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EN PORTADA

Biografies

Els germans Mariano i Joan Clivillers,  
i Joan Viñallonga són els tres veïns 
del municipi que van ser deportats a 
camps de concentració nazis. Segons 
dades facilitades per l'arxiu municipal 
de Montornès, Mariano Clivillers i Juan 
va néixer el 1902 a Montornès, era fill de 
Francisco Clivillers i Teresa Juan, estava 
casat amb Josefa Nueto i no tenia fills. 
D’ideologia anarquista, va formar part 
del consistori en diverses ocasions en-
tre 1936 i 1939. Quan va acabar la Guer-
ra Civil, es va exiliar i el 13 de desembre 
de 1940 va ser deportat a Mauthausen. 
Tenia el número 4.710 i va morir al camp 
d’extermini annex, el de Gusen, el dia 2 
d’abril de 1941 als 38 anys.

Joan Clivillers i Juan va néixer el 1915 
a Montornès, era el germà petit de Ma-
rià, estava casat amb Maria Colominas, 
amb qui va tenir una filla, Josefina. Era 
membre de la CNT, com el seu germà, 
i al final de la Guerra Civil, el matrimo-
ni i la filla de pocs mesos van marxar a 
l’exili. Els va enxampar la Segona Guerra 
Mundial i la família es va separar: mare i 
filla van tornar i van anar a viure primer 
a Vic i després a Mallorca; i en Joan es 
va quedar a França. Va ser deportat a 
Mauthausen el 13 de desembre de 1940. 
Tenia el número 4.709 i va morir al camp 
d’extermini annex, el de Gusen, el dia 1 
de desembre de 1941 als 26 anys.

Josep Viñallonga Plana va néixer el 
1915 a Montornès, i era el segon fill –de 
tres germans– de Joan Viñallonga i de 
Maria Plana. Va ser membre de les Jo-
ventuts Socialistes Unificades de Mon-
tornès i li deien L’advocat dels pobres. 
Al final de la Guerra es va exiliar i va 
viure al poble de Mortagne-au-Perc-
he, a França. Es va casar amb Anita 
Ferrer, però no van tenir fills. Josep va 
ser deportat al camp d’extermini nazi 
de Bochum on va morir el dia 8 de de-
sembre de 1944 als 29 anys.

EL PERFIL DELS TRES 
MONTORNESENCS 
ASSASSINATS

Llambordes pels tres veïns morts 
en camps de concentració nazis
Tots els partits del ple de Montornès van 
votar a favor de la moció per homenatjar 
Mariano i Joan Clivillers, i Joan Viñallonga 
amb les Stolpersteine, excepte el PP

MONTORNÈS. El municipi homenat-
jarà els tres montornesencs assas-
sinats en camps de concentració 
nazis amb la instal·lació de llam-
bordins –o plaques Stolpersteine– 
en la seva memòria. Així ho va 
aprovar el ple de Montornès dijous 
de la setmana passada per una àm-
plia majoria després que ERC pre-
sentés una moció sobre la qüestió.

Amb la proximitat del Dia In-
ternacional de Commemoració 
en Memòria de les Víctimes de 
l'Holocaust –el 27 de gener–, el 
regidor Joffre Giner va presentar 

la proposta que pretén "comme-
morar els tres montornesencs 
–Mariano i Joan Clivillers i Joan 
Viñallonga– que es van haver 
d'exiliar en entrar les tropes 
franquistes a Montornès i que 
van acabar sent víctimes de 
l'holocaust nazi, com tants i 
tants altres republicans, apà-
trides, gitanos, homosexuals o 
jueus víctimes de l'odi nazi".

A més de la col·locació de les 
llambordes, la moció també inclou 
"fer difusió a l'entorn educatiu 
perquè puguin conèixer el pro-

jecte i contextualitzar-lo adi-
entment", va explicar Giner.

Pel que fa a la votació, tots els 
partits hi van donar suport –ICV-
EUiA-E, PSC, C's, PDeCat i, evi-
dentment, ERC, qui presentava la 
moció–, excepte el Partit Popular. 
El seu regidor, Miguel Ángel Al-
varado, va assegurar que "estem 
d'acord que no hem d'oblidar 
el que va passar, però no entenc 
per què des de l'Ajuntament 
hem de pagar això, que més 
aviat és particular". I va afegir: 
"Però em sembla correcte que 
no se li posi cap impediment a 
les famílies per col·locar una 
placa o el que sigui, si així ho 
volen".

Stolpersteine, de Denmig
Gunter Denmig és l'artista que ha 
creat el projecte de les Stolpers-

teine. Es tracta d'un monument 
memorialístic d'abast europeu en 
record a les víctimes del nazisme 
que consisteix en la col·locació 
d'uns llambordins de formigó, de 
10 centímetres per 10 centíme-
tres, amb una fulla de llautó que 
recull les dades bàsiques de la per-
sona assassinada, desapareguda o 
internada en un camp de concen-
tració nazi. Aquestes llambordes 
es posen a prop del darrer lloc on 
va viure la víctima. Cada llambor-
dí està fet a mà per Denmig, "per 
contrastar amb l'exterminació 
industrialitzada que van fer els 
nazis", va explicar Giner.

Tot plegat, està considerat un 
dels memorials més grans del món. 
De fet, en l'actualitat hi ha més de 
70.000 Stolpersteine distribuïdes 
en 2.000 ciutats del món, entre 
elles Granollers. i sergio carrillo

sTolpErsTEiNE

NOM ANY DE NAIXEMENT DATA DE DEPORTACIÓ DATA DE DEFUNCIÓ

Mariano Clivillers 1902 13/12/1940 02/04/1941 (Gusen)

Joan Clivillers 1915 13/12/1940 01/12/1941 (Gusen)

Joan Viñallonga 1915 08/08/1944 08/12/1944 (Bochum)
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

Voluntaris lingüísticsPrimer niu de vespa asiàtica a Martorelles
El Servei Local de Català de Mollet ha fet una 
crida per trobar voluntaris lingüístics que 
vulguin participar en el programa de parelles 
lingüístiques i ajudar persones que vulguin 
millorar el seu català.  

L’Ajuntament de Martorelles va detectar fa unes setmanes el primer niu 
de vespa velutina o asiàtica del municipi. Concretament, es troba ubicat 
a la riera de Can Sunyer a l’alçada del final del carrer de Galícia. L’àrea de 
Medi Ambient del consistori ha inspeccionat la zona i informa que ara 
mateix el niu està buit, ja que ara és període d’hivernació. 

SOCIETAT

MONTORNÈS. Controlar si els con-
tenidors de residus estan plens 
per mitjà de sensors volumè-
trics; crear un servei d'autobús a 
demanda en funció dels usuaris 
reals; o disposar d'un sistema in-
tel·ligent d'aparcament que de-
tecti les places de pàrquing lliures 
o d'una xarxa de bicicletes com-
partides. Aquestes són algunes 
de les solucions que pot aportar 
el projecte de municipi intel·li-
gent (Smart City) que es preveu 
implementar a Montornès i que 
s'ha presentat aquest dimecres al 
municipi. 

El pla inclou solucions vincula-
des a la utilització de noves tecno-
logies i sistemes d'informació com 
a mitjà per incrementar el valor 
del municipi per a les persones 
que hi viuen, que hi treballen i que 
el visiten. "Es tracta de conèixer 
què passa al municipi en temps 
real, de tenir el municipi en xi-
fres i dades que ens permetin 
prendre decisions per millorar 

AJUNTAMENT MoNTorNès

EXPOSICIÓ  Responsables de T-Systems van presentar el pla a l'Ajuntament

NOVES TECNOLOGIES  EL PLA PLANTEJA SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER FER MÉS EFICIENTS ELS SERVEIS AL MUNICIPI

L'Ajuntament de Montornès presenta 
el projecte de ciutat intel·ligent

L'Ajuntament de 
Sant Fost posa 
en marxa els 
xecs solidaris

SERVEIS SOCIALS

SANT FOST.  L'Ajuntament ha pre-
sentat  un programa per a famí-
lies vulnerables i que són usuàries 
del programa d’aliments impulsat 
pels Serveis Socials municipals i 
amb infants menors de 16 anys. 
La iniciativa està destinada a una 
quinzena de famílies i consisteix 
en xecs de compra amb un im-
port que dependrà del nombre de 
fills d’aquesta edat. “La intenció 
és la de suplementar la cistella 
de consum d’aliments de les fa-
mílies usuàries del programa 
d’aliments amb carn, verdura, 
fruita, etc., és a dir, aliments de 
primera necessitat per a la die-
ta dels infants”, afirmen des de 
l’ajuntament santfostenc. Els xecs 
seran gestionats pels Serveis So-
cials amb “criteris professionals, 
i per tant, els tindran només les 
famílies que reuneixin uns parà-
metres concrets de vulnerabili-
tat”. Per aquest motiu, les famílies 
beneficiades hauran de signar un 
compromís de responsabilitat “en 
el bon ús del servei, la compra 
del qual es vehicularà a través 
d’un supermercat que té expe-
riència en participar en pro-
grames d’aquest tipus”. Aquest 
programa substituirà la targeta 
moneder que es va  sol·licitar fa un 
any des de l’Ajuntament a la Dipu-
tació i que "està en tràmit". i

la gestió quotidiana dels ser-
veis", explicava el regidor de No-
ves Tecnologies, Jordi Delgado.

Àmbits d'actuació
El procés per elaborar el pla ha 
comptat amb una primera part de 
diagnosi, en què s'han identificat 
els reptes i s'ha proposat un full de 
ruta per resoldre problemes del 
municipi. Així doncs, el projecte 
d'Smart City que s'implementarà 
a Montornès estableix quatre àm-
bits estratègics de treball, a partir 
dels quals es desenvoluparan les 
actuacions: Mobilitat, Governan-
ça, Promoció Econòmica i Ciuta-
dania i, finalment, Sostenibilitat.

Les accions incidiran en aspec-
tes com l'eficiència energètica i la 
qualitat mediambiental, la millora 
de l'accessibilitat, el progrés del 
comerç de proximitat amb la cre-
ació de plataformes de comerç lo-
cal, la dinamització de l'ocupació 
i la tramitació electrònica, entre 
altres aspectes.

El projecte planteja, a més, que 
totes aquestes solucions tecnolò-
giques es puguin gestionar de ma-
nera unificada des d'una platafor-
ma de ciutat intel·ligent, un recurs 
que ajudaria a donar una resposta 
més eficient. 

Treball compartit
El treball, elaborat amb l'ajut de 
l'empresa T-Systems, s'ha pre-
sentat aquest dimecres als equips 
tècnics de l'Ajuntament. L'acte ha 
comptat amb la presència del re-
gidor de Noves Tecnologies, Jordi 
Delgado, i de representants de la 

Direcció de Serveis de Tecnologies 
i Sistemes Corporatius de la Dipu-
tació de Barcelona, que han donat 
suport al projecte.

La Diputació de Barcelona ha 
impulsat iniciatives Smart City 
a diversos municipis com Saba-
dell, Terrassa i Viladecans, en-
tre d'altres, oferint-los recursos 
tecnològics, tècnics o econòmics 
per tirar-les endavant. "Es tracta 
d'usar les tecnologies per treu-
re'n el valor afegit", deia Grego-
ri Mora, responsable d'Estratègia 
Smart Region de la Diputació de 
Barcelona.   
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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LA LLAGOSTA 17 16 33
MARTORELLES 2 3 5
MOLLET 42 33 75
MONTMELÓ 8 3 11
MONTORNÈS 8 15 23
PARETS 19 25 44
SANT FOST 8 4 12
SANTA MARIA 1 1 2
TOTAL 105 100 205
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Actuacions iniciades pel 
Síndic de Greuges | 2018  TOTAL

BAIX VALLÈS. El Síndic de Greuges 
de Catalunya va iniciar l'any pas-
sat 205 actuacions als municipis 
del Baix Vallès. D'aquestes, 105 
van ser queixes interposades pels 
ciutadans i 100 van ser consultes. 
Així queda reflectit en l'Infor-
me  2018  del  Síndic, presentat 
al Parlament, i que  recull  tota  
l'activitat  duta  a terme  per  la  
institució l'any passat, un any en 
què les queixes i consultes relaci-
onades amb les polítiques i drets 
socials han estat les més nombro-
ses. De fet, segons dades de l'in-
forme anual, al Vallès Oriental el 
24,9% de les actuacions estaven 
centrades en aquest àmbit, princi-
palment en els de serveis socials, 
salut i educació. 

A continuació, les actuacions 
relacionades amb el consum, amb 
un 21,9% van ser les segones més 
nombroses, seguides de les de 
l'àmbit de les queixes i consultes 

sobre administracions públiques i 
tributs (21,5%).

D'altra banda, l'informe del Sín-
dic també comptabilitza el nom-
bre de queixes i actuacions d'ofici 
tramitades amb els ajuntaments 
durant el 2018. En aquest cas, al 
Baix Vallès  se n'han tramitat una 
seixantena: la Llagosta (6), Mar-
torelles (3), Mollet (18), Mont-
meló (5), Montornès (10), Parets 
(7), Sant Fost (8) i Santa Maria de 
Martorelles (2). i

L'ANY PASSAT VA COMENÇAR A TRAMITAR AL BAIX VALLÈS 105 QUEIXES I 100 CONSULTESCIUTADANIA MECANISMES PER INTERVENIR EN LA VIDA MUNICIPAL

El Síndic de Greuges inicia 23 
actuacions a Montornès el 2018

En el seu informe, el Síndic destaca algunes resolucions. En el cas de Montornès, 
es posa de relleu una resolució relativa a una queixa sobre la cel·la de la Policia 
Local de l'Ajuntament de Montornès del Vallès i el procés de custòdia de  
persones detingudes. El Síndic va fer un seguiment del cas després que  
l'Ajuntament anunciés que prendria mesures per solucionar la qüestió. Finalment, 
l'Ajuntament va demanar al cos de Mossos d'Esquadra que es fes càrrec de les 
persones detingudes per la Policia Local de manera directa sense passar per les 
instal·lacions municipals. Així doncs, ambdós cossos van acordar que la Policia 
Local de Montornès del Vallès les traslladaria directament a l'ABP de Granollers, 
un procediment en matèria de custòdia de persones detingudes que, segons 
relata l'informe, va entrar en vigor el 27 de juliol de 2017 i, per tant, la cel·la de la 
Policia Local s'ha deixat de fer servir.

Un altre dels casos baixvallesans dels quals parla l'informe del Síndic, són,  
per exemple, l'actuació oberta d'ofici arran dels fets que van tenir lloc a  
començament de setembre de 2018 a la Llagosta, en què una protesta per la 
seguretat ciutadana va acabar amb aldarulls, insults i llançaments d'objectes 
contra els balcons d'un dels pisos ocupats per una família. Els incidents van 
acabar amb dues persones ferides.

Resolució sobre la custòdia dels 
detinguts per la Policia Local Una de cada quatre 

actuacions al Vallès Oriental
 estava relacionada amb
 drets i polítiques socials

MONTORNÈS. El ple de Montornès 
va aprovar dijous per unanimitat 
el nou Reglament de Participació 
Ciutadana, que defineix els me-
canismes i òrgans a través dels 
quals el veïnat pot intervenir, ja 
sigui individualment o a través 
d’una entitat, en tots els aspectes 
de la vida del municipi. Els cinc 
grans mecanismes d’intervenció 
són les consultes populars, la ini-
ciativa popular indirecta, les au-
diències públiques, el ple muni-
cipal i els processos participatius.

El nou Reglament de Participa-
ció Ciutadana ha estat elaborat 
amb la col·laboració del veïnat i 
dels partits polítics representats 
al consistori. Pel que fa als òrgans 
de participació, el reglament obre 
la porta a la creació del Consell de 
Vila, com a màxim òrgan consul-
tiu i deliberatiu ciutadà, reconeix 
les funcions dels consells sectori-
als i avala la potenciació de for-
mes de participació flexibles com 
ara comissions o taules de treball 
mixtes integrades per l’adminis-
tració i ciutadania.

Suport a les entitats
El document també posa l’accent 
en el suport al teixit associatiu, a 
partir de polítiques de foment i 
promoció de l’associacionisme. A 
més, l'Ajuntament haurà de pro-
porcionar a les entitats el suport 
per al desenvolupament autònom 
de les seves activitats, portar a 
terme campanyes i accions de 
sensibilització sobre la cultura 
participativa i democràtica, espe-
cialment destinades a la població 

infantil i juvenil, i posar a disposi-
ció de les entitats i els col·lectius 
no constituïts jurídicament en en-
titats els equipaments de proxi-
mitat perquè puguin fer les seves 
activitats.

L'alcalde, José A. Montero, va 
assegurar en la sessió plenària 
que l'objectiu d'aquest reglament 
és "obrir al màxim la partici-
pació ciutadana" i que, per això, 
"estableix canals perquè hi 
hagi garantida la participació". 
De fet, va assegurar que "té uns 
marges prou amplis i és molt 
transversal, perquè el govern 
que hi hagi pugui estendre la 
participació tant com vulgui".

Josep Maria Lecina, del PDeCat, 
va donar-li suport "per tenir un 
punt de partida amb el qual 
treballar i disposar-ne el més 
aviat possible".

Miguel Ángel Alvarado, del PP, 
també hi va votar a favor, i asse-
gurava que "és un dels pocs re-
glaments en els quals hem po-
gut participar". Montero, però, 
va negar aquesta afirmació i va 
assegurar que els grups havien 
estat convocats a participar "en 
tots els reglaments".

El portaveu d'ERC, Joffre Giner, 
també va votar a favor, tot i que 
amb unes "sensacions contra-
posades", ja que "n'esperàvem 
bastant més".

Per la seva banda, la regidora 
Eva Díaz, del PSC va dir que cele-
brava que hagi arribat aquest re-
glament que "tot i que es marca-
va com una prioritat, ha trigat 
bastant". i

El ple aprova 
el Reglament 
de Participació 
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MONTMELÓ. Durant les obres de 
la segona fase de la carretera BV-
5003, a la zona de l’església, s’han 
trobat "importants vestigis ar-
queològics d’època medieval i 
moderna que ajudaran a conèi-
xer millor l’evolució històrica 
de l’església de Santa Maria de 
Montmeló i del barri del Pi-
quet", com expliquen des del Mu-
seu de Montmeló.

Les troballes fins al moment 
consten de dues sepultures: una 
de tipus antropomorf d'entre els 
segles X i XI i una altra excavada 
al subsòl i datada del XVII. A més, 
també s’han descobert onze sitges 
de gra datades d'entre els segles 

XII i XV. Tot plegat serà analitzat 
i posteriorment l’Ajuntament or-
ganitzarà una conferència per a 
presentar-ne els resultats i també 
preveu senyalitzar-les i instal·lar 
plafons explicatius.

Control arqueològic
Les obres es fan sota control ar-
queològic de l'empresa Antequem, 
"atès el coneixement de troba-
lles prèvies al subsòl de la prò-
pia església i de la veïna plaça 
de Sant Isidre", apunten des del 
Museu, i les excavacions "es duen 
a terme amb la màxima celeritat 
possible per no interferir en el 
ritme de les obres".  s.carrillo

AJUNTAMENT dE MoNTMEló

SEPULTURES Les excavacions s'han fet amb motiu de les obres de la BV-5003

MONTMELÓ. L'Ajuntament de 
Montmeló i el Departament d'En-
senyament treballen conjunta-
ment per obrir al municipi un nou 
centre de formació professional 
de química. L'alcalde, Pere Rodrí-
guez, assegura que l'objectiu és 
crear "un centre de referència a 
la comarca en química".

En aquests moments totes dues 
institucions estan acabant de 
redactar el conveni que faria real 
el cicle. L'alcalde afirma que "el 
Departament tenia la necessi-
tat d'ampliar l'oferta educativa 
de química" i "nosaltres tení-
em la necessitat d'augmentar 
l'oferta en formació professi-

onal". Fins ara a Montmeló no-
més hi ha un grau mig d'estètica 
i perruqueria, i la intenció és que 
els estudis de química siguin una 
realitat al municipi "a partir del 
curs 2020-2021", segons apunta 
Rodríguez. De fet, concretament 
sobre la química, l'alcalde assegu-
ra que "és una molt bona sorti-
da professional al territori, per 
l'alta presència d'indústries 
químiques a l'entorn".

El consistori encara no els dis-
posa dels terrenys a cedir, però el 
nou institut se situaria en l'antiga 
nau de Màximo Mor, al carrer Pri-
mer de Maig, molt a prop de l'es-
tació de tren. i

EDUCACIÓ  L'OBJECTIU ÉS QUE ESTIGUI EN MARXA EL 2020

Montmeló treballa per un 
centre formatiu de química

MONTMELÓ. Ja es coneixen els re-
sultats de les votacions del procés 
participatiu per remodelar el parc 
del Sant Crist i la plaça de la Cons-
titució. El projecte més votat en el 
primer cas ha estat el que dema-
nava reduir l’alçada del mur del 
Carrer Blas Infante, incorporar 
dues dunes amb una zona enjar-
dinada, transformar la pista de 
patinatge com en el cas anterior 
i substituir la piràmide per una 
tirolina.

Per la seva banda, el projecte 
guanyador de la plaça de la Cons-
titució demana eliminar la half 
(un element de l’skatepark) i par-
cialment el mur del carrer Salva-

dor Espriu, i incorporar una gran 
zona enjardinada amb dunes, 
nous elements de joc infantil a la 
part central i una petita zona es-
portiva de futbol i bàsquet.

En total, l'Ajuntament ha rebut 
vots de 360 persones, cinc vots 
dels quals han estat nuls, i destaca 
que només 18 persones han votat 
en ambdós projectes.

L'opció guanyadora al Sant 
Crist ho ha estat amb 86 vots. Les 
altres dues opcions han rebut 57 
i 32 vots. Pel que fa al projecte 
vencedor a la Constitució, aquest 
ha rebut 106 vots, i les altres dues 
propostes han rebut el suport de 
60 i 32 votants. i

REFORMES AL PARC DE SANT CRIST I LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

Resultats dels processos 
participatius de Montmeló

PATRIMONI  S'HAN DESCOBERT DUES SEPULTURES I UNA DESENA DE SITGES DE GRA DE L'EDAT MITJANA I MODERNA

Troballes arqueològiques medievals 
davant l'església de Montmeló
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LA LLAGOSTA
07/02 José Rios López 87 anys
MOLLET DEL VALLÈS
06/02  Esperanza Antonia Betato Sese 82 anys
07/02  Estrella Parella Barbut 97 anys
07/02  Mercedes Ninou Clape 92 anys
07/02  Juan Antonio Martinez Lopez 73 anys
10/02  Dolores Sirvent Damunt 90 anys
10/02  Emilio Guerrero Serrano 83 anys
11/02 Justo Felipe Lopez Escudero 82 anys
MONTMELÓ
07/02 Victoria Sahuquillo Enebra 96 anys
PARETS DEL VALLÈS
08/02  Josefina Brufau Jovells 72 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 
06/02  Emilia Falguera Trafe 80 anys
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
06/02 Antonio Munuera Marín 86 anys
06/02 Rosa Morral Bellsolà 95  anys
06/02 Joaquin Rios Rafael 44 anys
08/02 Manuel Cruz Romo 64 anys
10/02 Pascasio Rios del Casar 73 anys
 

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

4/2 Lucas Gallardo Bellver (Parets)
7/2 Daniela Martos García (Mollet)
8/2 María Bote Sánchez (Palau-solità i 
Plegamans)
10/2 Pedro Salinas Malpica (Montornès)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 16 de febrer

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 17 de febrer

A les 22.00h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 18 de febrer

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 19 de febrer

A les 20h: L’entrevista amb l’alcalde: José 

Antonio Montero, Montornès

 I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

INFORMACIÓN: 679 903 868

VENTA DE CASA UNIFAMILIAR
EN PARETS DEL VALLÉS. ZONA CAN BUTJOSA JUNTO PISCINAS

PARCELA DE 400 M2 CON 210 M2 DE CASA, SALÓN, COCINA, AMPLIA SALA DE 
JUEGOS, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, PARKING, ZONA LIBRE PARCELA, SOLEADA 

FINANCIACIÓN GESTIONADAPRECIO: 360.000 €

TELÉFONO: 679 903 868 

COMPRO PISO EN MOLLET
EN ZONA VALLEHERMOSO O CENTRO

SÓLO SI ES: EXTERIOR Y SOLEADO, DE 3/4 HABITACIONES, 2 BAÑOS Y PARKING
ANTIGÜEDAD MÁXIMA 20 AÑOS

MONTORNÈS. El ple de Montornès 
de dijous de la setmana passada va 
aprovar per unanimitat l'adhesió al 
Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya, presentat pel Síndic de 
Greuges. Es tracta, segons l'alcalde, 
José A. Montero, d'un "pla d'actua-
ció per millorar i evitar la segre-
gació", la qual està "motivada per 
diferents factors: urbanístics, 
físics i que també tenen a veure 
amb factors d'organització de les 
comunitats i dels municipis". 

Sobre les xifres, l'informe del Sín-
dic La segregació escolar a Catalu-

ArxiU

EDUCACIÓ  UN INFORME DEL SÍNDIC DEL CURS 2013-14 ASSENYALAVA QUE EL MUNICIPI ERA L'11È CATALÀ AMB MÉS SEGREGACIÓ

Montornès signa el
Pacte contra la 
segregació a l'escola

ESCOLARS El Síndic va estudiar el nivell de segregació als centres catalans

nya: la gestió del procés d’admissió 
d’alumnat, que analitza les dades 
del curs 2013-2014, identificava  
Montornès com l'11è municipi amb 
més segregació escolar a l'ESO de 
Catalunya. Pel que fa a l'educació 
infantil i primària se situava en 27a 
posició. 

En el debat al ple, Josep Maria Le-
cina, del PDeCat, va celebrar aques-
ta adhesió en la qual "els únics 
beneficiats són els nostres xa-
vals". Joffre Giner, d'ERC, també va 
considerar aquest pacte de "molt 
important". I Eva Díaz, del PSC, 

també va votar a favor d'aquest 
punt de l'ordre del dia que pretén 
"eliminar desigualtats i aconse-
guir una escola més equilibrada 
i inclusiva".

El regidor del PP, Miguel Ángel 
Alvarado, que també va donar su-
port al Pacte contra la segregació 
escolar a Catalunya, es preguntava 
si "hi ha anàlisis pròpies sobre 

la segregació a Montornès".  En 
aquest sentit, Montero va afirmar 
que "Montornès no és un lloc 
aliè a la segregació escolar" i va 
explicar que, de fet, el nom del mu-
nicipi "apareix en l'informe del 
Síndic". Per l'alcalde, "la dimensió 
de Montornès fa que la situació 
sigui molt més manejable que a 
Cornellà o a l'Hospitalet". i s.c.

Torna el mercat 
de segona mà a 
la plaça del Poble
MONTORNÈS. Roba, sabates, lli-
bres, mobles, objectes de decora-
ció o joguines es podran comprar  
el diumenge a la plaça del Poble 
de Montornès en una nova edició 
del mercat de segona mà entre les 
9 i les 15 h. El mercat està orga-
nitzat per les AMPA de les esco-
les Mogent i Marinada i de la Llar 
d'Infants El Lledoner, amb el su-
port del departament d'Educació 
de l'Ajuntament. 

Segons afirmen des del consis-
tori “es tracta d'una oportunitat 
per desfer-se d'objectes que ja 
no s'utilitzen”. A la vegada, es vol 
promoure la reutilització i la re-
ducció de residus.  

COMERÇ
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Segueix-nos a twitter: @diba

La Diputació de Barcelona ofereix als 311 ajun-
taments de la demarcació suport per poten-
ciar la xarxa d’equipaments esportius locals. 
Per aquest motiu, l’aposta per assegurar la 
viabilitat dels equipaments ja existents passa 
per millorar la seguretat, gestió, manteniment 
i eficàcia energètica d’aquests espais. Tot 
això sense deixar de banda la formació dels 
agents esportius locals.

Pel que fa a la construcció de nous equipa-
ments esportius, la Diputació de Barcelona 
aposta tant pels equipaments convencionals, 
com són els pavellons, les piscines, les pistes 
poliesportives i els espais de raqueta; i pels 
equipaments integrats al medi natural i urbà.

El suport de la Diputació en l’àmbit esportiu 
té l’objectiu d’afavorir la pràctica esportiva, ja 

sigui amb accions directes a la població o bé 
mitjançant suport als ajuntaments. En aquest 
sentit destaca el suport econòmic a esde-
veniments esportius; així com el préstec de 
material, la cessió de trofeus i medalles i les 
jornades d’esport adaptat. 

A més, també s’ofereix la redacció d’estudis 
en matèria de seguretat d’esdeveniments es-
portius, plans de patrocini esportiu, estudis 
d’aprofitament turístic i enquestes d’esdeve-
niments esportius.

Objectiu de mandat

L’aposta per a  la dinamització de l’esport en 
la seva vessant saludable, integradora, educa-
dora i recreativa, ha estat un dels eixos que 
ha marcat de la tasca de la Diputació en els 
últims quatre anys.
La corporació treballa per a millorar la qua-
litat de vida  de la ciutadania, contribuint al 
progrés i al reequilibri territorial de Catalunya. 
És per això que la Diputació ha vertebrat la 
seva tasca en la permanent voluntat d’oferir 
uns serveis de qualitat a la població.

La Diputació de Barcelona aposta 
per uns equipaments de qualitat 
per fomentar l’esport

La Diputació de Barcelona 
és una administració 
referent en el suport 
als municipis en matèria 
d’equipaments i
activitats esportives.

48 milions d’euros
La Diputació de Barcelona tancarà el mandat 2016-2019 havent destinat prop de 
48 milions d’euros equipaments esportius municipals d’acord amb les necessitats 
dels 311 ajuntaments de la demarcació. D’aquesta forma, des de la Diputació es 
vol garantir l’accés a l’esport a més de donar suport a múltiples esdeveniments.
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Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

Simplificació en 
la constitució 
de Societats 
Limitades

Entre les modificacions introduïdes 
per la Llei 11/2018 del passat 28 de 
desembre, a part de la qual afecta 
al contingut dels comptes anuals i al 
controvertit article 348 Bis de la Llei 
de Societats de Capital sobre el dret 
de separació del soci per insuficient 
repartiment de dividends, dret que a 
partir d’ara podrà suprimir-se estatutà-
riament, cal també esmentar la modifi-
cació de l’article 62.2 de la Llei de So-
cietats de Capital, per la qual s’eximeix 
als socis que constitueixin una Societat 
Limitada d’haver de justificar l’ingrés 
previ del capital social al compte ban-
cari de la societat en constitució.

L’única exigència és que els socis ma-
nifestin a l’escriptura de constitució 
que respondran solidàriament enfront 
de la societat i enfront dels creditors 
socials de la realitat de les aportaci-
ons; o dit d’una altra manera, que res-
ponen de les quantitats que cadascun 
diu aportar a la societat.

Aquesta fórmula serà vàlida única-
ment per aportacions dineràries i no 
per a un altre tipus d’aportacions.

Sembla una modificació nímia però 
tindrà sens dubte evidents efectes 
pràctics i financers, a més d’agilitzar 
bastant els tràmits de constitució de 
les societats limitades.

Aquest canvi no resulta d’aplicació a la 
constitució de societats anònimes.

CONSULTORI

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

EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

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

ASSESSORS EMPRESARIALS

PARETS. Ja ha començat al Tribu-
nal Suprem el judici al Procés, pel 
qual el polític paretà Jordi Turull 
seu al banc dels acusats i s'en-
fronta a penes que arriben als 16 
anys demanats per la Fiscalia per 
un presumpte delicte de rebel·lió. 
Les tres primeres jornades del 
judici, que va començar dimarts, 

TRIBUNALS  DIMARTS COMENÇAVA AL SUPREM EL JUDICI AL PROCÉS AMB PART DE L'ANTERIOR GOVERN ACUSAT DE REBEL·LIÓ

Turull seu al banc dels acusats
poolEfE / AcN

PRESUMPTES REBELS  En primer pla, Joaquim Forn, Raul Romeva i Oriol Junqueras, i darrera Turull, al banc dels acusats

JORDI TURULL
@jorditurull

"Al Tribunal Suprem hi 
ha un debat interessant 
advocats-fiscals sobre el 
dret a l’autodeterminació. 
Al Congreso i a la Moncloa 
només parlen de legalitat. 
Molt simptomàtic el 
creuament de poders 
#JudiciALaDemocràcia" 

han servit per escoltar els argu-
ments de les defenses i les prime-
res declaracions: les d'Oriol Jun-
queras i Quim Forn. Es preveu que 
Jordi Turull declari entre dimarts i 
dijous de la setmana vinent.

Jordi Pina, advocat de Turull així 
com de Josep Rull i Jordi Sànchez, va 
ser un dels primers a intervenir du-

rant la primera jornada al Tribunal 
Suprem, dimarts al matí. I ho va fer 
en una intervenció en la qual va re-
clamar als jutges que "facin de jut-
ges, no de salvadors de la pàtria", 
i va acusar la Fiscalia d'evitar que 
el cas es jutgi a Catalunya, afirmant 
que "el ministeri fiscal ha canviat 
el criteri general sobre la ubiqüi-

tat d'on s'ha de jutjar el cas".
La barreja d'al·legats polítics 

i tècnics ha estat una constant 
durant aquestes primeres jorna-
des. El mateix Turull, dimecres, 
a través de Twitter piulava: "Al 
Tribunal Suprem hi ha un de-
bat interessant advocats-fiscals 
sobre el dret a l’autodetermina-
ció. Al Congreso i a la Moncloa 
només parlen de legalitat. Molt 
simptomàtic el creuament de 
poders", deia. i j.ribell / redacció

MOLLET.  Diumenge el parc de Can 
Mulà va ser escenari d’un vermut 
solidari per recaptar diners per 
pagar les defenses dels integrants 
dels CDR encausats pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC). En total són 24 persones 
encausades de les quals dues són 
de Mollet. El 27 de setembre de 
2018, diferents integrants dels 

CDR van dur a terme una acció da-
vant del TSJC per protestar per les 
identificacions dutes a terme dies 
abans davant del mateix tribunal 
en un altre acte dels CDR. Els Mos-
sos d'Esquadra van identificar 11 
persones entre les quals l'Emili 
Carballo i en Rafael Delgado. "El 
novembre ens van enviar una 
citació per anar a declarar al 

jutjat", afirma un dels dos. "Tot 
i que no ens vam encadenar, 
se'ns acusa de resistència a l'au-
toritat", afegeix, unes acusacions 
que, en causes similars, han com-
portat peticions de presó d'entre 
any i mig i dos anys i sis mesos.

Al novembre, Delgado va acudir 
al tribunal, però es va negar a de-
clarar al no reconèixer l'autoritat 

Acte de suport a dos molletans 
independentistes encausats 

d'un "tribunal hereu del règim 
del 78". Carballo no va presen-
tar-se ni aquella vegada ni les 
dues següents citacions del jutjat 
el 4 i l'11 de febrer. "Ara, jo i cinc 
companys més, estem a l'espe-
ra que els jutjats emetin un or-
dre de cerca i captura", explica 
l'encausat que afegeix que, "tot 
i la solidaritat enorme que ha 
mostrat el poble amb nosaltres, 
pateixo per la meva família i em 
fa estar neguitós pensar que em 
pugui venir a buscar la policia 
a casa i que la meva filla estigui 
sola". i albert alexandre
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BAIX VALLÈS. En els últims mesos 
els diferents cercles de Podem al 
territori han estat immersos en 
un procés de primàries que final-
ment es va resoldre el divendres 
passat amb l'anunci dels candi-
dats i les llistes completes de les 
formacions liles. No es tracta, amb 
tot d'un procés acabat, ja que ara 
els partits entren en una fase de 
negociació amb altres formacions 
per determinar si formaran part 
d'una coalició. 

Mollet
Després de la tensió viscuda en el 
si de Canviem –espai que reunia 
al ple de l'Ajuntament ICV, EUiA i 
Podem– els de lila van apartar-se 
de la coalició per continuar la seva 

Cecilia Sobral liderarà Podem Montornès

activitat en solitari. Xavier Buzón 
serà cap de llista de Podem des-
prés d'una votació amb 52 parti-
cipants.

Parets
Casandra Garcia, l'actual porta-
veu de Sumem Parets –agrupació 
amb tres regidors al ple i que re-
uneix a ICV, EUiA i Podem– en-
capçalarà la llista lila al municipi 
després d'una votació presencial 
que va comptar amb 15 partici-
pants. Amb tot, ja al novembre 
es va anunciar que Podem con-
correria a les eleccions amb una 
nova marca electoral: Sumem 
Esquerres, una coalició fruit de la 
unió de Sumem Parets i Comuns 
de Parets.

La Llagosta
El mes de juliol EUiA, ICV i Podem 
arribaven a un acord per crear La 
Llagosta en Comú-Podem. Mal-
grat això finalment la unió a tres 
ha acabat desdibuixada després 
que EUiA hagi abandonat el pro-
jecte i que Podem dugués a terme 
el seu procés de primàries propi. 
Aquest darrer ha confirmat la can-
didatura de Montse Garcia com a 
cap de llista amb una participació 
de 19 persones.

Sant Fost
Albert Bastida va ser ratificat de 
forma telemàtica per un total de 
10 vots com a cap de llista de  Po-
dem. Actualment la seva agrupa-
ció es troba en converses amb al-

tres grups de l'àmbit de l'esquerra 
santfostenc

Montornès
Encara que Podem Montornès va 
néixer l'any 2014 no ha estat fins 
ara que l'agrupació ha decidit pre-
sentar-se a les eleccions. Cecilia 
Sobral serà l'encarregada d'en-
capçalar aquesta formació que 
ha estat batejada com Montornés 
en tus manos-Podemos i que con-
correrà a les municipals del 26-M 
amb l'objectiu de ser una alterna-
tiva al govern d'ICV i EUiA. Sobral 
ha estat avalada després d'una vo-
tació en la qual van participar 16 
persones.  

Cecila Sobral es presenta com 
una candidata que vol "tornar al 

n Sobral anirà acompanyada de les 
següents figures en ordre de llista: 
Jonathan Cervantes, Sara Haba, Jose 
Marcos, Sergio González, Daniel Me-
llado, Marc Humà, Antonio Zambrano i 
Víctor Enrique Fernández. 

PODEM MONTORNÈS: 
LLISTA COMPLETA

poble la seva veu i aprofundir 
en les seves verdaderes neces-
sitats". Així mateix, assenyala que 
Montornès del Vallès té "diversos 
polígons industrials i és insul-
tant ser el poble de la zona amb 
major atur".   a.a

MUNICIPALS 26-M  ELS CERCLES DE PODEM DE MOLLET, PARETS, LA LLAGOSTA, MONTORNÈS I SANT FOST PRESENTEN ELS SEUS CAPS DE LLISTA

MONTORNÈS. Finalment seran 
nou els candidats que optaran a 
ser cap de llista de la plataforma 
Primàries Montornès a les elec-
cions municipals del 26 de maig. 
Diumenge, es presentaven en un 
acte celebrat al gimnàs de l'Esco-
la Sant Sadurní les persones que 
s'han inscrit com a candidats: Es-
trella Amador Celdran, Yolanda 
Barreiro Prats, Jaume Casanovas 
Jordà, Marta Cornudella Quintana, 
Jordi Antonio Ferre, Agustí-Lluís 
García López, Núria Garcia Ven-
tura, Joan Mondaray i Codines i 
Etienne Muylle Wallace.

Diumenge, durant la presenta-
ció, els candidats van protagonit-
zar un col·loqui sobre les neces-
sitats de Montornès i es va fer un 
vermut popular. "La valoració de 
l'acte és molt positiva i estem 
contents amb els nou candidats 
que tenim", explica Ricard Gil, un 
dels portaveus de Primàries Mon-
tornès, qui reconeix que inicial-
ment no n'esperaven tants.

Nou candidats per encapçalar 
la llista de Primàries Montornès

PRESENTACIÓ DELS CANDIDATS L'acte es va organitzar al gimnàs de l'Escola Sant Sadurní

ràdio MoNTorNès

MONTMELÓ. La plataforma Fem  
Montmeló organitzarà diumenge 
(17 h) a La Torreta la tercera as-
semblea de treball participativa 
per la realització del pla d'acció 
del partit de cara a les eleccions. 
Els debatrà sobre civisme, urba-
nisme, joventut, gent gran, salut, 
esports, voluntariat o inclusió so-
cial entre d'altres.

Assemblea oberta 
de Fem Montmeló

El següent pas del procés serà la 
votació del cap de llista que serà 
triat per aquelles persones que 
s'hagin inscrit com a electors. De 
moment, la plataforma ha inscrit 
136 votants. La votació està pre-

vista per al proper 23 de febrer i 
fins a aquell mateix dia es manté 
obert el termini per poder inscriu-
re's com a votant.

D'altra banda, aquest dissabte 
(19 h), la plataforma oferirà un 

acte de campanya, que consistirà 
amb un debat-col·loqui amb Anna 
Arqué, portaveu de Primàries Ca-
talunya i de la International Co-
mission of European Citizens.  

podEM

MOLLET Xavier Buzón

silviA fErrAN

PARETS  Casandra Garcia

M.G.

LA LLAGOSTA Montse Garcia

c.s

MONTORNÈS  Cecilia Sobral

ArxiU

SANT FOST Albert Bastida
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MOLLET.  L'actual alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs, ha estat l'únic 
candidat que s'ha presentat a 
les primàries socialistes per en-
capçalar la llista del PSC de Mo-
llet a les eleccions municipals del 
26-M. D'aquesta manera, tornarà 
a ser l'alcaldable del partit per 

quarta vegada consecutiva: ja es 
va presentar el 2007, el 2011 i el 
2015. En els seus primers comicis 
va aconseguir la majoria absoluta,  
amb 15 regidors; el 2011, però, es 
va quedar a un de la majoria abso-
luta, i va aconseguir 12 regidors; 
i en les darreres eleccions muni-

ArxiU

MUNICIPALS 26-M  HA ESTAT L'ÚNIC CANDIDAT DEL PSC DE MOLLET I AQUESTES SERAN LES QUARTES EN LES QUALS PARTICIPI COM A CAP DE LLISTA

JOSEP MONRÀS

cipals, les del 2015, va treure 7 
regidors, menys de la meitat dels 
aconseguits vuit anys abans.

L'únic candidat
Aquest dimarts es tancava el ter-
mini de presentació de candidats 
a les primàries que estava obert 
a tots els militants de l'agrupació. 
Durant aquest període, només 
Monràs ha manifestat la seva vo-
luntat de concórrer de nou com a 
cap de llista del PSC, malgrat que 
ara fa una setmana explicava a les 
xarxes socials que encara no tenia 

la decisió pressa.
L’alcalde a banda de comunicar 

oficialment a la Secretaria d’Orga-
nització la seva voluntat de tornar 
a encapçalar la candidatura socia-
lista, va fer pública la seva decisió 
a les seves noves xarxes socials, 
on va donar gràcies pel "suport 
mostrat els darrers anys i pels 
ànims d'aquests últims dies que 
m’han animat per tornar-me a 
presentar a les properes elec-
cions municipals”. A partir d’ara 
i fins al 26 de febrer comença el 
període de recollida d’avals. 

SANT FOST. Els regidors dels grups 
municipals independentistes de 
Sant Fost van organitzar un acte 
divendres passat a l'Ateneu del 
poble per anunciar la seva volun-
tat de presentar-se en una "can-
didatura conjunta" de cara a les 
pròximes eleccions municipals.

A més de Quim Pérez (PDe-
CAT), Carles Miquel (ERC) i Xavi-
er Conesa (ERC), l'esdeveniment 
que va reunir al voltant de cent 
persones, també va comptar amb 
la presència de Carlota Torrents, 
coordinadora de l'ANC local.

Segons van explicar els regi-
dors, l'objectiu de la trobada ober-
ta "és bastir una candidatura 
que fugi de les sigles i inclogui 
el màxim nombre de persones 
de la societat civil amb ganes 
de construir una alternativa 
real de govern a Sant Fost". "La 
força d'aquesta mobilització 

ciutadana ha de ser el motor 
per un canvi a l'Ajuntament de 
Sant Fost", va explicar Carles Mi-
quel. L'acte va voler ser el tret de 
sortida d'aquesta iniciativa unità-
ria que proposa la creació de di-
verses comissions de treball per 
definir el contingut del programa 
electoral i la campanya.

Tot i la disposició dels repre-
sentants municipals de les dues 
forces a endegar una candidatura 
conjunta, el cert és que des dels òr-
gans comarcals d'ambdues encara 
no s'ha donat el vistiplau definitiu. 
El problema rau a definir a quina 
de les formacions es comptabi-
litzarien els vots registrats a Sant 
Fost. Aquest aspecte és determi-
nant perquè a més del municipi, 
els vots dels santfostencs deter-
minen la composició del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i la 
Diputació de Barcelona.  a.a.

LA VOLUNTAT DE LES DUES FORCES ES CONCÓRRER PLEGADES

Erc /pdEcAT

A L'ATENEU Acte amb els regidors d'ERC i PDeCAT de Sant Fost

ERC i PDeCAT presenten 
el seu projecte conjunt

Josep Monràs es tornarà a 
presentar com a alcaldable 
dels socialistes molletans
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO EN MOLLET 
78M2 todo exterior 
2 salidas a terraza 
de 104 m2. Pri-
mero 3 hab, baño, 
salón, cocina. PVP: 
154.000 euros Tel. 
684 118 026.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANCIA. 72 
m2, 1º sin ascen-
sor, 2 hab., baño, 
cocina, lavade-
ro, salón, terraza. 
Ventanas de alu-
minio, puertas de 
haya, suelo gres. 
Calefacción. CEE: 
G. Ref. JV13738. 
PVP: 120.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

CASA EN MAR-

TORELLES. LA 
MUNTANYETA. Vi-
vienda de 1 planta 
y garaje de 70m2. 
Jardín frontal con 
un porche, 3 ha-
bitaciones, baño, 
cocina office, sa-
lón comedor con 
chimenea y salida 
a terraza. Calefac-
ción gas-oil, sue-
los de gres, puer-
tas roble. CEE: G. 
Ref. JV13626. PVP: 
360.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO DE 75M2 
EN MOLLET. CAN 
PANTIQUET. Fin-
ca con ascensor, 
3 hab., baño con 
plato de ducha, 
cocina con lavade-
ro, comedor, sue-

los de gres, ven-

tanas de aluminio, 

calefacción. CEE: E. 

Ref. JV14065.  PVP: 

169.500 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 

CENTRO 70 M2. 3 

Hab., 1 baño, co-

cina, comedor con 

salida a balcón, 

suelos parquet, 

ventanas aluminio, 

calefacción, aire 

a c o n d i c i o n a d o . 

CEE: E. Ideal inver-

sores. Ref. JV13731. 

PVP: 165.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 104 M2 

EN MOLLET. CAN 

BORRELL. 3 hab., 

baño y aseo, co-

cina office refor-

mada, lavadero, 

salón-comedor de 

24 m4 con salida 

a balcón. Calefac. 

Parking. CEE: E. 

Ref. JV14070.   PVP: 

239.000 euros. Tel.: 

93 579 33 33.

PLANTA BAJA PA-

RETS. EIXAMPLE. 

73 m2. Ideal inver-

sores. 3 hab., co-

medor, terraza de 

17 m2, baño, coci-

na office, lavadero. 

Calefacción y aire 

a c o n d i c i o n a d o . 

Cert. energética: G. 

Ref. JV13745. PVP: 

135.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

CASA ADOSADA 

DE 185 M2 EN STA. 

MARIA MARTO-

RELLES. 4 Habita-

ciones, buhardilla 

con solarium, baño 

y aseo, co´cina re-

formada, salón con 

chimenea y salida 

a terraza, amplio 

garaje para 2 coc-

hes. Calefacción. 

Cert. energética: F. 

Ref. JV13744. PVP: 

257.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

SERVEIS

S’OFEREIX AUTÒ-

NOMA per portar 

comptabilitats / 
fiscal / impostos, a 
pimes i autònoms. 
Tel. 651 04 00 07.

MOTOR

MERCEDES C 200 
A V A N T G A R D E 
SPORT. Año 2005. 
Turbo 1 año. PVP: 
6.300 euros  Tel. 
684 11 80 26.

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, 
Parets...) Precio 

asequible. Tel. 632 
04 50 66.

OPEL ZAFIRA 2.0 
ELEGANCE. 110 CV. 
Año 2000. 237.827 
km. PVP: 2.200 
euros. Tel. 630 06 
59 90.

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 
CV, del año 2010, 
102.877 km. PVP: 
8.300 euros. Tel. 
630 06 59 90.

SE VENDE FIAT 

500 1.3, 70 CV, any 
2013. 67.413 km. 
PVP: 7.800 euros. 
Tel. de contacto: 
630 06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 
90 CV, any 2013, 
95.669 km. PVP: 
11.500 euros. T. 630 
06 59 90.

VENDO SEAT TO-
LEDO MAGNUS 1.9 
TDI. 5 puertas con 
bola de remolque. 
En Mollet del Vallès. 
Tel. 685 269 870.

FORD FIESTA 1.4 

TDI. 70 CV Trend. 

54.370 km. PVP: 

4.500. Tel. 93 593 

26 44.

CITROËN C3 1.4 

HDI. 70 CV, Furio. 

Año 2006. 121.277 

km. PVP: 3.400 eur. 

Tel. 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUN-

GE 1.2, 70 cavalls. 

56.432 km. PVP: 

8.100 euros. Tel. 93 

593 26 44.
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OPINIÓ

L'Ajuntament ha presentat aquesta setmana el Pla estratègic del sector comercial 
i de serveis, un document que marca un full de ruta per dinamitzar i enfortir 
el teixit comercial de la ciutat en els propers anys. Fa temps que el comerç de 
proximitat a Mollet pateix. La crisi econòmica va deixar tocats molts negocis i la 
proximitat de grans centres comercials i la digitalització i les noves necessitats 
i hàbits dels clients han deixat fora de joc molts comerciants en un procés 
d'adaptació gens fàcil i que suposa un canvi de mentalitat no sempre assumit. 
L'administració, i en aquest cas l'Ajuntament, no pot fer-se càrrec que un negoci 
no sigui viable però sí que ha d'aportar eines d'impuls. El model de ciutat, molt 
lligat a les decisions urbanístiques, és un element clau en aquest sentit i Mollet 
es troba ja immers en l'elaboració del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, una 
oportunitat per afermar un model que hauria de ser el màxim de compartit i amb 
la premisa clara que una ciutat sense comerç és una ciutat sense vida.  

VITALITAT COMERCIAL 
Editorial

En any d'eleccions municipals,
els alcaldes es poden l'uniforme 

de constructors i arquitectes i 
s'abranden a remodelar la ciutat

o el poble encara que no calgui

enim els pobles i ciutats aixe-
cats, obres i més obres omplen 
els nostres carrers. Sense ser 
mal pensat, recordem que és 

any d’eleccions municipals. És el caramel a 
la porta de l’escola, el recordatori de que, 
encara que no t’hagi vist en quatre anys, ara 
em veuràs perquè recordis que t’he de votar.

Els alcaldes es posen l’uniforme de cons-
tructors i arquitectes, i s’abranden a re-
modelar la ciutat o el poble, encara que no 
calgui, és igual, que es vegi que fem coses i 
que ens ho treballem això de ser alcaldes i 
regidors.

Deuen tenir raó si ho fan cada quatre anys 
perquè ho segueixen fent, és a dir, deu ser 
que la gent no recorda res, vota sense pen-
sar, o tenen alguna cosa que guanyar per se-
guir votant sense coneixement de causa.

Però pot passar, i de fet passa, que aques-
tes obres, en el seu afany de ser monumen-
tals i estratosfèriques, poden conduir a 
nefastes conseqüències. On no calia, s’ha 
asfaltat un espai rural, on no calia, s’han 
posat unes cistelles de basquet perquè 
quatre (quatre de número) pilotegin sen-
se compasió a tot hora, on no calia, s’han 
instal·lat unes lluminàries més pròpies de 
Hollywood que d’un poble modest. I tot 
això perquè? Per guanyar vots. Per seguir 
a la cadira. 

No és menyspreable els diners que es gas-

T
MUNICIPALS

Antropòloga
TRINA MILAN

ten, no caldria dir res si les obres tinguessin 
relació amb les necessitats dels ciutadans, 
no diríem res si estiguessin ben planifica-
des, si tinguessin un estudi previ d’adequa-
ció a la necessitat que es vol cobrir, si tècni-
cament estiguessin ben dissenyades, però 
moltes vegades això no és així.

Conseqüències? Patiment dels veïns i 
molèsties innecessàries que només podràs 
solucionar si tens un nombre suficient de 
persones que votin i puguis cridar l’aten-

ció perquè el seu interès estigui amb les 
necessitats dels veïns. 

Si no és així, hauràs de patir inclús l’abús  
prepotent que et diguin: no haver-te com-
prat la casa aquí. Quina decepció. Per ser 
polític el primer que caldria és que escol-
tar el ciutadà fos la primera cosa abans 
que fer obres; per ser polític el que caldria 
és sentit comú, és ser conseqüent amb el 
que dius i proclames. No dic ja tenir una 
formació adequada a la tasca que hauràs 
de fer, sinó, i sobretot, la decència de no 
despreciar aquell qui podria votar-te, sigui 
un o 100.

Bústia
Pas per les vies a Mollet-Sant Fost

Aquest matí he pogut presenciar com mul-
taven un grup de persones, ja fos un jove 
amb bicicleta, una mare amb el cotxet de 
nadó o una senyora amb el carro de la com-
pra, per travessar el pas a nivell a l'estació 
de Mollet-SantFost. El que resulta esperpèn-
tic és que aquesta estació no està habilitada 
amb cap mètode de pas més enllà d'unes 
escales, cosa que no deixa cap alternativa a 
les persones que no són capaços de carregar 
a l'esquena els seus carros, bicicletes o fills. 
Això resulta una injustícia i un abús cap a la 
ciutadania ja que és Renfe qui hauria de ser 
multada per l'estat de les seves instal·laci-
ons i no els usuaris que amb els seus títols 
validats són agreujats i insultats, a més amb 
males maneres. També m'ha sorprès com la 
persona que feia aquestes accions, amena-
çava els atònits i sorpresos viatgers amb l'ús 
de la força i la denúncia als Mossos d'Esqua-
dra. No se m'acut com actuar més enllà de 
traslladar la meva indignació als que puguin 
tenir alguna veu o competència en aquest 
tipus d'assumptes.

 jose maria illa / mollet del vallès

Manca de pediatres
La manca de pediatres a l’atenció primària 
és un fet en el sistema sanitari públic. Les 
famílies estan preocupades perquè veuen 

amenaçada l’atenció a la salut dels seus fills. 
A Catalunya fa temps que s’estan oferint 
diverses modalitats d’atenció a la població 
infantil amb la participació d’altres professi-
onals. Però, en ocasions, per preservar el ser 
atès per un pediatra s’ha allunyat el servei o 
s’han perdut els professionals de referència. 
L’absència d’un model clar, la improvisació i 
la manca d’explicacions a la ciutadania per 
part de les institucions ha estat la tònica. Tot 
plegat representa una pèrdua de qualitat i 
un desprestigi més per a la sanitat pública, 
que porta a que la població amb més poder 
adquisitiu es procuri serveis privats.

En els centres de salut, pediatres, infer-
meres i metgesses de família participen de 
diferents maneres en tot el procés d’atenció, 
però l’existència d’un professional referent 
és un element clau. Des de Marea Blanca Ca-
talunya i la Plataforma en Defensa de la Sa-
nitat Pública del Baix Vallès demanem que, 
encara que no es puguin cobrir totes les pla-
ces de pediatria, es garanteixin aspectes as-
sistencials com l’accessibilitat a les activitats 
preventives, de promoció de la salut i d’aten-
ció en primera instància en tots els CAP; la 
dotació de personal suficient en els equips 
d’atenció primària; i un professional sanitari 
de referència per a cada infant i la seva fa-
mília que tingui una visió global de les seves 
necessitats de salut, entre d'altres.

    plataforma en defensa de la sanitat 
pública / baix vallès

FOTO DENÚNCIA

Incivisme i deixalles al carrer  
Així torna estar la zona dels contenidors de Mas Llombart. Que ho netegi l'Ajuntament no
és la solució. Nosaltres hem de llençar cada cosa al seu lloc, i si veiem algú que no ho fa, 
cridar-li l'atenció i educar amb l'exemple. I sancions administratives per als que embruten. 

@meteosantfost / sant fost de campsentelles

Platxèria

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Obertes les inscripcions de la Mollet-Montserrat
Des del 7 de febrer es poden fer les inscripcions per Internet per a la 
5a Caminada de Resistència Mollet-Montserrat. També es podran fer 
presencialment els dies 28, 29 de març i 4 d’abril al Club Muntanyenc 
Mollet. Segons l'entitat, la caminada, que es farà el proper 6 d'abril, és 
oberta als socis i a tots els esportistes que hi vulguin participar.

Empat important del Penya Mollet
El Penya d'Escacs Mollet dóna per assolit
l'objectiu d'assegurar la permanència a la 
categoria de Preferent. El club molletà va 
empatar a 5 amb l'Amistat Premià i se situa a 
mig punt del Mataró, que és líder en solitari.

ESPORTS

MOLLET. La UD Molletense va per-
dre el dissabte passat a casa con-
tra l’Europa B per 1 gol a 2, en el 
partit corresponent a la jornada 
número 21 del grup 2 de la Sego-
na Catalana. 

Els locals van inaugurar el mar-
cador força aviat, als 9 minuts de 
joc, amb un gol d’Óscar González, 
després d'una pèrdua de pilota de 
l'Europa al mig del camp. 

Tot i aquest cop dur, els visitants 
van reaccionar ràpidament i van 
equilibrar de nou l'electrònic amb 
una diana espectacular des del 
mig del camp de Miquel Puerto de 
falta directa (1-1). 

Malgrat l’embranzida inicial de 
l’encontre, amb aquest resultat es 
va arribar al descans.

A la segona meitat l'Europa va 
ser més insistent en atac que els 
molletans, va saber aprofitar les 
seves oportunitats i va acabar de 
capgirar el marcador amb l’1-2 
definitiu a 25 minuts pel final, 
amb el doblet de Miquel Puerto.

Dissabte contra un rival directe
La UD Molletense tornarà a jugar  
demà a casa, a les 16.30 h, aquest 
cop contra el Llefià, que és vuitè 
a la classificació amb 29 punts 

Els homes d’Antonio Filgaira es van avançar en el marcador 
als 9 minuts de partit, però els visitants van acabar remuntant

MArc BArrio

REMUNTADA VISITANT  Els molletans van baixar el nivell a la segona part

FUTBOL |  Segona Catalana  JORNADA DE CONTRASTOS PER ALS EQUIPS MOLLETANS

La UD Molletense acaba 
perdent amb l’Europa B 

(només un punt per sota dels mo-
lletans); i que ha perdut l'últim 
partit a casa amb el Mollet UE. Els 
d'Antonio Filgaira són setens a la 
classificació, amb un balanç de 8 
victòries, 6 empats i 7 derrotes; i 
fa dos jornades que no guanyen. 
Al davant tindran un Llefià que ha 
perdut els  tres últims partits. 

UD MOLLETENSE 1
EUROPA B 2

CF Mollet UE

El CF Mollet UE va aconseguir els tres 
punts al camp del Llefià, amb una diana 
d'Oriol Serra al minut 30. Actualment és 
quart amb 40 punts i jugarà diumenge 
al camp del Montcada, que és tercer.

TRIOMF CLAU
A DOMICILI (0-1)

ENCONTRE FRENÈTIC  El partit va ser molt disputat entre tots dos equips

PARETS. El Parets CF va empatar 
diumenge amb un rival directe, 
el Sabadell B (1-1) al Municipal 
Josep Seguer. Tot i això, es manté 
líder del seu grup amb 40 punts.

Pol Gómez va obrir la llauna pels 
arlequinats quan només s'havi-
en disputat cinc minuts de partit. 
Però una diana de Jordi Vallcorba 
a set minuts del final va igualar la 
contesa i va salvar un punt per als 

Segona Catalana EMPAT CLAU CONTRA UN RIVAL FORT

El Parets manté el lideratge 
al grup 4 de Segona Catalana

paretans, en el partit correspo-
nent a la jornada número 21.

Diumenge a les 16.15 h el Parets 
visita el Sallent, equip que ocupa 
la tretzena posició de la taula amb 
26 punts i que necessita sumar 
per allunyar-se del descens. 

MArc BArrio

PARETS CF   1
CE SABADELL B   1

EL MONTMELÓ GUANYA A LA RECTA FINAL
 El Montmeló Unió Esportiva va derrotar dissabte el Sant Celoni a casa per 3 a 

1, en el partit corresponent a la jornada 21 del grup 9 de Tercera Catalana; i suma 
la catorzena victòria de la temporada. José Cazalla i Sergio Lobato van donar 
la victòria als montmelonins contra el Sant Celoni amb dues dianes gairebé al 
temps afegit. Amb aquest resultat els montmelonins sumen 45 punts i se situen 
en tercera posició. Diumenge jugaran contra La Torreta, cinquè classificat.
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BILLAR  NOU TÍTOL PER AL LOCAL MOLLETÀ

The Black Pool, campió 
de la 33a final de l'Amoba

ThE BlAck pool

CAMPIONS  The Black Pool amb els trofeus de campió i de millor jugador

MOLLET. El sènior masculí de l'Es-
cola Sant Gervasi va aconseguir 
un triomf molt difícil a casa da-
vant del CB Tona (onzè a la taula 
classificatòria) i manté el liderat-
ge a la Primera Categoria Mascu-
lina, amb un balanç general de 13 
victòries i només dues derrotes.

Els molletans van començar 
perdent amb un parcial de 0-6, i 
van arribar amb un resultat des-
favorable al final del primer quart 
13 a 24, una diferència que sem-
blava difícil d'aixecar.

Però al segon temps el Tona no-
més va anotar 8 punts i els locals 
van donar-li la volta a l'electrònic, 
amb un parcial espectacular de 23 
a 8, establint un marcador de 36-

MArc BArrio

BÀSQUET | Primera Categoria Masculina  PARTIT MOLT IGUALAT FINS ALS ÚLTIMS INSTANTS

EQUILIBRI  Els dos equips s'anaven disputant l'avantatge durant tot el partit

Victòria molt treballada del
Sant Gervasi a casa (78-73)

32 al descans.
Els visitants van aconseguir 

posar-se per davant en diverses 
ocasions a l'últim quart, amb una 
diferència momentània màxima 
de quatre punts, però el Sanger 
va acabar rematant la feina amb 
molt esforç als últims minuts de 
partit per posar el definitiu 78-73 
al marcador. 

El proper partit no serà fàcil
Demà el Sant Gervasi masculí ju-
garà a la pista del CB Cabrera, en 
el partit corresponent a la jornada 
número 16. 

Els maresmencs ocupen la de-
sena plaça de la classificació, amb 
un balanç general de cinc victò-

CB Mollet

El Recanvis Gaudí CB Mollet juga da-
vant del  Secció Esportiva Santa Eulàlia 
demà a les vuit del vespre a casa. Els 
barcelonins són vuitens actualment 
a la classificació del grup C-B de la 
Lliga EBA, amb un balanç general de 
vuit victòries i vuit derrotes. Per la seva 
banda, els molletans continuen ocu-
pant la segona plaça a la taula classi-
ficatòria després de perdre a la pista 
de l'OIC Penta Unió Bàsquet Sant Adrià, 
tercer classificat just per darrere dels 
molletans, per un marcador de 93-83.

EL RECANVIS REP
EL SANTA EULÀLIA

MOLLET. L'equip The Black Pool va 
sumar el seu segon títol consecu-
tiu en imposar-se per un contun-
dent 122 a 62 al The Pool Riders, 
en una final que van dominar des 
de bon començament. Després 
d'aconseguir la lliga Amoba nú-
mero 32 l'any passat, el The Black 
Pool, es va endur la final de l'edi-
ció número 33.

A l'equip guanyador hi havia un 
campió d'Espanya de billar per 
equips com és Fran Cabanillas. 
També hi havia Sergio Macías, set 
vegades millor jugador del tor-
neig. En aquesta edició el premi 
ha estat per a Marc Pi.

En aquesta edició han participat 
105 jugadors dels cinc locals de la 
Lliga, la majoria de Mollet. 

Canvi de gespa al
Germans Gonzalvo

La Llagosta ja té
la permanència

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
ha posat en marxa el canvi de ges-
pa del camp de futbol Germans 
Gonzalvo, que tindrà gespa nova 
16 anys després. El club ha tras-
lladat els partits dels seus equips a 
altres camps com el Joan Bocane-
gra o al Municipal Zona Sud.

El sènior A masculí del Club Petan-
ca la Llagosta va assolir la perma-
nència a Tercera Divisió, després 
d'aconseguir la quarta posició del 
grup 4, amb un balanç general de 
10 victòries i 8 derrotes.

FUTBOL

PETANCA

ries i deu derrotes. Aquest partit 
tampoc serà, a priori, fàcilment 
assequible pel Sanger, ja que el 
Cabrera necessita sumar victòries 
quan abans millor per allunyar-se 
de les últimes places.

Derrota del femení
El sènior femení del Sant Gervasi 
va perdre a la pista del Joviat per 
68 a 41. Les locals van anar per 
davant en el marcador durant tot 
el partit i no van deixar cap op-
ció a les molletanes, que jugaran 
aquest diumenge a casa contra el 
Sant Nicolau.  nil artiaga
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Els comerços i serveis de proximitat 
ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

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

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

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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FUTBOL SALA  |  Divisió d'Honor Catalana

SANT FOST. El Can Calet va remun-
tar un gol inicial del Cardedeu, 
però va acabar perdent dos punts 
als últims instants. Els locals van 
inaugurar l’electrònic amb un gol 
als cinc minuts de partit. Gerard 
Martínez va empatar pel Barri Can 
Calet al minut 27. I Carlos Carva-

jal va posar per davant als de Sant 
Fost al 34. Tot i això, el Cardedeu 
va fer pujar el 2 a 2 definitiu a l’úl-
tim minut de l’encontre. Diumen-
ge que ve el Barri Can Calet rebrà 
a casa el Centelles, equip que actu-
alment té 22 punts, 2 més que els 
de Sant Fost de Campsentelles. 

PARETS. El FS Parets va perdre a 
la pista de l’Associació Esportiva 
Xarxa, el segon classificat de la 
competició, per 4 gols a 2, en el 
partit corresponent a la catorzena 
jornada del grup 1 de la Divisió 
d’Honor Catalana de Futbol Sala. 
Els locals es van avançar ben avi-
at, amb un gol de Marc Barreiro 
al minut 2. El conjunt paretà va 
aconseguir igualar la contesa al 
8, amb una diana d’Alberto Pérez. 
Però l’equip d’Horta va respondre 

amb tres gols més abans del des-
cans, al minut 13, 14 i 16 respec-
tivament; i van encarrilar el matx. 
Només un gol del Parets a quatre 
minuts del final va posar certa 
emoció al partit (4-2). Carlos Gó-
mez, de l’AE Xarxa, en va ser l’au-
tor, en pròpia porteria. 

Amb aquest resultat els pare-
tans sumen dues desfetes conse-
cutives i es queden amb 19 punts, 
amb un balanç general de 6 victò-
ries, 1 empat i set derrotes. 

Empat amarg del Barri Can 
Calet fora de casa (2-2)

Derrota del Parets a Horta 
contra l'AE Xarxa (4-2) LA LLAGOSTA.  La Unión Llagos-

tense juga aquest dissabte a casa 
contra el Padre Damián, que ocu-
pa la primera posició del grup A 
de la divisió Nacional Catalana. 
Els llagostencs afronten l'encon-
tre després de rebre una golejada 
a domicili: 5-1 a la pista del Teià. 
Els llagostencs són novens amb 
17 punts, amb un balanç general 
de la temporada de cinc victòries, 
dos empats i nou derrotes, en 16 
jornades disputades.

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 
va aconseguir contra el Figueres 
la quarta victòria en la quarta jor-
nada de la lliga catalana de Divisió 
d’Honor –la tercera a domicili. So-
bre el paper, el matx va ser força 
igualat però les victòries, primer 
de Sosa, i després de Ríos, van do-
nar la victòria als molletans, que 
continuen líders del grup 1.

La Unión rep
la visita del líder

El Club d'Escacs 
Mollet, líder de nou

Obertes les 
inscripcions de
La Bastarda i 
La Klandestina

Cinquè triomf 
consecutiu
del Joventut 
la Llagosta

PARETS. El Club d'Activitats de 
Muntanya de Parets ha obert les 
inscripcions per a la caminada de 
resistència La Bastarda. També es-
tan obertes les inscripcions per a 
La Klandestina, una cursa de mun-
tanya en el marc de la desena edició 
de La Bastarda, que es celebrarà 
el dissabte 27 d'abril. En concret, 
s'han obert 450 inscripcions per a 
la caminada de resistència i 100 per 
a la cursa de muntanya. Tenen un 
preu de de 27 euros pels federats i 
28,50 pels no federats. 

Travessa pels Cingles de Bertí
El recorregut de La Bastarda serà 
una travessa pels Cingles de Bertí 
i la Vall de Tenes, en una ruta de 
36 km marcada amb cintes blan-
ques i logotip del CAM Parets. Tal 
com asseguren des del club, es 
tracta d'una caminada de resis-
tència per camins de muntanya, 
sense ànim competitiu. Tot i això, 
"requereix estar en forma", per 
una forta pujada inicial. 

LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol 
la Llagosta manté una dinàmica 
molt positiva a la lliga. Dissabte va 
aconseguir la cinquena victòria de 
forma consecutiva i la setena en 
vuit jornades. Els llagostencs van 
derrotar a casa el Sant Andreu de 
la Barca-El Papiol per un marca-
dor de 25 a 18 i se situen cinquens 
a la taula classificatòria del grup 
A de la Tercera Catalana, amb 19 
punts, empatat amb l'altre equip 
d'handbol de la Llagosta, l'HC Va-
llag, i amb el Muntanyet B. 

El proper partit del Joventut 
serà a la pista del Torró d'Agra-
munt, sisè classificat amb 15 
punts. 

El Vallag planta cara al líder
L'HC Vallag va plantar cara a la 
pista del Sant Vicenç B, a la quin-
zena jornada del grup A de la Ter-
cera Catalana, però van acabar 
perdent per 25-22. 

Els llagostencs són tercers en 
posicions d'ascens directe. 

SENDERISME HANDBOL  |  Tercera Catalana Nacional Catalana

ESCACS
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ArxiU

GUARDONAT  Josep Maria Pou amb el premi de Català de l'Any, que va rebre el passat mes de maig

TEATRE  OCUPA EL CÀRREC DE CARLES CANUT, QUE VA MORIR AL SETEMBRE AMB 74 ANYS

El molletà Josep Maria Pou, 
nou director artístic del Romea MONTORNÈS. El grup de Teatre 

Musical i el Cor d’Adults Mont.Cor 
de l’Escola Municipal de Música, 
Dansa i Aula de Teatre represen-
taran dissabte (19.30 h) una se-
lecció de fragments del musical 
Les Misérables, amb música de 
Claude-Michel Schönberg i lletra 
d’Alain Boublil i Jean-Marc Matel. 
Serà a l'Espai Cultural Montbarri 
emmarcat en la programació cul-
tural Montbarri aixeca el teló.

La història està basada en la no-
vel·la romàntica escrita en fran-
cès per l'escriptor Victor Hugo i 

publicada el 1862, que transcorre 
a França durant la primera meitat 
del segle XIX al voltant de la vida 
de Jean Valjean, un expresidiari. 
Després de passar molts anys a la 
presó, Valjean intenta iniciar una 
nova vida, però continua arrosse-
gant el seu passat.

El musical s’ha representat als 
teatres més importants de tot el 
món, en ciutats com Londres, Pa-
rís o Nova York.

Les entrades per veure aquest 
espectacle, que són gratuïtes, ja 
s'han exhaurit. i

ANIRÀ A CÀRREC DE L'ESCOLA DE MÚSICA, DANSA I TEATRE

MOLLET. El molletà Josep Maria 
Pou és el nou director artístic del 
Teatre Romea. Així ho va anunciar 
dilluns el Grup Focus.

L'actor i director teatral molletà 
és un referent del panorama tea-
tral nacional i va iniciar la seva es-
treta col·laboració amb l’empresa 
Focus l’any 2003, amb motiu de 
l’estrena de l’espectacle Celobert, 
de David Hare, precisament, al Te-
atre Romea.

Aquesta relació es va consolidar 
després d’estrenes tan impor-
tants com El rei Lear, de William 
Shakespeare (2004); La cabra 
o Qui és Sylvia?, d'Edward Albee 

9a Fira del joguet anticAMAM projecta el film 'Story of Ricky' a Can Pantiquet
El Mercat Vell acollirà dissabte (de 9 
h a 20 h) la 9a Fira del joguet i còmic 
antic i de col·lecció. Es tracta d'una 
activitat que organitza l'Associació de 
Col·leccionistes de Mollet i Comarca.

AMAM projectarà divendres (21.30 h) al Centre Cívic de Can Pantiquet la 
pel·lícula Story of Ricky, emmarcada dins del programa The Picture Show 
Cineforum, amb entrada gratuïta. El film dirigit per Lam Nai-Choi el 1991 és 
recomanat per a majors de 18 anys. El protagonista és un jove amb una força 
sobrehumana empresonat en una presó dirigida per funcionaris corruptes.

CULTURA

Montbarri gaudirà dissabte 
del musical 'Els miserables'

MONTMELÓ.  El dramaturg ega-
renc Sergi Belbel és l'autor de la 
intel·ligent i divertida obra de 
teatre Mexicatas, que arriba dis-
sabte (20 h) a la Sala Polivalent.

Sota la direcció d'Antonio Cal-
vo, vuit actrius mexicanes relaten, 
amb un humor especial, unes go-
tes de drama, algunes cançons i 
un gran desplegament d'energia, 
les seves experiències en el seu 
exili a casa nostra.

En dotze escenes independents 
de tall minimalista i a través de la 
paraula i el cos, les protagonistes 
intentaran comprendre des d'una 

distància no desitjada com es viu 
a Mèxic, i com veuen Espanya i 
Catalunya des de la llunyania pro-
pera d'un desterrament agredolç. 
L'espectacle conté aires, aromes, 
sons i espècies profundament 
mexicanes barrejades amb la bri-
sa suau, humida, enganxosa i traï-
dora de la mediterrània.

Aquest espectacle en clau lla-
tinoamericana serà representat 
per les actrius Merlene Avenda-
ño, Lupe Cano, Esmeralda Elizal-
de, Ariadna Ferreira, Mónica Mar, 
Thania Paulinni, Marisol Salcedo i 
Nàdia Zúñiga. i

Sergi Belbel porta l'obra 
'Mexicatas' a la Polivalent

LA INTERPRETEN 8 ACTRIUS MEXICANES QUE VIUEN A CATALUNYA

(2005-2006); Su seguro servidor, 
Orson Welles, de Richard France 
(2008); i Sócrates, juicio y muer-
te de un ciudadano, de Mario Gas 
i Alberto Iglesias (2015-2017); 
representades en aquest mateix 
teatre.

Avui, 16 anys després i recone-
guda la seva gran tasca al capda-
vant de la direcció artística del Te-
atre Goya des de l'any 2008 –que 
es va iniciar amb l'estrena d'Els 
nois d'història d'Alan Bennett–, 
etapa en què ha consolidat la línia 
artística de l'espai i ha programat 
espectacles de gran èxit de crítica 
i públic, Pou assumeix la direc-

ció artística del Teatre Romea, 
ocupant el càrrec que havia que-
dat vacant després de la mort de 
l'anterior director artístic, Carles 
Canut, als 74 anys.

'Moby Dick', a La Latina
L'anunci de la notícia ha agafat el 
molletà a Madrid, ja que aquesta 
setmana ha estrenat al Teatro La 
Latina l'obra Moby Dick, de la qual 
és protagonista encarnant el pa-
per del capità Ahab, un dels grans 
personatges de la literatura uni-
versal. Aquest muntatge està ins-
pirat en la solitària figura d'Ahab 
i la seva lluita contra la balena. i
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PARETS. El cantautor islandès Ha-
lldor Mar, i presentador del pro-
grama de TV3 Katalonski, actuarà 
diumenge (18.30 h) al teatre de 

Can Rajoler de Parets. Ho farà 
interpretant principalment els 
temes del seu àlbum Records, que 
conté lletres ben íntimes.

Mar es va donar a conèixer ar-
reu del territori català gràcies en 
un primer disc –Winds– on versio-
nava en anglès grans clàssics de la 
nova cançó, com País Petit de Lluís 
Llach o Al vent de Raimon.

En el seu nou treball, Records 
–publicat el 2017–, inclou cançons 
pròpies en català i dues versions 
de Lluís Llach i Jaume Sisa. És un 
àlbum íntim i molt personal, com-
post a partir d’instants de la seva 
infantesa i d’altres experiències.

Presentador de televisió
A més de cantar arreu de Cata-
lunya, l'islandès també ha estat 
–des del 2018– presentador del 
programa Katalonski de TV3, amb 
el qual viatjar a diferents llocs del 
món per trobar-se amb gent que 
no és catalana però que ha après 
el català. 

MOLLET. El Lledoner acull aquest 
divendres (19 h) l'actuació mu-
sical de La Blanco. La veu de la 
cantautora barcelonina Maria La 
Blanco es mou entre el fado i el 
soul, amb aires del sud, i les seves 
composicions barregen la rumba, 
la bossa nova, el funky i la salsa 
per explicar històries quotidianes 
del dia a dia. Els assistents gaudi-
ran amb cançons sensibles, amb 
ritme i gràcia, que faran somriure 
i ballar d'inici a final. 

MOLLET. Trio Jakob actuarà dissab-
te (19 h) a La Marineta. Es tracta 
d'un grup format el 2014 al Con-
servatori Superior del Liceu per 
la cellista molletana Carla Peña, el 
violinista Asier Merino i el pianista 
Imanol Casan –formats tots tres en 
el Conservatori Superior de Músi-
ca del Liceu i actualment ampliant 
estudis al Reial Conservatori de la 
Haia, al Royal College de Londres 
i al RC de la Haia, respectivament.

Trio Jakob ha estat guardonat 
en el concurs de Música de Cà-
mara de Barcelona i finalista dels 
premis extraordinaris del Conser-
vatori Superior del Liceo.

Peña és estudiant de grau su-

perior d'interpretació de vio-
loncel, membre titular de la Jove 
Orquestra Intercomarcal (JOIC) i 
de la Jove Orquestra de l'Auditori 
de Girona (JOAG) i forma part de 
la plantilla de reserves de la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya 
(JONC). Per la seva banda, Meri-
no és estudiant de grau superior 
d'interpretació de violí al Con-
servatori Superior del Liceu, on 
rep classes de la professora Olga 
Aleshinski –violinista titular de 
l'Orquestra Simfònica del Teatre 
del Liceu–. Per últim, Casan és 
estudiant de grau superior d'in-
terpretació de piano i alumne del 
prestigiós pianista Josep Colom. 

h.M.

MÚSICA  DIRIGEIX EL PROGRAMA 'KATALONSKI', DE LA TELEVISIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA SÓN TRES ESTUDIANTS DEL CONSERVATORI SUPERIOR DEL LICEU

SERÀ AQUEST DIVENDRES A PARTIR DE LES 19 H

El presentador de TV3 Halldor 
Mar cantarà a Can Rajoler

HALLDOR MAR Ha versionat temes catalans de la nova cançó

La cantautora La Blanco 
farà ballar El Lledoner

PARETS. La conta-contes Caro von 
Arend presentarà dissabte (11 h) 
l'activitat Contes i cançons a la bibli-
oteca infantil i juvenil Can Butjosa. 
Von Arend farà viatjar els infants 
al món dels contes a través de la 
música amb la seva guitarra. La di-
namitzadora intentarà apropar-se 
als infants "per aprendre, créixer 
i teixir fils que ens uneixin" mit-
jançant les eines que ha anat adqui-
rint al llarg dels anys: la música, els 
contes, el joc, la paraula i el silenci.

La Marineta rep la música 
de cambra de Trio Jakob

Trio JAkoB

ELS MEMBRES  Carla Peña, Asier Merino i Imanol Casan

lA BlANco

MARIA LA BLANCO

Els contes musicals 
de Caro von Arend, 
a la biblioteca
de Can Butjosa

LA LLAGOSTA. Els combos i les 
corals de l'Escola Municipal de 
Música de la Llagosta ofereixen 
aquest divendres (18.30 h) un 
concert amb un repertori molt 
variat. El recital està obert a tota 
la població i tindrà lloc al Centre 
Cultural de la Llagosta.

Concert de
l'Escola de Música

LA LLAGOSTA. La biblioteca mu-
nicipal –a Can Pelegrí– acollirà 
dissabte (12 h) el conte musical 
Animalons de música i sucre, a 
càrrec d'Un conte al sac. Es tracta 
d'una activitat adreçada als més 
menuts, d'entre 0 i 4 anys, i a les 
seves famílies.

Un conte al sac 
aterra a la Llagosta
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MOLLET. La llibreria L'Illa encara 
una setmana plena d'activitats. 
Per una banda, aquest dissabte 
(12.30 h) acollirà l'acte de lliura-
ment del 10è Premi de Narrativa 
Curta L'Illa-Vadelletra, convocat 
per la llibreria i per l'espai Vade-
lletra del programa Posa't les Piles 
de Ràdio Mollet. El premiat s'en-
durà un lot de llibres a càrrec del 
grup d'editorials Llegir en Català i 

una nit a la masia rural El Nus de 
Pedra. Tot seguit es llegirà el relat 
guanyador i es podrà gaudir d'un 
vermut.

Dijous 21 (20 h), per la seva 
banda, el poeta barceloní Josep 
Pedrals presentarà el seu llibre 
Els límits del Quim Porta, editat 
per Alabatre poesia, i que recent-
ment ha estat guardonat amb el 
Premi Ciutat de Barcelona 2018 

en l'apartat de literatura catalana.
Per últim, aquesta setmana ha 

arrencat una nova activitat en 
la qual els visitaran les escoles. 
De fet, ha arrencat amb diversos 
grups de l'Escola Salvat-Papasseit i 
l'objectiu és que els infants "cone-
guin què és una llibreria, també 
els oferirem alguna activitat i 
acabarem amb la lectura d'un 
llibre", expliquen des de L'Illa. 

La llibreria L'Illa, en plena activitat
ES LLIURARÀ EL PREMI L'ILLA-VADELLETRA I ES PRESENTARÀ EL LLIBRE 'ELS LÍMITS DEL QUIM PORTA'

MOLLET DEL VALLÈS. El mestre, 
polític i escriptor molletà Josep 
Serra va presentar dijous al ves-
pre al Casal Cultural el seu darrer 
llibre. Es tracta del poemari Si-
lencis d'ahir i de demà, que con-
sidera que és "el més intimista" 
dels que ha escrit fins ara. L'autor 
considera que aquest és un llibre 
"molt sensorial", amb un paper 
especial per als sentits i que "no 
és autobiogràfic, però reflexa 
històries viscudes per mi", as-
segura. Serra, a més, destaca que 
el poemari conté "principis i fi-
nals, finals amb dignitat", tracta 

"vides i històries, i el trànsit de 
paisatges i persones". També 
"mostra la necessitat del con-
tacte físic" i "reflexa pors i soli-
tuds", afirma el poeta.

Sobre el nom de la seva nova 
obra, explica que parla d'ahir 
"perquè tots hem fet un camí" i 
de demà "perquè tots seguirem 
caminant". "L'avui no cal, per-
què ja tots sabem on som ara", 
conclou. 

A més de Josep Serra, a la pre-
sentació també hi va participar 
Carme Ramilo, professora de l'IES 
El Vern de Lliçà de Vall.  s.carrillo

LITERATURA 'SILENCIS D'AVUI I DEMÀ' ÉS EL POEMARI DEL MOLLETÀ

Josep Serra presenta el
seu llibre "més intimista"

s.c.

JOSEP SERRA Durant la presentació del llibre al Casal Cultural

MOLLET / LA LLAGOSTA.  L'Abacus 
de Mollet va acollir dimecres una 
taula rodona amb vuit membres 
de l'entitat llagostenca Resisten-
cia Literaria –Andrés Hernández, 
José Ramón Vera, Araceli de Luna, 
Mayte Bonilla, Sandra Pequerul, 
Feli García, Sergio Bonavida i Pepe 
Ramos; Paquita Pedrós i Samuel 
Ramos no hi van poder assistir–.

La vicepresidenta Mayte Boni-

lla va explicar que l'objectiu de 
l'acte era "explicar el projecte 
de la nostra entitat, perquè la 
gent la conegui, i parlar cadas-
cú de nosaltres i de les nostres 
obres, perquè tots som escrip-
tors". L'entitat va néixer a partir 
d'una activitat de la biblioteca ara 
fa uns anys: "ens vam adonar 
que en un poble tan petit som 
bastants autors".   s.carrillo

L'ENTITAT LLAGOSTENCA VA FER UNA TAULA RODONA A L'ABACUS

La Resistencia Literaria es 
dóna a conèixer a Mollet

s.c.

AUTORS  Hernández, Vera, de Luna, Bonilla, Pequerul, García, Bonavida i Ramos
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dissabte 16

diumenge 17

divendres 15

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

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

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

DIJOUS, 7 16˚C 4˚C 13˚C - 13 km/h W

DIVENDRES, 8 17˚C 5˚C 13˚C - 24 km/h SW

DISSABTE, 9 18˚C 5˚C 12˚C - 19 km/h SSE

DIUMENGE, 10 19˚C 5˚C 16˚C - 50 km/h W

DILLUNS, 11 16˚C 9˚C 12˚C - 24 km/h SSE 

DIMARTS, 12 17˚C 4˚C 13˚C - 21 km/h WSW

DIMECRES, 13 15˚C 1˚C 12˚C - 16 km/h SSE

=

=

Temps anticiclònic, amb 
mínimes encara fredes, 
boires matinals i tempe-
ratures agradables a mig-
dia, semblants a les d’ahir.

L’anticicló continuarà en 
la mateixa posició, envi-
ant-nos vents més aviat 
del sud, que portaran 
temperatures tempera-
des a migdia, però encara 
fred a primera hora.

Monotonia anticiclònica, 
altre cop amb cel serè, 
fred i algunes boires de 
matinada. Potser les màxi-
mes es desinflen un xic.

Festa de Sant 
Valentí a la Llagosta

Xerrada sobre els 
càtars al SAAR
L'Asociación para el Estudio de 
la Cultura Cátara fa aquest diven-
dres (18.30 h) una xerrada al cen-
tre SAAR de Mollet sobre l'origen 
del catarisme.

POPULAR

La Tramolla fa un 
taller de Barraló

Visita teatralitzada
a Mons Observans

MOLLET.  El Casal Cultural amb la 
col·laboració de l'Ajuntament, 
Kao i l'escola de ioga Jaume Grau 
organitza diumenge una nova 
edició de la Festa de l'arbre. El 
punt de trobada serà el parc de 
Ca l'Estrada –davant la comissa-
ria dels Mossos d'Esquadra–, a les 
11 h, des d'on la Policia Municipal 

acompanyarà els participants fins 
a la zona de plantació d'enguany. 
Es tracta d'un espai davant l'em-
presa Merck, al polígon de Can 
Magarola.

Des del Casal, impulsors 
d'aquesta activitat des de fa més 
de 35 anys, afirmen que han 
"contribuït, any rere any, a re-

TRADICIONAL  EL PUNT DE TROBADA ÉS DIUMENGE A LES 11 H AL PARC DE CA L'ESTRADA

conciliar la ciutat amb la natu-
ra, repoblant d’arbres espais 
com els Pinetons o bé amb la 
defensa i conservació de Ga-
llecs amb plantades populars o 
també, darrerament, a l’entorn 
de l’Hospital nou o al Parc del 
Cementiri".

Tothom hi pot participar, i els 
assistents es trobaran ja els clots 
fets, els arbres i els arbustos a 
punt i les eines preparades per a 
la plantada. Tot plegat, preparat 
per la Brigada de Jardineria de 
l’Ajuntament. En acabar, hi haurà 
un esmorzar popular, a càrrec del 
Casal, per a tots els participants. 

MOLLET. El Centro Cultural Anda-
luz de Mollet celebrarà aquest cap 
de setmana el Día de Andalucía 
(que és el 28 de febrer). Els actes 
arrencaran dissabte (19 h) al tea-
tre Can Gomà, amb les actuacions 
dels quadres i cors de l'entitat, 
classes de ball infantils i per a 
adults i l'actuació de l'artista Alba 
Luna. A més, es farà la presenta-
ció del cartell de Setmana Santa, 

a càrrec de la banda de tambors.
Per la seva banda, diumenge 

(10.45 h) es farà una missa roci-
era a l'església de Sant Vicenç i 
posteriorment, a les 12 h, es farà 
la hissada de la bandera a la plaça 
Prat de la Riba. Tot seguit, tindrà 
lloc una cercavila arreu del muni-
cipi acompanyada per la banda de 
tambors i fins a la plaça d'Andalu-
sia, on es farà una ofrena floral. 

ELS ACTES TINDRAN LLOC AQUEST CAP DE SETMANA

La celebració del Día de 
Andalucía s'avança a Mollet

El Muntanyenc organitza
un curs d'alpinisme nivell 1
MOLLET / SANT FOST. El Club Muntanyenc Mollet ha obert les inscripcions 
per un curs d'alpinisme nivell 1, que arrencarà el 8 de març amb una clas-
se teòrica i que tindrà quatre classes pràctiques els dies 9, 10, 16 i 17 de 
març. Està adreçat a majors de 18 anys. Per al segon semestre està previst 
fer el curs d'alpinisme nivell 2 i un monogràfic de marxa nòrdica. Per altra 
banda, l'entitat també exposa a Sant Fost durant el mes de febrer la mos-
tra del 13è Concurs de fotografia digital de muntanya Boires a la munta-
nya. L'exposició es pot visitar a la placeta de la biblioteca Biblio@teneu. 

MOLLET. El cicle de cinema que or-
ganitza l'Ajuntament de Mollet a la 
Sala Fiveller porta aquest cap de 
setmana dues noves pel·lícules. Es 
tracta d'El veredicto i Spider-man: 
Un nuevo universo, dos llargmetrat-
ges que es van estrenar a les sales 
comercials a finals del 2018 i que 
es podran veure a la sala molleta-
na per tres euros. El veredicto, que 
es projectarà dissabte a les 18 h, 
està dirigida per Richard Eyre i és 
una adaptació del bestseller La ley 
del menor, escrit per Ian McEwan. 
Spider-Man, per la seva banda, es 
podrà gaudir diumenge a les 12 h 
i està dirigida per Bob Persichetti i 
Peter Ramsey. És la primera cinta 
d'animació de Sony basada en els 
personatges de Marvel.

Les pròximes pel·lícules del cicle 
seran La noche de los 12 años (16 
de març) i Astérix. El secreto de la 
poción mágica (17 de març). 

'El veredicto' i 
'Spider-man' es 
projectaran a
la Sala Fiveller

CINEMA

L'Escola Orfeònica de Martorelles va organitzar diumenge una nova edició de la 
seva tradicional calçotada amb un canvi important en la ubicació: l'escola Les 
Pruneres va acollir aquesta activitat que normalment es feia a l'envelat, ja a terra. 
Hi va haver uns 150 comensals. "El dia ens va acompanyar i la gent va respondre 
molt bé", assegura el president de l'entitat, Josep Guillemí. martorelles

Les Pruneres s'omple de calçots

La Tramolla farà diumenge (11 
h) un taller de Barraló per pre-
parar el ball i la disfressa per re-
bre al Carnestoltes. Serà a la seu 
del carrer Santa Bàrbara, 5, amb 
la comissió Manyó i els ballarins 
de l'Esbart Dansaire de Mollet.

Mons Observans organitzarà diu-
menge (d'11 h a 14 h) una nova 
visita teatralitzada al jaciment, que 
inclou un esmorzar a la romana, un 
taller de jocs romans. A les 16 h hi 
haurà una visita guiada sobre la te-
màtica al Museu de Montmeló.

La Llagosta Club de Ball orga-
nitzarà dissabte (20.30 h) al 
Centre Cultural una festa i un 
ball amb música en directe per 
celebrar Sant Valentí.

Calçotada de la Coral 
La Fló, a Santa Maria

2a gran calçotada 
popular de Morats

La Societat Coral La Fló organit-
zarà diumenge (13.30 h) la 5a 
calçotada de l'entitat. Serà a la 
pista de la Coral per 15 € –per als 
no socis– i 10 € –per als socis–.

La Colla Morada organitzarà dis-
sabte (11 h) la 2a gran calçotada 
popular, al parc de Can Mulà. El 
preu dels tiquets és de 15 € –per 
als no socis– i 12 € –per als socis–.

La tradicional Festa 
de l'arbre es trasllada 
enguany a Can Magarola

EscolA orfEòNicA dE MArTorEllEs
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24,95€
iva incluido*

RESERVA TAULA

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

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

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

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

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

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La 
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

te
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