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EN PORTADA
font: Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.

EVOLUCIÓ ANUAL DEL MERCAT DE LLOGUER AL BAIX VALLÈS PER MUNICIPIS

Mesures

Mitjana anual del lloguer contractual (EUROS/mes)

ÍNDEX DE REFERÈNCIA
PER "MODERAR" ELS
PREUS DE MERCAT

NOTA: A partir de l'any 2015 només es publiquen les xifres del lloguer mitjà dels municipis amb més de 5 contractes registrats. Els anys anteriors,
per manca de significació, no es publicaven les xifres del lloguer mitjà dels municipis amb menys de 50 contractes l'any.
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Els preus dels pisos de lloguer a
Parets pugen un 5,6% en un any
La mitjana d'un habitatge en règim de
lloguer el 2018 al municipi va ser de 655,65
euros mensuals · Les poblacions amb uns
preus més elevats són Sant Fost i Parets
BAIX VALLÈS. Els preus dels habitatges de lloguer continuen a l'alça i
arriben en alguns casos a superar
les xifres d'abans de la punxada de
la bombolla immobiliària el 2008.
Segons les dades oficials de la Generalitat sobre l'evolució del mercat
de lloguer al Baix Vallès, el 2018,
els preus van tonar a pujar i en la
majoria de municipis ja encadenen

quatre o cinc anys d'increment. Actualment, el municipi baixvallesà
amb els lloguers més cars és Sant
Fost, amb una mitjana de 829,91
euros al mes –un fet lligat a la tipologia d'habitatge predominant, amb
cases unifamiliars principalment–.
Per preu, segueixen el rànquing
de municipis més cars Parets, amb
un preu mitjà de 655,65 euros

menuals; Mollet (603,20 euros);
Montornès (583,84 euros); Santa
Maria de Martorelles (581,25 euros); Montmeló (564,67 euros); la
Llagosta (563,27 euros), i Martorelles (545,40 euros).
Pel que fa a l'augment interanual, Sant Fost és la població
que ha registrat una pujada més
notable de 2017 a 2018, amb un
increment del 10,7% en un any.
"Els preus mitjans de lloguer
són molt teòrics perquè depenen de molts factors, l'estat de
conservació de l'habitatge i de la
zona on es troba, per exemple",
explica César Paz, responsable de
l'agència immobiliària homònima i

una de les deganes de Mollet.
Respecte els increments anuals,
la Llagosta se situa com el segon
municipi on més han pujat els
preus (+8,8%), seguit de Mollet
(+8%), Montornès (+6%), Parets
(+5,6%), Montmeló (+5,4%), Martorelles (+3,9%) i Santa Maria de
Martorelles (+2,8%).
Segons Paz, el principal motiu
de la pujada és la manca d'oferta
de pisos de lloguer al Baix Vallès
davant una demanda que ha anat
creixent en els darrers anys. "La
gent no té diners per comprar
un pis en propietat. Els preus
de venda no han baixat perquè
els propietaris volen treure el

El 2017, la Generalitat posava en marxa l’índex de referència de preus de
lloguer a Catalunya amb l’objectiu
d’aportar transparència al mercat de
lloguer i donar eines per modular els
increments desproporcionats. L'índex
es va començar a aplicar a 27 municipis
catalans, entre els quals Mollet. A tall
d'exemple, segons aquest índex, el preu
de lloguer suggerit per a un pis a Mollet
de 75 metres quadrats i en bon estat de
conservació seria de 503 euros.
A principis d'aquest març, el Govern
català aprovava un decret llei de mesures
urgents per millorar l'accés a l'habitatge, amb l'objectiu, entre d'altres de
"propiciar" una moderació dels preus
de lloguer. El decret preveu que aquest
índex de preus es faci públic "en tots
els anuncis de publicitat i en els contractes de lloguer dels habitatges",
assegurava el Govern. La Generalitat
tindrà en compte aquest índex en el
desenvolupament de les polítiques
públiques i només els arrendadors
dels habitatges llogats amb rendes
inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al
foment del lloguer.

màxim rèdit, però les famílies
no tenen prou solvència i els
bancs s'han posat molt durs",
diu l'agent immobiliari.
Pel que fa a la demanda de lloguer, Paz assegura que "en 40
anys no n'havia vist mai tanta",
i ho exemplifica amb un dels immobles en lloguer que han publicitat els últims dies. "Vam posar
l'oferta d'un pis un divendres i
dilluns teníem 430 demandes i
més de 70 o 80 trucades al contestador de gent interessada",
assegura. i laura ortiz
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SOCIETAT

Lestonnac celebra un 'English day'

Recapte pel tornado a Cuba

Divendres tots els alumnes de Lestonnac de Mollet van celebrar
un English Day, durant el qual l'escola va fer una immersió
total en llengua anglesa. El centre es va convertir en una línia
del metro de Londres i tots els estudiants van gaudir d’una
macrogincana amb l'objectiu de millorar el nivell d'anglès

L'entitat Mollet amb Cuba està recaptant fons per
ajudar les víctimes que al gener va provocar un
fort tornado a l'Havana. Es poden fer donatius
amb el concepte Tornado Cuba al número de
compte ES39 0182 4291 3102 0800 5649.

OBRES EL PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ ÉS DE GAIREBÉ 800.000 EUROS I ESTÀ OBERTA FINS AL DIMECRES 3 D'ABRIL

Es treu a concurs la reforma de
la nova seu policial de Parets
s.c.

ARA PARETS ERC
RECLAMA AUGMENTAR
EL NOMBRE D'AGENTS
n Fa unes setmanes, Ara Parets ERC

AL SECTOR IVECO Aquest edifici acollirà les noves dependències de la policia local de Parets
PARETS. L'Ajuntament de Parets

ha tret a licitació les obres de reforma interior de les futures dependències policials del municipi
situades al sector Iveco –carrer
de La Volta, 2–. El pressupost de
la licitació és de 799.885,08 euros (IVA inclòs) i les empreses
interessades poden presentar la
seva candidatura fins dimecres 3
d'abril a les 19 h.
A més de la nova seu de la policia local, l'edifici acollirà una oficina d'atenció a la ciutadania (OAC),

el jutjat de pau i despatxos per a
reunions i sala d'actes.
En la planta 1 de les dependències policials s'ubicarà la recepció,
la sala d’espera, els despatxos de
gestió administrativa i els despatxos propis dels diferents càrrecs.
I la planta -1 estarà destinada als
vestuaris, a l'armer i al magatzem,
a les telecomunicacions i a les dependències pròpies per a la custòdia de detinguts. Pel que fa a la resta
de serveis –que estaran en la planta
1–, el jutjat de pau disposarà d'una

recepció, el despatx del jutge, el registre civil i la secretaria. L'OAC, per
la seva banda, estarà composta d’un
espai destinat a l’atenció del ciutadà
i dos despatxos. També hi haurà uns
serveis transversals amb un vestíbul i recepció, una sala d’actes, sala
de reunions, menjador per a tots els
funcionaris, i els serveis sanitaris
i de neteja. Per últim, hi haurà un
despatx per al regidor i una sala de
reunions.
El projecte s'estructura a partir
de dos accessos clarament defi-

reclamava en un comunicat al govern
socialista local "que incrementi el
nombre d'agents de la Policia Local com més aviat millor". I afegia
que "aquesta ha de ser una prioritat abans que iniciar les obres de la
nova comissaria al sector Iveco". Des
del partit republicà apuntaven que un
augment d’entre tres i quatre efectius
policials permetria doblar el nombre
de patrulles nocturnes i durant els
caps de setmana. Per la seva banda,
Jordi Seguer, el portaveu d'Ara Parets
ERC, assegurava en l'escrit que "augmentar la plantilla era un compromís
del govern d’ençà de les denúncies
expressades per la Secció Sindical
que el 2016 ja es va queixar de la
manca d’efectius. I aquest compromís no l’han complert”.

nits. A la planta 1 s'accedeix des
del carrer Comte de Montemolin
i a la planta -1, des del carrer La
Volta (a la zona del Media Markt).
Es preveu que les obres tinguin
una durada d'execució de quatre
mesos. sergio carrillo

SOSTENIBILITAT

Parets celebra
el Dia Mundial
de l'Aigua
amb un taller
PARETS. Parets commemorarà el Dia
Mundial de l'Aigua, que se celebra
aquest divendres 22 de març. Serà
amb un taller sobre l'estalvi d'aigua,
que tindrà lloc a les 16.30 h a l'exterior de l'escola Pau Vila, en col·laboració amb l'empresa Cassa. Durant
l'abril, en el marc de la celebració,
es duran a terme tallers sobre els
ecosistemes aquàtics adreçats a
alumnes d'educació secundària del
municipi, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.

L'escola Pau Vila acull
aquest divendres un taller
sobre l'estalvi d'aigua
en col·laboració amb Cassa

L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de
març de 1993 com el primer Dia
Mundial de l'Aigua. Des d'aleshores se celebra anualment com
un mitjà per centrar l'atenció en
la importància de l'aigua dolça
i la defensa de la gestió sostenible dels seus recursos. Durant la
campanya de l'any 2019 es pretén
abordar la problemàtica de la crisi de l'aigua, treballant els motius
pels quals queden encara moltes
persones al món sense accés a
aquest recurs.
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MOBILITAT ES PRETÉN MILLORAR LA QUALITAT, EFICÀCIA I EFICIÈNCIA DEL SERVEI DE L'R3

TRIBUNALS

Adif arrenca les obres de la
subestació elèctrica de Parets

Comença el judici
a una presumpta
xarxa de tràfic de
droga a Montornès

PARETS. L'Administrador d'Infraes-

MONTORNÈS. L’Audiència de Bar-

tructures Ferroviàries (Adif) ha
arrencat recentment les obres de
construcció de la subestació elèctrica de tracció, a l'espai de l'estació
de tren de Parets. Es tracta d'una
obra amb què es pretén modernitzar les infraestructures per millorar la qualitat, eficàcia i eficiència
del servei de l'R3 al seu pas pel
Vallès Oriental i que es va adjudicar a l'empresa Societat Espanyola
de Muntatges Industrials, amb un
pressupost de 2.576.748 euros.
Les actuacions, que van engegar
amb els moviments de terra, ara
estan aturades a l'espera d'una
autorització. La Diputació ha de
donar permís per tirar endavant
l'obra, ja que s'han de fer unes
contencions de terra en un espai
molt pròxim a la carretera BV1604, que depèn de la Diputació
i que passa per sobre les vies del
tren.
Els treballs, que tenen un termi-

Les fonts
omplen de colors el
Sot d'en Barriques
Diumenge, sobre les 19.30 h, es van
posar en marxa les fonts d'aigua de
colors del parc del Sot d'en Barriques
per primera vegada. Sense una
inauguració com al principi estava
previst –i, per tant, sense els actes
institucionals ni les activitats de les
entitats–, l'encesa de les fonts va
acollir multitud de veïns que van
aplegar-se per gaudir d'aquesta
novetat de la qual disposa el
municipi paretà des de diumenge.

ni d'execució estimat de 12 mesos contemplen actuacions com
els moviments de terres –que ja
han arrencat–, excavacions, fonaments, estructures metàl·liques,
edificis tècnics i canalitzacions.
Pel que fa als equipaments,
disposarà de dues arribades
d'alimentació en alta tensió; dos
grups transformadors-rectifica-

dors de 3.000 kW; sis sortides
de feeders (conductors auxiliars
que mantenen constant la tensió
elèctrica i permeten garantir un
correcte subministrament) a 3
kV en corrent continu; un conjunt
d'alimentació a la línia de senyalització; així com sistemes de comandament, control i protecció i
serveis auxiliars.

ADIF DIU QUE NO NECESSITA PERMÍS DE
L'AJUNTAMENT PER FER ELS TREBALLS
n Des d'ADIF asseguren que s'han reunit en diverses ocasions amb l'Ajuntament
per presentar el projecte, tot i que, asseguren, no era obligatori fer-ho perquè
"és una obra d'interès general en terrenys ferroviaris, per llei no necessitem
permisos municipals", apunten. Aquest és un dels dubtes que volia plantejar Ara
Parets ERC al govern local. En aquest sentit, han demanat al govern que informi
sobre el projecte en la pròxima Comissió Informativa o Junta de Portaveus. Els
republicans també es pregunten si s'ha fet algun estudi ambiental del projecte de
les possibles conseqüències per a la salut que pugui tenir la subestació elèctrica,
"situada a uns 5 metres d'habitatges unifamiliars de l'avinguda de l'Estació".

víctor león

celona iniciarà el pròxim dimarts
el judici contra els deu acusats
protagonistes d’una presumpta
trama de tràfic de drogues que
es va destapar el passat maig de
2017 a Montornès. La fiscalia els
acusa de delictes contra la salut
pública i pertinença a grup criminal i demana penes d’entre 9 i 12
anys de presó.
Els fets es remunten al maig de
2017, quan la Policia va destapar
una presumpta trama de tràfic de
drogues que almenys existia des
del mes de gener i fins al moment
de la detenció el 10 de maig de
2017. Va ser quan, sota diligència
judicial, es va procedir a l’entrada
i registre dels domicilis dels acusats on es van trobar substàncies
estupefaents amb un valor total
de 110.555,897 euros i 13.577,90
euros en efectiu.
Els presumptes autors feien
servir un sistema de comunicació telefònica en clau, que va ser
intervingut per la Policia, des d’on
s’organitzava tot, des de les dates
i circumstàncies on es portaven a
terme les operacions fins a la distribució que es feia principalment
a Montornès.
Els delictes pels quals se’ls acusa són contra la salut pública referit a substàncies que causen o
no causen greus danys a la salut,
delicte de pertinença a un grup
criminal per la comissió de delictes menors greus, delicte de tinença il·lícita d’armes prohibides,
delicte continuat contra la seguretat viària, en la seva modalitat de
conducció al ser privat cautelarment del permís per decisió judicial i delicte greu de danys.

Cinc anys de
presó per a dos
acusats de la
pallissa a Mármol
LA LLAGOSTA. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a cinc anys
de presó dos veïns de Granollers
acusats d'un delicte d'homicidi en
grau de temptativa. També hauran de pagar una indemnització
d'1.263.956 euros a Sergio Mármol, jove que actualment resideix
a Montcada i Reixac, però que va
viure molt temps a la Llagosta i que
pateix greus seqüeles físiques a
conseqüència de la pallissa que va
rebre fa tres anys a la sortida d'una
discoteca. El tercer dels acusats ha
estat condemnat per un delicte de
lesions i haurà d’abonar una multa
de sis euros diaris durant tres mesos. Els dos primers acusats estaven en presó preventiva des de feia
un any i el tercer, ja en llibertat, ha
estat a la presó tres anys i mig.
Després de la pallissa, Mármol
va estar sis mesos en coma profund. Actualment té lesions neurològiques irreversibles, pateix
tetraparèsia, va en cadira de rodes
perquè gairebé no s'aguanta dret,
té problemes de mobilitat als dits
de les mans, dificultats per mantenir el cap alçat i parlar, defectes
d'oïda i visió, i disfàgia, cosa que
l'impedeix menjar i beure amb
normalitat, a banda de provocar-li
freqüents ennuegaments. A més, el
caràcter se li ha tornat més agressiu, té llacunes de memòria i les
facultats cognitives i maduratives
disminuïdes. Depèn les 24 hores
del dia d'una tercera persona.

Desacord de la família

La família de Sergio Mármol s’ha
mostrat indignada per la sentència en considerar que les penes
són bastant lleus tenint en compte
"tot el mal que van causar". Sobre els dos tipus de penes acordades per l’Audiència de Barcelona,
l’advocada de Sergio Mármol s’ha
mostrat en desacord amb la seva
decisió en considerar que hi va
haver una participació comuna de
tots tres i ha lamentat que el jutge
hagi aplicat el mínim que marca la
llei i no hagi contemplat la traïdoria a l’hora de determinar si era
un assassinat o un homicidi.
Respecte a la indemnització, la
mare de Sergio Mármol, Eva Hernando, no confia a rebre cap compensació econòmica perquè els dos
acusats s’han declarat insolvents.
La família ha comentat que sol·licitarà a l’Estat la indemnització per
a víctimes de delictes violents, un
ajut que anteriorment ja se’ls va
denegar perquè la mare cobra una
pensió que no supera els 600 €.
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SUCCESSOS VAN DENUNCIAR-SE PER AGRESSIONS DESPRÉS D'UNA DISCUSSIÓ A L'AMBULATORI

SEGURETAT

Denúncies creuades entre un
pacient i un metge de Mollet

L'Ajuntament
Solucions als
de Santa Maria
conflictes dels
es planteja posar copropietaris
videovigilància
Els conflictes dels copropietaris d'im-

MOLLET. Dimecres al voltant de les

17.30 h hi va haver una discussió
entre un metge del CAP de Plana
Lledó i un pacient menor d'edat,
que va acabar amb dues denúncies creuades de tots dos als Mossos
d'Esquadra per suposades agressions. Des de Mossos expliquen que
el metge va sortir de la consulta per
fer el seu descans, després de comprovar que no hi havia cap pacient
urgent esperant. Un menor que esperava a ser atès li va recriminar
que marxés havent-hi gent a la sala
d'espera i el va seguir fins a la porta de l'ambulatori on, allà a fora, va
tenir lloc la discussió. L'incident va

pujar de to fins al punt que tots dos
s'han denunciat mútuament per
agressions. Mossos afirmen que
tant el pacient com el metge van
patir lesions lleus.
Arran de l'incident, la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès va fer un comunicat per
condemnar "l'agressió física que
va patir un professional al CAP
de la Plana Lledó per part d'un
usuari el passat dia 13 de març".
En aquest escrit també asseguren
que "les retallades a la sanitat
pública i la gestió d'aquesta per
part de les administracions competents no ajuden que la relació

metge-pacient sigui fluida, ni la
més adient als CAP i els hospitals". Per una banda, el personal
sanitari "està sotmès a una pressió ambiental extrema: precarietat laboral, sous baixos, jornades
extenuants, falta de personal,
etc". I per l'altra banda, els usuaris o pacients "en molts casos
han de patir un servei deficitari
per part dels professionals, ja
que aquests no disposen dels
recursos necessaris per donar
una atenció de qualitat", afirmen.
"Demanem respecte i protecció
per a aquells que ens cuiden",
clou el comunicat.

SANTA MARIA DE MARTORELLES.
L'Ajuntament de Santa Maria es
planteja posar videovigilància en
alguns espais del municipi. Una de
les ubicacions on s'està estudiant la
possibilitat de posar càmeres seria
a la carretera d'entrada al municipi (BV-5006). L'alcalde, Julián
Trapero, s'ha reunit amb Mossos
per tractar la instal·lació de les càmeres després que el Departament
d'Interior informés que facilitaria
la possibilitat de tenir un sistema
de videovigilància als municipis
que no disposin de Policia Local. Es
tracta d’un conveni de col·laboració
que podran subscriure els municipis amb Interior quan existeixi una
necessitat de seguretat ciutadana.
Aquesta necessitat haurà de ser validada per la comissió esmentada,
que haurà d'informar sobre la petició que cursi la Direcció General
de la Policia. A partir d’ara, amb la
signatura d’aquest conveni, seran
els consistoris qui adquireixin i
instal·lin els dispositius fixos de
videovigilància, mentre que l’emmagatzematge, custòdia i visionat
de les imatges correspondrà a la
Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra. Les dues administracions implicades formalitzaran
un document que autoritzarà la
instal·lació de videocàmeres fixes
en llocs públics, fet que permetrà
prevenir i poder investigar possibles il·lícits administratius i penals, usar de manera pacífica les
vies i espais públics i contribuir a
assegurar la convivència. La signatura d’aquest document tindrà
una vigència de quatre anys, tot i
que podrà ser prorrogat.

CONSULTORI

mobles són molt freqüents a la pràctica. És molt habitual que els copropietaris tinguin diferents punts de
vista en relació a l'administració d'un
immoble. Per exemple, succeeix sovint
que uns vulguin vendre-ho, i uns altres
no, donant lloc així a situacions problemàtiques.
Òbviament, sempre que sigui possible,
és preferible un acord entre els copropietaris, però, si el mateix no pogués
aconseguir-se, el nostre Dret estableix
la possibilitat que qualsevol d'ells pugui exigir judicialment la divisió de la
cosa comuna.
Així, en el cas d'immobles urbans
(pensem en un pis), rares vegades podria dividir-se físicament la propietat,
ja que llavors l'immoble quedaria inservible per al seu ús. La solució que
el nostre ordenament jurídic ens dóna
per aquests supòsits en els quals ni és
possible l'acord, ni l’immoble pot dividir-se, és acudir al Jutjat mitjançant
una demanda denominada de “divisió
de cosa comuna”, a fi d'aconseguir
així, bé que un dels copropietaris s'adjudiqui l'immoble abonant la seva part
als altres, bé la sortida a subhasta de
l’immoble, per posteriorment repartir
el preu entre tots els copropietaris.
Com veiem, el fonament de “l’acció
de divisió de cosa comuna” està en
què ningú està obligat a romandre a
la copropietat, per la qual cosa podem afirmar que totes les situacions
conflictives que deriven de la mateixa
tenen, en principi, una sortida.
José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

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

Llaços negres contra l'enderroc

cup mollet

La plataforma Salvem el Tabaran va omplir de llaços negres les tanques
de les obres d'enderroc de l'equipament molletà en senyal de protesta per
l'aterrament de l’antic teatre de la Cooperativa Obrera del Tabaran.
Es van col·locar en un acte reivindicatiu que va tenir lloc diumenge passat.
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LLOGUER LOCAL
PREMIUM
EL MILLOR DE MOLLET

C. BARCELONA - LA PAU
250 m2 Planta, 35 m Façana
TOTS ELS SERVEIS EN FUNCIONAMENT
Av. Burgos, 21, baixos (Plaça Major)
08100 Mollet del Vallès · www.cesarpaz.com

Núm.2077 Aicat285

93 570 74 84
+ DE 40 ANYS AL SEU SERVEI
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MEDI AMBIENT HA ESTAT LA PRIMERA VEGADA EN 10 ANYS QUE LA MITJANA ANUAL ESTÀ PER SOTA DEL LLINDAR PERMÈS

La contaminació per diòxid de
nitrogen baixa al Baix Vallès
arxiu

BAIX VALLÈS. Durant el 2018, l'es-

tació de control de qualitat de l'aire situada al costat del camp del
Germans Gonzalvo de Mollet ha
registrat la dada anual de concentració de diòxid de nitrogen més
baixa dels últims deu anys.
La mitjana anual ha estat de 40
µg/m3 (micrograms per metre
cúbic), que, de fet, és el valor límit
anual permès per a la protecció
de la salut de les persones que
permet Europa, una dada inferior
a totes les registrades a l'estació
molletana des de l'any 2009. En
concret, la dada més alta es va assolir els anys 2015 i 2012, quan la

QUALITAT ATMOSFÈRICA Els nivells de NO2 han baixat el 2018
mitjana anual es va enfilar fins als
46 µg/m3.
La millora de la qualitat de l’aire

MOBILITAT ES VOL LICITAR EL PROJECTE A FINALS D'ANY

Territori presenta l'esborrany
per millorar el trànsit a la
rotonda del Decathlon
MOLLET. El Departament de Ter-

ritori treballa en el projecte per
solucionar els problemes de mobilitat provocats pel trànsit a la coneguda com a rotonda del Decathlon
i pretén licitar les obres a finals
de 2019. Així ho van anunciar els
responsables del Departament
en la trobada que van mantenir
la setmana passada amb l'alcalde
de Mollet, Josep Monràs. Segons
Territori, durant aquest 2019 es
treballarà en el projecte de traçat
que, entre d’altres, comportarà incorporar un tercer carril o fer més
àmplia la calçada de la mateixa rotonda per permetre una circulació

més fluida i segregar el carril que
ve de Martorelles i que serveix
d’incorporació a la C-17. Sobre la
proposta, l'alcalde va dir que “ens
aporta una via de solució molt
més a prop que ara fa uns mesos
i ens permet començar a posar
fil a l’agulla per solucionar un
dels grans problemes de mobilitat que tenim a la ciutat”.
La demanda de millores en
aquest punt és una reclamació
compartida pels ajuntaments de
Mollet i Martorelles. El juliol de
2017, la Generalitat es va comprometre a consensuar amb els dos
consistoris una proposta tècnica.

pel que fa a l’NO2, no és un fet aïllat, ja que s'ha deixat notar a tota
la conurbació de Barcelona. De fet,

només dues estacions de trànsit
intens de la Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica han superat el límit de
la mitjana anual. En comparació
als de l’any anterior, cinc estacions havien superat els nivells
que permet Europa, mentre que
el 2010 eren 17 les que els superaven.
El diòxid de nitrogen és un
gas de color amarronat i d'olor
irritant, que resulta tòxic a altes
concentracions i que intervé en
la formació de l'anomenada boira fotoquímica o produïda per la
contaminació atmosfèrica. Les
principals causes d'aquest contaminant són el transport, les
centrals tèrmiques, la combustió
de carburants com gas natural,
líquids i sòlids, les incineradores,
les cimenteres, les fàbriques de
vidre i les refineries.

CIUTADANIA SÓN DUES ACTIVITATS DEL 'MARÇ DE DONES'
víctor león

Del sopar de dones, a la marxa violeta
La Sala Basart Cooperativa va acollir divendres el Sopar de dones, en el
marc de la programació d'activitats Març de dones. Dins d'aquest
programa, dissabte (10 h) tindrà lloc una nova edició de la marxa violeta,
que enguany porta el lema "Nosaltres som la manada". Es tracta d'una
caminada popular de 10 km per Gallecs, que arrencarà de Cal Jardiner.

Narcisista o histérico:
El narcisista se siente prepotente y a la
vez fantasea con sus capacidades, éxitos, poder, evidentemente exagerados,
y a la vez pretende ser reconocido por
ello. Cree ser especial, dotado de capacidades superiores a los demás y por
tanto cree que sólo puede relacionarse
y sentirse valorado por gente que tenga
las mismas capacidades que las que se
atribuye a sí mismo. Sobrevalora tanto
sus capacidades mentales como físicas,
se cree bello, atractivo y único. Por otra
parte, y como consecuencia, tiene la
tendencia a explotar a los demás, a los
que desprecia, se siente superior y no
empatiza fácilmente con la gente, ni con
los más cercanos o familiares.
El histérico responde a una personalidad
que pretende ser el centro de atención,
intenta ser seductor, crear atención a su
alrededor, utiliza su aspecto o alguna
cualidad física, real o no, para atraer toda
la atención de los demás. Es teatral, exagerado y dramático, suele intentar que los
demás sientan empatía hacia él y busca su
complicidad. Si no lo consigue suele deprimirse por no ser reconocido. Además
suele sobrevalorar sus relaciones con los
demás a los que rápidamente considera
como “íntimos” o con profunda relación.
Tanto unos como los otros comparten muchos síntomas, suelen tener la tendencia
a la manipulación, sentirse superiores y
alejados de la mediocridad de la que ellos
se creen totalmente ajenos. Cabe decir que
también encontraremos algunas de estas
características en personas normales, pero
como siempre decimos, estas personalidades son realmente patológicas cuando
estas características son permanentes,
inﬂexibles, fuera de lugar y les ocasiona
o ocasionan un malestar, un sufrimiento,
tanto a ellos como a su entorno. En realidad cualquier persona puede tener, en
un momento concreto de su vida o en una
situación especial, algún signo o síntoma
de los mencionados a lo largo de toda una
vida, pero repito, si éstos permanecen en
el tiempo, no evolucionan y se enquistan en
la personalidad, hablamos entonces de un
trastorno de personalidad que requerirá
atención médica y psicológica.

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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Naixements
16/03 Leire Fandos García (Caldes de Mont.)

MEDI AMBIENT LES JORNADES ARRIBEN A LA TERCERA EDICIÓ

PARTICIPACIÓ TAMBÉ PLANTEGEN UNA FIRA DE L’ALIMENTACIÓ

Nova cita ecològica
amb el 'Naturalment
Santa Maria'

El Consell d'Infants proposa
màquines expenedores
amb aliments saludables

SANTA MARIA. Aquest cap de setmana, la tercera edició de les Jornades Naturalistes Naturalment
Santa Maria, convertiran el municipi de nou en un referent de
l'ecologisme i el medi ambient.
La inauguració serà aquest divendres (18 h) amb l’exposició
The invaders al Casal Cultural.
Durant tots els dies hi ha programades fins a sis xerrades, algunes amb sortida, sobre diferents
habitants dels boscos de la zona,
tot gratuït. "Parlarem de ratpenats, d’amfibis, d’herbes remeieres, de la vespa velutina,

aj. mollet

afirmen des de l'organització de
l'esdeveniment. "També parlarem sobre el canvi climàtic i les
conseqüències que està tenint
el consum de plàstic de manera
poc responsable", afegeixen.
Dissabte després de les xerrades, al vespre es produirà el Tastet de la Meri amenitzat amb música de Can Flor. "Creiem que es
tracta d’un programa molt interessant, tant per a persones
neòfites en els temes de l’ecologia i la biologia, com per a qui
ja està més avesat a estudiar el
medi", assenyala l'organització.

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

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

Defuncions

LA LLAGOSTA
17/03 Nuria Pilar Miranda Loran
55 anys
MARTORELLES
18/03 Encarnación Souto Arroyo
84 anys
MOLLET DEL VALLÈS
04/03 Nieves Ventura Damunt
97 anys
12/03 Francisca Merino Cozar
73 anys
13/03 Maria Carmen Gonzalez Asensio 72 anys
14/03 Miguel Garcia Garcia
80 anys
15/03 Millan Gutierrez Poyatos
95 anys
15/03 Josefa Zafra Guerrero
91 anys
17/03 Jaime Busquets Pi
94 anys
PARETS DEL VALLÈS
12/03 Juana Garcia Segura
85 anys
15/03 Josefa Garcia Ruiz
85 anys
16/03 Juan Vila Alvarez
59 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
14/03 Agustina Vidal Lopez
83 anys
Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

PETITS REGIDORS 27 alumnes de 5è i 6è amb l'alcalde i Raul Broto
MOLLET. Els 27 regidors del tretzè
Consell Municipal d’Infants (CIM),
en representació dels nens i nenes de 5è i 6è de Primària de totes
les escoles de la ciutat, van donar
a conèixer en el Ple dels Infants,
celebrat el diumenge, les seves
propostes i conclusions dirigides
a potenciar l’alimentació saludable entre la ciutadania de Mollet.
El CIM va proposar mesures
com fer una fira de l’alimentació
saludable o fer que les màquines
expenedores dels espais públics

ofereixin productes sans. Les iniciatives van arribar després que
els regidors infants visitessin
diferents espais de la ciutat relacionats amb l’alimentació. Gràcies
a aquestes activitats, el CIM va
poder aprendre la importància
d’una alimentació saludable.
Les propostes, que l’alcalde s'ha
compromès a dur a la pràctica, se
sumen a les iniciatives de promoció de l'alimentació saludable,
ecològica i de proximitat que s'ha
desenvolupat a la ciutat.

La familia de Miguel García Garcia
fallecido el día 13 de marzo 2019
en agradecimiento a todos los profesionales del hospital de Mollet
de la unidad 4 por el cariño y la
humanidad con la que han tratado
a mi padre y a toda la familia por la
calidad humana de todos los profesionales desde el personal de la
limpieza, auxiliares de Enfermería,
enfermeras, a la Dra Vilaseca, Dr
laguna gracias por todo lo que
habéis echo por él gracias por
todo el afecto, ternura y cariño no
tendríamos suficientes palabras de
agradecimiento, también a todas
las personas que conocían a nuestro padre por el cariño y el apoyo
en tan difíciles momentos en nombre de toda la Familia. Gracias.
Familia Garcia Espejó
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TERRITORI LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LA CAMBRA CATALANA APROVA UNA RESOLUCIÓ SOBRE L'ESPAI RURAL PRESENTADA PER CATALUNYÀ EN COMÚ PODEM

El Parlament insta el Govern a l'aprovació
"immediata" del Pla Especial de Gallecs
MOLLET / PARETS. La protecció i el
futur de l'espai rural de Gallecs
ha tornat a debatre's en seu parlamentària. La setmana passada,
la Comissió de Medi Ambient del
Parlament de Catalunya aprovava
una resolució presentada per Catalunya en Comú Podem, a instàncies de Canviem Mollet, amb què
insta el Govern català a l'aprovació "immediata" del Pla Especial
de Gallecs, un document que ha
de definir els usos de l'espai i fer
possible una major protecció.
Altres punts que recull la resolució proposada són acords que ja
s'havien pres en una moció aprovada al març de 2017 i que en aquests
dos anys no s'han tirat endavant.
Així es demana donar compliment
a algunes mesures, especialment

aquelles que no impliquen despesa
de pressupost com la incorporació
a la Xarxa Natura 2000 i la declaració com a refugi de fauna de tot
l’EIN de Gallecs, i l'ampliació de
l'EIN amb els Pinetons i Can Banús.

Can Riera de Parets, fora de l'EIN

Sobre l'ampliació de l'EIN a altres espais, Ara Parets ERC s'ha
mostrat satisfeta pel fet que "una
esmena presentada conjuntament per ERC i JuntsxCat, hagi
permès que la zona de Can
Riera de Parets no s’integri a
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs", una inclusió que havia estat rebutjada pels veïns, que van
redactar un manifest en què consideraven que la inclusió a l'espai
protegit els implicaria limitacions

en les activitats i més burocràcia.
El redactat inicial de la resolució
demanava executar tots els acords
adoptats en el Parlament el 29 de
març de 2017 on aleshores sí que
s’obria la porta –amb processos
participatius– a integrar Can Riera dins de Gallecs. "L’esmena a
la totalitat, presentada pels dos
grups, substitueix el redactat inicial de la proposta de resolució".

La xarxa d'aigua, punt conflictiu
La resolució presentada inicialment també demanava la posada
en marxa urgent del projecte i execució d'obres de la xarxa d’abastament d’aigua potable, a càrrec de
la Generalitat. "És imprescindible
i una reivindicació i necessitat
històrica fer arribar aigua po-

table en aquest àmbit per tal de
garantir-ne l’accés als habitatges que en formen part i evitar
l’ús de pous d’aigua no potable
que s’assequen en períodes de
sequera", apuntava la proposta. En aquest cas, però, JuntsxCat
i ERC hi votaven en contra ja que
consideraven que la competència
de la redacció i execució de la xarxa d'aigua és dels ajuntaments.
Amb tot, al maig de l'any passat,
l'Incasòl, ens depenent de la Generalitat i propietari dels terrenys
de Gallecs, avançava a aquest diari que estava ultimant la redacció
de l'estudi tècnic i econòmic dels
diversos sistemes d'abastament i
sanejament de les masies de l'espai rural de Gallecs.
Des de Canviem Mollet, un dels

promotors de la resolució, es
mostren satisfets que el futur de
Gallecs es torni a debatre al parlament però es mostren preocupats
pel que consideren "contradiccions en les votacions produïdes
i que semblen fer palesa una
manca de voluntat política de
posar solució i actuar sobre alguns d'aquests elements".

Paraules del conseller Calvet
Precisament dijous de la setmana
passada, un dia després de l'aprovació de la resolució al Parlament,
el conseller de Territori, Damià
Calvet, anunciava en una reunió
amb l'alcalde de Mollet, Josep
Monràs, que el Pla Especial ja està
en la fase de redacció i tramitació, i que podria quedar aprovat
cap a l’estiu. Tot i les votacions
en contra de JuntsxCat i ERC al
Parlament en el punt de la xarxa
d'aigua, Calvet assegurava que
s'està redactant el projecte i que
es podria deixar enllestit també
els propers mesos. i laura ortiz
s.c.

MUNICIPALS 26-M LA CANDIDATURA PRESENTA UN DELS REPTES EN L'ÀMBIT ECONÒMIC

Ara Mollet situa Can Prat
com a espai estratègic de
reactivació econòmica
MOLLET. Un dels reptes que presen-

ta Ara Mollet ERC-MES en el seu
programa és fer del polígon de Can
Prat el 22@ de Mollet. Dimarts, el
partit presentava l'esbós del projecte amb el qual cerquen "una
reactivació econòmica de la ciutat", deia Marta Vilaret, número 2
dels republicans. Vilaret assenyalava que aquest polígon "és un espai
degradat i infravalorat". Per tot

plegat, els republicans treballen pel
naixement "d'un nou barri, amb
un ús industrial i més modern",
i aposten per Can Prat perquè "té
moltes potencialitats i està molt
ben comunicat".
La intenció és integrar diversos
usos: indústries i serveis prioritàriament, però també habitatges.
"Aquest projecte s'haurà de fer
amb la connivència dels pro-

pietaris i del sector industrial,
però l'Ajuntament ho haurà de
liderar", apuntava Vilaret.
En la mateixa línia, Oriol López,
l'alcaldable, afirmava que l'objectiu és que Can Prat sigui "un espai
tecnològic i de futur". "Estem
dibuixant quina ciutat volem
i aquest és un espai estratègic
per les comunicacions", afegia.
D'altra banda, Vilaret també ha
destacat la voluntat de "reajuntar" Can Prat amb el municipi amb
una connexió per a vianants –que
aniria a continuació de la Rambla–
i salvar les barreres arquitectòniques. El projecte també contempla
millorar la connexió amb el riu
Besòs, ja que "és gairebé impossible accedir-hi des de Mollet".

REVITALITZACIÓ DE CAN PRAT Vilaret i López van presentar la proposta
Pel que fa a la mobilitat, "l'estació de Mollet-Sant Fost ha de
ser un punt central" i per fer-ho
"volem transformar tota la seva
àrea, que està degradada". Una
de les prioritats és recuperar l'es-

pai de la Teneria, "aquell espai
que va ser tant per a Mollet".
Per últim, també proposen millorar l'entrada de vehicles pel sud,
per la zona de l'estació de Mollet-Sant Fost. i s.carrillo
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POLÍTICA HA ESTAT ESCOLLIT PER L'ASSEMBLEA LOCAL I D'AQUESTA MANERA SUBSTITUEIX ENRIQUE VILLEGAS EN EL CÀRREC

Josep Maria Pijoan és el
nou president d'ERC Parets
erc parets

RELLEU Josep Maria Pijoan (esquerra) amb Enrique Villegas (dreta)
PARETS. Josep Maria Pijoan ha estat

escollit per l'assemblea de militants d'Esquerra Republicana a Parets del Vallès com a nou president
de la secció local, després del procés de renovació de l'executiva que

s'ha dut a terme les últimes setmanes. Pijoan substitueix Enrique Villegas en el càrrec, que ha ocupat la
presidència entre 2014 i 2019, "un
període marcat pel creixement
en el nombre de militants a la

secció local i per la recuperació
del grup municipal que s'havia
perdut el 2007", segons afirmen
des del partit.
Durant la seva primera intervenció pública després de l'assemblea,
Pijoan va dir que l'èxit dels darrers
anys "es deu bàsicament al treball i l'esforç continu de tota la
secció local i sobretot a predicar
amb l'exemple". I en referència
als objectius de la nova executiva,
va assegurar que pretenen "afrontar amb èxit el pròxim cicle
electoral –generals del 28 d'abril
i municipals i europees del 26 de
maig– aconseguint la victòria; liderar el pròxim govern a l'Ajuntament de Parets; augmentar la
militància; donar suport al grup
municipal; ser curosos amb la
gestió econòmica com fins ara, i
participar encara més de les ac-

tivitats del teixit associatiu del
poble".
Per la seva banda, el ja expresident Enrique Villegas va qualificar
la seva etapa de "cinc anys molt
emocionants i intensos, en els
que he d’agrair l’esforç i treball
de militants, simpatitzants i gent
desconeguda per millorar el
nostre poble i el nostre país". I
va afegir que "penso sincerament
que més d’hora que tard arribarem al destí, és a dir, deixarem
de ser independentistes perquè
ja tindrem la independència i serem república".
La resta de l'executiva està formada per Jesús Pallàs (secretari
d'organització), Joan Tasqué (tresorer), Ramon Parés (secretari de
política municipal), Montserrat
Lara (secretària de la dona), Carme Herrero (secretària de nova
ciutadania), Raimon Coll (secretari
d'imatge i comunicació) i Ramona
Arimon (secretària de cultura). A
més, l'executiva comptarà amb un
representant del Jovent Republicà,
la branca jove d'Esquerra. i

Xerrada de Rosa
Martí i Elisenda
Alamany sobre les
dones a la política
PARETS. La primera i única alcaldessa de Parets fins al moment,
Rosa Martí –que actualment és
regidora del NOPP a l'oposició i
forma part de Sumem Esquerres a
Parets– i la diputada al Parlament
de Catalunya Elisenda Alamany,
oferiran dimecres (19 h) una xerrada a Can Rajoler que tractarà
sobre les dones en la política. Durant l'acte es parlarà de la situació
política a Catalunya i en l'àmbit
municipal, de les sumes d'esquerres com a propostes fermes de
canvi, de les anècdotes que han
viscut al Parlament i del paper de
la dona en la política. Els assistents estan convidats a participar
en l'acte de forma activa. i

Logotip

NOVA IMATGE DE
SUMEM ESQUERRES

PER PRIMERA VEGADA, EL PARTIT REPUBLICÀ COMPTARÀ AMB LLISTES ELECTORALS A TOTS ELS POBLES DE LA COMARCA

ERC PRESENTA A LA SALA
FIVELLER DE MOLLET EL
PLE DE 39 CANDIDATURES
ERC farà història el pròxim 26 de maig al Vallès
Oriental en presentar candidatures en tots els
pobles de la comarca. Mai abans havia passat i
els municipis de Montseny i Fogars de Montclús
han estat els darrers en afegir-se amb una llista
d'ERC per a les municipals. D'aquesta manera,
enguany els republicans aconseguiran el 39 de
39. La Sala Fiveller de Mollet va acollir dilluns
la presentació de totes les candidatures en un
acte en què hi van intervenir diversos alcaldables –entre els quals el molletà Oriol López i el
martorellenc Marc Candela–, però també ho va
fer el president comarcal d'ERC al Vallès Oriental, Oriol Ramon, i el conseller Josep Bargalló.

ERC VALLÈS ORIENTAL

FOTO DE FAMÍLIA Els números 1 i 2 de les llistes d'ERC dels diferents municipis de la comarca

Sumem Esquerres a Parets va treure
dijous de la setmana passada a la llum
el seu logotip. Es tracta d'una "imatge
identificativa de la nostra formació",
segons apunten des del partit. I asseguren que amb aquest logotip han volgut representar "els valors de Sumem
Esquerres a Parets: feminisme, medi
ambient, proximitat, prioritat per millorar la vida de les persones del municipi i un canvi des de l'esquerra en
la política municipal de Parets".
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ECONOMIA

Daniel Boil, nou president de Pimec Vallès Oriental

'Comprar a Montmeló té premi'

L'advocat granollerí Daniel Boil és el nou president de Pimec Vallès
Oriental després que la junta directiva de l’entitat hagi ratificat el seu
nomenament. El nou president, que pren el relleu del calderí Pere
Barrios al capdavant de la delegació, assegura que continuarà
treballant per "fer créixer Pimec al Vallès Oriental a tots els nivells".

La Unió de Botiguers i Comerciants participarà
la setmana vinent, del 25 al 30 de març, en la
3a edició de la Setmana del Comerç al Vallès
Oriental. I ho farà amb una campanya que
porta de nom Comprar a Montmeló té premi.

EMPRESES LES EXPORTACIONS HAN CRESCUT I HAN APORTAT EL 56% DELS RECURSOS

ASSESSORAMENT SERÀ A L'AJUNTAMENT I AL CASAL SATÈL·LIT

Mat Holding va augmentar un Montornès acull
6% la seva facturació el 2018 el PuntCoop
La companyia paretana és un referent en la protecció de conreus
del Baix Vallès
arxiu

aina martí

MONTORNÈS. L'Ateneu Cooperatiu

SEU PARETANA L'empresa local ha crescut econòmicament aquest 2018

PAU RELAT El conseller delegat

PARETS. L'empresa paretana MAT

dustrials, particularment amb
la divisió d'aigües, que operen
de forma independent dels negocis de distribució del grup
a Espanya, Portugal i el nord
d'Àfrica".
D'altra banda, durant l'any passat, Mat Holding va adquirir per 6
milions d'euros el 51% de la companyia OCV de Tulsa, a Oklahoma,
als Estats Units, especialitzada en
el negoci de vàlvules de control
hidràulic, per entrar als mercats
nord-americans, del Pacífic i del
Golf Pèrsic.

Holding –referent mundial en la
protecció de conreus, eficiència en
reg i tractament i conducció d’aigua– va facturar durant el 2018
un 6% més que l'any anterior. És
a dir, la facturació ha passat dels
240,6 milions d'euros el 2017 als
255,6 milions durant el 2018.
Pel que fa a les exportacions,
aquests actius van créixer un
11%, passant dels 127,9 als 141,9
milions d'euros. D'aquesta manera, Mat Holding continua consolidant-se en el mercat internacio-

nal, d'on prové el 56% de la seva
facturació.
Per estructures de negoci, la
divisió d'aigües ha generat unes
vendes totals de 146,9 milions
d'euros, amb un increment del
21% de les exportacions, mentre
que la divisió fitosanitària va arribar als 180,6 milions d'euros.
El conseller delegat de MAT
Holding, Pau Relat, destaca que en
el darrer exercici s'ha fet un "pas
qualitatiu en el desenvolupament de l'estratègia d'internacionalització dels negocis in-

del Vallès Oriental ha trobat un
bon aliat en l'Ajuntament de Montornès, amb qui ja va organitzar
l'any passat la Fira d'Economia
Social i Solidària. Enguany ha arribat el torn del punt cooperatiu
(PuntCoop) del Baix Vallès, que
acollirà l'Ajuntament de Montornès i el Casal Juvenil Satèl·lit els
dimarts cada dues setmanes de
12 h a 14 h i de 16 h a 18 h respectivament. Aquest dimarts, 26
de març, arrencarà el servei.
Es tracta d'un espai d’assessorament sobre cooperativisme i
economia social i solidària (ESS).
El personal especialitzat de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
oferirà diversos serveis: informació sobre els recursos disponibles
en ESS; orientació i formació en
gestió empresarial i en els tràmits
de constitució d’una empresa de
l’ESS; acompanyament a mida per
a l’elecció de la forma jurídica que
tingui més encaix per al projecte i
suport a la constitució d’una empresa de l’ESS, en especial en la
fórmula de cooperativa; i acompanyament a mida per a la transformació d’una associació o una
SCP en una empresa cooperativa.
El regidor de l'Àrea d’Acció So-

cial, Jordi Delgado, apunta que "el
PuntCoop és la punta de l'iceberg" d'unes polítiques d'ESS en
les que assegura que ha treballat
el govern local en aquest mandat. Delgado, a més, valora molt
positivament aquest nou servei
de l'Ateneu al municipi, perquè
"volem fomentar la cultura
cooperativista i apostem per
aquestes pràctiques que democratitzen l'economia".
El regidor, i primer tinent d'alcalde, assenyala que després de
fer una diagnosi de l'economia social, "hem trobat que a Montornès hi ha més gent fent economia social i solidària de la que
ho reconeix; ja passaven coses
d'ESS, però no n'hi deien així".
El PuntCoop donarà servei a
tots els veïns del Baix Vallès interessats a crear una cooperativa, o
amb dubtes tant per a la creació
com per al seu desenvolupament.
A Montornès servirà per ajudar
les cooperatives d'habitatge que
s'estan formant per construir
uns pisos cooperatius al solar del
carrer Vallromanes amb el carrer
Lleida. Però també es donarà suport als projectes que sorgeixin
de la recent estrenada Escola Popular Feminista. sergio carrillo
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OPINIÓ

Cinc anys molt intensos

Editorial

LA BOMBOLLA DEL LLOGUER
El preu del lloguer d'habitatge als municipis del Baix Vallès ha patit en els
darres dos anys un increment que ha situat les xifres en el que es pot titllar ja
d'una nova bombolla immobiliària, ara però, pel que fa al lloguer. Davant una
oferta reduïda d'habitatge de lloguer es troba una demanda de les més
altes atiada per la manca de solvència de moltes famílies i persones que no es
poden permetre comprar un pis en propietat. Els salaris baixos i l'enduriment
de les condicions per part dels bancs a l'hora de finançar crèdits hipotecaris ha
empès molta gent a optar pel lloguer.
En aquest sentit, l'acció de l'administració pública per respondre aquesta
necessitat ha estat poc efectiva i erràtica i ens situa en una situació
d'urgència. La promoció d'un parc públic de pisos de lloguer social ha estat
una de les carències de les polítiques d'habitatge en els darrers anys, quan,
per exemple a Mollet, s'ha continuat apostant més fermament pels pisos
de protecció però en propietat, amb els darrers 80 pisos de la Vinyota, a tall
d'exemple. La partida al pressupost de 2019 per reconvertir edificis municipals
en habitatge de lloguer públic o l'anunci de la Generalitat de construcció d'un
centenar de pisos de lloguer social a Can Borrell són bones notícies però, tot i
les dates al calendari, ja se sap que una flor no fa estiu ni dues primavera.

Per compartir

LLIÇONS

P

rocuro no perdre’m cap sessió del
judici als nostres polítics presos
polítics i, amb ells, a un concret
procés vers l’autodeterminació de
Catalunya. Crec que es tracta d’un
esdeveniment històric que podem seguir
com mai s’havia pogut fer abans. Salvant totes les diferències, penso en la detenció del
govern de Catalunya el 7 d’octubre de 1934
i en el seu judici pel Tribunal de Garanties
Constitucionals. Desitjo i espero, que no
acabi com aquell. Vegeu Fets d’Octubre.
L’escolto per televisió a través de l’ordinador, i no pas per la ràdio. M’estalvio, així,
els comentaris poc neutrals d’alguns periodistes i experts que, a més, sovint intervenen destorbant moments plens d’interès.
No vull que em condicionin. N’estic una
mica cansat —amb preocupació— de bons
i de dolents; de la persistent i acrítica incapacitat de visió oberta que patim per part
dels mitjans de comunicació més implantats. No només.
Aquest seguiment exhaustiu del judici sobrepassa els àmbits judicial, polític, social,
cultural, històric, econòmic, de principis, de
valors, de pensaments i d’humanitat. Per a
mi són unes lliçons magistrals incomparables en tots i cada un d’aquests àmbits suara
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)

ORIOL FORT
Humanitòleg i Gestor cultural
citats. De l’enorme humanitat de la consellera Bassa a la indestructible professionalitat del major Trapero; dels esforços forçats
de neutralitat del jutge Marchena a tots els
nivells de qualitat dels advocats d’una banda o l’altra; de la seguretat d’uns testimonis a l’ansietat d’altres, en puc treure uns
aprenentatges i vivències que, en bona part,
m’hauran de servir enormement.
La meva primera conclusió provisional
no passa per apostar per un resultat, com
si fos un joc d’atzar, ans s’encamina a descobrir, analitzar allò que m’interpel·la i treure’n conclusions. Us en mostro la primera.
Des de Catalunya s’ha intentat casar seny
i rauxa amb resultats improvisats, forçats i
inestables. Malgrat que el seny i la responsabilitat l’estan posant contínuament més
de dos milions de persones, ha prevalgut
la rauxa i la temeritat dels arquitectes del
procés, ignorant amb irresponsable precipitació una llarga història que ens diu què
és i com actua el nacionalisme espanyol.
No n’hi ha prou amb el terreny històric,
amb els fonaments socials i culturals, amb la
voluntat irreductible per construir un país.
Cal un projecte segur, un material de qualitat, un equip de construcció experimentat,
el desig majoritari d’una casa comú i pactar
amb els propietaris del terreny perquè, no
ho oblidem, el 1714 ens el van expropiar.
sommollet.cat

somparets.cat

ENRIQUE

VILLEGAS

Expresident d'ERC a Parets

P

oc em podia imaginar el 22 de febrer de 2014, quan vaig ser elegit
president local d’Esquerra Republicana a Parets del Vallès, l’onada d’esdeveniments on ens trobaríem tots i
totes implicades en el futur.
En aquell moment ERC es trobava en un
moment de cert creixement. Sols nosaltres i
una part de la CUP defensàvem la independència com a sortida històrica (feia 83 anys
que la defensàvem), necessària i legítima,
per fer créixer, millorar i alliberar Catalunya.
A Parets, Esquerra no tenia estructura orgànica ni grup municipal, des de feia molts
anys. La nova executiva es va dedicar a treballar per donar-se a conèixer a tot el poble
obrint-se als diversos orígens que hi ha a la
nostra societat (l’exemple més clar, jo mateix, que vaig néixer a Cadis) vam estructurar un equip per picar pedra per un doble
objectiu: Parets i la independència.
Al cap de pocs mesos vam afrontar la campanya electoral per les eleccions europees a
Parets que van suposar una injecció de moral per a nosaltres, ja que tant al nostre poble com a la resta de Catalunya vam guanyar.
Els esdeveniments cada cop se succeïen
més de pressa, el president Mas continuava sense parlar obertament d’independència però la pressió del carrer el va obligar a
apropar-se a les tesis d’Esquerra Republicana. O sigui, sense independència mai podríem ser lliures ni econòmica, ni socialment i
políticament.
El 9 de novembre de 2014 totes les forces
catalanistes, sobiranistes i independentistes juntament amb milers de paretans vam
formar un front comú per posar en marxa

Bústia

Polítics de plastilina
Senyors polítics el ciutadà està educat en un
cert rigor polític des que s'han adonat que les
seves gestions estan destinades al seu propi
benefici. Pels pals rebuts per les seves gestions hem après que només els importem quan
estan en campanya. Els demanaria que no insultin la nostra intel·ligència parlant de transparència, baixades d'impostos o barbaritats
com que la lleis són iguals per a tothom. Els
falta veritat i molta humilitat per comprendre
que el nostre vot és perquè intentin millorar la
somlallagosta.cat

aquella consulta.
En les eleccions municipals de 2015, la
ciutadania ens va donar la confiança i vam
obtenir els millors resultats d’Esquerra
d’ençà de la Segona República amb tres regidors: Jordi Seguer, Ramón Parés i Kenia
Domènech, que van constituir el grup municipal d’Ara Parets ERC.
Tot anava molt de pressa i com a resultat
de la pressió ciutadana, el Govern de la Generalitat, va convocar el setembre de 2015
les eleccions plebiscitàries on ERC i CiU van
formar la coalició Junts pel Sí. Aquest va ser
el moment decisiu on el centre dreta català
es va decantar previngudament cap a la independència.
Però el moment culminant de tots
aquests esdeveniments que anaven passant
va ser la celebració del Referèndum (ara sí)
de l’1 d’Octubre. En el que, de forma activa,
vam participar tots i totes. Per nosaltres, és
el moment més compromès i emocionant
de tots els viscuts, amb diferència. Els paretans i paretanes vam defensar als col·legis
electorals, vam participar en la constitució
de las meses, vam vetllar per la celebració
pacífica de la votació durant tota la jornada
i vam protegir les urnes (al Vila Parietes)
quan va ser necessari. Sense paraules...
Cinc anys molt emocionats i intensos, en
els que he d’agrair l’esforç i treball de tots
i totes, militants, simpatitzants i gent desconeguda per millorar el nostre poble i el
nostre país.
Finalment estic convençut que la nova
executiva de la Secció Local d’Esquerra Republicana a Parets, liderada per Josep Maria
Pijoan, sabrà millorar la feina feta. Estem
en un camí que pot ser incert, que estem
construint però penso sincerament que més
d’hora que tard arribarem al destí, és a dir,
deixarem de ser independentistes perquè ja
tindrem la independència i serem República.
Gràcies a totes i tots per tot.

vida comuna dels ciutadans. I el que en aquest
país sembla un delicte, com és, demanar perdó, dialogar entre vostès i posar-se a treballar
per aquells que els votem ara mateix ho veiem
com una utopia. Facin campanya, però no més
demagògia. Millorar les nostres vides és cosa
seva i no fer-ho no oblidin que ens perjudica a
tots, seria bo no oblidar-ho. Els veiem i escoltem; facin el mateix amb les nostres necessitats, escoltint-les sense fer promeses que no
es poden complir.

sommontornes.cat
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L’APARADOR

DE LA SETMANA

PEIXOS BONAMAR
c/ Gaietà Vínzia, 2. Mollet. Tel. 93 570 91 45 - 666 844 808
facebook: peixosbonamar.lallagosta

MOBILS ZONE
c/ Gallecs, 71. Mollet. Tel. 93 343 61 42
www.mobils-zone.negocio.site

Peixos Bonamar ha obert una nova Mobils Zone, amb més de 10 anys
botiga a Mollet aquest mes de març a Mollet, obre un nou establiment

La peixateria llagostenca Peixos Bonamar ha
obert fronteres aquest mes amb la inauguració de la seva nova botiga a Mollet. Ara, a
més de trobar-los al carrer Sant Josep de la
Llagosta, també hi són al carrer Gaietà Vínzia
de Mollet. Encara no són dues setmanes les
que porten a Mollet –van obrir el dimarts 12
de març–, però Hamza Bakkali, responsable
de Peixos Bonamar, assegura que estan tenint "unes sensacions molt bones", entre

d'altres motius, perquè "és un carrer per
on passa molta gent".
Bakkali explica que l'equip de treballadors
són experts en la peixateria, ja que fa fins a
16 anys que es dediquen a l'ofici. I destaca
"el bon tracte al client" i que "comprem el
peix directament al majorista, no tenim
intermediaris, i, per tant, el producte és
més fresc". Bakkali clou rient: "Tenim el
millor peix del Vallès Oriental".

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

La botiga especialitzada en telefonia mòbil,
complements i reparacions Mobils Zone ha
decidit obrir un nou establiment a Mollet.
Es tracta del tercer que tenen a la ciutat.
Fins ara estaven els dels carrers Berenguer
III, 39, i Gaietà Vínzia, 38, i ara també hi ha
una nova botiga al carrer Gallecs, 71.
Mobils Zone té una extensa experiència
en el sector, amb 10 anys de trajectòria a
Mollet, sent així un negoci arrelat a la ciutat.

En qualsevol de les tres botigues es venen mòbils –i mòbils lliures– i se'n reparen.
A més, s'ofereix un servei de reparacions
d'aparells mòbils a domicili. Per altra banda, també es poden comprar tota mena
d'accessoris, així com fundes, altaveus o
auriculars. Tot plegat, amb les millors marques del mercat.
Per últim, també es venen targetes per a
mòbils i se'n fan recàrregues.
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
EST.
FRANCIA.
72m2, Primero sin
ascensor, 2 habitaciones, baño,
cocina, lavadero, salón, terraza.
Ventanas de aluminio, puertas de
haya, suelo gres.
Calefacción. Certificación energética: G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.

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,
suelos de gres,
puertas
roble. Certificación
energética:
G.
Ref. JV13626. PVP:
360.000 euros. Tel.

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

PISO DE 104M2
EN MOLLET. CAN
BORRELL. 3 habitaciones, baño y
aseo, cocina office
reformada, lavadero, salón-comedor de 24 m4
con salida a balcón. Calefacción.
Parking. Certificación energética: E.
Ref. JV14070. PVP:
239.000 euros. Tel.:
93 579 33 33.
PLANTA BAJA PARETS. EIXAMPLE.
73m2. Ideal inver-

sores. 3 habitaciones, comedor,
terraza de 17 m2,
baño, cocina office,
lavadero.
Calefacción y aire
acondicionado. Certificación
energética:
G.
Ref. JV13745. PVP:
135.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
LLOGUER
DESPATX DE 84M2
A L'AVINGUDA LLIBERTAT DE MOLLET, a prop de
l'Ajuntament. Pri-

mera 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.
SRA.

NECESITA

HABITACIÓN

en

casa persona jubilada. Vallès Oriental. Teléfono de
contacto: 678 350
973.

SRA. NECESSITA
HABITACIÓ a casa
persona jubilada.
Vallès Oriental. Telèfon de contacte:
678 350 973.
SERVEIS
S’OFEREIX AUTÒNOMA per portar
comptabilitats /
fiscal / impostos, a
pimes i autònoms.
Telèfon de contacte: 651 04 00 07.
SEÑORA RESPONSABLE PARA CUI-

DAR PERSONAS
MAYORES por las
noches. De lunes
a viernes. Con experiencia y buenas
referencias. Teléfono de contacto
698 548 548. Olga.
MOTOR
SE HACEN TRANSPORTES CON FURGONETA.
Vallès
Oriental (Mollet,
Parets...)
Precio
asequible. Teléfono
632 04 50 66.
OPEL ZAFIRA 2.0

ELEGANCE. 110 CV.
Año 2000. 237.827
km. PVP: 2.200 euros. Teléfono 630
06 59 90.
TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. PVP:
8.300 euros. Teléfono 630 06 59 90.
SE VENDE FIAT
500 1.3, 70 CV, any
2013. 67.413 km.
PVP: 7.800 euros.
Telèfon de contacte: 630 06 59 90.
MINI ONE 1.6D.
90 CV, any 2013,
95.669 km. PVP:
11.500 euros. Telèfon 630 06 59 90.

CENTRE DE BELLESA MAR LUGUÉ

Necessitem
PERRUQUERA
i ESTETICISTA
A Vilanova del Vallès

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

Demanar per Mar:

FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:

4.500. Telèfon 93
593 26 44.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eur.
Teléfono 93 593 26
44.
FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. PVP:
8.100 euros. Teléfono 93 593 26 44.
RELAX
TRES CHICAS TE
ESPERAN EN CASA
DE RELAX lo hacen todo sin prisas
menos griego. Hacemos duplex dos
chicas media hora
por 60€ una blanca
y una morena o dos
morenas. Mollet
del Vallès. Teléfono
93 138 27 10.

c/ Del Sol, 75 · MOLLET DEL VALLÈS

Negocio en

TRASPASO

por no poder atender
(motivos personales)

637 141 396
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Unes 600 gimnastes al 4t Trofeu Vila de Rítmica

33a Cursa Escolar Popular

Montmeló va acollir diumenge la quarta edició del Trofeu Vila de
Gimnàstica Rítmica, en el qual van participar unes 600 gimnastes
de 30 clubs diferents del Vallès Oriental i comarques properes, com
el Vallès Occidental, el Barcelonès o l'Anoia. La Montmeló Associació
de Rítmica (MAR) va assolir sis podis amb la participació de 70 nenes.

L'Agrupació Escolar Anselm Clavé de Mollet
organitza pel diumenge 31 de març la 33a
Cursa Escolar Popular. La sortida serà a les 9.30
h davant l'escola i el recorregut serà de 3,6 km.
Les inscripcions –gratuïtes– són fins al dia 26.

ATLETISME LES DONACIONS TOTALS D’ENGUANY ANIRAN DESTINADES A CREU ROJA PER A DIVERSOS PROJECTES SOCIALS

AMB SORTIDA A GRANOLLERS

celebra
Tot a punt per a la 26a edició Parets
una cursa
contra
de la Mitja Marató de Montornès solidària
el càncer

El Centre Cultural Montbarri de
Montornès del Vallès va acollir la
presentació de la 26a Mitja Montornès-Montmeló-Vilanova-La
Roca. La Mitja Montornès es presenta com a cursa ja clàssica de
fons al calendari català i compromesa amb els atletes i el territori.
Com a novetat d’enguany, s’ha
transformat la categoria de més
de 60 anys en tres diferenciades,
de 61 a 70, de 71 a 80 i de més de
80 anys.
Una altra de les novetats és que
s’unifiquen totes les recaptacions
solidàries i es destinaran a Creu
Roja de Granollers per programes
d’inserció sociolaborals al territori. Alhora, va més enllà, ja que
tots els beneficis de la Mitja es
destinen al manteniment del Club
Atletisme Montornès, que al llarg
de l’any participa en nombrosos
projectes d’integració social i de
promoció de l’esport de base.
El president de Creu Roja Vallès
Oriental, Xavier Guàrdia, va explicar que "aquest any es va proposar fer una volta i dedicar tota
la recaptació per un projecte de
2-3 anys amb alguna cosa que
feia molta falta i finalment vam
decidir fer un projecte d’inserció laboral a la comarca”. “Volem
donar eines a col·lectius vulnerables perquè puguin desenvolupar una vida normal”, afegia.

ca Montornès

L’acte de presentació va comptar, a més, amb actuacions musicals d’alumnes de l’Escola de
Música de Montornès, que van
amenitzar l’acte, i del Pla de Transició al Treball de Montornès, que
van preparar i oferir als assistents
una degustació després de la presentació. Ferran Figueras

Noves categories

ENGUANY Una de les novetats són les noves categories pels veterans
Per la seva banda, el vicepresident de la Federació Catalana
d’Atletisme, Josep Maria Antentas,
va destacar que la Mitja de Montornès és de les primeres mitges
maratons a incorporar servei de
llar d’infants i és de les que més
continuïtat ha donat a la cursa per
infants, amb la Mini Solidària que
aquest any arriba a la 12a edició.
L'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, es mostrava agraït per la
celebració un any més de la Mitja
“i que els quatre ajuntaments
una vegada més hàgim estat
capaços deposar-nos d’acord
per posar-la endavant i que es
pugui organitzar”.
Per finalitzar l'acte l'alcalde de

Montornès, Jose A. Montero, va
voler agrair també a tothom que
ha fet possible la Mitja afirmant
que “aquest factor de territorialitat no és només una suma
d’esforços o una col·laboració
entre diferents ajuntaments o
entitats, sinó que és una proposta que sobretot ha tingut
sempre molt clara l’organització d’aquesta mitja, tant el Club
d’Atletisme i tots els responsables”.
Pel que fa a l’acció solidària,
Montero va afegir “que no és
només l’acció de la recaptació,
és el missatge que l’esport va
lligat a la xarxa del territori i a
objectius de caràcter solidari”.

ELS MAJORS DE 60
ANYS, EN TRES GRUPS
Una de les novetats d’aquest any són
les noves categories pels atletes veterans. Així, els atletes de més de 60
anys, que fins ara tots competien dins
la mateixa categoria, ara es repartiran
en tres categories: de 61 a 70, de 71 a
80 i més de 81 anys. És un reconeixement a la vàlua de la gent gran i la seva
fidelitat a l’atletisme i es anar un pas
més enllà del que els reglaments federatius obliguen, creant dues noves
categories per fer més visibles aquests
participants. Pels més petits i petites,
dissabte es tornarà a celebrar la Mini
Solidària, amb 500 inscripcions màximes previstes. Aquests atletes competiran en diferents recorreguts pels
carrers de Montornès, amb sortida i
arribada a la Plaça Picasso.

PARETS. El proper diumenge 31 de
març se celebrarà la primera edició
de la Cursa Triatló Parets, una cursa solidària per la lluita contra el
càncer que servirà per retre homenatge a Raúl i Cristian, dos esportistes –del Club Triatló Parets i del
Club Natació Granollers– que van
perdre la vida per culpa d'aquesta
malaltia. Gran part dels beneficis,
doncs, segons asseguren des de
l'organització de la prova, "seran
destinats a una associació que
lluita contra el càncer".
Pel que fa al recorregut de la
cursa, constarà d'un tram de 12
km. Sortirà a les 10 h de Granollers, passarà per Montmeló i
arribarà a les pistes d'atletisme
Parets, pel passeig fluvial que
connecta les tres poblacions. "És
una cursa molt ràpida ja que es
fa pel voral del riu i té un lleuger pendent negatiu", expliquen.
"Molts corredors de la zona surten a córrer per aquest entorn,
sobretot en caps de setmana, ja
que es un recorregut molt agradable", afegeixen.
Respecte al transport, abans de
la sortida, des de les 8 h fins a les
9.30 h s'habilitaran autobusos entre Parets i Granollers.
Les inscripcions estan obertes
fins el 28 de març i tenen un cost
de 18 euros. nil artiaga
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FUTBOL EL COST TOTAL DE LES OBRES ÉS DE 300.000 EUROS APROXIMADAMENT

Presentada la nova gespa
del camp Germans Gonzalvo

Segona Catalana DIUMENGE VISITEN EL CAMP DEL VALLDOREIX
víctor murillo

Més endavant es renovarà l'herba del Zona Sud i el Juan Bocanegra
AJUNTAMENT DE MOLLET

MOLLET. Dilluns es va presentar la

nova gespa del camp municipal de
futbol Germans Gonzalvo, el camp
del CF Mollet UE. Els darrers mesos s'ha fet un canvi de la gespa del
camp principal, dotant-lo de "gespa artificial d'última generació",
segons asseguren des de l'Ajuntament. De l'antiga gespa, que ja tenia
16 anys, s'ha fet servir la que estava
en millors condicions per cobrir tot
el perímetre de la pista d'atletisme del Club Atlètic Mollet. A més,
també s'ha canviat la gespa als dos
camps annexes d'entrenament.
Les obres van començar a finals
de febrer, quan es van dur a terme
les mesures de condicionament de
la superfície. En total, han tingut
un cost d'uns 300.000 euros. I, en
aquest sentit, l'alcalde de Mollet,
Josep Monràs va destacar aquesta
actuació "com un clar exemple
del que són les polítiques de
reaprofitament i de maximitzar

ELS MOLLETANS Són tercers a la classificació amb 47 punts

El CF Mollet UE guanya amb
èpica a l’últim minut (1-0)
D'ESTRENA Els equips del CF Mollet UE ja podran fer servir la nova gespa
el rendiment dels recursos".
L'alcalde, que va assistir a la visita al camp, va assegurar també que,
més endavant, es renovarà la gespa dels camps municipals Zona Sud
–UD Molletense– i Juan Bocanegra
–UD Lourdes–, "amb l’objectiu de

seguir millorant les instal·lacions municipals en funció de les
seves necessitats”. Per últim, el
president del CF Mollet, Jordi Candela, va agrair "poder comptar a
partir d'ara amb una gespa de
màxima qualitat".

Segona Catalana

El Parets baixa
a la quarta plaça
PARETS. El CF Parets va perdre
diumenge contra el Cardedeu per
0-1 en el partit corresponent a
la 25a jornada del grup 4. Diego
Novo va fer l'únic gol del matx al
minut 31. Amb aquest resultat els
paretans baixen fins a la quarta
plaça de la taula i es mantenen
amb 45 punts. Dissabte (17.30 h)
jugaran al camp del Joanenc, novè
classificat amb 39 punts.

MOLLET. El CF Mollet UE va derro-

tar el conjunt barceloní Turó de la
Peira a casa, en el partit corresponent a la 25a jornada del grup 2
de Segona Catalana. Va ser un encontre que enfrontava el segon i
el tercer classificat, i en el qual els
molletans es jugaven seguir vius
en la lluita per les places d’ascens,
que marca precisament l’equip de
Barcelona.
Els locals no ho van tenir gens
fàcil per aconseguir la victòria, en
un partit molt disputat entre amb-

LA MOLLETENSE BUSCARÀ LA VICTÒRIA
AL ZONA SUD CONTRA EL PREMIÀ
La UD Molletense rebrà el Premià dissabte a les 17 h al municipal Zona Sud.
Els homes d'Antonio Filgaira buscaran retrobar-se amb el triomf a casa, on no
guanyen des de la jornada 19. Ara mateix són vuitens amb 36 punts i arriben amb
bones sensacions després d'aconseguir la segona victòria consecutiva a fora en
l'últim partit de lliga, contra el Parc UD per 1-3. En aquest partit, tots els gols van
arribar a la segona meitat. Juan Stivens va avançar els blanc-i-blaus al minut 67
(0-1). El Parc empataria al 75 (1-1), però dues dianes al tram final, d'Alejandro
Vega i Francesc Vega, respectivament, farien volar els tres punts cap a Mollet.

Escola d’educació
i residència canina
conductcan
93 433 06 50
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

dós equips. Va ser José González
qui, als últims instants de joc, va
marcar el gol definitiu amb un cop
de cap imparable després d’una
centrada Mohamed Miraash.
Amb aquesta victòria, el Mollet
UE se situa tercer a la classificació amb 47 punts, a 7 del Turó de
la Peira –segon– i amb un partit
menys. Diumenge a les 12 h, els
homes de Jordi Gallardo visitaran
el camp del Valldoreix, equip que
va perdre contra el Mataró i se situa desè amb 34 punts.

A conductcan, oferim un servei personalizat i adaptat a cada situació i família. Et proporcionem eines
i recursos que garantiexen que el víncle amb el teu
gos sigui el millor. A la nostra residència treballem
per a que el teu gos se senti com a casa, amb un
tracte familiar i cobrint totes les seves necessitats.
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”
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BÀSQUET | Lliga EBA ELS MOLLETANS JUGARAN DISSABTE A LES 18 H CONTRA EL MARTINENC

PATINATGE JÚLIA MARCO ES VA ENDUR LA MEDALLA DE PLATA

El Recanvis cau al Plana Lledó
als últims instants (69-73)
víctor murillo

MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mo-

llet va perdre sorprenentment al
pavelló Plana Lledó contra el Barberà, un equip de la part baixa de
la taula, en el partit corresponent
a la 21a jornada de la lliga EBA.
Santiago Serrataco va ser el màxim anotador del Recanvis, amb
15 punts. Els de Josep Maria Marsà
van començar el partit per darrere en l’electrònic i van encaixar
un parcial de 4-10 als primers minuts. Tot i això, els molletans van
remuntar i van posar un 21 a 19 al
final del primer quart.
Al segon temps, el CB Mollet va
mostrar la seva superioritat i va
posar terra pel mig en el marcador, aconseguint una diferència
d’onze punts al descans: 45-34.
Semblava que els molletans tenien
el partit encarrilat; però, a partir del tercer quart, la situació va

EL PAVELLÓ RIERA SECA va acollir el Campionat de Figures Obligatòries

Tres medalles per al Mollet
al Figures Obligatòries
DERROTA AL PLANA LLEDÓ Tot i això, el Recanvis Gaudí continua segon
fer un gir inesperat de 180 graus.
Els de Marsà no van saber afinar
la punteria; i, en canvi, el Barberà va estar molt encertat de cara
a cistella i especialment des de la
linia de tres, fet que li va permetre

JUDO ALEIX FERNÁNDEZ I KAISAN MOLINA VAN PUJAR AL PODI

L’AE Karate-Judo la Llagosta obté
dues medalles a la Copa d'Espanya
LA LLAGOSTA. L’Associació Esportiva Karate-Judo la Llagosta va
assolir dues medalles a la Copa
d’Espanya infantil i cadet de judo,
que es va disputar el passat cap de
setmana a Huesca. Aleix Fernán-

víctor murillo

dez, infantil, va obtenir la medalla
de plata en la categoria de més de
66 quilos; mentre que Kaisan Molina, cadet, va quedar tercer classificat en la categoria de menys de
81 quilos.

capgirar el resultat: 53-60 a l’inici de l’últim parcial. Als últims 10
minuts de partit, el Recanvis va
tornar a posar-se per davant en
el lluminós de forma provisional,
amb un resultat de 65-60 a només
quatre minuts pel final.
No obstant això, quan restaven
33 segons per la fi de l’encontre,
el marcador era d’empat a 69. I
els visitants es posarien de nou
per davant tot seguit, sense donar
temps de reacció als locals.
Tot i la derrota, el Recanvis continua segon a la classificació, per
darrere del Pardinyes. Dissabte a
les 18 h, els de Josep Maria Marsà
jugaran a la pista del Martinenc,
equip que ocupa l’antepenúltima
plaça de la taula. nil artiaga

MOLLET. El pavelló Riera Seca de
Mollet va acollir dissabte el Campionat de Catalunya de figures obligatòries per tercer any consecutiu.
La molletana Júlia Marco, que a
nivell individual competeix amb
el club molletà, es va endur la medalla de plata amb una puntuació
de 115,70; a només 2,6 punts de
la primera. En categoria aleví, les
molletanes Ariadna Nevot i Judit
Sallent també van aconseguir medalla –or i plata respectivament–.
En total, nou patinadores del CPA
Mollet van participar al campionat.
A més de les tres medalles, sis patinadores van obtenir els resultats
mínims per al Campionat d’Espanya, que se celebrarà a finals
d'abril a Cerdanyola del Vallès.
Per la seva part, la molletana
del CPA Bigues i Riells Núria Ca-

tafal es va proclamar campiona
en categoria juvenil al Campionat
de Catalunya de Figures Obligatòries. nil artiaga

Internacional

JÚLIA MARCO, ALS
WORLD ROLLER GAMES
La patinadora molletana Júlia Marco
participarà als World Roller Games de
Barcelona que es faran a principis de
juliol, amb el Club Patí l’Aldea. Marco
es va proclamar campiona d'Espanya
el passat diumenge 10 de març en la
categoria de xou petit. A més, al maig,
participarà al Campionat d’Europa,
que es farà a Itàlia.
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FUTBOL SALA VAN ELIMINAR LES RIPOLLETENQUES A LA COPA

Nacional Catalana

ATLETISME SUBCAMPIÓ A JAÉN AMB EL MASCULÍ SUB-18

La Concòrdia visita Ripollet
arran d'una setmana brillant

La Llagostense
no aixeca el vol

Fita històrica del CA Mollet
en un campionat estatal

LA LLAGOSTA. Aquest dissabte, a

se encadena cinc derrotes consecutives a la lliga. L'última va ser
dissabte a casa, per 2 a 3 contra
l’Albelda, en un partit en què els
locals van estar a prop d'empatar. Amb aquest resultat, els llagostencs són antepenúltims a la
classificació de la Lliga Nacional
Catalana. El pròxim partit serà
diumenge a la pista del Sagrerenc,
quart classificat amb 38 punts.

les 20 h, el CD la Concòrdia té una
altra oportunitat per seguir consolidant el seu lideratge a la Segona Divisió Nacional Femenina
amb la visita a la pista del FS Ripollet, equip que precisament van
eliminar dijous de la setmana passada a la Copa Catalunya, i que va
perdre l’últim partit de lliga contra un dels grans equips, el Xaloc
Alacant, amb un contundent 8-3.
La Concòrdia ve de travessar
una setmana molt positiva quant
a resultats: continua líder a la lliga
i és a la següent ronda de la Copa
Catalunya.
Dissabte va golejar el San Vicente-Hércules per 6-1, en el partit corresponent a la 22a jornada
de lliga. Les llagostenques van
passar per sobre les alacantines,
especialment a la primera part.
Al primer minut ja van inaugurar
l’electrònic amb un gol de Villa (10). Només tres minuts després arribava el segon, obra d’Alba. Sonia
feia el tercer al minut 9. I, abans
del descans, Villa completaria el

seu hat-trick particular amb dos
dianes més. A la mitja part, maneta al lluminós del CEM Turó: 5-0.
A la segona meitat, les noies de
Dani Mosteiro es van relaxar, però
igualment marcarien un gol més,
de les botes d’Alba. A dos minuts
pel final, l’Hércules faria el gol de
l’honor de penal.
Amb aquesta victòria el conjunt
de la Llagosta segueix líder a la lliga, amb 52 punts.

A la següent ronda de la Copa

Les noies de Dani Mosteiro van
debutar a la Copa Catalunya amb
victòria a domicili (1-2) precisament contra el FS Ripollet.
Sonia Blanco va obrir la llaunaquan només s’havia jugat un
minut de partit (0-1). Poc abans
del descans, les ripolletenques
empatarien amb una diana de
Sara Hernández (1-1). Però, quan
estava a punt de finalitzar el matx,
Alba Laguna va fer el gol de la victòria per a la Concòrdia (1-2) i va
segellar definitivament el pas a la
següent eliminatòria. n.artiaga

LA LLAGOSTA. La Unión Llagosten-

ESCACS

El Mollet cau als
quarts de final
MOLLET. El Club d'Escacs Mollet va

quedar eliminat en els quarts de
final dels play off en la lluita pel títol de la Divisió d’Honor Catalana.
El club molletà va perdre per 4 a 6
contra un dels equips tradicionals
dels escacs de Catalunya, el Sant
Josep de Badalona; i va quedar
fora, d'aquesta manera, en la primera ronda de les eliminatòries.
El Club d'Escacs Mollet arribava a
la cita com l’únic equip que ha fet
un ple de 7 victòries a la fase
prèvia, dels 16 que conformen la
màxima divisió.

HANDBOL

El Parets buscarà el
triomf de nou a casa
PARETS. El Club d'Handbol Parets
rebrà diumenge el Bordils, en el
partit corresponent a la 23a jornada de la Lliga Antonio Lázaro. Els
paretans buscaran recuperar el
sabor de la victòria, després d'encadenar 6 derrotes seguides.

????

n.a.

MOLLET. El passat 24 de febrer, el

CA Mollet va aconseguir una fita
històrica. Va quedar subcampió
d'Espanya en el campionat estatal de Clubs de Cros llarg i Relleus
mixtos, que es va celebrar a Linares (Jaén). Ho va fer amb l'equip
masculí sub-18.
Tal com explica el director
tècnic de l'entitat, Rogelio Vega,
aquest trofeu té un gran valor per
al club molletà, ja que és la primera vegada que un equip masculí
aconsegueix un podi a un campionat estatal, és a dir, que assoleix quedar entre els tres primers
classificats. Anteriorment, ja ho
havia fet un equip femení. Va ser
l'any 2016, a Madrid, on el cadet
va quedar tercer en el campionat
d'Espanya de Clubs de Cros.
En el torneig de Linares van
participar uns 300 atletes, "el que
equival a uns 50 equips d'arreu
d'Espanya", apunta Vega. Uns
equips, que, per a classificar-se per
a l'Estatal, abans van haver de fer
un gran paper als campionats de
les seves respectives comunitats
autònomes. En el cas del Club Atletisme Mollet, els atletes del sub-18
masculí van quedar campions de
Catalunya de Cros per clubs. Va ser
a Vic, a principis del mes de febrer.
Una altra fita per emmarcar, ja que
només tres vegades el CA Mollet ha
quedat campió de Catalunya per
clubs en la seva història, i aquesta
n'és l'última.
Llavors, els atletes molletans
van quedar segons al campionat
d’Espanya per darrere del Nerja,
"un club que té 25 equips filials
i va agafar els atletes més bons
d'aquests equips", subratlla el
director tècnic del CA Mollet. El
club molletà, per la seva banda, és
filial del FC Barcelona; de manera

ROGELIO VEGA
que, quan el club blaugrana necessita algun atleta per competir, pot
fer-ho amb esportistes de l'entitat
molletana, que en aquestes ocasions vesteixen la samarreta del
Barça. Vega assenyala, a partir
d'aquí, que el CA Mollet no pot
agafar atletes d'altres clubs, ja que
"no es pot ser filial d'un club i
tenir equips filials, per llei”. “O
ets filial d'algun equip o tens
equips filials, les dues coses
no poden ser", conclou. Per tant,
l'equip sub-18 masculí del Mollet
va competir a Linares exclusivament amb atletes de la casa. "És
complicat formar un equip de
sis persones i que competeixi
al més alt nivell a un campionat
d'Espanya", destaca el director
tècnic. I això ha sigut gràcies, entre altres coses, al fet que hi hagi
hagut un augment del nombre
d'atletes inscrits al CA Mollet. Actualment hi ha 175 nens a l'escola,
que inclou les categories de mini,
prebenjamí, benjamí, aleví i infantil. I, en total, hi ha gairebé 500
persones que practiquen l'atletisme al club. nil artiaga
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CULTURA

El Lledoner projecta 'La Ladrona de Libros'

Entrades del Brunzit a la venda

El Centre de Serveis per a la Gent Gran El Lledoner projectarà diumenge
(18 h) la pel·lícula La Ladrona de libros (2013), amb un posterior debat.
Aquesta cinta tracta la història d'una nena de 9 anys adoptada per una
família alemanya durant la Segona Guerra Mundial que, gràcies a les
novel·les que roba, aconsegueix distreure's de les bombes.

Les entrades del festival Brunzit que es durà
a terme el 27 d'abril a la masia de Carrencà
de Martorelles estan a la venda per 8 euros
des de dilluns a l'enllaç www.entrapolis.com/
entrades/festival-brunzit

POPULAR LA COLLA PARETANA ESTÀ RECAPTANT FONS PER PODER COMPRAR UNA XARXA DE SEGURETAT CASTELLERA

FOLKLORE

Els Manyacs de Parets comencen
la temporada amb el 6 de 6 al cap
Víctor Murillo

PARETS. Els Manyacs de Parets van

participar diumenge en la diada
castellera celebrada a Mollet, en
el que suposava la segona actuació
de la colla després d'estrenar-se a
Muntanyola, i la presentació dels
Castellers de Molletans aquesta
temporada. La diada, que es va realitzar amb un clima solejat, també
va comptar amb la participació de
la colla de Sant Vicenç dels Horts.
Els de Parets van aconseguir aixecar un 3 de 6 i un 3 de 6 amb
agulla. Pel que fa a la colla amfitriona, la de Mollet, es va carregar un
3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i una
torre de 6.

amb motiu de la Fórmula 1 per
dur a terme una exhibició.
La cita més significativa serà a
Andorra on la colla intentarà coronar el 6 de 6. "Es tracta d'un
castell molt participatiu", afirma el cap de Colla. "Estem fent
proves per poder assolir el pilar de 5 a finals de temporada",
afegeix.
El cap de colla assenyala que
aquest potser és l'any de transició per, de cara al 2020, poder-se
plantejar els castells de 7.

La xarxa de seguretat

Les fites d'aquest any

Xavi Arias, cap de colla dels Manyacs, afirma que per a aquest any
el repte del col·lectiu és aixecar
nous castells. "Volem alçar el 5
de 6 i el 2 de 6, que són castells
quasi de gamma 7 i que tenim
quasi a tocar", assenyala el cap
de Colla.
De cara al pròxim mes, Els Manyacs tenen sortides a Montcada
i Reixac el 28 d'abril i, tot seguit,
visitaran Badalona. Més endavant
la cita de la colla paretana serà a
Montmeló, on han estat convidats

Parets, Montmeló
i l'Ametlla viuran
l'11a Picada de Ball
de Gitanes

DIA CASTELLER També hi eren la colla de Sant Vicenç dels Horts

Segons explica Xavier Arias, la
colla també està centrada a aconseguir diners per poder comprar
una xarxa de seguretat castellera.
"Estem fent difusió a través de
la web per aconseguir donatius
per comprar-la", assevera Arias. "De moment tenim alguns
diners estalviats, però encara
no podem adquirir-la, perquè
costa 4.000 euros", conclou.
Les xarxes de seguretat castellera són mecanismes adaptats
a les colles perquè es puguin fer
assajos amb menys gent o de castells més participats sense risc
d'una caigua a terra. i a.a.

INFANTIL EL 15è CERTAMENT NACIONAL JUVENIL DEL CONCURS VA SER ACOLLIT PER L'ESCOLA DEL BOSC
l.o.

Una alumna de l'ACESCO passa
a la semifinal nacional del
concurs de lectura en veu alta
MOLLET. L’Escola del Bosc acollia

divendres els quarts de final del
15è certamen nacional juvenil i
infantil de lectura en veu alta. En
la trobada, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental II de la Generalitat
amb la col·laboració de l’Escola
del Bosc, van participar una quarentena d’alumnes de 15 escoles i
instituts de la comarca. En el certamen, que pretenia fomentar el
gust per la lectura entre els estu-

diants, hi van participar alumnes
de diverses edats enquadrats en
categories organitzades per cursos. En la categoria Grumets vermells (cicle mitjà de Primària),
la guanyadora va ser Daniela
Manzano, de l’escola ACESCO de
Parets. Dels Grumets verds (cicle
superior de Primària) el millor
lector va ser Gerard Tomàs, de
l’Escola Sant Gervasi; de la categoria Timoners, en què participen
alumnes de les aules d’acollida

PARETS. Dissabte, a les 19 h, la Co-

lla de Gitanes de Parets organitza
l'11a edició de la Picada de Ball de
Gitanes, al pavelló municipal d'esports Joaquim Rodríguez. La gran
Picada entre les colles de Gitanes
d'aquest any tindrà com a convidades les colles de l'Ametlla del
Vallès i Montmeló.
Aquesta picada és un concurs
de ball tradicional -però amb un
format actual– que organitzen les
colles de Gitanes d’aquests tres
municipis anualment i que té molt
bona acollida entre la població.
Segons informa l'organització,
en aquesta edició un jurat imparcial compost per tres persones
vinculades a la tradició del ball de
gitanes "avaluaran diversos aspectes de les ballades de cada
colla". Un cop puntuades es decidiran les guanyadores en els premis de tres categories: la millor
Catxutxa, a la millor coreografia
de la peça Creuant Tempestes i el
premi a la millor peça lliure. i

JOVES

Cal Jardiner
celebra el quart
Akelarre Popular
PARETS. L'Assemblea de Joves de

ELS GUANYADORS Van participar una quarantena d'alumnes de 15 escoles
de cicle superior de Primària i 1r
i 2n d’ESO, la guanyadora va ser
Marwa Benali El Amrani, de l’Escola Pia; del grup de Corsaris (1r i
2n d’ESO), la millor lectora va ser
Arantxa Ullibarri, de l’INS Gallecs.

En la categoria Tropa de corsaris (lectura col·lectiva de 3r i 4t
d’ESO) va aconseguir passar a la
semifinal el grup de Marina González, Maria Navarro i Eric Jiménez, també de l’INS Gallecs. i l.o.

Parets celebrarà dissabte el quart
Akelarre Popular a Cal Jardiner.
La cita es durà a terme des de les
17.30 h i fins ben entrada la nit.
La programació començarà amb
els jocs de feminismes reunits.
"És hora de posar-nos a prova i
aprendre a jugar plegades", expliquen des de l'assemblea.
A les 18.30 h hi haurà sessió de
cinefòrum amb perspectiva de gènere i a les 20.00 h la representació d'una obra de teatre amb debat
posterior amb les Rebellatorum. A
les 21.00 h es durà a terme una
sessió de poesia musicada trans
i l'acte acabarà a les 22.30 amb
unes hores de música a càrrec de
les punxadiscos Skateòlikes. i
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TITELLES

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE

El mite d'Ulisses
per a infants a
Can Rajoler

Dos tastets de
circ a La Tramolla
de Mollet

Peter Pan es
converteix en
titella a Montmeló

PARETS. La companyia Genovesa

MOLLET. La

MONTMELÓ. El popular conte del

portarà aquest diumenge a les 18
h a Can Rajoler l'espectacle de titelles Ulissa. L'obra presenta una
versió del mite d'Ulisses completament readaptada per a infants de
més de tres 3 anys en el qual Ulissa, una noia divertida i valenta, un
dia, en sortir de l'escola, emprèn
un llarg viatge de retorn a casa.

Tramolla oferirà
aquest dissabte dos tallers de circ
a Mollet adreçats a infants per 15
euros cadascun. Seran dos tastets
a càrrec de Nora Entrena amb els
quals es podran provar diferents
malabars. Els tallers es realitzaran de 10 a 11.30 h per a infants
de 4 a 6 anys i d'11.30 a 13 h per a
majors de 7 anys.

nen que no volia créixer arriba en
un espectacle de titelles i actors
a la Sala Polivalent de Montmeló
aquest diumenge a les 12 h. De la
mà de la companyia Festuc Teatre
i organitzat per la Xarxa de Montmeló, Adéu Peter Pan té un preu
de 6 euros per als adults i de 3 euros per als més menuts.

EDUCACIÓ UN PROJECTE D'AULES MODERN I DIFERENT

L'escola Joan
Abelló estrena la
seva biblioteca

Escola Joan Abelló

NOU ESPAI Els pares i mares han ajudat a muntar els mobles i a pintar
MOLLET. Tot va començar fa qua-

tre anys quan cinc docents de
l'Escola Joan Abelló de Mollet van
adonar-se que no tenien una biblioteca pròpia. "Teníem llibres
a cada classe, però cap espai
gran dedicat només a la lectura", afirma Anna Duñach, directora del centre. Per aquest motiu,
l'escola va decidir inscriure's al
programa Impuls a la Lectura
(ILEC) de la Generalitat.
Quatre anys i moltes hores de
treball després, el centre va inaugurar el passat dimarts la seva
biblioteca. Ho va fer a la tarda,
juntament amb les famílies i amb
Josep Vila, formador de l'ILEC que
"durant tot aquest temps ens
ha estat assessorant".
La nova biblioteca de l'Escola
Joan Abelló no és com les aules
plenes de llibres que tothom té el
cap. "Es tracta d'un espai obert,
amb llibres clàssics i llibres
de temàtiques concretes, que
compta amb sofàs i cadires per
fer més amena la lectura", explica Duñach. És també un espai
en el qual poder experimentar
amb els llibres. "Hi hem disposat un petit espai en els quals
els infants poden llegir només

il·luminant-se amb una bombeta, per si volen llegir contes
de por per exemple", diu la directora del centre. La idea és que
els llibres siguin quelcom més
que unes tapes i fulls. "Volem
que els infants experimentin",
afirma Duñach en referència a la
biblioteca que en la seva inauguració va reunir unes 60 persones,
moltes de les quals eren familiars.
"Els pares i mares ens han ajudat a muntar mobles i a pintar
aquest equipament que s'ubica
a l'antiga aula de música i que
té molta llum", conclou Duñach.

Les altres sales inaugurades

A més, dimarts també es van inaugurar dos espais més del centre.
El primer una aula Montessori
on els infants experimenten l'autoconeixement i l'espontaneïtat.
"Els infants poden manipular
materials i així aprenen d'una
manera indirecta", diu Duñach
que afegeix que aquesta aula també l'han muntada pares i mares.
El segon dels espais és el que
han anomenat aula de llum, i és
una habitació per a infants de P3
a P5 on els més menuts "experimenten amb els seus sentits".

Disco i música per a infants
MOLLET / SANT FOST. Els més petits de la casa seran protagonistes aques-

ta setmana amb dues activitats dedicades exclusivament a ells. La primera es celebrarà a Sant Fost el divendres a les 17.30 i és un concert de
música per a nadons de 18 mesos a 3 anys a càrrec de Rita Segarra a la
Biblioteca de l'Ateneu. La segona serà al Centre Cívic de Can Pantiquet
i està organitzat per l'Ajuntament de Mollet. En aquest cas es tracta
d'una discoteca amb entrada lliure per a petits i grans de 17.30 a 18.30
h del divendres en la que els nens podran ballar amb la família.
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CONCERT EL PARETÀ JAVI HERRERA FUSIONA ROCK PROGRESSIU AMB MÚSICA CLÀSSICA

COMÈDIA LA COMPANYIA PICARO TEATRO PUJA ALS ESCENARIS
Víctor León

KFK VA PORTAR LA
SEVA MÚSICA ONÍRICA
A CAN RAJOLER

El Teatre de Can Rajoler va ser escenari el diumenge de la suggerent proposta
musical Onírico, un treball de Kant Freud Kafka (KFK), el projecte musical del
bateria i compositor paretà Javi Herrera que presentava el seu segon treball,
en el qual fusiona rock progressiu i música clàssica amb la incorporació de veus
masculines i femenines i instruments poc usuals, com el salteri o el bouzouki.

Una paròdia de
'Titànic' sense
Leo DiCaprio
LA LLAGOSTA. "La versió de Titanic sense premis Oscar". Així
és com defineix Carlos Lupe, el
director de Teatanic, aquest espectacle, que diumenge es representarà al Centre Cultural de la
Llagosta a les 18 h.
"Teatanic és una comèdia que
versiona la famosa pel·lícula",
afegeix el director i creador de la
companyia Pícaro Teatro.
Amb pocs elements sobre l'escenari, s'intenta reproduir de forma absurda la història de la Kate
i en Jack en el tràgic incident de
l'enfonsament del Titànic. En total hi ha 10 actors i actrius i qua-

tre violoncel·listes i violinistes
seran els encarregats de portar
l'humor a la Llagosta.
"El preu de l'obra és el que en
diem taquilla inversa", explica
Lupe. "És un sistema en el qual
els espectadors donen el que
volen a la companyia en funció
de quant els ha agradat la funció", afegeix el director de Teatanic. "Un cop representada a la
Llagosta intentarem dur l'obra
a altres poblacions properes",
conclou Carlos Lupe.
Pel que fa a Pícaro Teatro, es
tracta d'una companyia que va
néixer el 2016. i

TEATRE L'OBRA DE L'ARTISTA ES PREGUNTA SI REALMENT VIVIM COM VOLEM VIURE, SI FEM REALMENT ALLÒ QUE VOLEM FER

ARTS ESCÈNIQUES

Guillem Albà porta el seu
clown salvatge a la Sala
Polivalent de Montmeló

Thriller teatral a
la sala Fiveller
de Mollet

MONTMELÓ. Guillem Albà es planta sol sobre l'escenari amb pocs
elements escènics per fer reflexionar a l'espectador. Aquesta és
la proposta teatral del sisè treball
de l'artista que ha estat titulada
com Calma!, i que es pregunta si
realment vivim com volem viure,
fem realment allò que volem fer i
som que volem ser.
"Clown salvatge, poètica visual, i un missatge optimista i
vital que esdevé catàrtic", és el
que es pot trobar en aquesta obra

que es representarà a les 20 h de
dissabte a la Sala Polivalent de
Montmeló. L'entrada general té
un preu de 12 euros, 9 amb el carnet jove o de la Biblioteca La Grua
o 7 per a jubilats i menors d'edat.
Segons el defineixen els organitzadors, Calma! és un "artefacte construït a partir de
múltiples llenguatges escènics:
clown, titelles, ombres, gest,
música per explicar sense paraules un fet tan complex i, a la
vegada, tan quotidià com és la

Guillem Albà

L'ARTISTA L'actor multidisciplinari en el seu nou espectacle
pressa. Aquest 'córrer tothora'
en què viu instal·lada la nostra societat". Per la seva banda
Guillem Albà recull en aquest espectacle de teatre amb material

EL TEMPS
divendres 22

dissabte 23

diumenge 24

per

completament nou i inèdit el color
més poètic d'altres obres pròpies
com Pluja o Trau i la bogeria més
desenfrenada i festiva del pallasso
de Marabunta. i

Felip Comas

Aquest primer cap de
setmana de primavera
començarà així, primaveral, amb cel serè, fresca a
primera hora i molt agradable al migdia.

Continuarem amb temps
estable i anticiclònic,
amb cel clar, però alguns
núvols alts i prims a partir
de migdia. Temperatures
estables.
No hi ha canvis. Anticicló i
cel serè, potser amb algunes estones de núvols alts
i temperatures molt semblants a les d’ahir.

MOLLET DEL VALLÈS. Xamba Teatre presenta aquest diumenge, a
les 18 h, a la Sala Fiveller, l'obra
Maror. Dirigida per Mònica Lucchetti, la companyia defineix l'espectacle Maror, un text de Rodolf
Sierra, com un "thriller teatral
amb un final sorprenent" en què
una prestigiosa escriptora vol fer
un gir a la seva obra i també a la
seva vida trencant amb tot el què
ha viscut anteriorment. Per això,
torna amb la família i, a poc a poc,
van aflorant unes relacions una
mica complicades. Les entrades
tenen un preu de 7 euros. i

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)

DIJOUS, 14

19˚C

6˚C

17˚C

-

27 km/h W

DIVENDRES, 15

21˚C

7˚C

15˚C

-

27 km/h SSE

DISSABTE, 16

22˚C

6˚C

18˚C

-

23 km/h SW

DIUMENGE, 17

20˚C

7˚C

14˚C

-

27 km/h E

DILLUNS, 18

15˚C

7˚C

12˚C

-

26 km/h SSE

DIMARTS, 19

15˚C

8˚C

10˚C

DIMECRES, 20

16˚C

4˚C

12˚C

1,2m

2

-

Cop màx. vent

24 km/h SE
31 km/h SSE
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GaudeiX al màXim
XALA! La plataforma a demanda de
continguts per xalar de l’esport català i més
La plataforma de distribució de continguts audiovisuals XALA!, un servei de la Xarxa Audiovisual
Local (XAL), fa un pas més per adaptar-se a les noves formes de consum. En aquesta eina hi trobareu
continguts d’entreteniment de qualitat, fonamentalment esportius, accessibles sota demanda i en
directe a través del lloc web www.xala.cat i de les
aplicacions per a dispositius Apple i Android, així
com de l’aplicació Chromecast per connectar-se a
la televisió.
XALA! ofereix les emissions esportives cada cap
de setmana, amb partits de la màxima categoria
de l’esport català en les disciplines de bàsquet,
handbol i hoquei patins per veure quan vulguis i
des d’on vulguis.
Els estudis confirmen que el consum de continguts esportius a través de les plataformes OTT
(over-the-top, és a dir, de lliure transmissió a través
d’internet) creixerà en els propers anys. Cada vegada més la visualització de continguts serà sota
demanda i per dispositius mòbils.
“XALA! és el Netﬂix de l’esport català. Una
aposta ambiciosa i sense precedents de l’audio-

visual local per acostar el nostre esport als
públics amb una experiència d’usuari excel·lent per a tots els
dispositius i amb qualitat HD. I per només
1,99€ al mes, amb 14
dies de prova gratis”,
detalla Miquel Herrada, director de l’Àrea de Tecnologia de La Xarxa de Comunicació Local.
“Volem que els aﬁcionats a l’esport català tinguin una oferta complementària als partits que
ja s’emeten a les televisions locals. Cada cap de
setmana es podran seguir en directe, de manera
simultània, tres partits de cada disciplina esportiva (bàsquet, hoquei i handbol) i accedir a un
munt de continguts extra de la màxima qualitat i
que no es troben a cap altra plataforma del mercat”, afegeix.
Per a Herrada, “el món de les plataformes OTT
ha obert un nou horitzó per als amants de l’esport: ha permès fer aflorar una enorme oferta de

continguts audiovisuals que fins ara no tenien finestres de distribució, però que connecten amb
comunitats de seguidors molt actives. La plataforma XALA! és un gran pas de l’audiovisual local per
adaptar-se a les noves maneres de consumir continguts en l’era digital”.
XALA!, a banda de les emissions esportives, també allotja altres continguts d’interès per consumir
a la carta com ara documentals de caire històric
del país o grans cites del calendari casteller com és
el cas de la Diada dels Xics de Granollers de l’any
passat.
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

Pizza Delicatessen

Amb vedella picada, formatge blau
i crema de llet
Per a totes aquelles persones que
s’atreveixen amb pizzes amb personalitat i fusió de gustos, aquí
teniu la PIZZA DELICATESSEN!
Sobre una base de tomàquet s’hi
troba una gustosa i cuita vedella
picada que va acompanyada del
gust explosiu del formatge blau
i la crema de llet. I tot això, amb
una capa de formatge emmental

que aconseguirà que gaudeixis
d’aquesta combinació de gustos
tan equilibrada. Per fer que el
sopar sigui encara més rodó, tria
un bon vi a la mateixa pizzeria.
La Tomate Magique també ofereix pizzes sense gluten per a persones celíaques. Ningú té excusa
per no tastar les pizzes artesanes
d'aquesta pizzeria molletana!

te

MENÚ DIARIO
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
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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