5001)
 Renfe Rodalies C2Nord
– Estació Montmeló i bus
Sagalès o
caminant des de l’estació
20 minuts fins la sortida.
 Bus (Sagalés) des de
Barcelona directe a
Montornès del Vallès.

On estacionar?
L’organització ha habilitat
dues zones d’aparcament:
 El Recinte Firal de Montornès del Vallès (Avinguda
Ernest Lluch)
 Estacionament CAP Montornès (Carrer Can Parera)

Dissabte 23 de març, de 10 a 19 h
Lliurament de dorsals de la 26a Mitja
i la 14a Cursa dels 6 km

Pavelló Municipal "Les Vernedes", Montornès del Vallès

Diumenge 24 de març, a les 10 h
26a Mitja Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca
14a cursa dels 6km de Montornès

Sortida i arribada a l'avinguda del Gran Vial; Pavelló Municipal d'Esports de Montornès. Recorregut pels centres de Montmeló, Montornès, Vilanova i la Roca a
través de la carretera de Montornès a La Roca.
Animació musical a la plaça de l'Ajuntament de Montornès i a la plaça de l'Era
de la Roca.
Inflables infantils al pavelló d'esports de Montornès.

PUNTS D'INSCRIPCIÓ A LA MINI SOLIDÀRIA
MONTORNÈS DEL VALLÈS
El Gato con Botas, c. Balmes núm.12
LA ROCA DEL VALLÈS
Paperots. Rambla Mestre Torrents, 51
MONTMELÓ
Ràpid La Quintana. c. Lluís Companys núm. 4
VILANOVA DEL VALLÈS
Pavelló Municipal d'Esports
INTERNET. www.mitjammontornes.com
- INSCRIPCIONS LIMITADES A 500 CORREDORS -

Motxilla
i bossa
d'obsequis

La recaptació de les inscripcions de la Mini Solidària es destinarà a Creu Roja Granollers.
Cada inscripció suma kilòmetres de solidaritat: Henkel donarà mig euro per cada inscripció
a la Mitja i als 6 km, als que afegirem la recaptació íntegra de la Mini Solidària. L'aportació es
destinarà aquest any a Creu Roja, per un nou projecte d'inserció laboral de persones en risc.
El diumenge de la Mitja, a més, pots col·laborar fent una foto en Movimiento Piu al photocall
a favor de Cáritas. Per cada fotografia que facis, La Mitja donarà 1 Kg d'aliments a Cáritas.

Participa-hi!
HENKEL i EL CLUB ATLETISME MONTORNÈS faran entrega de 5 premis que
consistiran cadascun en una pulsera d'activitat física Xiaomi Mi Band 3, 1 lot de
productes HENKEL amb xampú i màscara
per tot un any (composat per 10 xampú
SALONPLEX SYOOS 500 ml i 10 màscara
SALONPLEX SYOSS de 300 ml), i una samarreta conmemorativa Mitja'19. El valor
unitari de cada lot és d'aproximadament
115€. Reglament del concurs i més informació a www.mitjamontornes.com

PREMSA
Televisió Oficial
Diari Oficial
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Moltes gràcies!

26a EDICIÓ

Gràcies a tots els anunciants i col·laboradors que fan possible aquesta publicació de la Mitja Marató
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Tel. 93 568 16 76
08170 MONTORNÈS

C. F. García Lorca, 8
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 568 31 51

C. Mayor nº 28
Montornès del Vallès · Barcelona
648 975 268

Av. Mare de Déu de Montserrat, 11
08170 Montornès del Vallès
Tel./Fax: 93 568 60 77
info@decidiomes.com
www.decidiomes.com

Av. Onze de Setembre, 53
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 568 38 51
opticamontornes@gmail.com

JOAQUIN TORNERO JARA
Quiromasajista
osteópata
naturópata
Estrella 26 bajos
08170 Montornés

93 572 14 53
658 87 56 16

jtornero@pc-serveis.net
www.joaquintornero.com

C. Can Flor, s/n. Local C
Tel. 620 045 442
08106 Santa Maria Martorelles

sommontornes.cat

(Barcelona)

CUIXOTS
GIRONELLA
C. CARTELLÀ, 182
08031 BARCELONA
TEL.93 357 65 51
FAX 93 429 53 82
ESPAÑA
10.07901-B
C.E.E.

ME N ÚS DI A RI S
I E SP ECI A L S
E SDE V E N I ME N TS
CASA ME N TS
CE L E BRACI ON S

Av. Can Vi l arde bò, 1 ,
08185 Ll i çà de Val l ,
BARCELO NA
info@cancirili.com
www.cancirili.com
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
EST. FRANCIA. 72
m2, 1º sin ascensor, 2 hab., baño,
cocina, lavadero, salón, terraza.
Ventanas de aluminio, puertas de
haya, suelo gres.
Calefacción. CEE:
G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
CASA EN MARTORELLES.
LA
MUNTANYETA. Vivienda de 1 planta
y garaje de 70m2.
Jardín frontal con
un porche, 3 habitaciones, baño,
cocina office, salón comedor con
chimenea y salida
a terraza. Calefacción gas-oil, sue-

los de gres, puertas roble. CEE: G.
Ref. JV13626. PVP:
360.000 euros. Tel.
93 579 33 33.

PISO DE 75M2
EN MOLLET. CAN
PANTIQUET. Finca con ascensor,
3 hab., baño con
plato de ducha,
cocina con lavadero, comedor, suelos de gres, ventanas de aluminio,
calefacción. CEE: E.
Ref. JV14065. PVP:
169.500 euros. Tel.
93 579 33 33.

Parking. CEE: E.
Ref. JV14070. PVP:
239.000 euros. Tel.:
93 579 33 33.
PLANTA BAJA PARETS. EIXAMPLE.
73 m2. Ideal inversores. 3 hab., comedor, terraza de
17 m2, baño, cocina office, lavadero.

Calefacción y aire
acondicionado.
Cert. energética: G.
Ref. JV13745. PVP:
135.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
LLOGUER
DESPATX DE 84M2
A L'AVINGUDA LLIBERTAT DE MO-

LLET, a prop de
l'Ajuntament.
1a
planta amb molta
llum. Vestíbul +
3 despatxos amb
modernes mampares de separació i climatització
fed-calent. Alta
vigent de llum i
aigua. PVP: 450
euros. 606 30 51 03.

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

SERVEIS
S’OFEREIX AUTÒNOMA per portar
comptabilitats /
fiscal / impostos, a
pimes i autònoms.
Tel. 651 04 00 07.
SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR PERSONAS

MAYORES por las
noches. De lunes
a viernes. Con experiencia y buenas
referencias.
Tel.
698 548 548. Olga.

km. PVP: 2.200 eu-

MOTOR

102.877 km. PVP:

OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110 CV.
Año 2000. 237.827

ros. Tel. 630 06 59 90.
TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
8.300 euros. Tel.
630 06 59 90.
RELAX

TRES CHICAS TE
ESPERAN EN CASA
DE RELAX lo hacen todo sin prisas
menos griego. Hacemos duplex dos
chicas media hora
por 60€ una blanca y una morena o
dos morenas. Mollet del Vallès. Tel.
93 138 27 10.

CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
Susi.
Madurita,
50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural y hago todo
tipo de servicios.
698 233 361.

CENTRE DE BELLESA
MAR LUGUÉ

Necessitem PERRUQUERA I
ESTETICISTA a Vilanova del Vallès.
Demanar per Mar.

PISO DE 104 M2
EN MOLLET. CAN
BORRELL. 3 hab.,
baño y aseo, cocina office reformada, lavadero,
salón-comedor de
24 m4 con salida
a balcón. Calefac.

CIERRE / TRASPASO

Aviso a navegantes: Bar/Restaurante Casa Gerardo, este proyecto que un
día de agosto del año 2008 y cuando aún en la piel de toro no se hablaba de
crisis ni de burbujas ni de otra cosa que no fuese fútbol o castañuelas, surgió
bien por necesidad, por ilusión ¡o por vete tú a saber que caramba! Gerardo,
Chelo, Laura y un servidor nos tiramos a la piscina. Pronto se unió Geanina
a nuestra andadura y lo que empezó como algo sencillo, familiar… (¡cuatro
tapas y unas tortillas de patata de mamá Chelo!) se fué convirtiendo contra
viento y marea en algo más. Sangre, sudor y lágrimas (como en las películas)
y no miento. Mucha gente guapa que primero cliente y rápidamente amiga
ha pasado por aquí (y también por allí, o por allá, que más da) el caso es que
vuelven, no se ponen puertas al mar. Así somos las “personas o cosas” caprichos@s por naturaleza. El apoyo es algo muy importante no importa la edad,
mientras tengas la dicha de recibirlo: padres, amigos, familia, compañeros.
Hoy ponemos punto, y quien sabe si seguido, a esta etapa y queremos
agradecer a todos y cada uno de vosotros que habéis pasado un ratito de
vuestras vidas con nosotros el apoyo en los momentos buenos y en los malos. A todos los que aguantasteis aquellas primeras paellas de arroz “duro” y
sin sabor a nada o aquellas croquetas con pimiento verde y rojo.
Y para Antonio Maria Hevia, Pedro Bravo, Merceditas (que te quiero) Blanco, Tomás, Pepi, mis chavales de las Alambras, Isidros, Merchita, Julia, Baby,
Monika uffff ¿cuantos? ¡MILES! De parte de todo el equipo de CASA GERARDO, ¡¡¡GRACIAS!!!

Y si alguien quiere continuar con este proyecto,
que no dude en ponerse en contacto conmigo, Santos Garcia Vega.

637 141 396
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OPINIÓ

L'Anna Bosch, d'un riu que no s'eixuga

Editorial

FEMINITZAR LA SEGURETAT

ENGRÀCIA

VALLS

La Policia Municipal de Mollet ha obert convocatòria per incorporar nous
agents al cos a conseqüència de l'allau de jubilacions que es preveuen en els
propers mesos. El reial decret 1449/2018 en vigor des de principis d'enguany
reconeix als agents de les policies locals el dret de jubilar-se als 60 anys, un
avançament de l'edat de jubilació que en el cas de la plantilla molletana
suposarà una pèrdua de gairebé el 20% dels agents entre 2019 i 2020.
Davant aquesta realitat sobrevinguda, l'Ajuntament de Mollet ha fet una
aposta per promoure la feminització del cos de seguretat local que, actualment,
compta amb un 13% de dones. La seguretat és un àmbit tradicionalment masculí
i, tot i que en els darrers anys ha anat incrementant la presència femenina, les
plantilles de policia estan molt lluny de la paritat desitjada. La Policia Municipal,
Mossos d'Esquadra i qualsevol altre cos ha de ser un reflex de la societat i que
les administracions competents en siguin conscients és un primer pas.

Platxèria

FER POLÍTICA

E

stem en precampanya de diverses convocatòries electorals, i
és un bon moment per repensar
quina és la feina de la política.
En una conversa amb una persona que
s’hi dedica, em comentava que els seus
plans no són els de perpetuar-se en la carrera política sinó que, passat un temps, vol
tornar a la seva feina i ja es prepara per ferho, formant-se. L’he felicitat perquè és un
raonament molt apreciable en un món on
semblaria que els nostres polítics han arribat a fer coses que no mereixen el nom de
política.
El context en què teníem la conversa,
també era molt polític, feia estona que
sentíem les frases “adequades” al moment
“concret”. Allò políticament correcte serveix per al moment però no serveix per fer
política, almenys si tens l’objectiu d’acomplir allò que has promès en campanya electoral.
Existeix sempre aquell estira i arronsa
entre el polític de torn que es deixa preguntar perquè és el seu deure, i els ciutadans
que han de preguntar, sabent (a vegades
ho diuen i tot) que no tindran solució. En
aquest joc ens passem els anys, i poques vegades veiem resultats.
La crisi econòmica i sistèmica que vivim
agreuja la situació. Exemple: “Les retallades han fet molt mal però no podem fer res
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

TRINA MILAN
Antropòloga
per esmenar-les perque no ens han aprovat els pressupostos.” (Fi de la cita, que
diria aquell) O aquell altre exemple: “Els
diners que tenim estan pressupostats en
funció d’unes normes determinades i no
podem fer res per canviar-les per dedicar
els diners a altres coses.”
A veure, fer política no és “aprovar els
pressupostos” com a objectiu fonamental? Què és això d’estar temps i temps amb
pressupostos prorrogats sense poder modificar res del que les retallades han fet?
L'obligació dels polítics de més alt nivell
és, abans que res, fer la feina d’ordenar i
preparar les accions administratives necessàries perquè les accions polítiques
posteriors es puguin fer. No poden amagar-se darrera l’excusa: no hem arribat a
cap acord, perquè llavors, si no ets capaç
d’acordar, no ets capaç de fer política i llavors has de deixar que un altre ho intenti, i
convocar eleccions.
Però després, intentar justificar l’injustificable dient que “això és així per normativa” és una excusa impropia de persones
formades i democràtiques. La normativa la
fan els polítics, per tant, si hi ha una que no
serveix, es canvia, i a solucionar-ho. O és
que estan tan contents de ser on són, que
els convidin a cafè i a passejar davant els
ciutadans que la resta no importa?
El segle XXI és tecnològicament molt
avançat però els humans som els de sempre, com a mínim algú pensa que no cal estar sempre amb un càrrec públic.
sommollet.cat

somparets.cat

Dedicada a l'agroecologia

L

a Marta Pessarrodona, recent
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, diu que a la seva generació les dones es dividien entre les
que havien llegit El segon sexe, de Simone de
Beauvoir, i les que no. Eren els anys 60 del segle XX, la meva mare es casava i venia a viure
a Mollet del Vallès. Havent treballat fora de
casa des dels 13 anys, va decidir dedicar-se a
la cura de la llar. Ha parit i criat quatre persones i s’ha sentit incompresa i menystinguda
per un discurs feminista centrat en la igualtat, el que a ella li arribava a través de les ones
hertzianes, mentre feinejava. Les dones lectores de la Beauvoir li quedaven molt lluny.
Després les seves filles hem participat d’un
feminisme que reconeix la tasca de les dones
arreu del món, i actúa per a la seva emancipació, sabent que aquesta és una lluita que
s’integra en d’altres que també són globals. I
tot en un context patriarcal i capitalista, que,
en paraules de la Yayo Herrero, fabrica una
manera de ser persona. La Yayo és una reconeguda ecofeminista que es declara hereva
de l’Anna Bosch, coautora del text Verde que
te quiero violeta, de 2003. Aquest text té una
qualitat fundacional, perquè en ell pren tota
una experiència d’acció i reflexió col·lectives
que entén que l’ecologisme és també feminista. Hi qualla un coneixement que, com a

LA VINYETA de Manel Fontdevila

somlallagosta.cat

tal, necessita la mirada. Una mirada voluntariosa, perseverant i dirigida, subjectiva i
conviscuda, combativa i conciliadora. Puc
dir que això és el que l’Anna em va ensenyar.
Em va acompanyar en la construcció del meu
ésser polític, de la meva manera d’actuar en
societat. Ella ja havia passat tot de vicissituds
polítiques, incloent la primera Alcaldia democràtica de Mollet. I, amb la seva malaltia i
tot, contagiava optimisme.
L’Anna va ser una de les impulsores de la
campanya Viure sense nuclears, una Iniciativa Legislativa Popular del 1991 per al tancament de les centrals nuclears a l’Estat espa-

L'Anna Bosch va ser una de les
impulsores de la campanya Viure
sense nuclears, una proposta de
llei que, tot i recollir les firmes
necessàries, no es va tramitar

nyol. Vam recòrrer Mollet amb un magnífic
tren antinuclear, de fusta i colors, explicant
que és possible viure sense aquest tipus de
generació elèctrica. Tot i haver recollit les signatures necessàries, la proposta de Llei no es
va poder tramitar.
Avui continua éssent possible viure sense nuclears, i també sense patents sobre els
éssers vius, sense especulació sobre els aliments, sense granges industrials, sense desertitzar, sense contaminar, sense necropolítica… Encara podem treballar per a la vida.
Aquest és el llegat de l’Anna.

sommontornes.cat
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Per què em sumo a Ara Mollet?
MARINA

PLANELLAS

Candidata núm. 4 a les llistes
d’Ara Mollet ERC–MES

V

aig conèixer la gent d'Ara Mollet el
2011. Amb 14 anys vaig començar a militar a les Joventuts d'Esquerra Republicana, un any de
municipals. Aquí a la ciutat, la candidatura
es deia Ara Mollet-Esquerra, ja que començaven amb aquest projecte d'obertura cap a
la ciutadania. Només coneixia l'Oriol López,
el candidat, però de mica en mica vaig anar
coneixent tota la gent que hi treballava. Amb
les JERC treballàvem molt en la causa a nivell nacional i sobretot a través de la secció
comarcal. En l'àmbit municipal però, sempre
hem anat de la mà de la gent d'Esquerra. Ells
m'han ensenyat, m'han donat suport i han
tingut sempre en compte el grup de joves.
Als 18 anys ja em vaig presentar a la candidatura d'Ara Mollet com a candidata de
les JERC Mollet. Tot i així, pocs mesos més
tard ja vaig començar a militar a Esquerra. I

Bústia

Candela i el sectarisme
Candela o quan el sectarisme encega i porta
a menystenir les normes d’una mínima cortesia institucional. L’alcalde de Martorelles,
a més de tenir l’arrogància de venir a donar
lliçons al poble veí, falta el respecte quan es
vanta de “desbancar una formació municipalista” (es veu que ara el municipalisme – treballar exclusivament pels veïns – és un defecte) i insinua que les formacions no partidistes
no pensen en el ciutadà sinó en com continuar en el poder. Som més senyors que tot això i
no caurem al parany de baixar al fang.
comissió permanent iusf / sant fost

Siguem inclusius
S’apropen eleccions múltiples i és un moment democràtic important que marcarà
uns anys claus en la política. En alguns municipis, ja es coneixen les llistes electorals
i, per desgràcia, encara podem observar el
racisme institucional que impregna a la societat. La discriminació basada en l’origen ètnic/racial és un fenomen molt arrelat i amb
uns atributs que fan d’ella un procés singular. El filòsof i catedràtic de Dret, Dworkin
la descriu com la discriminació més odiosa
de totes, perquè descriu que el menyspreu,
és profundament injust i ofensiu, destrueix
la vida completament de les seves víctimes.
Verbalitzar: ‘treballes com un negre/a, xinès/a; baixar a comprar al moro, sudaka de
merda, els gitanos són lladres’, són estigmes
construïts des de l’odi a la diversitat. "Per ser
negra i musulmana ets guapa". Discriminació
per quàdruple partida: masclista, sexista, islamòfoba i ètnica. Podem seguir amb multituds
de variants per evidenciar el racisme normalitzat que impregna la societat i que a alguns
els costa veure als plens municipals.
Per evolucionar hem de veure persones i

va ser perquè volia formar-ne part després
de conèixer la seva gent i la seva feina.
Però, no formo part de la lllista perquè porti temps vinculada al projecte local. Fruit de
la reflexió, crec que l'equip humà d'aquest
projecte és el que millor pot representar com
és aquesta ciutat.
Podria parlar de molts àmbits en els quals
es fa feina i on estan presents. Però jo, com a
dona jove de la candidatura, valoro que sigui
la gent d'Ara Mollet la que tenim al costat.
Aquells que saben que el jovent serem el
futur, però que també hi som en aquest present. Començo a pensar i veig la participació
que van tenir a la Festa Major popular de fa
dos anys, recordo l'esforç i el gran suport
cap al jovent que vam participar a la jornada històrica de l'1 d'octubre, o la presència i
suport davant de la mobilització de la ciutat
sencera el passat 8 de març.
Però és que la llista de motius encara no
acaba, i cada dia estic més convençuda que
la possibilitat de canvi a la ciutat no va lligada a cap altre moviment que no sigui el grup
d'Ara Mollet. Espero que a vosaltres, quan
reflexioneu, us passi el mateix que a mi.

reparar el dany causat durant anys. No hem
de tenir por a la reeducació en igualtat i equitat. S’ha d’incloure l’obertura a la diversitat en
un grup polític, social, i d’altres. Això enriquirà l’evolució humana, protegint el bé humà
comú, la justícia social, el feminisme inclusiu,
la laïcitat positiva, la interculturalitat, etc.
La política és l’encarregada de protegir i
garantir els assumptes que afecten la societat de manera interseccional, no a prostituir
el vot de la ciutadania per una cadira.
Recordem totes i tots, que el 23 de març
és el Dia Internacional de l’Eliminació de la
Discriminació Racial.
Fouad Aouaj Khtira-Takkal / Educador
social i delegat a Catalunya de l’Associació Musulmana pels Drets Humans / montornès

Rèquiem per CiU
Porto 56 anys a Martorelles. A casa meva no
som catalanistes de darrera hora. Sempre
hem lluitat per una Catalunya millor, amb il·
lusió i sense deixar-nos entabanar pels que
des del primer moment han buscat el desprestigi de Jordi Pujol i, de retruc, de les nostres institucions. A Martorelles amb en Mompel, els Llonch, els Defaus; a Sant Fost amb les
famílies Segura o Costa. Són exemples pero
érem molts més i hem de veure com uns i
altres ens volen ensorrar. Esquerra mai ha
amagat la seva voluntat de fer-nos desaparèixer. A Sant Fost en diuen llista única, però és la
llista d'exclusió. Els candidats, les consignes,
la imatge, són d’ERC. Un acord d’exclusió amb
una clar estil anti-sistema, molt llunyà del tarannà de Convergència. Gràcies a Déu sembla
que això serà només a Sant Fost, però mica en
mica anirem desapareixent, como sempre ha
volgut ERC. Quina tristor quan a sobre veiem
que alguns dels nostres hi col·laboren.
pere avila / martorelles
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L'Endroit acull el Campionat de Billar Americà

El Vallag recupera el tercer lloc

El pub L'Endroit de Mollet va acollir l'edició 104 del Campionat de
Billar Americà, en la qual hi van participar 40 jugadors. Iván Martín
va aconseguir el quart títol consecutiu, en la seva quarta participació;
després de derrotar per 5 a 2 David Romero i per 4 a 0 Juan David
Salom, en una final força còmode pel de Montcada.

L'Handbol Club Vallag de la Llagosta va
recuperar la tercera plaça del grup A de la
Tercera Catalana i se situa en ascens directe,
gràcies a la victòria a la pista del Vendrell per
24-27. Dissabte (18.30 h) jugarà amb el Cerdanyola.

BÀSQUET L'ACTE VA SERVIR COM A INAUGURACIÓ DE LA NOVA PISTA COBERTA EXTERIOR

El CB Mollet presenta els seus
equips de la temporada 18-19

CLUBS UN PROJECTE PER A LA UE SANT FOST CF
sant fost 2.0

CB MOLLET

EN GRUP Membres de la plataforma santfostenca

Sant Fost 2.0, candidatura
per a la junta directiva
SANT FOST. Fa uns cinc mesos que

EN FAMÍLIA El club va presentar una trentena d'equips al pavelló municipal Plana Lledó
MOLLET. El Club Bàsquet Mollet va

presentar divendres els equips de
la temporada 2018-2019 al pavelló municipal de Plana Lledó,
coincidint amb el 75è aniversari
del naixement del club, en un esdeveniment dirigit pel president
de l'entitat, Carlos Nuez, i l'alcalde
del municipi, Josep Monràs.
Es van presentar una trentena
d'equips i també un d'escola. En
total, són 32 els conjunts que conformen el club molletà: 20 masculins i 12 femenins.
L'esdeveniment va servir també com a inauguració de la nova

pista coberta annexa al pavelló, la
remodelació de la qual es va presentar el dilluns 4 de març. L'Escola va estrenar la pista coberta amb
uns partidets que es van disputar
una hora abans de la presentació.

El Recanvis rep el Barberà

Dissabte a les 20 h el Recanvis
Gaudí CB Mollet rep el penúltim
classificat de la competició, el
Barberà, al pavelló de Plana Lledó,
en el partit corresponent a la 21a
jornada de la lliga EBA. El sènior
masculí del CB Mollet va guanyar
l'últim partit de lliga a la pista de

l'Arenys per 67 a 87. Els de Josep
Maria Marsà ja van acabar el primer quart amb victòria –15 a 22–.
I, tot i que els locals van retallar
distàncies al segon temps, al tercer quart els molletans posarien
terra pel mig i encarrilarien el
partit amb solvència, amb un parcial de 12 a 23. I, a l'últim quart,
segellarien el triomf. Bernat Álvarez va ser el jugador més destacat
amb 19 punts.
Amb aquesta victòria, el Recanvis en suma 16, i se situa a una del
líder, el Pardinyes, que va perdre
contra el Martinenc. NIL ARTIAGA

un excoordinador de la UE Sant
Fost CF, David Raspall, va idear
un projecte de candidatura per a
la Junta Directiva, anomenat Sant
Fost 2.0, amb la intenció d'encarregar-se de la gestió del club per
canviar "la mala dinàmica de
l'entitat pel que fa a la gestió i
els resultats". "Es pretén fer un
impuls a aquesta gran entitat
del municipi, que aviat complirà 90 anys d'història", conclou la
candidatura.
El projecte Sant Fost 2.0 està
format per exentrenadors, excoordinadors, pares i altres professionals, que se senten identificats
amb la UE Sant Fost CF i s'hi volen
implicar directament. "El propòsit és crear una estructura per
potenciar les àrees existents i
formar-ne de noves". "Volem
potenciar el vessant social i eco-

nòmic de l'entitat", assegura David Raspall. "Sant Fost 2.0 fa tot
el possible per tal de millorar
tot l'equipament esportiu que
envolta el club: comunicació interna i externa, el tracte amb els
jugadors i pares, la distribució,
la professionalitat, l'educació i
la formació", diu un comunicat.
El passat 8 de febrer, membres
de Sant Fost 2.0 es van reunir amb
la directiva actual del club amb la
intenció de pactar un traspàs gradual de les competències de la Junta Directiva, "per tal que l'entitat
es pugui beneficiar, com més
aviat millor, del model de club
que proposa Sant Fost 2.0".
En aquesta reunió no es va arribar a cap acord entre ambdós
costats. Tot i això, des de la candidatura de Sant Fost 2.0 esperen
poder arribar a un pacte quan més
aviat millor. NIL ARTIAGA
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FUTBOL SALA | Segona Divisió

Lliga Nacional ELS LLAGOSTENCS SÓN DESENS CLASSIFICATS AMB 17 PUNTS

HANDBOL

El CD la Concòrdia
guanya a Castelló
(0-1) i recupera el
lideratge de la lliga

La Unión Llagostense suma
la quarta derrota consecutiva

El Club d'Escacs
Mollet, llest
per als play off

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia

LA LLAGOSTA. L'equip sènior mas-

va aconseguir una victòria vital a
la pista del Bisontes Castellón, per
0-1, en el partit corresponent a la
21a jornada de la Segona Divisió
Nacional Femenina de Futbol Sala.
Les llagostenques en van tenir
prou amb un gol de Paula a la segona meitat del partit –després
d’una pèrdua de pilota de les locals– per emportar-se els tres
punts de Castelló. Va ser una diana que va arribar als últims compassos del partit, un encontre que
va ser molt igualat; i en el qual les
visitants van haver de fer un gran
esforç per emportar-se els tres
punts per a ser líders de nou.
Amb aquest resultat la Concòrdia suma 49 punts i recupera el
lideratge de la categoria, gràcies
també a la punxada del Xaloc Alacant, que va empatar el seu partit
a domicili contra l’Hércules (2-2),
el què serà el proper rival precisament de les noies entrenades per
Mosteiro a la propera jornada.

culí de la Unión Llagostense va
perdre l'últim partit de lliga a la
pista del Sansur, dissabte, amb un
marcador de 5-3, en el partit corresponent a la 19a jornada de la
Lliga Nacional de Futbol Sala.
Amb aquest resultat els llagostencs se situen desens classificats
amb 17 punts. Aquesta última és
la quarta derrota consecutiva de
la Unión Llagostense, que no guanya un partit des de la jornada 13
de la competició: el 12 de gener al
CEM Turó contra el Betània.
Aquest cap de setmana els llagostencs rebran l'Albelda, un rival
directe que té un punt menys que
la Unión, 16; i amb un balanç de 5
triomfs, 1 empat i 10 derrotes.

L'infantil A, campió de lliga

L’equip infantil A de la Unión Llagostense es va proclamar campió
de lliga –amb 43 punts– a falta de
dues jornades, gràcies a l’empat
del segon classificat. NIL ARTIAGA

Divisió d'Honor ELS DE SANT FOST SUMEN 23 PUNTS

El Barri Can Calet aconsegueix
el triomf a l'últim minut (5-4)
SANT FOST. El Barri Can Calet CFS

va aconseguir la victòria a casa
als últims instants contra el Vilamajor, per 5 a 4. Va ser un partit
elèctric en el qual el conjunt local va haver de remuntar el marcador dues vegades. I és que els
visitants es van avançar només
començar el matx, i al minut 9 ja
guanyaven per 0-2 amb doblet de

Sergio Perea. Els de Sant Fost van
retallar distàncies poc després,
mitjançant Álex Lacambra -que
acabaria sent l'heroi del partit-, i
vam empatar només començar la
segona part (2-2).
El Vilamajor es va tornar a posar per davant en l'electrònic al
minut 31; però, en menys de cinc
minuts, els locals capgirarien el

ONA CERVERA

MOLLET. Dissabte es disputaran els
quarts del final dels play off que
decidiran quin club es proclama
el campió de Catalunya de la màxima categoria d'escacs, la Divisió
d´Honor. Les partides es disputaran a partir de les 16.30 h al casal
de la República de Mollet.
El Club d’Escacs Mollet arriba a
les eliminatòries com l’únic equip
que ha fet un ple de 7 victòries a
la fase prèvia, dels 16 que conformen la màxima divisió. Davant, els
molletans tindran un dels equips
tradicionals dels escacs catalans,
el Sant Josep de Badalona.

HANDBOL

El femení juga un amistós per la dona
L'equip sènior femení de la Unión Llagostense va organitzar diumenge un
amistós al CEM Turó de la Llagosta amb motiu del Dia Internacional de les
Dones. Les grogues van perdre el partit, en el què va ser un acte més dels
múltiples que es van celebrar al municipi en homenatge a la Dona.
resultat amb dues dianes –de Carlos Carvajal i Gerard Martínez,
respectivament–. Amb el 4-3 s'arribaria als últims cinc minuts de
l'enfrontament.
Daniel Sánchez va empatar al
minut 36, i quan semblava que
el partit acabaria amb el repartiment de punts, Lacambra va marcar el gol definitiu al minut 39 per
donar el triomf al Can Calet.
Amb aquest resultat els de Sant
Fost se situen vuitens a la classificació de la Divisió d'Honor, amb
23 punts, a 1 del Parets FS. Dissabte a les 20 h jugaran a la pista
del Prosperitat, 11è classificat.

Divisió d'Honor

El FS Parets rep
el Pineda de Mar
PARETS. El FS Parets rebrà el Pineda de Mar dissabte a les 17.45 h,
en el partit de la 18a jornada de la
Divisió d'Honor. Els paretans són
setens classificats amb 24 punts,
després de l'empat a casa contra
el Montseny (4-4), en un partit on
a l'últim minut es van marcar dos
gols. Els visitants van fer el 3-4,
però just després el Parets faria
l'empat i salvaria 1 punt.

El Joventut la
Llagosta perd a casa
El sènior masculí del Joventut
va perdre contra el Cerdanyola
a casa per 25 a 30, en la 19a jornada del grup A de Tercera Catalana. Amb aquest resultat els
llagostencs són cinquens amb 21
punts. Diumenge jugaran a la pista del Manyanet B, que és quart.

Lliga Catalana

L'HC Parets se situa
en zona de descens
PARETS. L'Handbol Club Parets va
perdre l'últim partit contra el Sant
Boi (27-30). Aquesta és la cinquena derrota seguida del conjunt
vallesà. Amb aquest resultat els
paretans són dotzens, en zona de
descens, amb 11 punts i a 3 de la
permanència. El proper partit el
jugaran contra el Cardedeu.
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FUTBOL | Segona Catalana ELS MOLLETANS SE SITUEN TERCERS

Tercera Catalana

Victòria d'or del Mollet al
camp del Singuerlín (0-3)

Empat entre
Montornés Norte
i Lourdes (2-2)

MOLLET. El CF Mollet UE va aconseguir un triomf molt valuós al
camp del Singuerlín per 0 a 3, després d'estar dues setmanes sense
competir –una setmana per les
obres del canvi de gespa del seu
camp, i l'altra per l'aturada de la
competició amb motiu del Carnestoltes–. I això que les coses no
pintaven gaire bé per als vermells,
ja que al minut 29 es van quedar
amb un home menys per l'expulsió de Víctor Rodríguez. Tot i això,
el Mollet UE es va refer a la segona
part, quan arribarien tots els gols.
Rachid Chekkor –que va entrar
després del descans en substitució de David García– va obrir la
llauna al minut 53 (0-1). I, posteriorment, Ramon Fernández –que
també havia entrat a la segona
part substituïnt José González– va
encarrilar el partit pels homes de
Jordi Gallardo amb dues dianes: al
55; i, de penal, al 89; posant el definitiu 0-3 a l'electrònic.

El duel del Baix Vallès de dissabte entre el Montornés Norte i el
Lourdes de Mollet, corresponent
a la 24a jornada del grup 9 de la
Tercera Catalana, va acabar amb
empat a 2 gols.
Els molletans van aixecar un 2
a 0 en contra per acabar sumant
un meritós punt a fora de casa, tot
i continuar últims amb només 12
punts. Els de Montornès, per la
seva banda, ocupen la 14a plaça
de la classificació amb 21 punts.
Dues dianes de Juan Miguel
Cobo –al minut 7 i al 29– semblaven encarrilar el matx per als locals. No obstant això, els visitants
igualarien la contesa a la segona
meitat. Abel Varón retallava distàncies al minut 56; i, David Varón, posava el definitiu 2-2 al 81.
Dissabte el Lourdes rebrà el
Santa Maria Montcada –cinquè–, a
les 16.30 h. I el Montornés Norte
visitarà el Centelles –dotzè–, diumenge a les 17 h. N.a.

Aquesta victòria a domicili catapulta els molletans fins a la tercera plaça, amb 44 punts, i amb un
partit menys, gràcies també a la
derrota del Montcada –que té 43
punts– contra el Sarrià (2-0).

El partit ajornat, el 10 d'abril

L’enfrontament que havia de jugar el CF Mollet UE a casa contra
el Sarrià, corresponent a la 23a
jornada, ha quedat ajornat pel dimecres 10 d'abril a les 21 h, amb
motiu del canvi de la gespa del
camp de futbol Germans Gonzalvo, que s'espera que estigui enllestit aquesta setmana, per a la
jornada 25, en la qual els molletans rebran a casa el Turó Peira
–un dels candidats a l'ascens– diumenge a les 12 h.
El Turó Peira és el segon classificat amb 54 punts. Tot fa pensar,
doncs, que serà un duel d’alt voltatge, en la pugna per la segona
plaça de la categoria. NIL ARTIAGA

ALPINISME NO SAP SI PODRÀ CORONAR EL KANCHENJUNGA
sergio carrillo

Mingote exhibeix el documental a Parets
L'alpinista paretà Sergi Mingote va presentar dilluns el seu documental
K2+Broada Peak+Manaslu: 72 dies al límit, a Parets del Vallès. L'esportista
d'elit va expressar molts dubtes sobre l'ascensió al Kanchenjunga: "Tinc
molts dubtes que tingui temps de fer el Kanchenjunga, perquè hauré
d'encaixar Lhotse i l'Everest en 15 dies. Si pogués fer aquests dos, ja
signaria ara mateix", va afirmar Mingote. L'alpinista té previst pujar el volcà
més alt del món, l'Ojos del Salado (Xile), abans de marxar al Nepal a l'abril.

KARATE PARTICIPACIÓ DEL MONTORNÈS A L'UNIVERSITARI
karate montornès

La Molletense suma El Parets CF trenca MOTOR
Yago Domínguez
la tercera derrota
una ratxa de tres
seguida a casa (1-2) empats consecutius guanya la primera
MOLLET. La UD Molletense va
sumar una nova derrota al seu
camp, el municipal Zona Sud, en
caure dissabte per 1-2 contra el
Canyelles, un rival directe en la
lluita per les posicions de promoció d'ascens. Aquesta és la tercera
derrota consecutiva dels homes
d'Antonio Filgaira a casa, on no
guanyen des de la jornada 19 –1-0
contra el Young Talent de Badalona–. Diumenge a les 17 h visitaran
el camp del Parc UD, un equip de
Barcelona. N.A.

PARETS. El Parets CF va trencar

una dinàmica negativa de tres empats consecutius, gràcies a la victòria a domicili contra el Caldes de
Montbui (0-1), en el partit corresponent a la 24a jornada del grup 4
de Segona Catalana. Els paretans
en van tenir prou amb un solitari
gol de Cristian Pérez al mimut 76.
Amb aquesta victòria el Parets
continua com a segon classificat
amb 45 punts, a dos del líder, el
Berga. Diumenge a les 12 h rebrà
el Cardedeu al Josep Seguer.

prova de l'Enduret

MOLLET. El pilot molletà Yago Domínguez va aconseguir la victòria
a la primera prova valedora per al
Campionat de Catalunya d'Enduret, que es va disputar el cap de
setmana passat a la població de
Quart. Yago va ser primer i va superar en 20 segons el segon classificat. Triomf en 85cc i, de pas,
millor temps Scratch pel pilot molletà. El proper Enduret es farà a
Salomó d'aquí a dues setmanes.

Talavera i Koubiss, a l'Universitari
Xavier Talavera i Wiam Koubiss, del Club Karate Montornès, es van medir
diumenge en el Campionat de Catalunya Universitari de Karate a la UPC, la
primera prova que acredita la seva participació en el Campionat d'Espanya
Universitari de Karate. Talavera va quedar segon classificat; mentre que
Koubiss va quedar en tercera posició.
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Festa de Sant Josep

DEL 17 AL
24 DE MARÇ
LA LLAGOSTA

CULTURA POPULAR NOU COLLES DEL TERRITORI HAN ESTAT CONVIDADES A PARTICIPAR EN UN DELS ACTES MÉS CONCORREGUTS DE SANT JOSEP A LA LLAGOSTA

Concurs de fotos i
solidaritat a la 10a
Trobada Gegantera

Colla Gegantera

REMS farà un recapte de material personal
LA LLAGOSTA. La Colla Gegantera

de la Llagosta organitza la seva
10a Trobada, un dels actes centrals de les festes de Sant Josep,
el patró del municipi el diumenge
24 de març. En l'edició d'enguany
es recupera la tradició de celebrar
l'esdeveniment després del 19 de
març, dia del sant, modificada el
2017 per la coincidència amb Setmana Santa.
La jornada començarà ben
d'hora. A les 9.30 h es farà la Plantada de Gegants a l'avinguda de
l'Onze de setembre. A les 11.15 h

hi haurà una sessió d'escalfament
oberta a tothom per deixar-ho
tot a punt de cara a les 11.30 h.
Serà aleshores quan començarà la
Passejada Gegantera, que estarà
acompanyada amb animació de
Di Commedia dell'Arte.
A la 13 h es produirà la Picada
de Gegants i el final de festa a la
plaça Antoni Baqué, que acabarà
el toc de gralles i tabals.
La Colla Gegantera de la Llagosta no estarà sola aquest dia. Un
total de 9 colles han estat convidades a l'acte: Calella, Cornellà

PROTAGONISTES DE LA FESTA Un any més, els emblemàtics gegants de la colla llagostenca ballaran pels carrers
de Llobregat, Club Amics de Rubí,
Gualba, Montbau (Barcelona),
Santa Perpètua de Mogoda, Tordera, Vilassar de Dalt i Vinaròs.
A més, la trobada també tindrà el seu vessant solidari, ja que
es durà a terme un gran recapte
de material personal a l'avinguda Onze de Setembre i a la plaça
d'Antoni Baqué de productes de
neteja de la llar, destinat a les famílies llagostenques amb la col·laboració de l'Associació de Voluntariat Social REMS.
Finalment, la trobada també
tindrà el seu propi concurs xarxes socials. Sota el hashtag d'Instagram #lallagostaesgegant19 les
tres millors fotografies de la diada
gegantera podran guanyar un lot
de productes i descomptes en els
comerços que participen a l'esdeveniment. i

Música per
als alumnes de
primària al Casal
Cultural llagostenc

Atraccions
per als més petits
durant la festa
de Sant Josep

LA LLAGOSTA. En el marc de la

LA LLAGOSTA. Sant Josep també
serà una festa per als més petits
del municipi. L'Ajuntament de
la Llagosta instal·larà atraccions
adreçades a la canalla a la plaça
Antoni Baqué, dimarts, coincidint amb el dia de festa escolar.
D'11.30 a 14 h i de 16.30 a 19.30
h els més menuts podran gaudir
d'aquest parc infantil.
A més, les atraccions permanents que hi ha al solar de la parròquia seran gratuïtes durant tot
el dia gran de Sant Josep. i

programació de Sant Josep i com
a primer acte de la festa popular,
l'Escola Municipal de Música ofereix aquest divendres un concert
per a les escoles de primària al
centre Cultural de la Llagosta,
situat a la plaça de l'alcalde Sisó
Pons. En total seran tres les escoles que participaran en aquest
esdeveniment: Les Planes, Joan
Maragall i Safa.
El concert començarà a les
9.30 i acabarà a les 12 h. i

SANT JOSEP
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ESPECTACLES LA COLLA DE DIABLES PRESENTA PER PRIMER COP ELS SEUS TABALERS

Les Llagostes de l'Avern
estrenen grup de tabalers
Les llagostes de l'avern

LA LLAGOSTA. Com en altres edicions de la festa de Sant Josep, la
colla de diables local, Les Llagostes de l'Avern, serà l'encarregada
de dur al municipi el foc. Aquest
dissabte el col·lectiu organitza un
correfoc infantil a les 20 h a l'avinguda Onze de Setembre. Aquest
correfoc pensat per als més menuts no tindrà pólvora sinó que es
farà amb llums.
Més tard, la colla es dirigirà a
la plaça d'Antoni Baqué on durà a
terme una exhibició, aquest cop sí,

REVETLLA POPULAR
La Parroquia de Sant Josep serà l'encarregada d'oferir una nova revetlla popular pel patró llagostenc. En
aquesta esdeveniment hi haurà barra
amb begudes, música i tapes a 1 euro.
La revetlla popular començarà a les 20
h i acabarà a la 1 h.

FESTA DEL FOC L'exhibició serà a la plaça d'Antoni Baqué
amb foc i pólvora. Serà a les 21 h
i tots els membres de la colla una
trentena de adults i nens "cremaran figures com l'estàtua de la
llibertat, el sol o l'escarbat". "Es
realitzarà una encesa general",
afirmen des del col·lectiu llagostenc. Per a aquest esdeveniment,

la colla de la Llagosta ha convidat
a la colla dels Llamps i trons diables de Martorelles i a la colla Badalones Besties del Foc.
A més a més i com a novetat
l'espectacle servirà per donar a
conèixer els tabalers de la colla
"que actuen per primer cop". i
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L'AMPA de les Planes Proves d'atletisme
organitza el 10è
infantil dimarts
torneig de futbol sala al Parc Popular
LA LLAGOSTA. L’AMPA de l’Escola les
Planes organitza diumenge (de 9 h
a 18 h) el 10è torneig de futbol sala.
Aquest esdeveniment coincidirà
amb la tercera trobada en família, a
la qual hi haurà una botifarrada que
recaptarà diners per a l’Escola AFA
Paco Sedano, per a persones amb
discapacitats intel·lectuals.

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament amb la
col·laboració del CMEELL torna a
organitzar enguany la jornada d’atletisme escolar, amb l’objectiu de
promocionar aquest esport entre
els alumnes de primària del municipi. Es realitzaran proves de cros i
velocitat el dimarts, a partir de les
16 h i fins a les 19 h, al Parc Popular.
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HISTÒRIA RUTA EN HONOR DEL DIFUNT MATEU BARTALOT

Un tomb per conèixer els racons
i la història de la Llagosta

Aj. la llagosta

HISTÒRIA Catifa de flors pel dia de Corpus al carrer de Sant Pau l'any 1965
LA LLAGOSTA. Tornen les Passejades Mateu

Bartalot, un tomb per la història de la Llagosta per les festes de Sant Josep.
Dimarts a les 10 hores la ruta sortirà de
la plaça Antoni Baqué, on s'hi ha indicat
el punt de trobada. A partir el recorregut
anirà a Can Baqué, la xemeneia del Centre
Cultural, la pineda fosca i la plaça de l'alcalde Serrano.
Els encarregats de guiar als assistents
a través de la memòria llagostenca seran
el mestre d'educació primària Jose Luís

Mediavilla i un tècnic de cultura de l'Ajuntament. Tots dos redescobriran racons
i anècdotes de la Llagosta tal com ho feia
fa uns pocs anys el difunt Mateu Bartalot.
Aquest veí, molt actiu en nombroses entitats de la Llagosta, va treballar fermament
per mantenir viva la memòria històrica del
municipi.
Així mateix aquest any la ruta tindrà un
valor afegit, ja que probablement serà l'últim any en què els assistents vegin la Masia
de Can Baqué sense reformar.
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CULTURA

Dues películ·les més a la Sala Fiveller de Mollet

Vins i mots a Martorelles

Aquest cap de setmana la Sala Fiveller de Mollet tornarà a convertir-se en
el cinema de Mollet. L'equipament projectarà dissabte (18 h) el film sobre
l'uruguaià Pepe Mujica La noche de los 12 años i diumenge (12 h) el llargmetratge d'animació Astérix: El secreto de la poción mágica. En els dos casos
l'entrada per poder assistir al passi tindrà un preu de 3 euros.

La Biblioteca Montserrat Roig
acollirà aquest divendres (19 h) una
xerrada sobre l'origen de les paraules
i les expressions del món vinícola, a
càrrec de David Vila.

MÚSICA EL GRUP FESTIU I DE RUMBA ACTUARÀ AQUEST DIVENDRES A LA SALA POLIVALENT

La Pegatina fa l'assaig general
de la nova gira a Montmeló

La pegatina

LA BANDA MÉS RUMBERA Els de Montcada actuaran a la sala polivalent per donar el tret de sortida a la gira 2019
MONTMELÓ. Un dels grups catalans de música festiva i rumbera
més importants del panorama
tant estatal com internacional, La
Pegatina, actuarà avui, divendres,
a les 19 h a l'escenari de la Sala
Polivalent de Montmeló.
Com ja va fer l'any anterior al
municipi baixvallesà, la banda de
Montcada i Reixac donarà aquí el
tret de sortida de la seva gira La
fiesta más grande Tour que de ben
segur aquest 2019 recorrerà multitud de sales de concerts i festivals.
Les entrades per a l'esdeveniment a la Sala Polivalent tenen un
preu de 5 euros i es poden adqui-

rir fins a les 18 h. Els empadronats
al municipi podran gaudir d'entrades a 3 euros.
El 5 d'abril el grup començarà
la seva gira a Elx. La següent fita
arribarà a Barcelona el 13 d'abril
i després els fans de la banda podran seguir el seu grup favorit a
Benicassim, al Viñarock, a Alemanya o a Holanda.
La Pegatina va néixer l'any 2003
a Montcada i Reixac, però aleshores el grup encara no rebia aquest
nom que l'ha fet famós arreu. El
2006 va passar-se a dir com es
coneix actualment i des d'aleshores la seva carrera ha estat mete-

òrica. Els de Montcada han actuat
en més de 30 països de tot el món
entre els quals destaquen indrets
tan dispars com Mèxic, Argentina,
Equador, Uruguai, Xina, Japó o el
Canadà i ha superat així els més
de 1.100 concerts en 15 anys.
La banda es defineix com un
grup amb un estil que va del "merengue a la rumba o a l'ska amb
una gran facilitat per acabar
fent embogir la gent amb punk
gitano o simplement càntics hooligans".
Així mateix, La Pegatina ha editat sis discs, un documental i, fins i
tot, un videojoc. i

EL FESTIVAL SE CELEBRARÀ DURANT QUATRE DISSABTES

El PopFost porta grups de
primer nivell a Sant Fost
Jaime Urrutia

SANT FOST. El PopFost de Sant Fost

neix amb l'objectiu de convertir-se
en un festival referent en l'escena
pop del territori. Aquest esdeveniment que se celebra per primera
vegada està pensat com un cicle de
concerts íntims i acústics que es
duran a terme els pròxims quatre
dissabtes a l'Auditori de l'Ateneu.
El cartell reuneix alguns noms
emblemàtics de l'escena espanyola del pop. Rubén Pozo, exmembre
de Pereza, i Lichi, poeta i veu de
La Cabra Mecánica, portaran fins
a Sant Fost aquest dissabte (22.30
h) el seu projecte En Marcha per
un preu de 10 euros.
El 22 de març es podrà gaudir
per 8 euros del reconegut saxofonista, Big Dani Pérez, membre de
l´emblemàtic grup Los Rebeldes.
El PopFost es vestirà de folkrock amb Bikimel, el dia 29.

JAIME URRUTIA
El festival tancarà amb un plat
fort musical només per 12 euros.
El 5 d'abril Jaime Urrutia, mític
líder de Gabinete Caligari, oferirà
un concert en format trio.
Els abonaments es podran adquirir anticipadament per 28 euros els quatre concerts. i

Segona semifinal del
concurs de metal
Devilfest de Mollet

Música clàssica a
La Marineta amb el
piano de Daria Pyltay

MOLLET. El Centre Cívic de Can
Pantiquet acollirà dissabte la segona semifinal del concurs de
música metal Devilfest. En aquesta ocasió les bandes Mux Project,
Blavk Orb, Tabula Rasa i Yakaniná
competiran a partir de les 21.30 h
per endur-se una plaça en la final.
Les entrades costen 3 euros.

La pianista Daria Pyltay ofereix
aquest divendres un concert al
Centre Cultural de la Marineta
a les 20 h, titulat Les Miniatures
del Romanticisme: El rol del piano en el romanticisme musical. En
aquest acte Pyltay interpretarà
peces de Shuman, Brahms i Chopin. L'entrada és gratuïta.
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MÚSICA LA CRÍTICA CONSIDERA L'ÀLBUM UNA OBRA MESTRA

L'ARTISTA COMBINA SONS VINGUTS DE L'SKA, EL REGGAE, EL POP-ROCK I LES MÚSIQUES DEL MÓN

Kant Freud Kafka
presenta el disc
'Onírico' a Parets

La cantautora Mabel Flores
actuarà a Montornès
en favor del feminisme

PARETS. El Teatre de Can Rajoler
serà escenari aquest diumenge a
les 18.30 h d’una suggerent proposta musical que fusiona el rock
progressiu i la música clàssica. Es
tracta del concert de Kant Freud
Kafka (KFK), un projecte musical
del bateria i compositor paretà
Javi Herrera que presentarà el seu
segon treball, Onírico, al municipi
baixvallesà.
Les entrades per l’espectacle
que té una duració d’hora i mitja,
van des del 9 fins als 12 euros.
Pel que fa al disc que presenta
Herrera, és un treball que vol ser
“un viatge pel món dels somnis,
de vegades meravellós, de vegades terrible, on tots ens submergim cada dia”.
Així mateix, Onírico manté la
fusió de rock progressiu i música
clàssica del primer volum, amb la
incorporació de veus masculines
i femenines, i instruments poc

usuals, com el salteri, el bouzouki
o la mandolina.
Pero no només musicalment
aquesta proposta és diferent. Sobre l’escenari, Kant Freud Kafka
combina “la narrativa de textos
evocadors i projeccions de vídeo que subratllen alguns dels
passatges musicals”.

Reconegut per la crítica
Tot això ha fet que la crítica internacional assenyalés que el treball
que es presentarà a Can Rajoler,
és "un disc de bellesa esculpida, un clar exemple del potencial del rock progressiu per a la
composició 'seriosa’".
Al mateix temps ha afegit que el
treball "mereix veritablement
el suport dels fans, ja que els
temes tenen un nivell de qualitat alt i una gran riquesa d’ambients; impressionant de principi a fi; una obra mestra". i

MONTORNÈS. Per commemorar el
passat 8 de març, Dia de la Dona,
la cantautora Mabel Flores oferirà
a Montornès un concert en directe dissabte al Can Xerracan.
L’acte començarà a les 20.30 h
i ha estat definit com un “directe còmplice i íntim; un bany de
vitalitat, feminisme, sinceritat i tendresa; un viatge entre
l'alegria, el desconsol, l'humor
i la quotidianitat. Abraçades en
forma de cançó”.

Organitzat per la Taula per la
Igualtat, amb la col·laboració del
Casal de Músics de Can Masferrer
es tracta d’un espectacle gratuït
les entrades del qual es poden reservar a entrades.montornes.cat.
Pel que fa a Mabel Flores, és un
clar exponent de la cançó protesta actual, que combina sons del
reggae, l’ska, el pop-rock i les músiques del món, amb un missatge
clarament feminista, compromès
i descarat. Així mateix Flores de-

Mabel Flores FB

MABEL FLORES
fineix la seva música com "una
explosió de sentiment, de lluita i sinceritat, un viatge entre
l’alegria, el desconsol, l’humor i
la quotidianitat". i

EL GRUP RECORRE EL FUNK, EL SOUL, EL POP, EL REGGAE, L'R&R I ALTRES GÈNERES MUSICALS

'Two Sistas' porta a Mollet
veu, guitarra i percussió
MOLLET. Aquest divendres, a les

19 h, al Centre de Serveis per a la
Gent Gran El Lledoner tindrà lloc
el concert del grup Two Sistas.

Amb Susanna Abellán a la veu i la
guitarra i Sol Homar a la veu i la
percussió, aquest grup recorre el
funk, soul, pop, reggae, R&B i altres

gèneres musicals, amb originalitat
elegant i despreocupada.
"Es tracta de dues veus intenses acompanyades de bones guitarres i una potent percussió",
afirma l'organització del concert.
"Les Two Sistas contaminen
d'energia allà on sona la seva
música i ens atrapen amb el seu
repertori escollit", conclou. i
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LLETRES GUARDONS, PUNTS DE LLIBRES, RECITALS O POEMES MUSICATS SÓN LES PROPOSTES

TEATRE

ARTS ESCÈNIQUES

Sant Jordi es fa notar amb una
setmana farcida de literatura

El musical del
Rei Lleó es viurà
a Montmeló

El grup de teatre
Can Pantiquet
estrena a Mollet

MONTMELÓ. Després del seu pas
per la Gran Via de Madrid, la companyia OnBeat presenta un espectacle tribut a El Rey León, el musical familiar de l'any, batejat com
De Simba a Kiara. La cita serà a la
Sala Polivalent el pròxim dissabte
a les 17 h i les entrades tenen un
preu de 12 euros anticipades o de
15 euros si s'adquireixen el mateix
dia de l’espectacle; els menors de
tres anys no paguen entrada, però
no ocupen seient. Tot un espectacle familiar que l'organització
defineix com d'“interacció amb
el públic, espectaculars veus en
directe, atractives coreografies
i una gran posada en escena”.

MOLLET. El grup de teatre de Can

BAIX VALLÈS. Tot i que encara queda un mes per Sant Jordi, el Baix
Vallès ja escalfa motors per a la
cita reina de les lletres catalanes.

Arriben els premis

L'Ajuntament de Sant Fost ha convocat el 1r Premi de l'Ateneu de
Novel·la de Sant Fost de Campsentelles 2019. Al certamen hi poden
participar els majors de 18 anys
fins al 2 d'abril i el premi, que
s'entregarà el 23 d'abril, ascendeix a 1.000 euros.
També s'han convocat ja els
premis de literatura de la Biblioteca molletana de Can Mulà. Els

adults tenen fins al 23 d'abril per
participar en el 28è Premi literari
de l'equipament i els joves i infants fins a l'1 d'abril. Així mateix
també s'ha convocat el 16è concurs de dibuix de punts de llibre
al qual es pot participar fins al 25
de març.

Dia Mundial de la Poesia

Amb motiu del Dia Mundial de la
poesia, el pròxim dijous de 18 a 19
h, Montornès viurà dues activitats
relacionades amb aquest art literari. L'oficina de Català del municipi ha organitzat una lectura de
poemes amb les àvies del Casal de

Cultura de Montornès Centre. A
això cal sumar-hi que a la biblioteca es llegiran poemes en català i
castellà de la poeta nord-americana Mary Oliver, recentment desapareguda.

Versos i rumba

Per celebrar la mateixa efemèride, el grup Rumbesia portarà a
la Biblioteca Montserrat Roig de
Martorelles a les 18.30 h el seu
espectacle en el qual es conjuguen
poemes amb rumba. Són noves
creacions de Rumbesia i versions
de poemes ja musicats per altres
músics. A.a.

Pantiquet estrenarà aquest dissabte a les 19 h la seva obra Esto
es imposible. Escrita i dirigida per
Joaquín Martos, aquesta obra
proposa un total de vuit escenes
de la vida quotidiana, una dramàtica i la resta còmiques, sobre "coses impossibles però que son
part de les nostres vides". Un total de 12 actrius i actors amaters
pujaran a l'escenari durant dues
hores per representar com "freqüentment tenim la impressió
que ja no podem més, que el
món, inclús nosaltres mateixos
formem part d'una bogeria que
creix".

CARNAVAL MARTORELLES VA CELEBRAR DISSABTE LA RUA
Aj. Martorelles

El Simeó i Les Mimoses, guardonats
Martorelles va celebrar la gran rua de Carnaval el dissabte. Els guanyadors
a millor comparsa van ser l'AFA Simeó Rabassa amb Els bitxos del Simeó;
l'AMPA les Mimoses amb A les mimoses som pirates com a millor carrossa i
l'empat tècnic entre l'UCAM amb Estamos Sembras i el C.F.Martorelles amb
Martu Star com a millors de Martorelles.

dV, 15 Març 2019

43

44

dV, 15 Març 2019

Sol i calçotada popular a Gallecs

TRADICIÓ LA COLLA S'ESTRENA AMB L'OBJECTIU DE CONSOLIDAR ELS CASTELLS DE 2018

Els Castellers de Mollet obren
temporada a la Fira del Destorb
arxiu

MOLLET. Comença la temporada

castellera. Els Castellers de Mollet realitzaran aquest diumenge
la seva primera actuació a les 12
h a la plaça Prat de la Riba. "Sempre comencem la temporada a
casa", diu Roger Parera, relacions
públiques de la colla, que sortirà
en cercaviles des del local d'assaig.
A la diada també hi assistiran com
a colles invitades els Castellers de
Sant Vicenç dels Horts –que és la
cinquena vegada que participen
a la cita– i els Manyacs de Parets,
fillols de la colla molletana.
Després d'una molt bona temporada el 2018, en què es va aconseguir aixecar per primera vegada el
5 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, la colla
espera consolidar aquestes conquestes i, inclús, provar d'alçar el 4
de 7 amb agulla i el 2 de 7. Així ho ha
afirmat la cap de colla, Gisela Bonvilà. "Tenim algunes lesions i potser encara no podem començar
com ens agradaria la tempora-

El bon temps va acompanyar les 600 persones que van acudir a l'esplanada de
l'Església per assistir a la Calçotada Popular de Gallecs. En la seva 14a edició,
aquest esdeveniment va oferir dos menús a 20 euros amb productes de
proximitat, amb opció vegana i una altra amb botifarra. i Foto: Ona Cervera

CASTELL CORONAT Aquesta temporada els castellers faran més 40 activitats
da", afegeix Bonvilà. La temporada
és llarga i cal reservar forces. En total la colla molletana realitzarà més
de 40 sortides entre actuacions, activitats i assajos especials.
"Hem programat moltes sortides en les quals estarem amb
colles de primer nivell que tenen
castells de 8", assenyala Parera. "A

més, per festes majors venen els
Minyons de Terrassa i els Xics de
Granollers que són colles molt
potents", conclou.
L'actuació es farà en el marc de
la 26a edició de la Fira del Destorb, que organitza l'Associació de
Col·leccionistes al carrer Barcelona
i les rambles Balmes i Fiveller. i a.a.

EL TEMPS
divendres 15

dissabte 16

diumenge 17

per

La UCAM viu el dia d'Andalusia
MARTORELLES. La Unión Cultural Andaluza de Martorelles celebra el cap
de setmana la diada d'Andalusia amb diverses activitats. El dissabte a
les 11 h es farà una missa rociera a l'església de Sant Joaquim. Després hi
haurà cercavila i pica pica a Can Carrencà. El diumenge (18 h) la UCAM
representarà una obra de teatre Gazpacho andaluz a Can Carrencà. i

Felip Comas

Després de la refrescada
d’ahir, torna l’anticicló
i l'estabilitat, amb pujada de temperatures i cel
serè.

Malgrat que l’anticicló es
debilita, i al cel s’hi podran
veure alguns núvols alts,
la temperatura seguirà
pujant, amb valors més
que primaverals.

Un front de nord-oest ens
portarà un dia més variable, amb més núvols i
una lleugera baixada de la
temperatura.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 7

18˚C

10˚C

15˚C

-

31 km/h W

DIVENDRES, 8

18˚C

4˚C

13˚C

-

26 km/h SSE

DISSABTE, 9

20˚C

4˚C

17˚C

-

23 km/h SW

DIUMENGE, 10

22˚C

7˚C

16˚C

-

29 km/h SE

DILLUNS, 11

18˚C

10˚C

14˚C

-

34 km/h SW

DIMARTS, 12

18˚C

10˚C

15˚C

-

32 km/h SW

DIMECRES, 13

14˚C

9˚C

12˚C

-

35 km/h SW
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RESERVA TAULA

Guia de restaurants
LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82
MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96
MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

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

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

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
93 562 14 28
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

te
Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

MENÚ DIARIO
MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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