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EN PORTADA

Mesures

El 2017, la Generalitat posava en mar-
xa 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'habi-
tatge, 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 con-
tractes 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 be-
neficiar dels ajuts públics adreçats al 
foment del lloguer.

ÍNDEX DE REFERÈNCIA 
PER "MODERAR" ELS 
PREUS DE MERCAT 

Els preus del lloguer a Montornès 
s'incrementen un 6% en un any 
La mitjana d'un habitatge en règim de 
lloguer el 2018 al municipi va ser de 583,84 
euros mensuals · Les poblacions amb uns 
preus més elevats són Sant Fost i Parets 

BAIX VALLÈS. Els preus dels habitat-
ges 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 Gene-
ralitat 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. Ac-
tualment, 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 tipo-
logia 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 eu-
ros); Montmeló (564,67 euros); la 
Llagosta (563,27 euros), i Marto-
relles (545,40 euros).  

Pel que fa a l'augment inte-
ranual, 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 depe-
nen 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%), Mar-
torelles (+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 

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 llo-
guer, Paz assegura que "en 40 
anys no n'havia vist mai tanta", 
i ho exemplifica amb un dels im-
mobles en lloguer que han publi-
citat 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 con-
testador de gent interessada", 
assegura. i laura ortiz

Municipi 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Sant Fost 829,91 749,17 709,12 721,10 658,46 676,95 676,23 619,96 - 558,54 - - - -

Parets 655,65 620,92 569,73 531,62 534,07 527,88 576,36 601,06 610,02 606,31 683,64 636,52 584,63 -

Mollet 603,20 558,58 517,05 495,01 477,55 484,26 522,89 568,12 573,96 622,70 556,08 633,97 551,01 513,26

Santa Maria 581,25 565,63 522,14 577,14 - - - - - - - - - -

Llagosta, la 563,27 517,60 492,96 470,14 462,93 493,11 528,85 528,91 569,63 602,35 - - - -

Martorelles 545,40 525,10 499,46 453,31 460,38 475,04 489,41 469,81 579,71 - - - - -

EVOLUCIÓ ANUAL DEL MERCAT DE LLOGUER AL BAIX VALLÈS PER MUNICIPIS
Mitjana anual del lloguer contractual (EUROS/mes)

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.

font: servei d'estudis i documentació d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'incasÒl.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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MONTORNÈS. L’Escola Marinada va 
acollir dijous de la setmana passa-
da la primera sessió participativa 
per fer les propostes sobre els nous 
usos que tindrà l’entorn de l’antic 
camp de futbol de Montornès Nord. 
Una trentena de persones van as-
sistir en aquesta sessió en què, 
amb un taller, van poder veure so-
bre plànol les propostes que s’han 
anat fent. Algunes de les propostes 
que hi havia sobre les taules dels 
participants eren un nou camp de 
futbol, un llac amb peixos, un ska-
te parc, una zona semicoberta per 

fer-hi concerts, una zona de pícnic, 
arbres, una pista de patinatge o 
mòduls per fer formació.

Els assistents, en petits grups, 
treballaven amb un plànol a esca-
la dels terrenys de l’antic camp de 
futbol, que comprèn uns 17 mil 
metres quadrats, “amb la idea 
de poder prendre consciència 
quant a volums de superfícies 
de totes aquelles propostes i ne-
cessitats que s’han fet”, explicava 
la tècnica de l’Ajuntament i directo-
ra del pla de barris de Montornès 
Nord, Marta Pérez. Alhora afegia 

que fent-ho així, “es pot veure una 
mica si tot hi cap, si té més sentit 
posar una activitat al costat de 
l’altra, prioritzant necessitats 
i usos per veure en superfície 
quines activitats van agafant 
més protagonisme i veure com 
es poden comptabilitzar”.

Des dels equips tècnics de 
l’Ajuntament es treballa amb un 
estudi d’arquitectes que ajuden en 
aquests processos, un equip mul-
tidisciplinari on hi ha des de soci-
òlegs, arquitectes o urbanistes.

Els joves i adults assistents van 

f.f.

A L'ESCOLA MARINADA  Dijous de la setmana passada es va fer el primer taller participatiu

EQUIPAMENTS  ALGUNES DE LES PROPOSTES SÓN UN NOU CAMP DE FUTBOL, UN LLAC AMB PEIXOS O UN SKATE PARC

Els veïns proposen els nous usos del 
camp de futbol de Montornès Nord

voler mostrar la seva opinió sobre 
aquests processos i els nous usos 
que se’n faran, “em semblen in-
teressants perquè ja que tenim 
el camp abandonat, tenir la 
iniciativa de fer alguna cosa”, 
explicava un jove assistent. Pe-
dro Hernández, veí de Montornès 
Nord, afegia que “aquesta sessió 
m’agrada perquè és una mane-
ra de fer participar el poble i 
que es sàpiga què es vol fer”.

Pròximes sessions
Per a aquest dijous estava prevista 
la segona sessió, també a l'Escola 
Marinada, amb una jornada de tre-
ball amb experts, per una banda de 
la Fundació Cruyff que venien a ex-
plicar el projecte dels Cruyff courts, 
i per altra banda amb exemples de 
processos participatius d’altres 
poblacions. Fins a l'abril es faran 
diverses activitats més i el dia 25 
es farà a la mateixa escola la pre-
sentació i validació de la proposta 
final. Un avantprojecte que “no és 
un projecte executiu sinó una 
memòria per definir els usos 
dels terrenys”, afegia Pérez. S’es-
pera que al juny es tinguin els usos 
definits i d’aquí a finals d’any tenir 
tota la documentació tècnica i tota 
la consignació pressupostària, i 
cap a 2020-2021 tenir-ho tot exe-
cutat.  ferran figueras

MONTORNÈS. El Servei de Cirurgia 
General de l'Hospital de Grano-
llers ha introduït una nova tècnica 
quirúrgica per al tractament de 
tumors de les glàndules suprare-
nals –situades sobre els ronyons, 
a l'abdomen–. Així, mentre la gran 
majoria dels centres hospitalaris 
realitzen l'extirpació de la glàn-
dula adrenal amb cirurgia lapa-
roscòpica a través de l'abdomen, 
l’Hospital granollerí ha introduït 
l'adrenalectomia laparoscòpica 
retroperitoneal posterior. És a 
dir, que accedeix pel costat del cos 
del pacient, de  manera que evita 
per complet l'accés a la cavitat ab-
dominal, sense necessitat de con-
tacte i manipulació de les vísceres 
abdominals, i així redueix la possi-
bilitat d'afectació intestinal, per la 
qual cosa la recuperació postope-
ratòria funcional és més ràpida.

Proves ràpides i gratuïtes del VIH
L'Hospital General de Granollers ha 
signat un conveni de col·laboració 
amb l'entitat sense ànim de lucre 
ActuaVallès per tal de fomentar la 
detecció precoç del VIH per la po-
blació del Vallès Oriental. El conve-
ni signat estableix que ActuaVallès 
realitzarà proves ràpides del VIH a 
les instal·lacions de l'Hospital tots 
els dimarts de 15 a 19 hores de ma-
nera gratuïta i confidencial. 

HOSPITAL DE GRANOLLERS

Nova cirurgia 
per als tumors 
a les glàndules 
suprarenals

Recapte pel tornado a CubaLestonnac celebra un 'English day'
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.

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

SOCIETAT
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MOBILITAT  ES PRETÉN MILLORAR LA QUALITAT, EFICÀCIA I EFICIÈNCIA DEL SERVEI DE L'R3

Adif arrenca les obres de la 
subestació elèctrica de Parets
PARETS. L'Administrador d'Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) ha 
arrencat recentment les obres de 
construcció de la subestació elèc-
trica de tracció, a l'espai de l'estació 
de tren de Parets. Es tracta d'una 
obra amb què es pretén modernit-
zar les infraestructures per millo-
rar la qualitat, eficàcia i eficiència 
del servei de l'R3 al seu pas pel 
Vallès Oriental i que es va adjudi-
car 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 BV-
1604, que depèn de la Diputació 
i que passa per sobre les vies del 
tren.

Els treballs, que tenen un termi-

MONTORNÈS. L’Audiència de Bar-
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 crimi-
nal 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 acu-
sats 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 comunica-
ció 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 dis-
tribució que es feia principalment 
a Montornès.

Els delictes pels quals se’ls acu-
sa són contra la salut pública re-
ferit a substàncies que causen o 
no causen greus danys a la salut, 
delicte de pertinença a un grup 
criminal per la comissió de de-
lictes menors greus, delicte de ti-
nença il·lícita d’armes prohibides, 
delicte continuat contra la segure-
tat viària, en la seva modalitat de 
conducció al ser privat cautelar-
ment del permís per decisió judi-
cial i delicte greu de danys. 

TRIBUNALS

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.

          Les fonts 
omplen de colors el 
Sot d'en Barriques

víctor león

LA LLAGOSTA. L'Audiència de Bar-
celona ha condemnat a cinc anys 
de presó dos veïns de Granollers 
acusats d'un delicte d'homicidi en 
grau de temptativa. També hau-
ran de pagar una indemnització 
d'1.263.956 euros a Sergio Már-
mol, 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 me-
sos. Els dos primers acusats esta-
ven 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 pro-
fund. Actualment té lesions neu-
rològiques 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 man-
tenir 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 agres-
siu, 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 sentèn-
cia en considerar que les penes 
són bastant lleus tenint en compte 
"tot el mal que van causar". So-
bre els dos tipus de penes acorda-
des 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 traïdo-
ria a l’hora de determinar si era 
un assassinat o un homicidi.

Respecte a la indemnització, la 
mare de Sergio Mármol, Eva Her-
nando, no confia a rebre cap com-
pensació econòmica perquè els dos 
acusats s’han declarat insolvents. 
La família ha comentat que sol·li-
citarà 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 €. 

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".

ni d'execució estimat de 12 me-
sos contemplen actuacions com 
els moviments de terres –que ja 
han arrencat–, excavacions, fona-
ments, 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 senya-
lització; així com sistemes de co-
mandament, control i protecció i 
serveis auxiliars. 

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

Cinc anys de 
presó per a dos 
acusats de la 
pallissa a Mármol
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Els conflictes dels copropietaris d'im-
mobles són molt freqüents a la pràc-
tica. És molt habitual que els copro-
pietaris 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 pro-
blemàtiques.

Òbviament, sempre que sigui possible, 
és preferible un acord entre els copro-
pietaris, però, si el mateix no pogués 
aconseguir-se, el nostre Dret estableix 
la possibilitat que qualsevol d'ells pu-
gui exigir judicialment la divisió de la 
cosa comuna. 

Així, en el cas d'immobles urbans 
(pensem en un pis), rares vegades po-
dria dividir-se físicament la propietat, 
ja que llavors l'immoble quedaria in-
servible 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 di-
vidir-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'ad-
judiqui 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 po-
dem afirmar que totes les situacions 
conflictives que deriven de la mateixa 
tenen, en principi, una sortida.

José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Solucions als 
conflictes dels 
copropietaris

CONSULTORI

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

SUCCESSOS  VAN DENUNCIAR-SE PER AGRESSIONS DESPRÉS D'UNA DISCUSSIÓ A L'AMBULATORI

Denúncies creuades entre un 
pacient i un metge de Mollet
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 denúnci-
es creuades de tots dos als Mossos 
d'Esquadra per suposades agressi-
ons. Des de Mossos expliquen que 
el metge va sortir de la consulta per 
fer el seu descans, després de com-
provar que no hi havia cap pacient 
urgent esperant. Un menor que es-
perava a ser atès li va recriminar 
que marxés havent-hi gent a la sala 
d'espera i el va seguir fins a la por-
ta 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 com-
petents no ajuden que la relació 

metge-pacient sigui fluida, ni la 
més adient als CAP i els hospi-
tals". Per una banda, el personal 
sanitari "està sotmès a una pres-
sió ambiental extrema: precarie-
tat laboral, sous baixos, jornades 
extenuants, falta de personal, 
etc". I per l'altra banda, els usu-
aris 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. 

MONTORNÈS. La Policia Local va 
detenir el dimecres 13 de març dos 
individus quan intentaven fugir 
després de, presumptament, per-
petrar un robatori en un habitatge 
del barri del Castell. Segons ha in-
format l'Ajuntament, cap a les 17 h 
la policia va rebre la trucada d'un 
veí que havia observat com tres in-
dividus accedien a l'habitatge tren-
cant el vidre d'una finestra.

Una patrulla va arribar al lloc 
dels fets i va enxampar in fraganti 
els presumptes lladres que, alertats 
de la presència policial, van sortir 
per les finestres i van intentar fu-
gir. Un veí que es trobava a prop va 
interceptar un dels fugitius, que el 
va empentar sense causar-li, però, 

cap lesió. Va començar llavors una 
persecució a peu pels camps de la 
zona. La immediatesa de l'actuació 
policial i la col·laboració ciutadana 
van permetre la detenció de dos 
dels tres presumptes lladres.

Els detinguts són dos joves de 
16 i 18 anys, veïns de Montornès i 
sense antecedents. Tots dos van ser 
traslladats a les dependències dels 
Mossos d’Esquadra de Granollers 
per ser posats a disposició judicial. 
Se'ls acusa d'un delicte de robatori 
amb força. La policia manté les in-
vestigacions obertes a fi d'identifi-
car i detenir el tercer individu, que 
va aconseguir fugir. 

ES BUSCA UN TERCER IMPLICAT

Detinguts dos 
joves acusats de 
robar en una casa 
al barri del Castell

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.

Llaços negres contra l'enderroc
cup mollet

Els detinguts, veïns del
municipi de 16 i 18 anys, van

ser posats a disposició
judicial acusats d'un delicte 

de robatori amb força
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Narcisista o histérico:
El narcisista se siente prepotente y a la 
vez fantasea con sus capacidades, éxi-
tos, poder, evidentemente exagerados, 
y a la vez pretende ser reconocido por 
ello. Cree ser especial, dotado de ca-
pacidades 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, exa-
gerado y dramático, suele intentar que los 
demás sientan empatía hacia él y busca su 
complicidad. Si no lo consigue suele de-
primirse 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 mu-
chos 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 personali-
dades son realmente patológicas cuando 
estas características son permanentes, 
infl exibles, fuera de lugar y les ocasiona 
o ocasionan un malestar, un sufrimiento, 
tanto a ellos como a su entorno. En rea-
lidad 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

BAIX VALLÈS. Durant el 2018, l'es-
tació de control de qualitat de l'ai-
re situada al costat del camp del 
Germans Gonzalvo de Mollet ha 
registrat la dada anual de concen-
tració 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 as-
solir els anys 2015 i 2012, quan la 

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

MONTORNÈS. Dilluns es van pre-
sentar a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment els casals d’estiu municipals 
d’enguany: un casal infantil, un 
casal prejuvenil, un casal espor-
tiu i un casal de pàdel seran les 
ofertes pels infants i joves. L’Esp-
lai Panda per la seva part oferirà 
també unes colònies d’estiu que 
es faran a Mas Suro, Girona.

El casal infantil per primera 
vegada es celebrarà a l’escola Pa-
lau d’Ametlla. El centre d’interès 
estarà relacionat amb la ciència, 
i es combinaran els experiments 
amb jocs, tallers, gimcanes, jocs 
aquàtics entre d’altres. Una de les 
novetats també és que hi haurà 
dues monitores que parlaran als 

infants només en anglès, alhora i 
també com a novetat al casal in-
fantil es potenciarà la reducció de 
plàstic i es treballarà amb la idea 
de plàstic zero. Per la seva banda, 
el casal prejuvenil segueix la línia 
pedagògica del canal infantil però 
adaptades a les edats. En conjunt 
amb el Departament de Joventut, 
es faran assemblees i processos 
participatius perquè siguin els 
joves qui decideixin la programa-
ció a seguir. Per últim, una de les 
novetats del casal multiesportiu 
és que comptarà aquest any amb 
el suport de la figura d'un coordi-
nador/a que ajudarà a una millor 
atenció a les famílies i suport a 
l'hora de fer activitats. 

EDUCACIÓ  NOVETATS EN LA PROGRAMACIÓ D'ENGUANY

Anglès i ciència, als casals 
d'estiu de Montornès

MONTORNÈS. L’Espai de Debat 
Educatiu de Montornès és un 
grup de treball obert a tothom on 
hi poden participar tots els agents 
educatius, des de famílies, mes-
tres i educadors. Es reuneixen un 
cop al mes amb la idea de debatre 
un tema relacionat amb l’educa-
ció i buscar un material final que 
arribi als infants i a les famílies.

Les trobades, que van comen-
çar a l’octubre i s’allargaran fins al 
mes de maig, posen sobre la taula 
cada any un tema educatiu dife-
rent. Enguany s’ha triat la diver-
sitat, com educar en la diversitat, 
s’analitzen quins tipus de diversi-
tats o actituds envers aquesta hi 
ha, quins estereotips o falses cre-

ences hi existeixen al voltant i què 
s’hauria de potenciar.

La tècnica d’Educació de l’Ajun-
tament, Marga Bernardez, qui or-
ganitza les trobades, diu que “el 
material que s’obtingui d’aques-
tes trobades està pensat perquè 
arribi als infants i de retruc als 
educadors i famílies, ens posem 
d’acord amb uns criteris o uns 
mínims respecte a la diversitat”. 
Afegia també que “cada sessió 
anem avançant sobre el tema, 
primer vam fer una pluja d’ide-
es, després vam veure que hi ha 
molts tipus de diversitat, vam 
identificar quins són aquests 
tipus...”. La pròxima trobada serà 
a mitjans d’abril.  ferran figueras

EL GRUP ES REUNEIX AL CENTRE INFANTIL PINTOR MIR

La diversitat en l’educació, 
a l’Espai de Debat Educatiu

mitjana anual es va enfilar fins als 
46 µg/m3.

La millora de la qualitat de l’aire 

pel que fa a l’NO2, no és un fet aï-
llat, 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 At-
mosfèrica han superat el límit de 
la mitjana anual. En comparació 
als de l’any anterior, cinc esta-
cions havien superat els nivells 
que permet Europa, mentre que 
el 2010 eren 17 les que els supe-
raven.

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 boi-
ra fotoquímica o produïda per la 
contaminació atmosfèrica. Les 
principals causes d'aquest con-
taminant 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. 

QUALITAT ATMOSFÈRICA Els nivells de NO2  han baixat el 2018

arxiu
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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

Defuncions

16/03 Leire Fandos García (Caldes de Mont.)
Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb 
consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

La familia de Miguel García Garcia 
fallecido el día 13 de marzo 2019 
en agradecimiento a todos los pro-
fesionales 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 pro-
fesionales 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 nues-
tro padre por el cariño y el apoyo 
en tan difíciles momentos en nom-
bre de toda la Familia. Gracias.

Familia Garcia Espejó

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

SANTA MARIA. Aquest cap de set-
mana, la tercera edició de les Jor-
nades Naturalistes Naturalment 
Santa Maria, convertiran el mu-
nicipi de nou en un referent de 
l'ecologisme i el medi ambient.

La inauguració serà aquest di-
vendres (18 h) amb  l’exposició 
The invaders al Casal Cultural.  
Durant tots els dies hi ha progra-
mades fins a sis xerrades, algu-
nes amb sortida, sobre diferents 
habitants dels boscos de la zona, 
tot gratuït. "Parlarem de ratpe-
nats, d’amfibis, d’herbes re-
meieres, de la vespa velutina, 

afirmen des de l'organització de 
l'esdeveniment. "També parla-
rem sobre el canvi climàtic i les 
conseqüències que està tenint 
el consum de plàstic de manera 
poc responsable", afegeixen.

Dissabte després de les xerra-
des, al vespre es produirà el Tas-
tet de la Meri amenitzat amb mú-
sica de Can Flor. "Creiem que es 
tracta d’un programa molt in-
teressant, tant per a persones 
neòfites en els temes de l’ecolo-
gia i la biologia, com per a qui 
ja està més avesat a estudiar el 
medi", assenyala l'organització.   

MEDI AMBIENT  LES JORNADES ARRIBEN A LA TERCERA EDICIÓ

MOLLET. Els 27 regidors del tretzè 
Consell Municipal d’Infants (CIM), 
en representació dels nens i ne-
nes 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 saluda-
ble 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 ini-
ciatives van arribar després que 
els regidors infants visitessin 
diferents espais de la ciutat rela-
cionats 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 pro-
moció de l'alimentació saludable, 
ecològica i de proximitat que s'ha 
desenvolupat a la ciutat.  

PARTICIPACIÓ  TAMBÉ PLANTEGEN UNA FIRA DE L’ALIMENTACIÓ

El Consell d'Infants proposa 
màquines expenedores 
amb aliments saludables

aj. mollet

PETITS REGIDORS 27 alumnes de 5è i 6è amb l'alcalde i Raul Broto

Nova cita ecològica 
amb el 'Naturalment 
Santa  Maria'
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MUNICIPALS 26-M  LA CANDIDATURA PRESENTA UN DELS REPTES EN L'ÀMBIT ECONÒMIC

El Parlament insta el Govern a l'aprovació 
"immediata" del Pla Especial de Gallecs

TERRITORI  LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LA CAMBRA CATALANA APROVA UNA RESOLUCIÓ SOBRE L'ESPAI RURAL PRESENTADA PER CATALUNYÀ EN COMÚ PODEM 

Ara Mollet situa Can Prat 
com a espai estratègic de 
reactivació econòmica

MOLLET / PARETS. La protecció i el 
futur de l'espai rural de Gallecs 
ha tornat a debatre's en seu par-
lamentària. La setmana passada, 
la Comissió de Medi Ambient del 
Parlament de Catalunya aprovava 
una resolució presentada per Ca-
talunya en Comú Podem, a instàn-
cies de Canviem Mollet, amb què 
insta el Govern català a l'aprova-
ció "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 reso-
lució proposada són acords que ja 
s'havien pres en una moció aprova-
da 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 decla-
ració 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 al-
tres espais, Ara Parets ERC s'ha 
mostrat satisfeta pel fet que "una 
esmena presentada conjunta-
ment per ERC i JuntsxCat, hagi 
permès que la zona de Can 
Riera de Parets no s’integri a 
l’Espai d’Interès Natural de Ga-
llecs", una inclusió que havia es-
tat rebutjada pels veïns, que van 
redactar un manifest en què con-
sideraven que la inclusió a l'espai 
protegit els implicaria limitacions 

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 pro-
jecte amb el qual cerquen "una 
reactivació econòmica de la ciu-
tat", deia Marta Vilaret, número 2 
dels republicans. Vilaret assenyala-
va 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 priorità-
riament, però també habitatges. 
"Aquest projecte s'haurà de fer 
amb la connivència dels pro-

REVITALITZACIÓ DE CAN PRAT Vilaret i López van presentar la proposta

s.c.

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 Ri-
era dins de Gallecs. "L’esmena a 
la totalitat, presentada pels dos 
grups, substitueix el redactat ini-
cial de la proposta de resolució".

La xarxa d'aigua, punt conflictiu
La resolució presentada inicial-
ment també demanava la posada 
en marxa urgent del projecte i exe-
cució d'obres de la xarxa d’abasta-
ment 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 habitat-
ges que en formen part i evitar 
l’ús de pous d’aigua no potable 
que s’assequen en períodes de 
sequera", apuntava la propos-
ta. En aquest cas, però, JuntsxCat 
i ERC hi votaven en contra ja que 
consideraven que la competència 
de la redacció i execució de la xar-
xa d'aigua és dels ajuntaments.

Amb tot, al maig de l'any passat, 
l'Incasòl, ens depenent de la Ge-
neralitat i propietari dels terrenys 
de Gallecs, avançava a aquest dia-
ri que estava ultimant la redacció 
de l'estudi tècnic i econòmic dels 
diversos sistemes d'abastament i 
sanejament de les masies de l'es-
pai 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 parla-
ment però es mostren preocupats 
pel que consideren "contradicci-
ons en les votacions produïdes 
i que semblen fer palesa una 
manca de voluntat política de 
posar solució i actuar sobre al-
guns d'aquests elements".

Paraules del conseller Calvet
Precisament dijous de la setmana 
passada, un dia després de l'apro-
vació 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 tramita-
ció, 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

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'objec-
tiu 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 "reajun-
tar" Can Prat amb el municipi amb 
una connexió per a vianants –que 
aniria a continuació de la Rambla– 
i salvar les barreres arquitectòni-
ques. El projecte també contempla 
millorar la connexió amb el riu 
Besòs, ja que "és gairebé impos-
sible accedir-hi des de Mollet".

Pel que fa a la mobilitat, "l'es-
tació 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 millo-
rar l'entrada de vehicles pel sud, 
per la zona de l'estació de Mo-
llet-Sant Fost. i s.carrillo
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MONTORNÈS. Montornès per la Re-
pública-Primàries Catalunya ha es-
tat el nom triat amb el 44,68% dels 
vots dels inscrits. L’elecció ha estat 
triada telemàticament “per agi-
litzar el procés i no esperar a la 
primera assemblea presencial, 
on es debatrà el programa elec-
toral”, apunten des del comitè lo-
cal organitzador de la plataforma. 
Els altres noms van quedar a molta 
distància del triat: un 19,15% Mon-
tornès Fem República; un 14,89% 
Montornès Primàries Catalunya i 
un 10,64% Primàries Montornès i 
Republicans per Montornès.

Ara el partit es troba immers 
en el tancament de la candidatu-
ra i en l'elaboració del programa, 
"que a diferència d'altres sí que 
complirà si aconsegueix la con-
fiança dels ciutadans i té l'opor-
tunitat de governar", asseguren 
des del partit. i

MONTMELÓ.  La sala de la Concòrdia 
de Montmeló va acollir diumenge 
la presentació de la llista completa 
de les persones que acompanya-
ran a Jordi Manils a la candidatura 
de Canviem Montmeló. Una can-

didatura amb majoria de dones, 
molt diversa i molt renovada, i que 
compta amb gent nova que no s’ha 
presentat mai a unes eleccions.

Un total de 13 dones i 10 ho-
mes formaran la llista de Canviem 

f.f.

MUNICIPALS 26-M  JORDI MANILS ENCAPÇALA UNA LLISTA DE CANVIEM MONTMELÓ “PREPARADA PER GOVERNAR”

SALA DE LA CONCÒRDIA  Jordi Manils amb la resta de membres de la llista

Montmeló, el nou format amb què 
es presenta ICV-EUiA amb Podem 
i Voluntariat pel canvi, una can-
didatura on “hi cap moltíssima 
gent”, destacava Manils. “Volem 
un poble d’esquerres i progres-
sista, i un canvi real a l’Ajunta-
ment de Montmeló” afegia.

Alhora remarcava que “no és 
un projecte contra cap partit ni 
contra cap persona, el nostre 
projecte vol sumar les voluntats 
de centenars de montmelonins i 
montmelonines que creiem que 
36 anys de govern del mateix 
partit són suficients i creiem que 
cal un canvi immediatament”.

Els noms que acompanyaran 
Manils a la llista són Marcel Co-
mas, Mari Cruz Ramal, Alba Serra-
no, Samantha Angullo, Marco Mar-
mol, Antonio Segura, José Antonio 
Sánchez, Eva Toro, Vanessa Gàmiz, 

Patricia Garcia, Sílvia Matamoros, 
Indalecio Salas, Mari Cortés, Mari 
Carmen Pipó, Xavier Nozal, Este-
fanía Navarro, Miguel Ángel Izqui-
erdo, Eva Florido, Xavier Cantos, 
Marta Macías, Ana Maria Moreno i 
tancant la llista Juan Vinuesa, regi-
dor durant 14 anys i que de mane-
ra honorífica li donen aquest lloc.

Una candidatura, que Manils 
destaca com “diversa, plural i 
representativa del que és el 
nostre poble, hi ha persones 
d’orígens diferents, nascudes a 
Montmeló o vingudes després, 
que hi van estudiar, de totes les 
edats, coneixedores de sectors 
com l’esport, l’educació, la salut 
i l’urbanisme”. Unes persones, 
afegia Manils “preparades per 
governar”. Va destacar a més que 
les últimes eleccions municipals 
es van quedar a les portes d’un 
canvi al municipi, “estem sobra-
dament preparats, el nostre 
projecte ha madurat per gover-
nar el nostre poble, creiem que 
ara sí que tenim la capacitat de 
canviar Montmeló". i f.figueras

Canviem Montmeló es
presenta renovat i feminitzat

Primàries es
presentarà amb el 
nom de Montornès 
per la República

Més per Montornès 
es dóna a conèixer 
a la ciutadania
MONTORNÈS. Can Saurina acull 
aquest divendres (18 h) la pre-
sentació oficial a la ciutadania de 
la plataforma Més per Montornès, 
resultat de la unió de diferents 
partits –ERC, el Partit dels comu-
nistes o persones d’ICV i EUiA– i 
gent independent. En l’acte parla-
ran l’actual regidor d’ERC, Joffre 
Giner, Paco Sánchez responsable 
polític del Partit dels Comunis-
tes de Catalunya, i José Bizarro, 
expresident d'ICV Montornès. 
Tots tres presentaran el projecte 
i donaran algunes pinzellades del 
programa electoral. iFOTO DE FAMÍLIA  Els números 1 i 2 de les llistes d'ERC dels diferents municipis 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 alcalda-
bles –entre els quals el molletà Oriol López i el 
martorellenc Marc Candela–, però també ho va 
fer el president comarcal d'ERC al Vallès Orien-
tal, Oriol Ramon, i el conseller Josep Bargalló.

erc vallÈs oriental

PER PRIMERA VEGADA, EL PARTIT REPUBLICÀ COMPTARÀ AMB LLISTES ELECTORALS A TOTS ELS POBLES DE LA COMARCA
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Daniel Boil, nou president de Pimec Vallès Oriental
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".

ECONOMIA

MONTORNÈS. L'Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental ha trobat un 
bon aliat en l'Ajuntament de Mon-
tornès, amb qui ja va organitzar 
l'any passat la Fira d'Economia 
Social i Solidària. Enguany ha ar-
ribat el torn del punt cooperatiu 
(PuntCoop) del Baix Vallès, que 
acollirà l'Ajuntament de Montor-
nès i el Casal Juvenil Satèl·lit els 
dimarts cada dues setmanes de 
12 h a 14 h i de 16 h a 18 h respec-
tivament. Aquest dimarts, 26 de 
març, arrencarà el servei.

Es tracta d'un espai d’assesso-
rament sobre cooperativisme i 
economia social i solidària (ESS). 
El personal especialitzat de l’Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Oriental 
oferirà diversos serveis: informa-
ció 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 em-
presa de l’ESS, en especial en la 
fórmula de cooperativa; i acompa-
nyament a mida per a la transfor-
mació 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'ice-
berg" d'unes polítiques d'ESS en 
les que assegura que ha treballat 
el govern local en aquest man-
dat. 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 demo-
cratitzen l'economia".

El regidor, i primer tinent d'al-
calde, assenyala que després de 
fer una diagnosi de l'economia so-
cial, "hem trobat que a Montor-
nès hi ha més gent fent econo-
mia 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 inte-
ressats 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 su-
port als projectes que sorgeixin 
de la recent estrenada Escola Po-
pular Feminista.  sergio carrillo

L'Ateneu Cooperatiu impulsa aquest servei que també s'ofereix als municipis del voltant

ASSESSORAMENT  SERÀ CADA DOS DIMARTS DE 12 H A 14 H A L'AJUNTAMENT I DE 16 H A 18 H AL CASAL JUVENIL SATÈL·LIT

L'Ajuntament de Montornès acull 
el punt cooperatiu del Baix Vallès

arxiu

AJUNTAMENT Serà una de les seus del PuntCoop, el Satèl·lit en serà l'altra

L'ATENEU ORGANITZA LA TAULA
TERRITORIAL I ESTRENA UNA NOVA SEU
n Dimarts arrencarà el PuntCoop de Montornès, però un dia abans l'Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental organitzarà una Taula Territorial i estrenarà la seva 
nova seu a Granollers. La Taula porta el títol d'El mercat social com a element
dinamitzador del territori i comptarà amb les ponències Com generar mercat social 
des de les entitats del territori –a càrrec de Ruben Suriñach, membre d’Opcions i 
de la XES–, Com generar mercat social des de l’Administració Pública –a càrrec de 
Montse Lamata, membre d’Ensó– i una darrera xerrada amb el nom de Com
articulem el mercat social al nostre territori? Reflexions i generació d’idees. Tot 
plegat serà de 17 h a 19 h al Centre Cívic Nord (c/ Lledoner, 6, Granollers). En acabar 
s'inaugurarà el nou Espai d’Impuls de l’Economia Social i Cooperativa, la nova seu de 
l’Ateneu Cooperatiu (c/ Corró 122 de Granollers), amb pica-pica per als assistents.

MOLLET. L'Associació d'Autònoms 
Dones i Homes Emprenedors 
de Catalunya s.XXI (ADHEC) i 
l'Ajuntament de Mollet engeguen 
aquest cap de setmana la segona 
edició de la Setmana del Comerç a 
la ciutat, que es farà concretament 
del 25 al 31 de març, però aquest 
dissabte i diumenge l'ADHEC 
muntarà una carpa als entorns de 
la plaça Catalunya i el carrer Bar-
celona per donar el tret de sortida 
a l'activitat.

Dues activitats centraran la Set-
mana del Comerç a Mollet: per 
una banda el sorteig de 8 premis 
de 250 € a bescanviar en les bo-
tigues participants; i per l'altra, la 
primera desfilada de moda Mollet 
Desfila. "Volem fer una Cibeles a 
Mollet", ha dit el president de l'AD-
HEC, Lluís Farré, en la presentació. 
L'activitat serà el diumenge 31 de 
març (11.30 h) al Mercat Vell.

Aprofitant el 20è aniversari del 
Museu Abelló, durant la Setmana 
del Comerç a Mollet es repartiran 
16.000 entrades per al Museu en 
200 establiments de la ciutat, que 
tindran un pòster d'un quadre del 
Museu a l'aparador. La regidora de 
Comerç i de Cultura, Mercè Pérez, 
celebra aquesta unió, ja que "la 
gent sap que a Mollet hi ha un 
museu, però detectem que molts 
no hi han entrat mai". i s.carrillo

COMERÇ

L'ADHEC
impulsa la
2a Setmana
del Comerç

'Comprar a Montmeló té premi'
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.
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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.    

LA BOMBOLLA DEL LLOGUER
Editorial

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 to-
tes 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’ordi-
nador, i no pas per la ràdio. M’estalvio, així, 
els comentaris poc neutrals d’alguns perio-
distes i experts que, a més, sovint interve-
nen 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 inca-
pacitat de visió oberta que patim per part 
dels mitjans de comunicació més implan-
tats. No només.

Aquest seguiment exhaustiu del judici so-
brepassa els àmbits judicial, polític, social, 
cultural, històric, econòmic, de principis, de 
valors, de pensaments i d’humanitat. Per a 
mi són unes lliçons magistrals incompara-
bles en tots i cada un d’aquests àmbits suara 

P
LLIÇONS

Humanitòleg i Gestor cultural
ORIOL FORTPer compartir

citats. De l’enorme humanitat de la conse-
llera Bassa a la indestructible professionali-
tat del major Trapero; dels esforços forçats 
de neutralitat del jutge Marchena  a tots els 
nivells de qualitat dels advocats d’una ban-
da o l’altra; de la seguretat d’uns testimo-
nis 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 desco-
brir, analitzar allò que m’interpel·la i treu-
re’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 respon-
sabilitat l’estan posant contínuament més 
de dos milions de persones, ha prevalgut 
la rauxa i la temeritat dels arquitectes del 
procés, ignorant amb irresponsable preci-
pitació 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 quali-
tat, 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.

stem en període de portes ober-
tes a les escoles de les nostres 
ciutats. Això vol dir que haurem 
d'anar visitant les diferents op-

cions que creiem que reuneixen els factors 
que considerem importants. Sens dubte una 
decisió molt important que moltes vegades 
porta algun mal de cap als pares i mares, 
que han de decidir a quina escola aniran els 
seus fills i filles en els propers anys. 

L'escola pública està en condicions de 
resoldre tots aquells dubtes, només cal 
apropar-se i conèixer quines són les seves 
propostes. Des de Mollet en Comú apostem 
i creiem fermament en el sistema públic 
d'educació. Les nostres escoles públiques 
són de qualitat i tenen una profunda impli-
cació en transmetre els valors necessaris 
per fer créixer els nostres infants. 

L'escola pública i tota la comunitat educa-
tiva (famílies, AMPA, equips directius i do-
cents) han fet un gran esforç durant el dar-
rers anys tot i les retallades que ha sofert i 
que han fet, del dret a educar en equitat de 
condicions, una veritable utopia. 

Solidaritat, coeducació, igualtat d'oportu-
nitats, inclusió, diversitat, escoles properes, 
escoles obertes a pares i mares, són algunes 

Portes obertes, escola pública!
de les bonances que l'escola pública garan-
teix. I tot això a partir de projectes potents 
on la innovació educativa és una realitat. 
Avui les nostres escoles ofereixen projec-
tes on les noves tecnologies, l'art, els hàbits 
en alimentació i vida saludable, són també 
algunes de les eines transmissores d'apre-
nentatges significatius. 

Ara bé, les condicions d'educabilitat avui 
han canviat, tenim una societat més com-
plexa i hem de fer que les escoles públiques 
tinguin més possibilitats de donar encara 
més qualitat educativa. Això només s'acon-
seguirà amb una aposta clara per l'educa-
ció pública. 

Amb tot això cal que l'administració local 
expressi clarament el seu model educatiu 
per la ciutat. Transmetre a la ciutadania 
quin és el mapa escolar de la ciutat i qui-
na és la planificació que vol per a aquestes 
escoles. 

Des de Mollet en Comú hem proposat en 
el nostre programa electoral elaborar  el 
mapa escolar pels propers 10 anys, en el 
que s'analitzi: situació dels centres edu-
catius, projecció de demanda de places a 
educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat i formació professional. Des de 
Mollet en Comú exigim la baixada de ràti-
os necessària per al manteniment de totes 
les línies de P3 que hi ha actualment a les 
nostres escoles. Ara que vindrà el període 
de preinscripcions és l’hora d’apostar per 
l’escola pública, la de totes.

E

GABRIEL
ESPINOSA

Mollet en Comú

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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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

Peixos Bonamar ha obert una nova 
botiga a Mollet aquest mes de març
La peixateria llagostenca Peixos Bonamar ha 
obert fronteres aquest mes amb la inaugu-
ració 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 te-
nint "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".

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

facebook: peixosbonamar.lallagosta
L’APARADOR

DE LA SETMANA

Mobils Zone, amb més de 10 anys 
a Mollet, obre un nou establiment
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 ve-
nen mòbils –i mòbils lliures– i se'n reparen. 
A més, s'ofereix un servei de reparacions 
d'aparells mòbils a domicili. Per altra ban-
da, també es poden comprar tota mena 
d'accessoris, així com fundes, altaveus o 
auriculars. Tot plegat, amb les millors mar-
ques del mercat.

Per últim, també es venen targetes per a 
mòbils i se'n fan recàrregues.

MOBILS ZONE
c/ Gallecs, 71. Mollet. Tel. 93 343 61 42 

www.mobils-zone.negocio.site
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IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANCIA. 
72m2, Primero sin 
ascensor, 2 ha-
bitaciones, baño, 
cocina, lavade-
ro, salón, terraza. 
Ventanas de alu-
minio, puertas de 
haya, suelo gres. 
Calefacción. Certi-
ficación energéti-
ca: 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. Cale-
facción gas-oil, 
suelos de gres, 
puertas ro-
ble. Certificación 
energética: G. 
Ref. JV13626. PVP: 
360.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO DE 75M2 
EN MOLLET. CAN 
PANTIQUET. Fin-
ca con ascensor, 
3 habitaciones, 
baño con plato 
de ducha, coci-
na con lavadero, 
comedor, suelos 
de gres, ventanas 
de aluminio, cale-
facción. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14065.  PVP: 
169.500 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO DE 104M2 
EN MOLLET. CAN 
BORRELL. 3 habi-
taciones, baño y 
aseo, cocina office 
reformada, lava-
dero, salón-co-
medor de 24 m4 
con salida a bal-
cón. Calefacción. 
Parking. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14070.   PVP: 
239.000 euros. Tel.: 
93 579 33 33.

PLANTA BAJA PA-
RETS. EIXAMPLE. 
73m2. Ideal inver-

sores. 3 habita-
ciones, comedor, 
terraza de 17 m2, 
baño, cocina of-
fice, lavadero. 
Calefacción y aire 
a c o n d i c i o n a -
do. Certificación 
energética: G. 
Ref. JV13745. PVP: 
135.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 
A L'AVINGUDA LLI-
BERTAT DE MO-
LLET,  a prop de 
l'Ajuntament. Pri-

mera planta amb 
molta llum. Vestí-
bul + 3 despatxos 
amb modernes 
mampares de se-
paració i climatit-
zació fed-calent. 
Alta vigent de llum 
i aigua. PVP: 450 
euros. 606 30 51 03.

SRA. NECESITA 
HABITACIÓN en 
casa persona ju-
bilada. Vallès Ori-
ental. Teléfono de 
contacto:  678 350 
973.

SRA. NECESSITA 
HABITACIÓ a casa 
persona jubilada. 
Vallès Oriental. Te-
lèfon de contacte: 
678 350 973.

SERVEIS

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA per portar 
comptabilitats / 
fiscal / impostos, a 
pimes i autònoms. 
Telèfon de contac-
te: 651 04 00 07.

SEÑORA RESPON-
SABLE PARA CUI-

DAR PERSONAS 
MAYORES por las 
noches. De lunes 
a viernes. Con ex-
periencia y buenas 
referencias. Telé-
fono de contacto 
698 548 548. Olga.

MOTOR

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. 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 eu-
ros. Teléfono 630 
06 59 90.

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

SE VENDE FIAT 
500 1.3, 70 CV, any 
2013. 67.413 km. 
PVP: 7.800 euros. 
Telèfon de contac-
te: 630 06 59 90.

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

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 LOUN-
GE 1.2, 70 cavalls. 
56.432 km. PVP: 
8.100 euros. Telé-
fono 93 593 26 44.

RELAX

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

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

Negocio en 
TRASPASO 

por no poder atender
(motivos personales)

637 141 396

c/ Del Sol, 75 · MOLLET DEL VALLÈS

CENTRE DE BELLESA MAR LUGUÉ

Necessitem 
PERRUQUERA 
i ESTETICISTA 

A Vilanova del Vallès
Demanar per Mar:



dV, 22 març 201924

Unes 600 gimnastes al 4t Trofeu Vila de Rítmica
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.

33a Cursa Escolar Popular
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.

ESPORTS

El Centre Cultural Montbarri de 
Montornès del Vallès va acollir la 
presentació de la 26a Mitja Mon-
tornès-Montmeló-Vilanova-La 
Roca. La Mitja Montornès es pre-
senta com a cursa ja clàssica de 
fons al calendari català i compro-
mesa 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 terri-
tori. 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 expli-
car que "aquest any es va propo-
sar 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’inser-
ció laboral a la comarca”. “Volem 
donar eines a col·lectius vulne-
rables perquè puguin desenvo-
lupar una vida normal”, afegia.

ca montornÈs

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

Tot a punt per a la 26a edició 
de la Mitja Marató de Montornès

Per la seva banda, el vicepresi-
dent de la Federació Catalana 
d’Atletisme, Josep Maria Antentas, 
va destacar que la Mitja de Mon-
tornès 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 Ro-
dríguez, 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 territo-
rialitat no és només una suma 
d’esforços o una col·laboració 
entre diferents ajuntaments o 
entitats, sinó que és una pro-
posta que sobretot ha tingut 
sempre molt clara l’organitza-
ció d’aquesta mitja, tant el Club 
d’Atletisme i tots els responsa-
bles”.

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”.

L’acte de presentació va comp-
tar, a més, amb actuacions mu-
sicals d’alumnes de l’Escola de 
Música de Montornès, que van 
amenitzar l’acte, i del Pla de Tran-
sició al Treball de Montornès, que 
van preparar i oferir als assistents 
una degustació després de la pre-
sentació.  ferran figueras

Noves categories

Una de les novetats d’aquest any són 
les noves categories pels atletes ve-
terans. 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 reconeixe-
ment 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 fe-
deratius 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 màxi-
mes previstes. Aquests atletes com-
petiran en diferents recorreguts pels 
carrers de Montornès, amb sortida i 
arribada a la Plaça Picasso.

ELS MAJORS DE 60 
ANYS, EN TRES GRUPS

ENGUANY  Una de les novetats són les noves categories pels veterans

PARETS. El proper diumenge 31 de 
març se celebrarà la primera edició 
de la Cursa Triatló Parets, una cur-
sa solidària per la lluita contra el 
càncer que servirà per retre home-
natge a Raúl i Cristian, dos espor-
tistes –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 Grano-
llers, 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 lleu-
ger pendent negatiu", expliquen. 
"Molts corredors de la zona sur-
ten a córrer per aquest entorn, 
sobretot en caps de setmana, ja 
que es un recorregut molt agra-
dable", afegeixen.

Respecte al transport, abans de 
la sortida, des de les 8 h fins a les 
9.30 h s'habilitaran autobusos en-
tre Parets i Granollers. 

Les inscripcions estan obertes 
fins el 28 de març i tenen un cost 
de 18 euros.  nil artiaga

Parets celebra
una cursa
solidària contra
el càncer

AMB SORTIDA A GRANOLLERS



dV, 22 març 2019 25



dV, 22 març 201926 ESPORTS

conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A conductcan, oferim un servei personalizat i adap-
tat 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?”

Escola d’educació 
i residència canina

MOLLET. Dilluns es va presentar la 
nova gespa del camp municipal de 
futbol Germans Gonzalvo, el camp 
del CF Mollet UE. Els darrers me-
sos s'ha fet un canvi de la gespa del 
camp principal, dotant-lo de "ges-
pa artificial d'última generació", 
segons asseguren des de l'Ajunta-
ment. 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'atletis-
me 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 

el rendiment dels recursos".
L'alcalde, que va assistir a la visi-

ta al camp, va assegurar també que, 
més endavant, es renovarà la ges-
pa dels camps municipals Zona Sud  
–UD Molletense– i Juan Bocanegra 
–UD Lourdes–, "amb l’objectiu de 

ajuntament de mollet

FUTBOL  EL COST TOTAL DE LES OBRES ÉS DE 300.000 EUROS APROXIMADAMENT

Presentada la nova gespa
del camp Germans Gonzalvo

D'ESTRENA  Els equips del CF Mollet UE ja podran fer servir la nova gespa

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

víctor murillo

ELS MOLLETANS  Són tercers a la classificació amb 47 punts

MOLLET.  El CF Mollet UE va derro-
tar el conjunt barceloní Turó de la 
Peira a casa, en el partit correspo-
nent a la 25a jornada del grup 2 
de Segona Catalana. Va ser un en-
contre 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-

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 classifica-
ció 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 si-
tua desè amb 34 punts. 

Segona Catalana  DIUMENGE VISITEN EL CAMP DEL VALLDOREIX

El CF Mollet UE guanya amb 
èpica a l’últim minut (1-0)

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.

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. 

Segona Catalana

Més endavant es renovarà l'herba del Zona Sud i el Juan Bocanegra
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MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mo-
llet va perdre sorprenentment al 
pavelló Plana Lledó contra el Bar-
berà, 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 mà-
xim anotador del Recanvis, amb 
15 punts. Els de Josep Maria Marsà 
van començar el partit per darre-
re en l’electrònic i van encaixar 
un parcial de 4-10 als primers mi-
nuts. 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 marca-
dor, aconseguint una diferència 
d’onze punts al descans: 45-34.
Semblava que els molletans tenien 
el partit encarrilat; però, a par-
tir del tercer quart, la situació va 

fer un gir inesperat de 180 graus. 
Els de Marsà no van saber afinar 
la punteria; i, en canvi, el Barbe-
rà va estar molt encertat de cara 
a cistella i especialment des de la 
linia de tres, fet que li va permetre 

víctor murillo

BÀSQUET | Lliga EBA  ELS MOLLETANS JUGARAN DISSABTE A LES 18 H CONTRA EL MARTINENC

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

DERROTA AL PLANA LLEDÓ  Tot i això, el Recanvis Gaudí continua segon

capgirar el resultat: 53-60 a l’ini-
ci 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 con-
tinua 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

víctor murillo

EL PAVELLÓ RIERA SECA  va acollir el Campionat de Figures Obligatòries

MOLLET. El pavelló Riera Seca de 
Mollet va acollir dissabte el Campi-
onat de Catalunya de figures obli-
gatòries per tercer any consecutiu. 
La molletana Júlia Marco, que a 
nivell individual competeix amb 
el club molletà, es va endur la me-
dalla 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 me-
dalla –or i plata respectivament–. 
En total, nou patinadores del CPA 
Mollet van participar al campionat. 
A més de les tres medalles, sis pa-
tinadores van obtenir els resultats 
mínims per al Campionat d’Es-
panya, 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 Obliga-
tòries.  nil artiaga

PATINATGE  JÚLIA MARCO ES VA ENDUR LA MEDALLA DE PLATA

Tres medalles per al Mollet 
al Figures Obligatòries

L’AE Karate-Judo la Llagosta obté
dues medalles a la Copa d'Espanya
LA LLAGOSTA. L’Associació Espor-
tiva 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-

JUDO  ALEIX FERNÁNDEZ I KAISAN MOLINA VAN PUJAR AL PODI

dez, infantil, va obtenir la medalla 
de plata en la categoria de més de 
66 quilos; mentre que Kaisan Mo-
lina, cadet, va quedar tercer clas-
sificat en la categoria de menys de 
81 quilos. 

Internacional

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.

JÚLIA MARCO, ALS 
WORLD ROLLER GAMES
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FUTBOL SALA  VAN ELIMINAR LES RIPOLLETENQUES A LA COPA

LA LLAGOSTA. Aquest dissabte, a 
les 20 h, el CD la Concòrdia té una 
altra oportunitat per seguir con-
solidant el seu lideratge a la Se-
gona Divisió Nacional Femenina 
amb la visita a la pista del FS Ri-
pollet, equip que precisament van 
eliminar dijous de la setmana pas-
sada a la Copa Catalunya, i que va 
perdre l’últim partit de lliga con-
tra 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 Vi-
cente-Hércules per 6-1, en el par-
tit 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 (1-
0). Només tres minuts després ar-
ribava 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, mane-
ta 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 lli-
ga, 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) precisa-
ment contra el FS Ripollet. 

Sonia Blanco va obrir la llau-
naquan 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 vic-
tòria per a la Concòrdia (1-2) i va 
segellar definitivament el pas a la 
següent eliminatòria.  n.artiaga

La Concòrdia visita Ripollet 
arran d'una setmana brillant

Fita històrica del CA Mollet 
en un campionat estatal
MOLLET. El passat 24 de febrer, el 
CA Mollet va aconseguir una fita 
històrica. Va quedar subcampió 
d'Espanya en el campionat esta-
tal de Clubs de Cros llarg i Relleus 
mixtos, que es va celebrar a Lina-
res (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 prime-
ra vegada que un equip masculí 
aconsegueix un podi a un cam-
pionat estatal, és a dir, que asso-
leix 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 Atle-
tisme 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 

ATLETISME SUBCAMPIÓ A JAÉN AMB EL MASCULÍ SUB-18

ROGELIO VEGA 

que, quan el club blaugrana neces-
sita algun atleta per competir, pot 
fer-ho amb esportistes de l'entitat 
molletana, que en aquestes oca-
sions 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 exclusiva-
ment 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, en-
tre altres coses, al fet que hi hagi 
hagut un augment del nombre 
d'atletes inscrits al CA Mollet. Ac-
tualment hi ha 175 nens a l'escola, 
que inclou les categories de mini, 
prebenjamí, benjamí, aleví i infan-
til. I, en total, hi ha gairebé 500 
persones que practiquen l'atletis-
me al club.  nil artiaga

La Llagostense
no aixeca el vol
LA LLAGOSTA. La Unión Llagosten-
se encadena cinc derrotes conse-
cutives 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'empa-
tar. Amb aquest resultat, els lla-
gostencs 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. 

Nacional Catalana

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  tí-
tol 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 pri-
mera 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. 

ESCACS

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 jorna-
da de la Lliga Antonio Lázaro. Els 
paretans buscaran recuperar el 
sabor de la victòria, després d'en-
cadenar 6 derrotes seguides.  

HANDBOL

n.a.



dV, 22 març 2019 31



dV, 22 març 201932

MONTORNÈS. Un any més Montor-
nès tornarà a celebrar la Mostra 
de Curtmetratges que enguany 
suma la quarta edició. 

Fins al 3 de maig es poden pre-
sentar propostes per participar 
en els diferents concursos que 
planteja aquest certamen cinema-
togràfic. Els curts es projectaran 
el 25 de maig a l’Espai Cultural 
Montbarri.

Segons ha indicat l’Ajuntament 
del municipi, "aquest 2019 la te-
màtica principal de la mostra és 
igualtat i LGTBI”. Les obres han 
de ser inèdites, amb una durada 
màxima de 8 minuts i els joves hi 
poden participar de manera indi-
vidual o en un grup de màxim 4 
membres. En aquest cas les obres 
"han de servir per  sensibilitzar 
sobre temàtiques relacionades   

amb les discriminacions de les 
dones i els col·lectius LGTBI i la 
seva lluita per la igualtat, coe-
ducació, drets, violències mas-
clistes, conciliació, rols i estere-
otips, lgtbfòbia". 

A més d'aquesta categoria, n'hi 
haurà una d'addicional de temà-
tica lliure i una altra modalitat de 
miniclips de durada inferior a 30 
segons. En tots els casos, les per-

sones participants es distribuiran 
en dues modalitats. La primera 
d'elles estarà dedicada als adoles-
cent de 12 a 17 anys, mentre que 
la segona serà la modalitat jove en 
la que podran participar els ma-
jors de 17 anys. Cada obra quali-
ficada com a apta pel jurat rebrà 
un lot de productes relacionats 
amb el món del cinema. Al mateix 
temps, els curts participants a la 
temàtica d'igualtat també rebran 
un lot de productes feministes.

Els treballs s’han de presentar 
en format digital abans del 3 de 
maig a les 18 h, al Centre Juvenil 
Satèl·lit o a l’Oficina del Barri.

La Gala Crispeta d'Or
Les obres presentades es projec-
taran el dissabte 25 de maig a la 
Gala Crispeta d’Or. L’Espai Cultu-
ral Montbarri acollirà aquest es-
deveniment en el qual es reconei-
xerà el jovent que ha participat a 
la mostra amb l’estatueta Crispeta 
d’Or. 

La quarta Mostra de Curtme-
tratges és una proposta articula-
da per un grup de joves a través 
dels pressupostos participatius 
Kosmos, amb el departament de 
Joventut de l’Ajuntament. i

aj. montornÈs

ELS PREMIS Els guanyadors tindran lots relacionats amb el cinema o amb el feminisme

El feminisme arriba a la quarta 
mostra de curts de Montornès

MONTORNÈS. L'Espai Cultural 
Montbarri aixeca el teló de nou 
dissabte, de 18.30 a 20 h. En 
aquesta ocasió la iniciativa teatral 
acull l'obra Mare, pilar de família 
que representa una proposta es-
cènica que escapa als motlles.

D'entrada, l'obra són només 20 
minuts de representació. La resta 
del temps de funció està destinat 
al debat amb el públic. En aquesta 
obra de Forn de teatre Pa'tothom 
s'analitza el rol de la dona a la fun-
ció educativa i s'emmarca en el 
programa de celebració del dia de 
la dona el passat 8-M.

"La Núria pensa que el seu 
company no ajuda prou a les 
tasques de casa i està aclapa-
rada de feina. Però ell, sempre 
està pendent de què passa a 
casa. Quin és el problema?". 
Aquesta és la premissa d'una obra 
recomanada per a famílies amb 
infants d'entre 6 i 16 anys.

Les entrades, que es poden ad-
quirir a entrades.montornes.cat, 
són gratuïtes. i

ESPECTACLE

Una obra debat a 
Montbarri sobre 
el rol de les dones 
a l'educació 

CINEMA  ES TRACTA D'UN CONCURS IMPULSAT PER UN GRUP DE JOVES A TRAVÉS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

MONTORNÈS. La Unesco va decla-
rar el dia 21 de març el Dia Mun-
dial de la Poesia. Per celebrar-ho 
aquest divendres, de les 18 a les 
19 h, a la biblioteca de Montornès 
tindrà lloc una lectura de poemes 
amb les àvies del Casal de Cultura 
de Montornès Centre, i infants i 
joves participants en el programa 
Fem els deures.

A Montornès es llegiran poemes 
en català i castellà de la poetessa 
nord-americana Mary Oliver, re-
centment desapareguda. A més, 
cada any des de la ILC es tria un 
autor o autora a qui s’encarrega 
un poema que es traduirà al ma-
jor número possible d'idiomes. 
Aquest poema també serà llegit 
l’acte de Montornès. i

Commemoració del 
dia mundial de la 
poesia a Montornès

CULTURA

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 Cen-
tre de Recursos Pedagògics Va-
llès Oriental II de la Generalitat 
amb la col·laboració de l’Escola 
del Bosc, van participar una qua-
rentena d’alumnes de 15 escoles i 
instituts de la comarca. En el cer-
tamen, que pretenia fomentar el 
gust per la lectura entre els estu-

diants, hi van participar alumnes 
de diverses edats enquadrats en 
categories organitzades per cur-
sos. En la categoria Grumets ver-
mells (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 cate-
goria Timoners, en què participen 
alumnes de les aules d’acollida 

Alumnes de Mollet i Parets 
a la semifinal del concurs 
estatal de lectura en veu alta

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

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’Es-
cola 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 corsa-
ris (lectura col·lectiva de 3r i 4t 
d’ESO) va aconseguir passar a la 
semifinal el grup de Marina Gon-
zález, Maria Navarro i Eric Jimé-
nez, també de l’INS Gallecs. i l.o.

LITERATURA

El Lledoner projecta 'La Ladrona de Libros'
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.

Calma!, teatre per reflexionar
Guillem Albà es planta sol sobre l'escenari 
amb pocs elements escènics per fer  
reflexionar l'espectador. És la proposta de 
Calma!, i es podrà veure a les 20 h de dissabte 
a la Sala Polivalent de Montmeló.
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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 bi-
blioteca pròpia. "Teníem llibres 
a cada classe, però cap espai 
gran dedicat només a la lectu-
ra", afirma Anna Duñach, direc-
tora 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 in-
augurar 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", ex-
plica Duñach. És també un espai 
en el qual poder experimentar 
amb els llibres. "Hi hem dispo-
sat un petit espai en els quals 
els infants poden llegir només 

il·luminant-se amb una bom-
beta, per si volen llegir contes 
de por per exemple", diu la di-
rectora 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 inaugu-
ració va reunir unes 60 persones, 
moltes de les quals eren familiars. 
"Els pares i mares ens han aju-
dat 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 inau-
gurar dos espais més del centre. 
El primer una aula Montessori 
on els infants experimenten l'au-
toconeixement i l'espontaneïtat. 
"Els infants poden manipular 
materials i així aprenen d'una 
manera indirecta", diu Duñach 
que afegeix que aquesta aula tam-
bé 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 "experi-
menten amb els seus sentits".  

L'escola Joan 
Abelló estrena la 
seva biblioteca

EDUCACIÓ  UN PROJECTE D'AULES MODERN I DIFERENT

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 pri-
mera 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. 

escola joan abelló

NOU ESPAI  Els pares i mares han ajudat a muntar els mobles i a pintar 

PARETS. La companyia Genovesa 
portarà aquest diumenge a les 18 
h a Can Rajoler l'espectacle de ti-
telles Ulissa. L'obra presenta una 
versió del mite d'Ulisses completa-
ment readaptada per a infants de 
més de tres 3 anys en el qual Ulis-
sa, una noia divertida i valenta, un 
dia, en sortir de l'escola, emprèn 
un llarg viatge de retorn a casa.

El mite d'Ulisses 
per a infants a 
Can Rajoler

MOLLET. La 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 realitza-
ran 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.

Dos tastets de
circ a La Tramolla
de Mollet

MONTMELÓ. El popular conte del 
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 Mont-
meló, Adéu Peter Pan té un preu 
de 6 euros per als adults i de 3 eu-
ros per als més menuts. 

Peter Pan es 
converteix en 
titella a Montmeló

TITELLES ARTS ESCÈNIQUES TEATRE
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dissabte 23

diumenge 24

divendres 22

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, 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 1,2m2 24 km/h SE

DIMECRES, 20 16˚C 4˚C 12˚C - 31 km/h SSE

Aquest primer cap de 
setmana de primavera 
començarà així, primave-
ral, amb cel serè, fresca a 
primera hora i molt agra-
dable 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 algu-
nes estones de núvols alts 
i temperatures molt sem-
blants a les d’ahir.

ESTRENA DEL POPFOST 
AMB RUBÉN POZO I 
EL LICHI A SANT FOST

Divendres passat, dos pesos pesants de la música rock estatal van actuar a  
l'Auditori de l'Ateneu. Rubén Pozo, exmembre de Pereza, i El Lichi, de la Cabra  
Mecànica, es van donar cita per interpretar el seu projecte el projecte En Marcha. 
Aquest divendres, el reconegut saxofonista Big Dani Pérez serà l'encarregat  
de la segona sessió del festival PopFost a les 22.30 h al mateix emplaçament. 

víctor león

CONCERT  EL SAXOFONISTA BIG DANI PÉREZ SERÀ EL SEGON ARTISTA DEL FESTIVAL DE SANT FOST

LA LLAGOSTA. "La versió de Ti-
tanic sense premis Oscar". Així 
és com defineix Carlos Lupe, el 
director de Teatanic, aquest es-
pectacle, que diumenge es repre-
sentarà 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'es-
cenari, s'intenta reproduir de for-
ma absurda la història de la Kate 
i en Jack en el tràgic incident de 
l'enfonsament del Titànic. En to-
tal 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 fun-
ció", afegeix el director de Teata-
nic. "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

Una paròdia de 
'Titànic' sense 
Leo DiCaprio

COMÈDIA  LA COMPANYIA PICARO TEATRO PUJA ALS ESCENARIS

MOLLET DEL VALLÈS. Xamba Tea-
tre presenta aquest diumenge, a 
les 18 h, a la Sala Fiveller, l'obra 
Maror. Dirigida per Mònica Lucc-
hetti, la companyia defineix l'es-
pectacle 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

ARTS ESCÈNIQUES

Thriller teatral a 
la sala Fiveller
de Mollet

El Brunzit de Martorelles
confirma tres bandes més 
després de Mishima
MARTORELLES. Després de pre-
sentar Mishima com a grup que 
encapçalarà el cartell, el festival 
martorellenc Brunzit ha donat 
nous noms d'artistes convidats a 
l'esdeveniment que tindrà lloc el 
pròxim 27 d'abril a la masia de 
Can Carrencà.

La primera banda és Tayo. 
Aquest grup de Martorelles que 
assaja a Can Carrencà és conegut 
pel seu heavy metal dels 80.

En segon lloc, el Brunzit ha pre-
sentat Falciots Ninja, un grup for-

mat per sis barcelonins amb una 
proposta de música festiva eclèc-
tica que no fa fàstics al soul, el folk 
o els sons llatins, al pop o l'afro.

Per últim, el festival de Mar-
torelles ha presentat la primera 
banda femenina de l'esdeveni-
ment, encara que no serà l'última. 
Es tracta de les Pinpilinpussies 
un grup que ha estat definit per 
les revistes especialitzades en 
música com de "garage pop amb 
actitud post-punk". Pels que no 
estan avesats als tecnicismes mu-

sicals: música crua per ballar.
Encara queden alguns grups 

per confirmar que, segons l'orga-
nització del festival, aniran caient 
la pròxima setmana. A més a més, 

brunzit

FESTIVAL  TAYO, FALCIOTS NINJA I  PINPILINPUSSIES SÓN ELS GRUPS QUE PUJARAN A L'ESCENARI EL PROPER 27 D'ABRIL

GRUP FEMENÍ  Les Pinpilinpussies, un duet de nom impronunciable

des de dilluns les entrades per al 
festival ja estan a la venda per 8 
euros a la següent pàgina web: 
www.entrapolis.com/entrades/
festival-brunzit. i
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La plataforma de distribució de continguts audio-
visuals XALA!, un servei de la Xarxa Audiovisual 
Local (XAL), fa un pas més per adaptar-se a les no-
ves formes de consum. En aquesta eina hi trobareu 
continguts d’entreteniment de qualitat, fonamen-
talment 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 confi rmen que el consum de con-
tinguts 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 ve-
gada més la visualització de continguts serà sota 
demanda i per dispositius mòbils.

“XALA! és el Netfl ix de l’esport català. Una 
aposta ambiciosa i sense precedents de l’audio-

visual local per acos-
tar el nostre esport als 
públics amb una ex-
periència d’usuari ex-
cel·lent per a tots els 
dispositius i amb qua-
litat HD. I per només 
1,99€ al mes, amb 14 
dies de prova gratis”, 
detalla Miquel Herrada, director de l’Àrea de Tec-
nologia de La Xarxa de Comunicació Local.

“Volem que els afi cionats a l’esport català tin-
guin 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 espor-
tiva (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 mer-
cat”, afegeix.

Per a Herrada, “el món de les plataformes OTT 
ha obert un nou horitzó per als amants de l’es-
port: ha permès fer afl orar una enorme oferta de 

continguts audiovisuals que fi ns ara no tenien fi -
nestres de distribució, però que connecten amb 
comunitats de seguidors molt actives. La platafor-
ma XALA! és un gran pas de l’audiovisual local per 
adaptar-se a les noves maneres de consumir con-
tinguts en l’era digital”.

XALA!, a banda de les emissions esportives, tam-
bé 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.

XALA! La plataforma a demanda de 
continguts per xalar de l’esport català i més

GaudeiX al màXim
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Per a totes aquelles persones que 
s’atreveixen amb pizzes amb per-
sonalitat 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 ofe-
reix pizzes sense gluten per a per-
sones celíaques. Ningú té excusa 
per no tastar les pizzes artesanes 
d'aquesta pizzeria molletana!

Pizza Delicatessen
Amb vedella picada, formatge blau 
i crema de llet

LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

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

te

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
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