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La firma Inkemia 
treu al mercat un 
biocombustible 
pioner al món 

MEDI AMBIENT  ESTALVIA EL 70% DE LES EMISSIONS D’EFECTE HIVERNACLE  4ESPAI RURAL  LA CALÇOTADA DE GALLECS PROMOCIONA PRODUCTES PROPIS

AL FOC  Diumenge es van fer calçots de Gallecs per a uns 600 comensals  33

‘L’Abans’ vol recopilar 
unes 5.000 fotos antigues 
per fer una col·lecció 
sobre la història de Parets

ECONOMIA  16MEMÒRIA HISTÒRICA  12

L’Ajuntament de Parets 
posa en marxa un cens 
d’autònoms per facilitar 
la seva contractació

gerard magrinyà

Moren Margarita 
Rabasa i Andreu Basolí, 
de la nissaga de Derbi

CONTRAPUNT CREA LA XARXA DE DIARIS LOCALS SOM 2, 3 i Edit.

Pàg. 34 a 37
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Festes de 
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a la Llagosta
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EN PORTADA  

Ara som, per ser més

L’empresa editora Som Contrapunt compta actual-
ment amb els diaris AraGranollers, Contrapunt i Ara-
Vallès, que es convertiran en SomGranollers, Som-
Mollet i SomVallès, respectivament i amb els seus 
portals webs homònims. D’aquesta manera, l’editora 
no només unifica la marca dels seus productes perio-
dístics, sinó que també vol aprofundir en la que ha 
estat sempre la màxima de l’empresa: el periodisme 
de proximitat. Així, Som Contrapunt amplia la xarxa 
de corresponsals per arribar amb més intensitat a 
municipis que actualment ja cobria i que ara dispo-
saran de capçaleres pròpies amb els digitals SomPa-
rets.cat, SomMontornès.cat, SomlaLlagosta.cat, Som-
Montmeló.cat, SomSantfost.cat i SomMartorelles.cat.  
La xarxa de diaris Som de la comarca també sumarà 
una nova capçalera, SomlesFranqueses.cat. En total, 
una xarxa de deu publicacions digitals que pretenen 
ser el referent informatiu d’aquestes poblacions. 

A més, pel que fa les edicions en paper, a banda de 

Mollet –que inclourà també informació de Sant 
Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles– 
i Granollers, també veuran la llum setmanaris 
amb capçaleres i portades personalitzades 
a Parets, Montornès, la Llagosta i les Fran-
queses, una ampliació de capçaleres que 
comportarà un seguiment més exhaustiu de 
la informació de tots aquests municipis.

La cooperativa Som Contrapunt, amb 18 
anys de trajectòria i avalada per prestigio-
sos  premis –com el Tasis Torrent de premsa 
local i comarcal 2005 de la Diputació de Bar-
celona i l’Eugeni Xammar d’Òmnium– reforça 
així el seu projecte comunicatiu, líder al Vallès 
Oriental amb 28.000 exemplars setmanals de 
les edicions en paper (fins ara n’eren 24.000), 
sumats als 85.000 usuaris únics mensuals re-
gistrats en els digitals i més de 1.500 punts de 
distribució al territori. n

Després de gairebé 18 anys, Contrapunt fa un pas endavant per consolidar-se com a referent informatiu 
al Baix Vallès. Divendres, el setmanari Contrapunt es convertirà en SomMollet i també veuran la llum 
SomParets, SomMontornès i SomlaLlagosta, noves capçaleres en paper amb portades diferenciades. 
Alhora, es posaran en marxa deu diaris digitals locals, que oferiran puntualment la informació més desta-
cada de cadascun dels municipis que formen part d’aquesta nova xarxa de mitjans de proximitat.

10 capçaleres

en funcionament 

Contrapunt canvia de nom i impulsa noves capçaleres i deu diaris digitals locals
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EN PORTADA  

D’acord amb la vocació de servei de 
Som Contrapunt i la voluntat d’apropar 
la informació al màxim de lectors, els 
diaris Som estan preparats per  
adaptar-se a qualsevol dispositiu 
mòbil, a banda de la versió web 
estàndard i les edicions en paper. 

som al teu abast

forma part del grup cooperatiu català SOM, que treballa 
per a la construcció d’una indústria cultural i uns mitjans 

de comunicació forts, lliures i independents. Els seus companys de viatge són l’editorial Ara Llibres, 
la productora audiovisual Batabat, l’editora de revistes Sàpiens Publicacions, i l’empresa d’admi-
nistració i gestió Nova2003.

L’editora compta amb professionals amb més de 20 anys d’experiència i 
de cares noves que aporten un periodisme més fresc a la redacció. A més, 
la cartera de col·laboradors permet afegir més continguts de qualitat a les 
pàgines i webs que ofereix a tota la ciutadania.

som un equip

PART DE L’EQUIP DE TREBALLADORS I COL·LABORADORS  
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Jaume Ribell, Jaume Noró, 
Oriol Font, Paco Galán, Oriol Escura, Lluïsa Melillas, Xavier 
Solanas, Santi Montagud, Sergio Carrillo, Jordi Martí, Xavier 
Lloreda, Montse Eras, Trina Milan, Olga Riart, Felip Comas, Txell 
Parera, Anna Ansia, Gerard Magrinyà, Víctor León, Sílvia Vinyeta, 
Laura Ortiz i Ramon Torrents. 

gerard magrinyà

Apostem per la informació, apostem per la cultura...

DISTRIBUCIÓ ESPECIAL
als esdeveniments més importants

85.000 usuaris únics mensuals
registrats en els digitals

1.500 punts de distribució
ampliem la cobertura informativa

28.000 diaris cada setmana
amb informació personalitzada a cada poble

Tota la informació més rellevant dels municipis amb 
capçaleres pròpies i de la resta de pobles de la comarca es 
concentraran al web somvalles.cat.
D’altra banda, qui vulgui conèixer més de l’editora Som 
Contrapunt i del conjunt de publicacions que impulsa es 
podrà adreçar a diarisom.cat.
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VIA PÚBLICA

LA PLUJA OBLIGA A ENDARRERIR L’ASFALTATGE   
DEFINITIU DE LES OBRES DE CAN SUNYER A MARTORELLES 
L’Ajuntament de Martorelles ha ajornat l’inici dels treballs d’asfaltat definitiu al barri de 
Can Sunyer, que havien de començar a finals d’aquesta setmana. La previsió de pluja ha 
fet endarrerir l’actuació fins que el pronòstic meteorològic sigui favorable. S’asfaltaran 
els carrers de les fases 2 i 3 del projecte d’urbanització de Can Sunyer i el carrer Nou. 

MOLLET / PARETS. L’empresa Inke-
mia presentava dimecres a Parets 
el nou biocarburant avançat O·Bio 
en un vehicle dièsel estàndard. Es 
tracta d’un carburant que l’em-
presa molletana qualifica de soste-
nible i sense impactes negatius al 
medi ambient que, a més, serveix 
per a qualsevol vehicle dièsel.

Josep Surinach, responsable 
d’Inkemia Advanced BF, va ser 
l’encarregat de posar el combus-
tible al Seat Ateca de la flota de 
l’empresa i el primer a conduir 
un cotxe amb el biocarburant pre-
sentat. “Ha estat el primer cop al 
món que un vehicle ha rodat en 
carretera de forma comercial 
amb aquest tipus de combus-
tible”, afirmava Surinach, qui en 
la volta d’estrena va anar acom-
panyat de Nati Bayarri, subdirec-
tora del departament de química 
verda d’Inkemia i Carles Estévez, 
director científic d’Inkemia. De fet, 
cap dels passatgers va notar cap 
diferència en el funcionament del 
cotxe. “Notem les mateixes sen-
sacions i el mateix soroll; res ha 
canviat. És un biocarburant que 
s’ha dissenyat perquè res can-
viï, que es puguin fer servir els 
mateixos motors, els mateixos 
sistemes i que no calgui cap in-
fraestructura ni cap canvi espe-

MEDI AMBIENT  EL COMBUSTIBLE COMPORTA UNA REDUCCIÓ DE FUMS I L’ESTALVI DEL 70% DE LES EMISSIONS D’EFECTE HIVERNACLE RESPECTE AL DIÈSEL

Inkemia presenta un biocarburant 
per a vehicles dièsel pioner al món

cial, perquè serien barreres per 
a la implementació del produc-
te al mercat”, deia Estévez.

Entre les seves característi-
ques, destaquen la reducció de les 
emissions de fums, l’estalvi del 
70% de les emissions d’efecte hi-
vernacle respecte del dièsel con-
vencional, és el biocombustible 
oxigenat més estable que existeix 
i es pot comercialitzar a un preu 
assequible. Estévez assegurava 
que “el cost és dels més barats 

CARREGANT  Surinach, responsable d’Inkemia Advanced, omplia el dipòsit amb el biocarburant

que hi ha al mercat”.
Un altre aspecte important és el 

seu origen. L’O·Bio prové de resi-
dus i subproductes industrials i 
això evita l’impacte negatiu en el 
medi ambient. En aquesta mateixa 
línia ja treballa la Unió Europea i 
per això va prohibir que es pogués 
desforestar una selva tropical o 
desplaçar tribus indígenes, per 
exemple, per utilitzar aquelles ter-
res com a cultius agroenergètics.

La comercialització del carburant 

és un camí que tot just ara comença 
a fer Inkemia. A llarg termini, l’em-
presa vol arribar a tota la ciutada-
nia però per assolir aquest objectiu 
pretenen començar amb flotes pri-
vades, d’ajuntaments o d’empreses 
de transportistes, per fer el salt més 
tard a la distribució global.

Surinach explicava que el mo-
tiu principal pel qual s’ha emprat 
aquest carburant és el de respecte 
al medi ambient: “Estem parlant 
d’un combustible que ajuda a 

L’Ajuntament de Mollet ha incorporat 
dos vehicles elèctrics nous a la flota 
de vehicles dels serveis municipals. 
Es tracta de dos camions de petites 
dimensions que són especialment 
adequats per treballs a parcs i 
jardins, ja que no emeten gasos a 
l’atmosfera i són molt silenciosos. 
Els camions tenen una capacitat de 
càrrega de 1.000 kg i una potència 
elèctrica de 10Kw, així com bateries 
de liti de 12 KWh. Tots dos vehicles 
donaran servei a la brigada de parcs 
i jardins i substitueixen dos vehicles 
de característiques similars amb 
motor de gasolina que s’han donat de 
baixa. Amb aquestes incorporacions, 
l’Ajuntament ja compta amb quatre 
vehicles 100% elèctrics destinats 
a jardineria i vuit de neteja de parcs 
i places, i també dos busos híbrids 
d’un total de tres.

Segons fonts municipals, la 
intenció és substituir progressivament 
els vehicles de combustibles fòssils 
per vehicles elèctrics o híbrids.

VEHICLES ELÈCTRICS 
PER A LA BRIGADA DE 
JARDINS DE MOLLET

Sostenibles

resoldre els dos grans proble-
mes que tenim derivats de l’ús 
dels combustibles (el canvi cli-
màtic i la pol·lució a l’aire de 
les ciutats), i aquest és el pri-
mer combustible que realment 
els soluciona tots dos”, assegu-
rava. Aquest serà el tercer biocar-
burant que es comercialitzarà a 
nivell mundial. n  s.carrillo

s.c.
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes



DEFUNCIONS

Dimarts 6
Elias García García (Mollet)  78 anys
Dimecres 7
Ginés Cervantes Caparrós (Mollet)  55 anys
Francisco García Palazón (Mollet)  94 anys
Dissabte 10
Antonio Cortés Seguro (Mollet)             102 anys
Diumenge 11
Margarita Rabasa Negre (Mollet)  84 anys
Julio Chamorro Martos (Mollet)  93 anys
Agustín Solera Cercós (La Llagosta)  84 anys
Dilluns 12
Maria Fontanet Guasch (Montmeló)  90 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà 
i la Funerària Montserrat Truyols

FARMÀCIES DE TORN

MOLLET
16. martínez. Diputació, 9
17. morales. Ferrer i Guàrdia, 39
18. rovirosa c. Av. Rívoli, 23
19. rovirosa s. Berenguer III, 66
20. sánchez. Sant Ramon, 55
21. satorres. Av. Llibertat, 36
22. tugas. Plaça Catalunya, 1

SANT FOST
18. n. iglesias. c. Barcelona, 84

MARTORELLES
02 abril. c. holguera. c. Nou, 4

SANTA MARIA 
f. muñoz. c. López de Castro, 9

NAIXEMENTS

Divendres 9
Iris Iglesias Rivera (La Llagosta)

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

el consentiment dels pares per ser publicats)
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MOLLET / MARTORELLES. Marga-
rita Rabasa Negre, propietària 
i administradora de Bicicletes 
Rabasa-Derbi des del 1970, va 
morir diumenge a l’edat de 84 
anys. Rabasa Negre era la filla 
gran del fundador de l’em-
presa Rabasa Derbi, Simeó 
Rabasa, i germana d’Andreu 
Rabasa, hereu de la divisió de 
motocicletes de Derbi. 

Margarita Rabasa era ex-
perta en el disseny de bicicle-
tes –BMX, Panther o Traislim, 
entre d’altres– i durant més 
de 25 anys va ser l’adminis-
tradora d’una de les empre-
ses més importants del Baix 
Vallès, Bicicletes Rabasa, una 
empresa creada el 1970 quan 
Derbi (acrònim de Derivados 
de la Bicicleta) es va escindir en 
dos: motos i bicicletes. La pro-

OBITUARIS  VA SER ADMINISTRADORA D’UNA DE LES PRINCIPALS FIRMES DE BICICLETES DEL PAÍS

Margarita Rabasa, de Bicicletes 
Rabasa Derbi, mor als 84 anys

clamar-se repetidament cam-
piones mundials de trialsin. 
També durant anys l’empresa 
va estar a l’avanguarda en la 
producció d’aquests vehicles 
i va ser capdavantera en la 
transformació permanent de 
les bicicletes pel que fa a dis-
seny, materials i acabats entre 
d’altres.

Del 1970 al 1996, any en què 
l’empresa va tancar les portes, 
van arribar a produir-se al po-
lígon molletà prop de dos mi-
lions de bicicletes. 

L’any 2011, l’empresari 
Albert Adami Rabasa, fill de 
la Margarita, va reprendre la 
comercialització de bicicletes 

Rabasa. L’empresa té ara el nom 
comercial Rabasa Cycle i se cen-
tra en la producció de bicicleta 
utilitària. n

ducció de Bicicletes Rabasa va 
establir-se llavors al polígon Can 
Prat de Mollet, i durant anys les 
bicicletes Rabasa-Derbi van pro-

arxiu

MARGARITA RABASA  Als anys 80

MOLLET. Diumenge moria, a l’edat 
de 88 anys, l’expilot de motos i 
empresari fill de Mollet Andreu 
Basolí Rabasa, nebot de Simeó 
Rabasa i cosí de Margarita Raba-
sa, qui també va morir diumenge 
als 84 anys. Basolí va ser campió 
d’Espanya de motocròs, enduro 
i ral·lis en moto i durant anys va 
ser propietari de les botigues del 
Grup Basolí.

Després d’un període en què 
va treballar a Bicicletes Rabasa, 
l’empresa del seu oncle i funda-
dor de Derbi, a mitjans dels anys 
50 va traslladar-se a Granollers, 
on va obrir una botiga de bicicle-

Mor el pilot Andreu Basolí als 88 anys
Grup Basolí i que va arribar a te-
nir diverses botigues en diverses 
poblacions catalanes, com Barce-
lona, Sabadell, Girona i Mataró. 

Andreu Basolí també va ser un 
dels pioners del motocròs a l’es-
tat espanyol; va guanyar dues 
vegades el campionat d’Espanya, 
els anys 1959 i 1960; un cop el 
campionat d’enduro (1959) i dos 
cops més el campionat de ral·lis 
en moto (1957-1958). També va 
participar en curses com les 24 
Hores de Montjuïc i va pilotar 
automòbils en diversos ral·lis i 
competicions, com el Campionat 
d’Espanya de Ral·lis. n

arxiu

ANDREU BASOLÍ RABASA

tes, motocicletes i complements, 
el que posteriorment seria el 

La Murga lliura per 
a recerca a la Vall 
d’Hebron 1.308 €
La Murga, de la Llagosta, ha 
lliurat a l’Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron 
un xec amb els diners recollits 
durant la campanya Junts per 
l’ELA que es va portar a terme 
al municipi durant la Fira de 
Tardor, el 21 i 22 d’octubre. 
La donació, de 1.308,17 euros, 
anirà destinada a la unitat neu-
romuscular de l’hospital.

SOLIDARITAT

Segon sopar
solidari de Mollet 
contra el càncer
L’entitat Mollet contra el càn-
cer celebra aquest divendres al 
Mercat Vell (21.30 h) el seu se-
gon sopar solidari per recaptar 
diners que destinarà al Pediatric 
Cancer Center de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona. Una 
hora abans del sopar comen-
çarà la festa, que inclourà un 
espectacle de màgia. Els tiquets 
per al sopar ja estan exhaurits.

SALUT

La Germandat 
de Parets celebra 
la seva refundació
La Germandat, l’entitat reno-
vada sorgida de la Unió de Ger-
mandats de Parets, celebrarà 
dissabte, a partir de les 10.30 h 
a la plaça Dr. Trueta, una festa 
per donar a conèixer les nove-
tats de la nova etapa, que in-
clouen, entre d’altres, el canvi 
de nom de l’entitat. La jornada 
comptarà amb una xocolatada i 
l’actuació dels Manyacs.

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

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

BAIX VALLÈS. Els Mossos d’Esqua-
dra encara investiguen la desapa-
rició de la Mercedes, la veïna del 
barri de Santa Rosa de Mollet que 
va desaparèixer fa vuit mesos i de 
la qual encara no se n’ha trobat 
cap rastre. La seva és una de les 
178 desaparicions denunciades 
al Vallès Oriental l’any passat.

La família de Mercedes va de-
nunciar-ne la desaparició l’1 de 
juliol de 2017, i des d’aleshores 
els Mossos l’han estat cercant 
sense èxit. La dona, amb proble-

SUCCESSOS  ELS MOSSOS D’ESQUADRA ENCARA BUSQUEN LA VEÏNA DE MOLLET QUE VA DESAPARÈIXER FA MÉS DE VUIT MESOS

Els Mossos van rebre 178 
denúncies per desaparacions al 
Vallès Oriental durant el 2017

arxiu

MERCEDES  Continua en recerca

MOLLET. Els Bombers de la Genera-
litat van sufocar, la nit de dimecres, 
un conat d’incendi a la torradora 
de l’empresa Marcilla del polígon 
Can Prat de Mollet, un foc que no 
va provocar ferits. El cos va rebre 
l’avís a les 20.41 h i van actuar-hi 
fins a sis dotacions de Bombers, a 
més de cossos policials i serveis 
d’emergència sanitària. El conat 
d’incendi es va produir al forn on 
es torra el cafè, una sitja on s’ha-
vien generat brases que havien 
de ser sufocades. Els Bombers van 
refredar el forn tirant-hi aigua i 
posteriorment van buidar-lo. En 
total es van extreure uns 300 qui-
los de cafè. Cap a les 22 h el foc es 
va donar per extingit. n

Crema la torradora 
de l’empresa
cafetera Marcilla

INCIDENT SENSE FERITS

mes de mobilitat i visió, tenia 70 
anys en el moment de la denún-
cia. Aquest és un dels quatre ca-
sos actualment oberts i que la 
Unitat Central de Persones Desa-
paregudes dels Mossos encara in-
vestiga. Els altres tres són el d’un 
home que es va trobar decapitat a 
Begur (2012) i dues persones en-
cara desaparegudes a Barcelona 
(2014) i Sabadell (2015).

Els Mossos han fet balanç de 
les denúncies de desaparicions 
del 2017 amb motiu del Dia In-

ternacional dels Desapareguts (9 
de març). Al conjunt del Vallès 
Oriental van ser 178, que for-
men part de les 860 registrades 
a la Regió Policial Metropolitana 
Nord, amb seu a Granollers i que 
inclou les àrees bàsiques policials 
del Vallès Oriental i Occidental, 
Barcelonès Nord i Maresme. De 
tots aquests casos, el 94% es van 
resoldre abans d’un mes i el 98% 
dels desapareguts van ser localit-
zats en menys d’un any. Pel que 
fa a les persones que van tornar a 
casa voluntàriament, el 72% van 
fer-ho els primers quatre dies i el 
86% durant la primera setmana.

Segons les dades dels Mossos, 
el 41% de les persones desapare-
gudes eren dones; el 38% menors 
d’edat –6 de cada 10 eren noies– i 
només el 6% eren majors de 65 
anys, més de la meitat dels quals 
amb una malaltia mental (63%). n

Controls policials per
evitar distraccions al volant
MOLLET / MARTORELLES. La Policia 
Municipal de Mollet està duent a 
terme aquesta setmana una cam-
panya coordinada arreu de Cata-
lunya de control i vigilància cen-
trada en les distraccions al volant, 
especialment pel que fa a l’ús del 
telèfon mòbil, per garantir la segu-
retat de tots els usuaris de la via. 
La campanya dóna alguns consells 
als conductors de com mantenir la 
posició adequada al volant i de les 
accions que no estan permeses 
mentre es condueix, com portar 
auriculars o manipular disposi-
tius mòbils. La Policia ha dema-

nat que “no es doni informació 
ni es comparteixi a la xarxes 
socials ni fotos ni la ubicació 
dels controls preventius poli-
cials”. Per la seva banda, també 
la Policia Local de Martorelles ha 
dut a terme controls preventius 
aquesta setmana en col·laboració 
amb els Mossos d’Esquadra. Com 
és habitual en aquests tipus de 
campanyes sobre seguretat viària, 
els cossos policials compartiran 
els resultats amb el Servei Català 
de Trànsit per confeccionar una 
mostra estadística i donar visibili-
tat pública a les conclusions. n

policia martorelles

VIGILÀNCIA  Mossos i Policia Local fent controls a Martorelles
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VOLS APRENDRE L’OFICI DE 
TÈCNIC EN CLIMATITZACIÓ?
SI CERQUES UN TREBALL TEMPORAL, AQUEST ANUNCI NO ÉS PER A TU

SI VOLS PREPARAR-TE PER UN FUTUR AQUEST ÉS EL TEU LLOC.

REQUISITS MÍNIMS: 
• GRAU MITJÀ 
• MENOR DE 30 ANYS TELÈFON 93 579 73 60

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la 
Llagosta ha dut a terme durant 
aquesta setmana un seguit d’actu-
acions a la via pública per millorar 
la senyalització viària. S’han re-
pintat alguns passos de vianants, 
creat noves places d’aparcament 
per a motocicletes i millorat la 
senyalització horitzontal en algun 
carrer. Els passos de vianants que 
s’han repintat estan situats als car-
rers Vic, Barcelona, Girona i l’Esta-
ció –a l’altura de l’Ajuntament–. 

Al polígon industrial s’ha renovat 
la senyalització horitzontal dels 
stops que hi ha als carrers Barce-
lona i Ferran per incorporar-se al 
carrer Vic. A més, l’actuació tam-
bé comporta la creació de noves 
zones d’aparcament per a motos 
als carrers Brutau, a l’altura del 
carrer de Sant Josep, i Progrés, 
abans d’arribar a Primer de Maig. 
L’empresa encarregada d’executar 
els treballs és Tràfic i Serveis i el 
pressupost és de 2.353,81 euros. n

Nova senyalització viària

VIA PÚBLICA  TAMBÉ S’HAN CREAT NOVES PLACES PER A MOTOS

Les Vinyes Altes 
i camí de Mogoda, 
nous carrers
MOLLET. La comissió del nomen-
clàtor de Mollet, encarregada, 
entre d’altres, de posar nom als 
carrers de la ciutat, ha proposat 
batejar dos nous vials de la zona 
de la Farinera. Les denominacions 
proposades són Les Vinyes Altes 
i camí de Mogoda, dos noms amb 
referències geogràfiques relacio-
nades amb l’espai de la Farinera, a 
tocar dels Pinetons i proper a San-
ta Perpètua de Mogoda. Es preveu 
que els noms s’aprovin per ple.

Nous treballs 
d’enjardinament 
a Sant Fost
SANT FOST. Després que l’Ajunta-
ment hagi encarregat actuacions 
per enjardinar diversos espais del 
municipi, entre els quals al carrer 
Albinyana i l’avinguda Prat de la 
Riba, aquests dies s’ha treballat 
per fer un nou mur i enjardina-
ment a les illes d’accés a la urba-
nització de l’avinguda Mauri i el 
carrer Severo Ochoa. També s’han 
eliminat dues illetes que fins ara 
separaven els carrils a les dues 
entrades a la urbanització.

aj. la llagosta

ACTUACIÓ  Divendres començaven els treballs a la via pública

SERVEIS  VEÏNS DE TRES BLOCS DEL CARRER GIRONA NO HAN TINGUT ACCÉS A L’AIGUA CALENTA

Unes 60 famílies de Mollet, 
sense gas durant cinc dies
MOLLET. Divendres de la setmana 
passada va produir-se una fuita 
de gas en una instal·lació recep-
tora comunitària (IRC) que va 
provocar el tall del servei de gas 
en almenys tres blocs de pisos del 
carrer Girona (22, 23 i 24) de Mo-
llet, segons denunciava un dels 
veïns afectats, i unes 60 famílies 
no van tenir accés al servei fins 

dimarts al vespre. Gas Natural ha 
confirmat el problema, però s’ex-
culpa de responsabilitats. Segons 
assegura la companyia, “l’IRC és 
una instal·lació que pertany 
a la comunitat de veïns i, per 
tant, són els veïns qui havien 
de contractar tècnics aliens per 
solucionar la fuita”. Així ho van 
fer divendres, però fins dilluns no 

van anar a arreglar-ho. Posterior-
ment, abans de la reobertura, tèc-
nics de Gas Natural van revisar la 
instal·lació i van trobar “defectes 
al regulador i en alguns trams 
de l’IRC”, motiu pel qual no es 
va activar el servei fins dimarts 
al vespre, després que els tècnics 
contractats pels veïns fessin de 
nou totes les comprovacions per-
tinents. Durant tot aquest perío-
de, de divendres a dimarts, unes 
60 famílies van estar sense gas, és 
a dir, sense calefacció, sense ai-
gua calenta i gas a la cuina. n
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Les persones que tinguin béns 
a l’estranger l’import del qual 
superin els 50.000 euros, estan 
obligades a informar dels matei-
xos a l’Agència Tributària, la qual 
cosa es durà a terme a través del 
denominat model 720.  
Cal assenyalar que aquesta obli-
gació d’informar s’estén no només 
als comptes bancaris, sinó a qual-
sevol actiu, valor, immoble i dret a 
31 de desembre de cada any. 
Per tant, el termini de presentació 
és de l’1 de gener fins al 31 de 
març de l’any següent al que es re-
fereix la informació a subministrar, 
per la qual cosa la referida al 2017 
es pot presentar fins al 31 de març 
de 2018. 
Finalment, hem d’assenyalar que 
la no presentació (o presentació 
incompleta o inexacta) d’aquest 
model 720, té la consideració 
d’infracció tributària molt greu 
de la qual poden derivar impor-
tants perjudicis per les persones 
obligades. Així, cal destacar que 
s’estableixen importants multes, i 
a més podria recaure en l’obligat 
una sanció específica del 150% de 
la quota resultant de regularitzar 
guanys patrimonials no justifica-
des (de la Renda o Impost de So-
cietats).

Salvador Xicola Riulas
Assessor fiscal

fiscal@asemax.org

La declaració 
informativa sobre 
béns i drets 
a l’estranger

CONSULTORI

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

CONVIVÈNCIA  LA COLLA DE MORATS ORGANITZAVA DISSABTE LES PRIMERES JORNADES FEMINISTES A LA CIUTAT

mollet feminista

CERCAVILA  El col·lectiu va portar el seu missatge al carrer

marc barrio

GEGANTES FEMINISTES  La Guillema i la Mariona, amb llaç groc

MOLLET / BAIX VALLÈS. En el marc 
del 8 de març es va donar a conèi-
xer el col·lectiu Mollet Feminista, 
una agrupació social de base per 
“fer de canal comunicatiu entre 
la plataforma de la vaga femi-
nista a Catalunya i Mollet del 
Vallès, per tal de formar un nu-
cli organitzatiu a escala local”, 
expliquen des del col·lectiu.

Mollet Feminista, que es des-
marca del discurs institucional, va 
llegir un manifest que va remarcar 
“la necessitat d’una lluita activa 
per la transformació social i la 
condemna del sistema patriar-
cal capitalista extremadament 
violent”. Alhora, va reivindicar la 
construcció “d’una societat amb 
plens drets socials i una vida 
digna per qualsevol persona, 
sense condicionaments de gène-
re, sexualitat, raça o classe soci-
al, i que posicioni la vida al cen-
tre en interdependència amb el 
planeta”. Després de la lectura del 
manifest, Mollet Feminista va ini-
ciar una cercavila que va aplegar 
al voltant de mil persones, segons 
l’organització. El recorregut va fi-
nalitzar a Can Mulà, on els homes 

Neix el col·lectiu Mollet Feminista

PARETS I LA LLAGOSTA CELEBREN 
ELS RESPECTIUS SOPARS DE DONES
n Unes 140 dones van participar dissabte a la Nit de les Dones que va 
organitzar al Centre Cultural de la Llagosta Veus de Dona, un col·lectiu que 
també celebrava el seu desè aniversari d’activitat al municipi. L’activitat 
formava part del programa d’activitats del Dia Internacional de les Dones, 
que ha elaborat l’Ajuntament de la Llagosta amb la col·laboració d’entitats.
D’altra banda, aquest divendres serà el torn del sopar de dones de Parets, 
que es farà a les 21 h a la Sala Basart. El sopar consistirà en plats que portin 
les mateixes participants i, havent sopat, hi haurà una actuació a càrrec 
de Solubles Teresa, amb l’espectacle Dones, donetes, donotes, un cabaret 
d’humor crític i feminista. 

El Centre d’Informació i Recerca per 
a Dones (CIRD) de la Llagosta, situat 
a l’Espai d’Igualtat de Can Pelegrí, 
ampliarà l’horari d’atenció psicològica 
de 24 a 32 hores mensuals. Així ho 
aprovava la setmana passada la junta 
de govern local de la Llagosta coincidint 
amb el 10è aniversari del servei 
i la celebració del Dia de la Dona.

EL CIRD LA LLAGOSTA 
AMPLIA L’HORARI

Serveis a la dona

van fer-se càrrec de les cures du-
rant tot el matí, formant un baby 
block i preparant el dinar popular. 
“Els homes van assumir les tas-
ques de cures portant-les a l’es-
pai públic, per tal de visibilitzar 
la importància vital que aques-
tes representen i exigir-ne la de-
mocratització entre sexes”. 

Les activitats feministes van 
continuar el cap de setmana amb 
les jornades organitzades per Mo-
rats amb cercavila, concerts i un 
dinar popular, entre d’altres. n
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SANT FOST. L’Ajuntament de Sant 
Fost ha fet un balanç de la par-
tida dels pressupostos de 2017. 
de 10.000 euros, destinada al pla 
de xoc d’esterilització de gats de 
carrer. Concretament, es prete-
nia crear colònies controlades de 
gats, i durant tot l’any passat se’n 
van crear cinc, que es van afegir 
a la que ja hi havia anteriorment.

Els animals d’aquestes sis colò-
nies disposen d’un cuidador que 
els alimenta i vetlla pel seu benes-
tar. L’acció es fa coordinadament 
entre l’Ajuntament i les dues as-
sociacions animalistes del mu-
nicipi: ADA (Associació Defensa 
Animal) i ADYLA (Associació en 
Defensa i Llibertat Animal).

Durant el 2017, a més de les 
cinc colònies creades i que estan 
distribuïdes per diferents zones 
del poble, es van esterilitzar 43 
gates i 30 gats. La xifra de gates 
esterilitzades és molt rellevant 
si es té en compte que cadascuna 
d’elles té de mitjana una desena 
de cadells cada any. 

SALUT  L’AJUNTAMENT VA DESTINAR 10.000 EUROS L’ANY PASSAT A L’ESTERILITZACIÓ DE GATS

A Sant Fost ja hi ha sis
colònies de gats controlades

important que els propietaris de 
gats i gates també els tinguin es-
terilitzats. Enguany es destinarà 
una quantitat similar de diners 
per al control de gats. 

De fet, segons l’Ajuntament, l’úl-
tim any ja ha baixat el nombre de 
queixes dels santfostencs pel que 
fa a la presència de gats de carrer. n 

Com a tret característic, els 
gats i gates de carrer esterilitzats 
tenen una marca a l’orella que 
així ho assenyala. D’altra banda, 
l’Ajuntament ja insistia, quan va 
anunciar la partida del pla de xoc 
d’esterilització de gats, que per 
poder optimitzar aquesta tasca 
de control de les colònies és molt 

arxiu

GATS DE CARRER  ADA i ADYLA han estat imprescindibles

Mollet celebra
diumenge el ple del 
Consell dels Infants
MOLLET. Aquest diumenge (12 h)
se celebrarà, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, el ple del Consell 
dels Infants de Mollet (CIM), un 
consell que enguany ha treballat 
els drets i deures dels infants amb 
el Síndic Personer, Lluís Martínez 
Camps, en diversos centres cívics 
de la ciutat. En aquestes sessions 
hi han participat els 700 alum-
nes de 5è i 6è de primària de tots 
centres públics i concertats de 
Mollet, a més de l’Escola d’Educa-
ció Especial Can Vila, que formen 
part del consell. La missió del CIM 
d’enguany és donar a conèixer la 
figura del Síndic Personer coinci-
dint amb la commemoració dels 
15 anys de la seva recuperació.

PARTICIPACIÓ

Càritas reobre la 
botiga de roba amb 
espais renovats
MOLLET. La botiga de roba de se-
gona mà La Teixidora, al carrer de 
l’Església, 21, que depèn de Càritas, 
ha reobert les portes després d’un 
període d’obres per renovar el lo-
cal. Si la botiga disposava fins ara 
d’un magatzem posterior on els vo-
luntaris de l’entitat condicionaven 
la roba per posar-la a la venda, ara 
aquest espai és més reduït i es limi-
ta al tractament directe de roba in-
fantil, mentre que l’espai destinat a 
venda és més ampli i compta amb 
un apartat per a sabates. La botiga 
també ha ampliat l’horari d’ober-
tura i ha incorporat una persona 
del projecte d’inserció laboral amb 
persones d’exclusió social per fer-
se càrrec de l’establiment.

SOLIDARITAT
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MOLLET. La Creu Roja a Mollet del 
Vallès-Baix Vallès organitza per 
segon any consecutiu una forma-
ció adreçada a joves d’entre 14 i 17 
anys interessats en l’àmbit educa-
tiu del lleure. El curs es farà dilluns 
26 de març de 9 a 13 h; dimarts 
27 i dimecres 28 de 9 a 14.30 h i 
dijous 29 de 9 a 14 h. Els joves in-
teressats poden fer la inscripció al 
web www.cruzroja.es/formación 
i també trucant al 93 544 53 56 o 
visitant la seu de Creu Roja a Mo-
llet (plaça Enric Rosés, 5), davant 
de l’ambulatori de Can Pantiquet.

MOLLET. La Marineta acull dijous 
22 de març la xerrada El dret humà 
a l’aigua, amb motiu del Dia Mun-
dial de l’Aigua. L’acte, organitzat 
per la Taula de l’Aigua de Mollet, 
tractarà sobre l’aigua com a dret 
humà i com la falta d’accés a l’aigua 
o la seva mala qualitat comporten 
greus malalties. A l’acte hi inter-
vindran Maria Campuzano, porta-
veu de l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica d’àmbit català; Antoni 
Barbarà, metge i membre de la 
Marea Blanca, i Pol Ansó, portaveu 
de l’Associació de Veïns de Gallecs.

MOLLET. L’Escola Sant Gervasi 
ha estat una de les dotze prime-
res escoles de Catalunya a rebre 
el Segell d’Innovació Educativa 
SMART impulsat per la Fundació 
Tr@ms i validat per la Universi-
tat Oberta de Catalunya. El segell 
identifica les escoles que situen 
els procediments innovadors en 
el seu projecte pedagògic amb la 
intenció d’assolir l’excel·lència 
en la formació dels seus alumnes. 
Les escoles SMART són escoles 
obertes al seu entorn i col·labo-
ren activament amb les famílies.  

PARETS DEL VALLÈS. El projecte 
L’Abans (de l’editorial Efadós SL), 
que recull fotografies històriques 
del passat dels pobles de Catalu-
nya i les Illes Balears, ha arribat a 
Parets. Però per tirar-lo endavant 
es necessita que els veïns cedei-
xin fotografies fetes al municipi 
entre l’any 1891 i el 1976. Des-
prés d’una primera cerca d’imat-
ges realitzada per l’autor, Josep 
Maria Tarrés, i el documentalista 
Jaume Anfruns, i la incorporació 
d’imatges de l’arxiu municipal, el 
projecte ja compta amb un miler 
de fotografies. Però el coordina-
dor de la col·lecció L’Abans, Jau-
me Alcázar, calcula que podrien 
arribar a les 5.000. Totes aques-
tes han d’anar sortint dels àlbums 
familiars dels veïns paretans.

Tarrés assegura que “qualse-
vol fotografia és una base d’in-
formació; la història no la fan 

les elits, la fem entre tots”. An-
fruns destaca el valor a les imat-
ges, tot i que la gent pugui pensar 
que no en tenen: “Potser tenen 
una fotografia en la qual hi ha 
el pare quan es va casar, però 
al darrere hi ha un edifici que 
ja no existeix”, diu.

L’àlbum es publicarà en fasci-
cles, el primer dels quals estarà 
disponible a l’octubre, i a partir 
d’aquell moment cada setmana es 
posarà a la venda un nou fascicle 
fins a un total de 52. El fet de no 
vendre l’àlbum sencer, a més de 
perquè té grans dimensions, és 
per dos motius: primer, perquè 
l’experiència dels 120 volums que 
ja han realitzat en altres munici-
pis confirma que “en sortir pro-
gressivament, més gent cedeix 
fotografies familiars per enri-
quir el llibre”, diuen. Segon, per-
què en vendre llibrets més prims, 

MEMÒRIA HISTÒRICA  L’EDITORIAL EFADÓS DEMANA LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA PER ACONSEGUIR IMATGES D’ENTRE ELS ANYS 1891 I 1976

La col·lecció ‘L’Abans’
vol recopilar 5.000 fotos 
antigues de veïns de Parets

es facilita que setmanalment, a 
més de mirar les fotos, es llegeixin 
els textos que les acompanyen. 
D’aquesta manera, el llibre, que 
està format per set capítols, quan 
surti al mercat només tindrà aca-
bat el primer. 

Servei per fer història
L’autor, Josep Maria Tarrés, va 
assegurar que “no és un treball 
pròpiament d’història, ni pre-
tén ser-ho, sinó que és molt mi-
llor encara: és un recull gràfic”. 
És a dir, “és una eina molt po-
tent per després reinterpretar 
el passat i per donar peu que 
les noves generacions tinguin 
al seu abast una sèrie de ma-
terials que puguin ser útils per 

reconstruir el que ha estat la 
història del nostre passat”.

De fet, allò que pot sorprendre 
d’aquestes imatges antigues (to-
tes en blanc i negre), “no és més 
que la quotidianitat de la gent 
que ens ha precedit”, apunta 
Tarrés: festes tradicionals (mol-
tes de caràcter religiós), tasques 
ordinàries, practicar esport, ba-
llar a l’envelat, canvis urbanístics, 

etc. “Són aspectes que proba-
blement ningú no ha valorat ex-
cessivament a casa seva perquè 
les ha vist molt en clau familiar, 
però que quan es veuen un al 
costat de l’altre donen una visió 
global”, diu l’autor. Tarrés consi-
dera que cada foto esdevé “una 
eina imprescindible per poder 
fer la interpretació històrica 
després”, conclou. n  s.carrillo

l’abans

GITANES  Les imatges de folklore i festes són molt presents

Creu Roja ofereix un 
curs de premonitors 
de lleure infantil

Xerrada a Mollet 
sobre l’aigua 
com a dret humà 

El Sant Gervasi rep 
un segell d’innovació 
educativa
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POLÍTICA  L’EQUIP DE GOVERN ADMET L’ERROR I ASSEGURA QUE LA DIPUTACIÓ ESTUDIA EL CAS

MOLLET DEL VALLÈS. El grup mu-
nicipal de Canviem Mollet ha de-
nunciat aquesta setmana, a tra-
vés de les xarxes socials, el que 
consideren un problema “molt 
preocupant” en relació amb la 
modificació de l’ordenança de 
l’IBI aprovada pel ple municipal 
al gener i que hauria de suposar 
la congelació del rebut per als ve-
ïns de Mollet per al 2018. 

Després que el govern de l’Es-
tat fes públic el 30 de desembre 
el coeficient d’actualització del 
valor cadastral per al 2018, el ple 
municipal de Mollet va aprovar, 

Canviem denuncia que els 
tràmits per congelar l’IBI 
s’han fet fora de termini

en un ple extraordinari l’11 de 
gener, una modificació de l’orde-
nança municipal que regula l’im-
post de béns immobles (IBI) per 
tal que els veïns de Mollet no pa-
tissin aquest any cap pujada en el 
rebut de l’IBI. 

Segons apunten fonts de Can-
viem, però, l’aprovació de la con-
gelació de l’IBI hauria d’haver-se 
publicat al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) abans de l’1 de 
març perquè fos efectiva, mentre 
que la mesura està publicada amb 
data del 7 de març. “La documen-
tació no s’ha tramitat amb la ur-

a.l.

REIVINDICACIÓ  Unes 50 persones van mobilitzar-se divendres

gència que hagués calgut; ara 
caldrà veure quines implicaci-
ons pot tenir això, però intuïm 
que el problema és greu”, apun-
ta el regidor Francisco Sancho.

La Diputació estudia el cas
Fonts de l’equip de govern, per 
la seva banda, asseguren que 
han consultat amb la Diputació 
de Barcelona quines implicaci-
ons pot tenir el cas per mirar de 
trobar la millor solució. “Hem 
exposat el cas a la Diputació i 
ens han demanat uns dies per 
analitzar la situació i les possi-
bles conseqüències”, diu Mireia 
Dionisio, primera tinenta d’alcal-
de, qui confia tenir una resposta 
i més informació la setmana que 
ve. “Segons les implicacions ju-
rídiques que tingui el cas cal-
drà fer un tràmit o un altre per 
resoldre-ho”, assegura. n

Banderes a mig
pal per les víctimes 
del terrorisme
MOLLET. Les banderes institucio-
nals de l’Ajuntament de Mollet van 
onejar a mig pal diumenge, 11 de 
març, amb motiu del Dia Europeu 
de les Víctimes del Terrorisme. El 
portaveu de Cs a l’Ajuntament de 
Mollet, Francisco Muñoz, recor-
da que la iniciativa sorgeix d’una 
moció de Ciutadans aprovada per 
unanimitat l’abril del 2016, i s’ha 
mostrat satisfet perquè “l’equip 
de govern dóna compliment a 
la moció presentada pel nostre 
grup municipal”.

Canviem vol que 
l’Ajuntament fomenti 
l’escola pública
MOLLET. Canviem Mollet ha dema-
nat que l’Ajuntament promocioni 
l’escola pública en el marc de les 
preinscripcions escolars que co-
mençaran a l’abril. El grup recorda 
que és competència municipal el 
manteniment dels centres escolars 
i en aquest sentit ha instat el con-
sistori a tenir un paper “actiu, de 
foment” per garantir els recursos 
suficients a les escoles de la ciutat 
i que promocioni l’escola pública, 
“garant de la no segregació i de 
la igualtat d’oportunitats”.

MARTORELLES. L’Ajuntament de Martorelles ha realitzat un vídeo expli-
catiu del pressupost municipal amb el títol La fórmula + fàcil d’enten-
dre’l!, una peça editada amb un vocabulari planer i entenedor al qual 
es pot accedir des del web municipal. La iniciativa neix a proposta de la 
comissió de transparència municipal, formada per tots els grups polítics 
amb representació al consistori.

MOLLET / LA LLAGOSTA. Desenes de 
persones, la majoria pensionistes, 
es concentraven divendres 9 i di-
jous 16 de març davant la Treso-
reria General de la Seguretat Social 
de Mollet convocats per la Comissió 
de Jubilats i Pensionistes per pro-
testar per l’escàs augment anual 
de les pensions, del 0,25%, i exigir 
al govern de l’Estat unes pensions 
dignes. La comissió considera que 
el sistema de pensions és sosteni-
ble i que “la insignificant pujada 
de les pensions és una estafa”. 
Per això reclama al govern de l’Es-
tat que les pensions s’actualitzin 
d’acord amb el cost de la vida. L’en-
titat s’ha proposat concentrar-se 
cada dijous a les 11 h davant l’ofici-
na de la Seguretat Social per reivin-
dicar el dret de les persones grans 

Els pensionistes, concentrats 
davant la Seguretat Social

a percebre unes pensions “justes i 
dignes que s’adeqüin al cost de 
la vida i que no suposin perdre 
poder adquisitiu any rere any”.

Xerrada a la Llagosta
La seu del PSC de la Llagosta es va 
omplir dimarts durant l’assem-
blea oberta sobre pensions dignes 
organitzada pel partit. Raúl More-
no, diputat del PSC al Parlament, 
va exposar el model dels socia-
listes per garantir el sistema de 
pensions. “Proposem assegurar 
les pensions via impostos, re-
cuperar el fons de les pensions, 
lluitar contra el frau fiscal a la 
Seguretat Social, que és molt 
important al nostre país, apujar 
els salaris i revaloritzar les pen-
sions d’acord amb l’IPC”, deia. n

EL PSC DE LA LLAGOSTA ORGANITZA UN ACTE SOBRE PENSIONS

Vídeo didàctic sobre el pressupost
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Consum
Una Unitat Mòbil d’Informació al  
Consumidor de la Diputació serà  
dimarts a Martorelles (de 10.30 a 
11.30 h) i a Santa Maria (de 12 a 
13 h) per atendre queixes i consultes 
sobre consum.

SANT FOST DIFON AL WEB MUNICIPAL
L’OFERTA FORMATIVA OCUPACIONAL DE L’ENTORN

FORMACIÓ

L’Ajuntament de Sant Fost ha habilitat un espai al web municipal en què
s’hi pot trobar tota la informació relativa als cursos de formació que ofereixen 
diferents ens públics o empreses privades de l’entorn tant per a persones en 
actiu com aturades i els respectius enllaços per ampliar la informació.

MOLLET. Més de 300 establiments 
comercials de Mollet participaran, 
del 19 al 24 de març, en la segona 
edició de la Setmana del Comerç, 
una iniciativa promoguda per 
l’ADHEC Segle XXI en col·labora-
ció amb l’Ajuntament de Mollet, la 
Generalitat i el Banc Sabadell en 
el marc de la Setmana del Comerç 
que se celebra a tot Catalunya. 

Durant la Setmana del Comerç, 
els establiments adherits a l’AD-
HEC Segle XXI oferiran descomp-
tes als seus clients –“cada comerç 
farà el descompte que cregui 
convenient”, deia Lluís Farré, 
president de l’associació– i podran 
treure una taula amb productes al 
carrer, davant les botigues, per 
promocionar els seus articles.

Igualment, cada comerç dispo-
sarà d’un conjunt de bosses reuti-
litzables per anar a comprar que 
podrà regalar als seus clients. Les 
bosses, 3.400 en total, han estat 
cedides pel Banc Sabadell i comp-
ten amb un disseny específic per 
a l’ocasió en què s’hi recullen 
trets identificatius de Mollet. En 
el cas del Mercat Municipal, cada 
compra efectuada en alguna de 
les parades donarà dret a un ti-
quet, i amb tres tiquets es podrà 
aconseguir una d’aquestes bosses 
reutilitzables.

En l’acte de presentació de la 
Setmana del Comerç, el president 

COMERÇ  DESCOMPTES I BOSSES DE REGAL ENTRE EL 19 I EL 24 DE MARÇ

Més de 300 botigues, presents a 
la Setmana del Comerç de Mollet

A PUNT  Els promotors de la iniciativa, dimecres a Can Lledó

x.l.

de l’ADHEC Segle XXI, Lluís Farré, 
repassava les activitats que orga-
nitza l’entitat al llarg de l’any per 
promocionar el comerç de la ciu-
tat i destacava sobre la Setmana 
del Comerç que “hi participaran 
més de 300 establiments de 
tots els barris i eixos comerci-
als de Mollet”.  

Marta Sendra, del Consorci de 
Comerç de la Generalitat, expli-
cava que la iniciativa molletana 
s’emmarca en la Setmana del Co-
merç que se celebra en 180 po-
blacions catalanes, una campanya 
que alhora compta amb més de 
200 activitats programades arreu 
del territori. “Durant una setma-
na volem ensenyar el gran co-
merç que tenim, fer que tothom 

BAIX VALLÈS. La Diputació i la Cam-
bra de Comerç de Barcelona han 
distingit quatre empreses turísti-
ques del Baix Vallès amb la certi-
ficació Biosphere, un distintiu de 
compromís per la sostenibilitat 
turística que reconeix les bones 
pràctiques en gestió sostenible 
d’aquestes empreses. El Museu 
Abelló de Mollet, l’Hotel IBIS de 
Montmeló, el Museu municipal de 
Montmeló i Can Sala de Montornès 
han estat les empreses baixvallesa-
nes distingides d’entre les 245 de 
la demarcació de Barcelona que 
han obtingut el cetificat. La presi-
denta de la Diputació de Barcelona, 
Mercè Conesa, i el president de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, 
Miquel Valls, entre d’altres, van 
participar en l’acte de lliurament 
d’aquests distintius que es va fer 
dimarts. Conesa assegurava que 
“hem de posar en valor el Com-
promís Biosphere, perquè fem 
futur des del sector del turisme i 
perquè volem posicionar el nos-
tre territori com una de les mi-
llors destinacions del món”. Per 
la seva banda, Miquel Valls, presi-
dent de la Cambra de Comerç, ce-
lebrava el lliurament dels distintius 
Biosphere i manifestava que “les 
institucions hem de treballar i 
coordinar projectes per tal de 
fer del turisme un actiu sosteni-
ble i amb visió a llarg termini”. n

Quatre empreses 
del Baix Vallès, 
distingides per
la gestió turística

TURISME

sigui protagonista i demostrar 
que el comerç està viu”, indica-
va Sendra. 

Un comerç “viu i potent”
David Andrés, director de les ofi-
cines de Banc Sabadell a Mollet, 
exposava al seu torn que l’entitat 
bancària ha col·laborat en la inici-
ativa perquè “els negocis donen 
vida a les poblacions i aquesta 
és una manera de donar-los su-
port”, i finalment, Mercè Pérez, 
regidora de Comerç, afegia que “a 
Mollet tenim un comerç increï-
ble, potent, de qualitat i divers, 
i només falta que ens ho cre-
guem”. “Els motors s’estan mo-
vent perquè aquesta iniciativa 
sigui un èxit”, deia. n  x.l.

Grifols ingressa 
més de 4.300
milions d’euros
La facturació de la farmacèutica 
Grifols durant l’any passat va 
superar els 4.300 milions d’eu-
ros a tot el món –un 6,6% més 
que el 2016–, i el benefici repor-
tat va arribar als 663 milions 
d’euros, un 21,5% més que l’any 
anterior. Grifols destina actual-
ment més de 530 milions d’eu-
ros a inversions productives i 
innovació seguint la seva estra-
tègia de creixement sostingut.

La facturació de 
Mat Holding creix 
un 7,4% en un any
L’adquisició per part del grup 
Mat Holding, l’estiu passat, del 
60% del grup industrial arago-
nès Vicente Canales, especialit-
zat en la filtració i el tractament 
d’aigües, ha contribuït notable-
ment a l’increment de la factura-
ció de la companyia l’últim exer-
cici, que va ser un 7,4% superior 
al 2016. Així, el grup Mat Hol-
ding, dedicat a la producció de 
sals de coure per a l’agricultura 
i equips d’aigües, va tancar l’any 
amb una facturació de 240,6 
milions d’euros –127,9 milions 
procedents del mercat interna-
cional i 112 milions procedents 
del mercat interior. Del total, la 
divisió fitosanitària, amb la seva 
fàbrica principal a Mollet, va fac-
turar 109,7 milions d’euros.

EMPRESES
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PARETS. L’Ajuntament de Parets 
va presentar dimarts el nou cens 
d’autònoms del municipi, una 
eina que ha de servir, segons l’al-
calde Sergi Mingote, per conèixer 
i tenir registrats els professionals 
de Parets disposats a oferir els 
seus serveis tant a l’Ajuntament 
com a la resta d’empreses de Pa-
rets i per donar més oportunitats 
als professionals. Els autònoms 
que vulguin formar part del cens 
–es calcula que al municipi n’hi 
ha més de 200–, han d’inscriu-
re’s omplint un formulari a Parets 
Empreses, sol·licitar-lo a promo-
cio.economica@parets.cat, o bé 
omplir-lo directament al web mu-
nicipal. D’aquesta manera, els ins-
crits tindran coneixement d’una 
manera més ràpida de les opor-
tunitats de contractació pública i 
de treball per a altres empreses 
que puguin sorgir al municipi.  

A més, està previst que els ins-
crits puguin participar en una 
sessió formativa el proper 24 
d’abril (18 h) a les dependències 
del Servei Local d’Ocupació de 
Parets (SLOP) per reforçar la col-
laboració entre els mateixos au-
tònoms i entre aquest col·lectiu i 
l’administració i altres empreses. 

En la presentació del cens, l’al-

OCUPACIÓ  L’OBJECTIU ÉS “ALINEAR LES NECESSITATS DE L’ADMINISTRACIÓ I LES EMPRESES AMB ELS SERVEIS DELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS”

L’Ajuntament de Parets posa
en marxa un cens d’autònoms

les necessitats dels professio-
nals”, deia Mingote. 

Pel que fa a la contractació pú-
blica, el regidor de Territori, Fran-
cesc Juzgado, explicava que l’any 
2016 l’Ajuntament va destinar 
70.000 euros a contractar profes-
sionals per fer diverses tasques 
de manteniment (paleteria, pintu-
ra, lampisteria...), i l’any 2017 va 

calde, Sergi Mingote, explicava 
que aquest tipus de polítiques ac-
tives d’ocupació són les que han 
propiciat que actualment el nom-
bre d’aturats al municipi sigui de 
901 persones, mentre que ara fa 
cinc anys era de gairebé el doble, 
1.706 persones. “En aquest cas 
alineem les necessitats de l’ad-
ministració i les empreses amb 

sílvia ferran

OCUPACIÓ  Francesc Juzgado, Sergi Mingote i Toni Fernández, durant la presentació del cens

destinar-hi 160.000 euros. “Els 
últims anys l’Ajuntament ja ha 
procurat contractar autònoms 
i petites empreses locals, però 
ara, amb aquest cens, la relació 
ha de ser més fluïda”. 

Per a Toni Fernández, regidor 
de Desenvolupament Econòmic, 
Ocupació i Turisme, un altre dels 
propòsits és posar en valor la fei-

na dels autònoms. “És un col·lec-
tiu amb moltes dificultats dins 
del món laboral, i el que cal és 
que fer-se autònom sigui una 
opció amb valor, no l’últim re-
curs per a les persones que no 
han trobat una altra sortida en 
el mercat de treball”, deia. En 
aquest sentit, la contractació d’au-
tònoms per part de l’administra-
ció pot ajudar a generar ocupació 
i a consolidar petites empreses.

D’altra banda, mitjançant la in-
tervenció de Parets Empreses i de 
l’SLOP, no només l’administració 
local tindrà accés al cens, sinó que 
també la resta d’empreses del mu-
nicipi podran accedir-hi i conèixer 
l’oferta de professionals de Parets. 
“Sovint els autònoms tenen di-
ficultat per accedir a grans em-
preses i oferir-los els seus ser-
veis; amb aquest cens pretenem 
que la relació sigui més fàcil i di-
recta”, deia Mingote. “És diferent 
anar sol que acompanyat, i per 
això volem acompanyar i donar 
força als autònoms”, afegia.

L’Ajuntament de Parets ha envi-
at una carta a tots els autònoms del 
poble per tal que abans de l’estiu 
ja es pugui disposar d’un registre 
prou ampli per presentar a la resta 
d’empreses del municipi. n  x.l.
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Amb la col·laboració de
Control de difusió PGD

Membre de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

El proper divendres i després de gairebé 18 anys sense fallar ni una sola  

setmana, Contrapunt no sortirà al carrer. En el seu lloc SomMollet i tres 

noves capçaleres –SomParets, SomMontornès i SomlaLlagosta– agafaran 

el relleu per continuar apostant per la informació de proximitat al Baix Vallès 

però unificant marques sota el paraigües de la denominació Som. Nous 

noms però el mateix esperit: aportar la informació més propera amb rigor, 

ser altaveu de totes les opinions i esdevenir una eina per dinamitzar els  

municipis baixvallesans sigui amb les edicions en paper o a través de la  

xarxa. I amb aquest objectiu, l’editora SomContrapunt fa un pas endavant 

i una aposta ferma i, a més, posa en marxa els diaris digitals de cada  

municipi, amb la intenció de ser encara més exhaustius en el seguiment de 

la informacó local més immediata. Creiem fermament en aquest nou 

projecte, que, esperem, continuï comptant amb la confiança de lectors, 

anunciants, entitats i institucions, tal com sempre l’han tingut en Contrapunt.

SOM CONTRAPUNT

EDITORIAL

el mes. O per exemple, la norma de posar 
primer el cognom masculí a un fill. Nor-
mes i accions acceptades socialment i de 
difícil modificació encara avui. 

Per no parlar de l’esclavatge de la pros-
titució, campant per les nostres carreteres 
mentre fem manifestacions als carrers de 
les ciutats. Una vergonya omnipresent a la 
que ens hem acostumat sense que cap go-
vern, d’esquerres o de dretes, posi remei i 
castigui als usuaris, en comptes de castigar 
les esclaves sexuals.

És clar que si ens fixem en  la darrera 
anècdota d’uns polítics en actiu al nostre 
Parlament, d’un partit d’esquerra, no ens 
hauria d’estranyar que ningú faci res. La 
trista conversa entre dos polítics d’alt ni-
vell parlant del nomenament d’una dona 
per a la Conselleria d’Ensenyament, de la 
dificultat de trobar dones per ser nome-
nades, donant com a criteri “la que tingui 
les mamelles més grans” ens demostra que 
en realitat, cap d’aquests homes de poder 
polític té ni el més mínim interès a trobar 
dones amb el currículum suficient per ser 
conselleres, que n’hi ha, perquè en realitat 
no volen donar poder a dones, volen seguir 
mantenint el control masculí perquè saben 
que ells no tindrien cap càrrec si les dones 
fossin candidates en igual situació. Són tan 
mediocres que només poden pensar en 
“mamelles”, com quan xuclaven l’aliment 
de ben petits i se sentien satisfets i feien 
el rotet. Aquest és el nivell, i hores d’ara ni 
han dimitit ni els han defenestrat, deuen 
seguir esperant que passi el 8 de març, que 
s’oblidi el tema, que alguns els justifiquin 
per l’excepcionalitat de la situació política 
catalana o per ves a saber què. Saben que 
si ploren i tenen paciència, poden seguir 
xuclant de la mamella, com sempre. 

scric aquesta columna uns dies 
després d’un 8 de març històric. 
Manifestacions i aturades multi-
tudinàries per fer evident que el 

52% de la població mundial està en situació 
desafavorida pel sol fet de ser dona. Des de 
l’antropologia tenim molt clar que el fet de 
ser les procreadores, ha fet de nosaltres, les 
dones, les persones a batre en l’organització 
social. Tenim un poder fisiològic que mai 
podrà tenir un home i aquest poder s’ha de 
controlar perquè esdevé clau en l’organitza-
ció social, en la distribució de poder o en el 
control dels diners. I d’aquí provenen totes 
les construccions culturals que fan que la 
dona estigui sotmesa, per controlar la pro-
creació, i totes les seves possibilitats, sense 
la qual cap societat no pot sobreviure.

Passa a totes les cultures, a tot el món. 
La virginitat femenina que ha estat condi-
ció sine qua non per a un matrimoni com 
cal, exigida per la majoria de les religions i 
societats, està al darrera del control mas-
culí de la seva descendència. Un home no 
pot saber si un fill és seu biològicament si 
la dona no l’hi confirma o si no es fa un 
test d’ADN modernament; per tant, millor 
controlar l’activitat sexual de la dona. O 
per exemple els mètodes anticonceptius, 
que són majoritàriament per a dones, 
quan aquestes només som fèrtils un dia o 
dos al mes, mentre que l’home és fèrtil tot 

E

TRINA 
 MILAN

Antropòloga

Mamelles

PLATXÈRIA

Bústia
8 de març: més igualtat 
La celebració del 8 de març, està més que 
justificada perquè les dones des de sempre 
hem patit i patim desigualtats atribuïbles 
al gènere. En el món avançat les diferències 
són importants i en l’anomenat tercer món 
la situació de les dones és esfereïdora, el pa-
timent és molt i molt fort. Algun dia haurí-
em de celebrar el 8 de març només dedicat 
a aquestes dones de determinats països de 
l’Àfrica, de la península Aràbiga i de l’Orient, 
mereixen i necessiten del nostre suport in-
condicional.

Ja Arístòfanes el segle V abans de Crist, 
en la seva obra Lisístrata, curta i molt inte-
ressant, recull el que podríem anomenar, 
segurament, la primera vaga de les dones, 
aquestes deixen de tenir relacions amb els 
homes, es refugien a l’Acròpolis i esperen 
per aixecar la vaga fins que els homes parin 
la guerra. És una vaga per la pau.

Quin remei, deia l’estimada M. Aurèlia 
Capmany, que ser feminista mentre no as-
solim la igualtat. Aquest any en fa 100 que 
va néixer, val la pena recordar-la per la seva 
gran contribució al feminisme actiu.

Encara avui tenim moltes raons per cele-
brar el 8 de març. Aquest any especialment 
referit al tema de la diferencia salarial, molt 
encertada la reivindicació. Si només ens fi-
xem en els pensions trobem que els homes 
cobren una mitjana de 1.200 euros al mes, 
mentre que les dones cobren 760 euros. Tot, 
és clar, dades concretes, no supòsits, bretxa 
en les pensions. Pel que fa a la feina passa el 
mateix, igual feina, diferent salari; això pas-
sa a la pràctica no sobre el paper, per això 
es tan encertada la reivindicació d’aquest 8 
de març.

Hi ha més de diferències; per exemple, el 
llenguatge. M’agradaria que un dia féssim 
valoracions de per què un carter és un home 
que té aquest ofici i cartera és una dóna que 
fa el mateix, però també és un objecte. El 
llenguatge també associa les dones al món 
animal, cotorres, vaques, panteres, pollines. 
El tractament de notícies “una dona i un gos 
atropellats per un cotxe”, no atropellades, 
predomina el masculí encara que sigui un 
gos. Múltiples exemples que hauríem d’anar 
corregint. Motius múltiples justifiquen la ce-
lebració del 8 de març.

 rosa martí

Portaveu del grup municipal NOPP

parets del vallès

Homenatge a Fidel Castro 

El passat 10 de març vam posar punt final a 
l’11è Cicle de Cinema Cubà de Mollet que en 
aquesta edició hem volgut aprofitar per fer 
un homenatge al comandante Fidel Castro 

poc després de complir-se un any d’haver 
marxat i hem dedicat íntegrament tot el cicle 
a la seva figura.

Durant el cicle hem pogut conèixer Fidel 
en les seves diverses facetes, tant la d’esta-
dista i màxim dirigent cubà, com a protago-
nista de bona part d’alguns esdeveniments 
de la història mundial del segle XX, així com 
també la seva part més personal. A través 
dels documentals Comandante i Looking 
for Fidel, ambdós del director estatunidenc 
Oliver Stone, el mateix Fidel repassa esde-
veniments com el triomf de la revolució cu-
bana, l’intent d’invasió de Bahía Cochinos, 
l’establiment del bloqueig i d’altres fets més 
recents com l’ofensiva bel·licista a l’Orient 
Mitjà per part dels Estats Units a principis 
de segle i les contínues ingerències a través 
de mercenaris que va haver d’afrontar el go-
vern revolucionari de Cuba.

En la segona sessió del cicle, després de 
veure Looking for Fidel, vam poder comptar 
amb els companys de l’Associació de Cubans 
a Catalunya José Martí, Gustavo de la Torre i 
Ana Posadas, els quals com a cubans ens van 
explicar què representava per a ells la figura 
de Fidel Castro i com el poble cubà encarava 
el futur.

Per acomiadar el cicle vam poder veure la 
pel·lícula-documental Vacaciones con Fidel. 
En aquesta ocasió, ens va acompanyar Vic-
tor Ríos, investigador del Centre d’Estudis 
sobre Moviments Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra i redactor de la revista Viejo 
Topo, el qual ens va oferir una interessan-
tíssima xerrada sobre la història i actualitat 
cubanes.

El cicle va finalitzar amb el parlament de 
la Sra. Mabel Arteaga, cònsol de Cuba a Bar-
celona, qui ens va posar al dia sobre la lluita 
que du a terme el poble cubà en el combat 
contra el bloqueig que els Estats Units els 
imposa des de fa dècades i va felicitar a Mo-
llet amb Cuba per la bona organització del 
cicle de Cinema.

Durant totes les sessions del cicle l’assis-
tència de públic ha estat important, omplint 
el Centre Cultural de La Marineta i enriquint 
el debat amb les seves intervencions en el 
fòrum que hem obert després de cada film 
o xerrada.

Malgrat ser l’onzena edició del Cicle de 
Cinema Cubà de Mollet, els molletans i mo-
lletanes no perden l’interès en aquest es-
deveniment que té com a finalitat donar a 
conèixer la realitat cubana en tots els seus 
àmbits a través del cinema.

Des d’ara comencem a treballar perquè la 
12a edició que celebrarem l’any que ve sigui 
un èxit de nou.  

mollet amb cuba

mollet del vallès
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Segur li posaran pegues,  
no poden perdre el monopoli  
dels carburants!

Xavier Castells @xcmanya
A la notícia sobre el nou 
biocombustible que l’empresa 
Inkemia de Mollet traurà al mercat 

Segueix-nos a Twitter @contrapuntcat

Bústia

Jocs florals a Sant Fost de Campsentelles (1915)
La imatge correspon a l’acte de lliurament dels premis dels Jocs Florals de Sant Fost de 
Campsentelles, que va tenir lloc el 22 d’agost de 1915, organitzat per la colònia estiuenca, al pati  
de la Casa Vella del carrer de Sant Isidre, quasi al davant de la Casa Bastinos. 
Entre els assistents hi havia personalitat destacades de l’època, com l’editor i escriptor Antoni J. 
Bastinos, regidor de l’Ajuntament de Barcelona; el catedràtic i professor de la Universitat de Barcelona 
Josep Franquesa, que va ser president de la Lliga Catalana; l’aparellador Josep Salas, que treballava 
a l’Ajuntament de Barcelona; l’empresari tèxtil Jacint Viladomiu; el diputat Frederic Schwarts, home de 
carrera política, i Wenceslau París, que més endavant fou diputat, tots ells estiuejants santfostencs. 
Per un dia Sant Fost de Campsentelles es va convertir en el centre del món catalanista de les lletres. 
jaume rifà sant fost de campsentelles

Fem Memòria
Immersió? 
Al Contrapunt del passat dia 2, Jaume Noró 
i l’editorial surten en defensa de la immer-
sió lingüística a les escoles catalanes. Ho 
fan, com és habitual, amb afirmacions con-
tundents que no estan avalades per cap 
dada objectiva i amb desqualificacions a qui 
s’atreveix a qüestionar-la.

L’editorial afirma que l’informe PISA diu 
que els alumnes catalans tenen les mateixes 
aptituds en castellà que la resta d’alumnes 
espanyols. No sé com poden haver arribat a 
aquesta conclusió, ja que les proves de PISA 
a Catalunya es fan en català i, per tant, no 
poden avaluar les competències lingüísti-
ques en castellà. 

També afirma que el sistema d’immersió 
ha estat un model cohesionador, una idea 
que es repeteix arreu sense aportar cap 
dada que la sustenti. Potser les dades diuen 
tot el contrari i per això Noró diu que l’èxit 
del model no s’ha d’avaluar pels resultats. 
Les dades són contundents: el fracàs esco-
lar és molt superior entre els alumnes que 
tenen com a llengua materna el castellà; 
també les xifres de repetidors són molt més 
elevades entre els castellanoparlants.

Noró contraposa la fórmula inclusiva de 
no separar per qüestió de llengua amb la 
segregació per qüestions d’origen. Planteja 
així una falsa dicotomia perquè la segre-
gació, la qual gairebé ningú defensa, no és 
l’única alternativa a la immersió. Incremen-

CIBERACTIVITAT

tar la presència del castellà a les aules sense 
separar ningú per raó de la seva llengua ma-
terna també és una alternativa a la immersió.

Noró, seguint el costum secessionista, 
treu Franco a passejar i diu que aquells que 
qüestionen que l’ensenyament sigui només 
en català (a l’ensenyament només en català 
li diu pluralitat) són els de la “una, grande y 
libre”. Aquest costum explica en part el su-
posat consens existent a Catalunya entorn la 
immersió lingüística: cada vegada que algú 
la qüestiona és titllat de fatxa.

Com que la cabra tira al monte, al final 
el mestre Noró no se’n pot estar i acaba di-
ent “som escola i amb llaç groc”, deixant al 
descobert de què està parlant: de la utilit-
zació de l’escola per aconseguir objectius 
polítics.

 juan antonio vázquez sánchez

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Perruquera · Estilista

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

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

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

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

Hores convingudes

25 anys d’experiència

ESCUIN  I  Av. de Jaume I, 1  I  MOLLET  I  Tel. 93 593 13 84  I  www.escuin.cat

L’APARADOR

JOIES ARTESANES I PERSONALITZADES 
A MOLLET DE LA MÀ D’ALBERT POUS

ALBERT POUS  I  c. Berenguer III, 44  I  MOLLET  I  Tel. 93 593 94 01  I  www.albertpous.com

COPES I PLAQUES FETES A MIDA AL 
TALLER DE GRAVACIÓ D’ESCUIN

A més de joguines, motxilles o bicicletes, 
la botiga Escuin de Mollet també ven co-
pes, medalles i plaques commemoratives. 
Aquest és un dels trets més característics 
de la botiga, que no només ven aquestes 
peces, sinó que també els personalitzen 
ells mateixos al taller de gravació que te-
nen al mateix local. Des de plaques amb 
logotips, fotos i text per a empreses, clubs 
esportius i fins i tot per a casaments o ani-
versaris de noces, fins a copes i medalles 
per als participants i guanyadors d’una 

cursa o d’un torneig esportiu.
Un dels grans clients que Escuin té dar-

rerament, pel que fa a la personalització 
de plaques, són els motoclubs (trial, mo-
tocròs, etc). Molts d’ells agraeixen la par-
ticipació dels clubs vinguts de fora a les 
competicions que organitzen donant-los 
una placa amb l’escut del club i un text 
d’agraïment. Més enllà dels torneigs es-
portius, aquesta és una pràctica fàcilment 
ampliable per a trobades castelleres, ge-
ganteres o de diables, entre d’altres.

La botiga Albert Pous fa 28 anys que es 
va crear, a la Garriga, i des del 1996 és a 
Mollet. Aquesta experiència, sumada a la 
voluntat d’incloure les últimes tècniques 
de treball per aconseguir la major qualitat 
possible són trets característics d’Albert 
Pous. Gràcies al seu propi taller porta a 
terme tot el procés de creació de les joies. 
Tot comença amb la proposta del client, 
amb la seva idea de la joia desitjada, quina 
forma ha de tenir i quins materials vol que 

es facin servir. El següent pas és mostrar 
el disseny en 3D al demandant de com 
seria la peça acabada. Un cop donat el vis-
tiplau, s’elabora la peça al taller i, per úl-
tim, s’entrega a l’usuari. Durant el procés, 
però, es fan diverses fotos que s’envien al 
client si així ho vol.

A més de les joies, Albert Pous també 
ven rellotges de marques (principalment 
suïsses) i reforma tota mena de rellotges i 
de joies, tant actuals com antigues.
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PISO EN MOLLET. 

CENTRO. 80 m2, 3 

hab., baño, comedor, 

balcón. Suelo gres, 

carp. ext. alum., calefac. 

a gas natural, a. a. Asc. 

Certificación energética: 

E. Precio: 149.900 eu-

ros. Ref. JV13426. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN MONTME-

LÓ. 85 m2, ascensor, 

3 hab. (2 dobles y 1 indi-

vidual), baño, comedor 

y cocina con lavadero. 

Certificado Energético 

Clase E. Precio: 110.890 

euros. Tel. 656 874 

298. Ref. EV11032. 

MOLLET CENTRE. 

Ref. MV-CLAVE. 61 m2, 

2 hab., bany, CEE: E. 

Habitatge amb balcó 

gran i terrassa comuni-

tària. Preu: 168.000 eu-

ros. Tel. 93 570 51 23.

PISO EN MONTOR-

NÈS. 88 m2, hab. (2 

dobles exterior y 2 sen-

cillas al interior), salón 

comedor con salida al 

balcón, cocina amplia, 

baño con ducha, lava-

dero, aluminio, puerta 

de roble, suelo de gres, 

calefac., asc., esta bien 

situado. Ref. LV11618. 

Tel. 935 683 545.

CASA ADOSADA 

EN MONTORNÈS. 

180 m2, repartida en 3 

plantas, 5 hab. (3 do-

bles, 2 indiv.), 1 baño, 2 

aseos, cocina, lavadero, 

comedor, terraza (20 

m2), suelos gres, garaje 

(pedir vado y quitar es-

calón), chim., carp. ext. 

aluminio, carp. interior 

de madera. Distribución: 

Planta Baja, Local Gara-

je con baño y trastero de 

65 m2. Primera planta, 

salón, cocina, aseo y 2 

hab. Segunda planta: 3 

hab., baño y terraza de 

20 m2. Ref: LV11469. 

Tel. 667 691 110.

MOLLET. CAN BOR-

RELL. Ref. MV-Lloreda. 

80 m2, 2 hab., bany, 

CEE: E. Tercera planta 

exterior, amb cuina offi-

ce. Preu: 156.500 euros. 

Tel. 93 570 51 23.

PISO ESQUINERO EN 

MONTMELÓ. 67 m2, 

exterior y con mucho 

sol. Conservado. 3 hab., 

comedor, cocina, baño 

3 piezas con 1/2 bañe-

ra. Terrado comun. y 

trast. indep. en terrado. 

Precio: 85.000 euros. 

Ref. EV11061. Tel. 656 

874 298.

MOLLET. EST. DEL 

NORTE. Piso refor-

ZONA CAN PANTI-

QUET. Ref. RVIII-Ro-

bert. 84 m2, 3 hab., 2 

banys, traster. Propi-

etat amb balcó a prop 

del centre de la ciutat. 

Preu: 180.000 euros. 

Tel. 93 570 51 23.

PISO EN MOLLET. 

CAN PANTIQUET. 

Asc. 4 hab., baño, co-

medor, balcón, cocina 

office ref., con lavad.. 

Calefac., aire acond., 

suelo gres, carp. int. 

roble y ext. alum. Cer-

tificación energética: E. 

Precio: 155.000 euros. 

Ref. JV13270. Tel. 93 

579 33 33.

LLIÇÀ D’AMUNT. 

CAN SALGOT. Ref. 

RVIII-LLOV. 219 m2, 3 

hab., 2 banys, parce-

l·la: 763 m2, pàrquing 

i traster, piscina i jardí, 

CEE: G. Casa a 4 vents 

amb llar de foc. Preu: 

287.000 euros. Tel. 93 

570 51 23.

BIGUES I RIELLS. 

CAN BARRI. Ref. 

MV-Tord. 313 m2, 4 

habitacions, 3 banys, 

parcel·la: 1.045 m2, 

2 places de pàrquing, 

traster, piscina i jardí. 

CEE: F. Casa a 4 vents 

amb magnífiques vis-

tes. Preu: 290.000 eu-

ros. Tel. 93 570 51 23.

CASA ADOSADA EN 

MARTORELLES. Ref. 

JV13604. Consta de 

bajos más 2 plantas. 

3 hab., baño, 2 aseos. 

Parquing y jardín pri-

vado. Acabados de ca-

lidad. Calefacción. Cer-

tificación energética: E. 

Precio: 260.000 euros. 

Teléfono de contacto: 

93 579 33 33.

PISO DE 100 M2 EN 

MOLLET. 3 hab., co-

cina office con galeria. 

Comedor con balcón. 

Baño con ducha y 

otro con bañera. Su-

elo parket. Cierres de 

alum. Calefac. a gas 

natural y aire acondici-

onado. Incluye parking 

y comunidad. Precio: 

900 euros/mes. Tel. 

93 579 65 65.

MIREIA. Alegre, diver-

tida, coqueta y sobre 

todo muy morbosa. 

Descubrirás en mi una 

delicia. Hago una gran 

variedad de servicios 

como griego, 69, fran-

cés hasta el final, beso 

negro, beso con lengua 

y lluvia dorada. Soy 

muy completita. Tel. 

611 26 20 91.

MADURITA PARTI-

CULAR. SOY ANI. 40 

años, rellenita tetona. 

Cariñosa, besucona, 

completita. Salda, fies-

tera. 24 horas. 671 27 

26 11.

CHICA PARTICULAR 

Y FIESTERA. ME 

LLAMO SUSI. Madu-

rita, 50 años, gordita y 

cariñosa. 150 de pecho 

natural, soy guapa, me 

gustan los besos con 

lengua, francés natural 

y hago todo tipo de ser-

vicios. Llámame. Tel. 

631 169 659.

mado. Todo exterior. 

Finca sin ascensor. 3 

hab., salón con salida 

a balcón, baño, cocina 

indep. Suelos de gres, 

carp. interior de cedro 

y exterior de aluminio. 

Certificación energéti-

ca: F. Precio: 115.000 

euros. Ref. JV13606. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO EN GRANO-

LLERS. Finca de 

pocos vecinos. 63 m2 

construidos, 3 hab., 

baño cpto., salón-co-

medor con salida a 

balcón, cocina con la-

vadero. Suelos de gres, 

carp. ext. aluminio. Aire 

acond. en salón-come-

dor. Precio: 89.000 eu-

ros. Ref: JV13611. Tel. 

695 153 891.

BIGUES I RIELLS. 

U R B A N I T Z A C I Ó 

CASTELL DE MONT-

BUI. Ref. MV-Falciot. 

172 m2, 3 hab., bany. 

Parcel·la de 553 m2, 

pàrquing, CEE: E. 

Casa a 4 vents amb 

llar de foc i jardí. Preu: 

239.000 euros. Tel. 93 

570 51 23.

PISO EN MOLLET. 

RIERA SECA. Ref. 

JV13555. Piso con 

parquing. 3 hab., coci-

na, lavadero, 2 baños, 

salón-comedor, bal-

cón, plaza doble de 

parquing. Suelo gres, 

carp. int.r de haya y ext. 

aluminio. Calefacción 

y aire acond. Certifi-

cación energética: E. 

Precio: 234.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

PIS A MOLLET. 
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ESPORTS
contrapunt.cat/actualitat/esports

Palaudàries 5 
Mollet del Vallès

935 792 122 

ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

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

Servei a particulars i a empreses
REPARACIÓ I VENDA

La solució als teus
problemes informàtics

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

Consume menos energía, 
gracias a nuestras ventanas 
de última generación de 
aluminio y PVC

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

Si cambias todas las
ventanas de tu casa, 
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.es

+IVA

+IVA

+IVA

CAMINADA

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A LA QUARTA EDICIÓ
DE LA CAMINADA DE RESISTÈNCIA MOLLET-MONTSERRAT
El Club Muntanyenc Mollet organitza, el 14 d’abril, la 4a Caminada de Resistència 
Mollet-Montserrat. L’activitat està adreçada a caminaires i esportistes que acceptin 
el repte de recórrer els 50 km de distància fins arribar a la muntanya de Montserrat.
Les inscripcions són limitades i es poden fer fins al 10 d’abril.

Victòria del CB Mollet sobre el CB Parets

El derbi baixvallesà entre els primers equips femenins del CB Mollet i el  
CB Parets es va saldar amb victòria molletana. El Construccions Perefran  
va guanyar per 60 a 50 un Parets que va dominar la primera meitat  
del partit, però que no va ser capaç d’aguantar el resultat fins al final.  
El Construccions Perefran-CB Mollet es mantené tercer a la classificació  
de la Tercera Femenina i diumenge disputaran un altre derbi contra el  
segon equip de l’Escola Sant Gervasi. Les paretanes són setenes i aquest 
dissabte rebran el líder, el Tona, amb set punts més que el CB Parets.

BÀSQUET I Lliga EBA  ELS MOLLETANS VAN CAURE A LA PISTA DEL MORABANC ANDORRA

Segon duel del Recanvis Gaudí 
contra equips de la part baixa

marc barrio

MOLLET. El Recanvis Gaudí - CB 
Mollet no va poder superar el Mo-
rabanc Andorra, un equip que mi-
lita a la part baixa de la classifica-
ció. Els molletans van perdre per 
94 a 78, però al final del tercer 
quart perdien per una diferència 
al lluminós de 23 punts. Nil Ange-
lats va tornar a les pistes després 
de la lesió, però només va poder 
anotar quatre punts.

Dissabte, el CB Mollet rebrà el 
Sants, un altre equip de la part 
baixa i que compta amb la sego-
na anotació més baixa de la lliga 
–1.350 punts, que suposa una 
mitjana de 67,5 per partit, molt 
per sota dels 76 del Mollet–. n

ÚLTIM RESULTAT

ANDORRA - CB MOLLET                              94-78

CB MOLLET - JAC SANTS 
Dissabte, 20 h Plana Lledó

MOLLET. El cap de setmana, el 
Club Ciclista Plana Lladó va par-
ticipar a la Marxa Internacional 
Bilbao-Bilbao, que va néixer el 
mateix any que la Pelegrí Pi i ar-
ribava a la 30a edició. La marxa 
tenia tres recorreguts. El primer, 
de 85 quilometres i dos ports de 
muntanya, Andraka i Unbe, el van 
recórrer els molletans Xavi Can-
tero i Germán Viejo. El segon, de 
115 quilòmetres i cinc ports de 
muntanya –Andraka, Unbe, Ar-
tebarraka, Gerekiz i Morga–, el 
van fer Joan Gabarron, Lluís Díez, 
Lluís Pena, José Salgado, Hernán 
Moreno, Carles Martínez, Xavier 
Madaula i Núria Encinas.

I el tercer recorregut, el més 

MOLLET. El Mollet HC va sumar la 
tercera derrota consecutiva, cau 
fins a la novena plaça de la clas-
sificació amb 31 punts i s’allunya 

CICLISME  HI HAVIA TRES TRAÇATS AMB DIFERENT DIFICULTAT

HOQUEI I Primera Catalana  VISITA EL PALAFRUGELL

dur del tots, de 125 quilòmetres i 
amb sis ports, el va pedalar David 
Martínez. n

molt de la zona d’ascens que ocu-
pava fa unes jornades. El rival va 
ser el GEiEG gironí, que va derro-
tar els vallesans per 2 a 3. 

L’equip visita aquest dissabte 
el Palafrugell, un equip que ocupa 
la plaça de promoció pel descens. 
Tot i això, només quatre punts se-
paren els dos equips, de manera 
que una derrota dels molletans 
deixaria els del Riera Seca en una 
posició molt complicada, ja que 
s’acostarien perillosament a la 
zona vermella de la lliga. n

El CC Plana Lladó participa
a la 30a marxa Bilbao-Bilbao

Nova derrota de l’Hoquei Club

La segona etapa de la Volta Ciclista 
a Catalunya 2018, que començarà 
dilluns –176 quilòmetres entre Mataró i 
Valls– passarà pel Baix Vallès. Després 
de passar per Vilanova, els ciclistes 
travessaran Montornès, Martorelles i 
Sant Fost i enfilaran cap a Montcada. 
L’etapa es disputarà dimarts.

LA VOLTA PASSARÀ 
PEL BAIX VALLÈS

Més ciclisme
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El Catàleg de Serveis del 2018 posa a l’abast dels ajuntaments 
més de 67 milions d’euros en forma de recursos tècnics i econòmics

Segueix-nos a twitter: @diba
Seu Central de la Diputació de Barcelona

L’any passat es van tramitar més de 16.000 sol·licituds de 
més de 350 governs locals 

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, programes per fomentar la 
igualtat d’oportunitats laborals, suport als projectes culturals i espor-
tius o plans de seguretat local. Aquests són només quatre exemples dels 
recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajunta-
ments i dels consells comarcals per a que puguin garantir la cohesió so-
cial i l’atenció a les persones de tots els municipis de la demarcació. 

Un Catàleg que creix
En total, per aquest 2018, el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barce-
lona aplega 259 recursos, que poden ser tècnics, econòmics o materials. 
Amb una dotació de 67,6 milions d’euros, augmenta el pressupost d’un 
10% respecte l’any passat i d’un 24% des de l’inici del mandat. 
En connexió amb el Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 de la Diputa-
ció de Barcelona, el Catàleg continua apostant per millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans, amb projectes com els relacionats amb el con-
trol sanitari de l’aigua de consum humà, la vigilància i control d’establi-
ments alimentaris i, la seguretat i salubritat a les platges.
Així mateix, en l’àmbit cultural i educatiu, es promou l’exposició itine-
rant “Escoles d’altres mons”, la digitalització i difusió dels fons locals i 
patrimonials i, les activitats de la Xarxa de Museus Locals i les culturals 
de les festes majors de la demarcació. 

Connectem amb les oportunitats de futur
El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona ajuda els governs lo-
cals a dur a terme actuacions de promoció i senyalització turística, a més 
d’accions de foment dels mercats municipals i d’impulsar la integració 
sociolaboral de persones amb malalties mentals.
També es promou, un any més, el Servei d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge (SIDH), la detecció d’habitatges desocupats i, la reforma, 
condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o cedits.

Aposta de mandat
El Catàleg de serveis que promou la Diputació de Barcelona forma part 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. També integren el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” les Meses de concertació (espais 
entre els representants de la Diputació i dels governs locals, en els quals 
es contrasten les necessitats i es preacorden les actuacions del mandat i 
els recursos), i els programes complementaris.
Aquesta oferta de la Diputació també inclou una selecció de recursos 
específi cs per als municipis de fi ns a 1.000 habitants, amb la voluntat 
d’assegurar la implantació de totes les polítiques i serveis en igualtat de 
condicions al conjunt de la demarcació.

Què fa la Diputació de Barcelona 
pels municipis?
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OBRES I SERVEIS SL

OBRES I MANTENIMENTS
PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES

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

“La tranquilitat de 
treballar amb 

professionals quali�icats”

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

La Molletense pot 
ajudar el Parets a 
recuperar el lideratge

La UD Lourdes obre 
inscripcions per al 
Campus de Futbol

Doble bronze per
a Daniel Buendía

La Penya, a una 
victòria de l’ascens

Sis medalles per a 
l’Escola Okinawa

Martín guanya el 
Campionat L’Endroit

PARETS / MOLLET. El CF Parets juga 
dissabte contra l’OAR Vic –13è 
classificat– després de vèncer el 
cap de setmana el Ripollet per 1 
a 2. Els paretans continuen a un 
punt del líder, el Sabadell Nord, 
que diumenge rebrà la visita de la 
Molletense. 

Els molletans van perdre dis-
sabte a casa contra el Tona –ter-
cer a la classificació– per 0 a 1 i es 
manté a la setena plaça. Una nova 
derrota podria fer caure l’equip 
diverses posicions si els equips 
que estan per sota –Berga, Fol-
gueroles i Sallent– guanyessin els 
seus respectius partits. Una victò-
ria ajudaria el CF Parets a recupe-
rar la primera posició a la lliga. n

MOLLET. Del 26 a 29 de març, la 
UD Lourdes organitza el Campus 
de Futbol de Setmana Santa des-
tinat a joves futbolistes que no 
vulguin parar d’entrenar durant 
les vacances. L’horari serà de 
matí –de 9 h a 13 h– i hi haurà 
servei de menjador opcional fins 
a les 15 h. Les inscripcions ja es-
tan obertes.

LA LLAGOSTA. El judoka llagostenc 
Daniel Buendía va guanyar dues 
medalles de bronze al Campionat 
Baltic Sea de Finlàndia. Buendía 
va pujar al tercer calaix del podi 
en la categoria de menys de 100 
quilos i en l’Open. El proper ob-
jectiu és el català i l’estatal.

MOLLET. La victòria per 7 a 1 de 
la Penya Escacs Mollet sobre el 
Castellbisbal, i la derrota del Cas-
tellar, deixa líder en solitari als 
molletans. A falta d’una jornada 
de la lliga regular, la Penya Mollet 
depèn d’ella mateixa per aconse-
guir l’ascens a Preferent.

LA LLAGOSTA. L’Escola Okinawa 
Team va sumar sis metalls a la 
Copa Catalana de Boxkarate ce-
lebrada diumenge a Tiana. Or de 
Christy Folch, Alejandro Shappiro 
i Cristina Rubio; plata de Leire 
Campanario; i bronze de José Ma-
nuel Campanario i Ynara Cazal.

MOLLET. Iván Martín, de Montca-
da, va guanyar el segon títol con-
secutiu al 102è Campionat Billar 
Americà L´Endroit. Cata Sorín va 
ser el segon classificat i Rubén 
Díaz, el tercer. En aquesta edició 
van participar-hi una quarantena 
de jugadors.

Segona Catalana

Futbol Base JUDOESCACS

BOXKARATEBILLAR AMERICÀ

FUTBOL I Primera Catalana  ELS MOLLETANS REBEN EL MANLLEU

Viale farà de jugador 
i tècnic al CF Mollet UE

DUET  Manga (esquerra) i Viale (dreta) dirigint l’equip

arxiu

MOLLET. Manu Viale continuarà 
formant tàndem d’entrenadors 
amb Albert Manga a la banque-
ta del CF Mollet UE, però tornarà 
puntualment als terrenys de joc 
per reforçar el mig camp. “Hem 
decidit que es treiés fitxa per 
poder ajudar l’equip en partits 
complicats. La idea és que jugui 
poc i continuï amb mi fent d’en-
trenador. No és perquè sigui 
titular indiscutible, és perquè 
pugui sortir en moments en què 
el necessitem”, explica Manga. 

Viale va començar la tempora-
da com a jugador del Vilassar de 
Tercera Divisió abans de penjar 
les botes i ser el nou inquilí de la 
banqueta molletana. “No fa mas-

sa que s’havia retirat i ens pot 
ajudar molt a ordenar l’equip 
amb la seva experiència en du-
els complicats”, diu el tècnic.

Sis punts d’or
Per Albert Manga, els propers dos 
partits –que jugaran a casa– són 
vitals per a les aspiracions de 
permanència de l’equip. “Els sis 
punts ens injectarien oxigen i 
confiança i ens donarien gai-
rebé la salvació”. Diumenge –17 
h, al Germans Gonzalvo– s’en-
frontarà al Manlleu, que és vuitè. 
“Estem sempre pendents de la 
taula, però hem de jugar amb la 
necessitat de punts a favor nos-
tre”, comenta Manga. n

gerard magrinyà

BOXA  MÉS DE 300 PERSONES VAN ASSISTIR A LA VETLLADA

La boxa torna a omplir el Riera Seca
Diumenge, l’Actitud Boxing Crew va organitzar una vetllada de boxa al 
Riera Seca. Van assistir-hi més de 300 persones, que van poder gaudir
de combats entre debutants, amateurs i campions de Catalunya. Durant
el descans, el grup molletà de heavy Tayo va interpretar tres cançons.
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HORARIO: LUNES A JUEVES: 19 - 23 h  |  VIERNES A DOMINGO: 19 - 24 h (MARTES CERRADO)
Enric Morera 72. Mollet del Vallès. www.ilpeperoncino.es

Sigue nuestras
promociones en:

ESTE AÑO, CELEBRA 
CON NOSOTROS EL

DÍA DEL PADRE
& SAN JOSÉ

Derrota del Parets, 
el Can Calet guanya
PARETS / SANT FOST. El FS Parets va 
patir un dur correctiu i va caure 
per 6 a 0 contra l’Arenys i s’apro-
pa una mica més a la part baixa de 
la classificació. Dissabte reben al 
Jamones Centelles. 

Per la seva banda, el Barri Can 
Calet va guanyar per 6 a 2 el Pine-
da. Dissabte visitarà el Rubí bus-
cant continuar amb la bona dinà-
mica de resultats que encadena.

Divisió d’Honor gerard magrinyà

ATLETISME I Popular  700 ATLETES VAN DISPUTAR 18 CURSES

Un matí d’atletisme amb l’Anselm Clavé
Més de 700 atletes, tant petits com grans, es van donar cita a la Cursa 
Escolar Anselm Clavé-Memorial Heliodoro Jiménez, que enguany arribava 
a la 32a edició. Durant tot el matí es van donar les sortides de les 18  
curses que es van disputar, començant per la categoria cadet –que corrien 
1.800 metres– i acabant per la cursa popular, que en van córrer 3.600. 
Abans, la cursa dels petits –a partir de 2013– que van recórrer 50 metres.

MOLLET. La patinadora del Club 
Patinatge Artístic Mollet va que-
dar subcampiona de Catalunya de 
figures obligatòries en el campi-
onat que es va celebrar el cap de 
setmana a Santa Cristina d’Aro. 
La guanyadora va ser Xantal Ra-
mírez, que amb només tres punts 

PATINATGE ARTÍSTIC  ES CLASSIFICA PER A L’ESTATAL

García és el nou 
entrenador de la 
Unión Llagostense

El Sant Fost busca 
apropar-se al líder

LA LLAGOSTA. José Manuel Poyato 
ha deixat la banqueta del primer 
equip de la Unión Llagostense per 
motius laborals. “De moment, el 
seu lloc l’ocuparà Juan Carlos 
García, que farà les funcions de 
jugador i d’entrenador”, diu Ja-
vier Castañeda, president de l’en-
titat. El darrer partit, on l’equip 
va empatar a dos contra el CEFS 
Ciutat de Granollers, el va dirigir 
Pepe Muñoz, però que “tornarà a 
les seves funcions de delegat”, 
segons explica Castañeda.

La Llagostense és novena amb 
21 punts i dissabte s’enfronta al 
Patmos, que amb sis punts més 
que els llagostencs ocupa la sise-
na plaça de la classificació. n

SANT FOST. El CH Sant Fost rebrà 
dissabte el Barberà, líder de la lli-
ga –20 h al pavelló 1–. Els santfos-
tencs són tercers a cinc punts del 
dos primers, que empaten a 34.

FUTBOL SALA I Nacional Cat.

Segona Catalana

més que la molletans, es va pen-
jar l’or. Marco ja va guanyar la 
plata al Campionat de Barcelona.  
La seva germana, Paula Marco, 
va quedar en quarta posició. Les 
dues han aconseguit el bitllet per 
a l’estatal, juntament amb Marta 
Sallent i Adriana Villalta. n

Júlia Marco es fa amb la plata al 
Campionat de Catalunya de figures

Segona Divisió  LA CONCÒRDIA REBRÀ EL LÍDER DISSABTE

Mònica Utrilla guanya 
el català universitari

MÒNICA UTRILLA

aj. martorelles

LA LLAGOSTA. Mònica Utrilla, por-
tera del CD la Concòrdia nascuda 
a Martorelles, va guanyar el Cam-
pionat Universitari de Catalunya 
amb la Universitat Pompeu Fa-
bra, i competirà el mes de maig  al 
l’estatal que es disputarà a Jaén. 
La final la van disputar contra la 
Ramon Llull i es va decidir en els 
penals, ja que el temps reglamen-
tari va acabar amb empat a zero. 

Dissabte contra el Femisport 
Utrilla, juntament amb les seves 
companyes de la Concòrdia, tin-
drà dissabte un dels enfronta-
ments més difícils del campionat, 
contra el Femisport Palau, líder 
en solitari a la classificació amb 
43 punts. Les llagostenques han 
recuperat la tercera plaça des-

prés de vèncer el cap de setmana 
al Cervera, a domicili, per 0 a 3 i 
sumen 35 punts. n

Millors temps,
però sense medalles 
per al CA Mollet

El Hjemly visita el 
Joventut Handbol

MOLLET. La participació al Campio-
nat d’Espanya del CA Mollet va es-
tar marcada per la consecució de 
millors marques personals. Isaac 
Paradas va quedar setè a la final 
dels 1.500 metres i va baixar el 
seu millor temps. Maria Carner va 
caure en les semifinals dels 1.500 
metres, però amb un crono millor 
del que havia aconseguit fins al 
moment. Ismael Faty, també per 
sota del seu temps, no es va po-
der classificar per a la final. Faty 
també va ser el protagonista de la 
mala notícia de la jornada, ja que 
es va fer una ruptura a l’isquioti-
bial que el farà estar fora dels tar-
tans algunes setmanes. n

LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol 
jugarà dos partits amistosos con-
tra el Hjemly Idraetsetferskole, 
equip danès de gira per Catalunya. 
Serà diumenge al complex El Turó. 
A les 16.30 h jugaran els equips de 
categoria cadet masculina i a les 
18.15 h els de juvenil masculina.

ATLETISMEHANDBOL I Amistosos
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Herbodietètica

en ple rendiment

ES TRASPASSA

PER JUBILACIÓ

Serveis a domicili · recollida i entrega · venda de pinso 
i accessoris exclusius d’alta qualitat

C. Lleida, 1, local 3. Montornès del Vallès
626 620 733 · cavecanem.cat@gmail.com

SALÓ DE 
BELLESA I 

ESTÈTICA CANÍ

PERRUQUERIA
CONSULTA
VETERINÀRIA

· Informa-te’n dels nostres bonus ·
Segueix-nos a facebook

www.cave-canem.cat

MONTORNÈS. Dimarts es va presen-
tar la 25a Mitja Montornès-Mont-
meló-Vilanova-la Roca al Centre 
Cultural de la Roca del Vallès. A 
l’acte es va refermar la importàn-
cia dels voluntaris per fer possible 
aquestes 25 edicions de la cursa. 
Tant és així que es van lliurar di-
versos guardons per reconèixer 
empreses, persones i institucions 
que han col·laborat i han fet costat 
a la Mitja durant aquests 25 anys: 
des de la primera edició, amb 
dues voltes pel terme municipal 
de Montornès i poc més de 700 
corredors, fins avui dia, amb mi-
lers de corredors i un recorregut 
que uneix quatre municipis.

Els homenatjats van ser Rubén 
Piña (voluntari At. Montornès), 
José María García (voluntari AE 
Montmeló), Josep Cumí (corre-

ATLETISME  DURANT L’ACTE ES VAN HOMENATJAR TOTS ELS VOLUNTARIS QUE ELS ÚLTIMS ANYS HAN FET POSSIBLE L’ORGANITZACIÓ DE LA CURSA

La Mitja Montornès referma 
la importància dels voluntaris 
en els 25 anys d’història

més de set Jocs Olímpics). García 
Bragado va remarcar que la Mitja 
Montornès és “una de les grans 
curses que es fan pel Vallès Ori-
ental” i que “un dels grans actius 
que té aquesta mitja marató és 
gaudir de la natura”.

A la presentació també hi van 
assistir el vicepresident de la 
Federació Catalana d’Atletisme, 
Josep Maria Ententes, l’assessor 
d’esports de la Diputació de Barce-
lona, Jordi Torrents, i els alcaldes 
dels quatre municipis per on pas-
sa la cursa: José Antonio Montero 
(Montornès), Antoni Guil (Mont-
meló), Yolanda Lorenzo (Vilano-
va) i Carles Fernàndez (la Roca).

Cursa solidària
La cursa serà diumenge de la set-
mana que ve, i malgrat que l’es-

dor/voluntari Elskekorrenmolt la 
Roca), Francisco Díaz (corredor), 
Rafa Carrillo (voluntari At. Mon-
tornès), a més de Marga Gené com 
a responsable de Ràdio Montor-
nès i José Antonio Montero com a 
alcalde de Montornès.

L’organització també va reco-
nèixer la tasca del “bon veí in-
dustrial” que és Henkel. El cap de 
factoria de Henkel Montornès, Jor-
di Juncà, va assegurar que volen 
seguir “molts anys més donant 
suport a aquesta mitja marató”.

Per la seva banda, el padrí de 
la 25a Mitja és Jesús Ángel Gar-
cía Bragado, l’esportista espanyol 
que més medalles ha guanyat en 
mundials d’atletisme (un or i tres 
plates) i l’atleta internacional amb 
més participacions en els mundi-
als d’atletisme (dotze mundials, a 

s.c.

A PUNT  Els alcaldes i García Bragado amb la samarreta de la Mitja

port s’endú el protagonisme de 
tot plegat, la solidaritat tampoc 
no hi faltarà. Els beneficis de la 
Mitja es destinen principalment 
al manteniment de l’escola d’atle-
tisme de Montornès, però des de 
fa onze edicions la Mitja i Henkel 
col·laboren amb entitats i organit-
zacions fent donacions solidàries; 
ja s’acumulen més de 30.000 eu-
ros totals d’aportacions. Enguany 
es donaran diners a Càritas i la 
recaptació de la Mini anirà desti-
nada a Creu Roja de Granollers. A 

Dilluns es va inaugurar l’exposició que 
commemora els 25 anys de la Mitja 
Marató de Montornès a la biblioteca 
de Montornès. A la mostra, que estarà 
oberta fins al 23 de març (dos dies 
abans de la cursa), hi ha fotografies, 
pòsters i objectes (algunes samar-
retes, per exemple) de les 25 curses 
realitzades. A l’entrada, a més, hi ha 
un podi i la imatge del 25è aniversari. 
Entre tots els visitants que es facin una 
foto al podi o amb els elements expo-
sats a la biblioteca i la comparteixin 
a les xarxes socials de la biblioteca 
amb les etiquetes #25MitjaMontornes 
i #50anysdeBibliotecaaMontornes  
es farà un sorteig per guanyar regals 
tant de la Mitja com de la biblioteca. 
Aquest equipament, de fet, també  
està enguany d’aniversari, celebrant  
el mig segle, i ha encabit l’exposició 
dins dels actes dels seus 50 anys.

EXPOSICIÓ 
COMMEMORATIVA 
A LA BIBLIOTECA

El medallista Jesús Ángel García Bragado serà el padrí de la cursa

més, per cada inscrit a la Mitja i a 
la cursa dels 6 quilòmetres hi hau-
rà mig euro destinat a la Fundació 
Esclerosi Múltiple. n  s.carrillo
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Trabajamos con las mejores marcas:

C. Can Pantiquet, 34. 08100 Mollet del Vallès. Tel. 93 148 69 22  · aviariumocelleria@gmail.com
HORARIO: Lunes de 16.30 a 20.30 / Martes a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 / Sábados de 9.30 a 14 h

� SEMILLAS A GRANEL
� MIXTURAS
� PASTAS DE CRÍA
� PRODUCTOS PARA HIGIENE
� JAULAS Y ACCESORIOS
� COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
   Y VITAMINAS
� AMPLIA VARIEDAD DE AVES
� TODO PARA EL SILVESTRISTA 
 Y CANARICULTOR

CULTURA
contrapunt.cat/actualitat/cultura

GEMMA PUIG FA UNA XERRADA 
AL CASAL CULTURAL DE MOLLET

SETMANA DE LA METEOROLOGIA

La meteoròloga de TV3 Gemma Puig farà 
dimecres a la tarda (19 h) una xerrada al 
Casal Cultural sota el nom de Quin temps fa i 
farà a través dels núvols? I el temps del futur?

Diables
L’entitat Ball de Diables de Mollet farà dissabte
a la tarda (18 h) una tabalada diabòlica. 
L’esdeveniment arrencarà al parc de les Pruneres, 
i al ritme dels tabals els participants de la colla 
aniran fins a la plaça Europa acompanyats de tots 
els veïns que s’hi afegeixin per gaudir de l’acte.

MOLLET. Dissabte, en el marc de la 
25a Fira del Destorb, la colla cas-
tellera de Mollet inaugurarà una 
nova temporada. Acompanyats 
dels castellers de Badalona i els 
del Prat de Llobregat, arrencarà 
la primera actuació dels molle-
tans enguany. A les 11 h comen-
çarà la cercavila al Centre Cívic 
l’Era, que anirà fins a la plaça Prat 
de la Riba i passarà per la via de 
Ronda i la Rambla Nova.

Un cop arribats a la plaça, serà 
el moment de carregar els cas-
tells. Els de casa, que comptaran 
amb almenys uns 90 efectius, po-
drien tornar a fer un castell de 7, 
com ja van aconseguir la tempora-
da anterior. Sigui com sigui, tenen 
molt clar que l’objectiu d’enguany 
és consolidar la gamma de castells 
de 7, principalment el 5 de 7 i el 
7 amb agulla. La renovació de la 
junta el passat mes de gener, ca-
racteritzada per la joventut, tam-
bé fa que la colla encari la tempo-
rada amb molta il·lusió.

Paradetes dels col·leccionistes
Les actuacions castelleres es po-
dran gaudir en el marc de la 25a 
edició de la Fira del Destorb de 
Mollet, que comptarà amb tot un 

CULTURA POPULAR  TAMBÉ HI PARTICIPEN LES COLLES DE BADALONA I EL PRAT DE LLOBREGAT

Els Castellers de Mollet 
estrenen la nova temporada

castellers mollet

ASSAIG  Nova temporada

L’actuació serà durant la Fira del Destorb, que celebra la 25a edició

seguit de paradetes a les rambles 
Balmes i Fiveller i al carrer Barce-
lona (de 9 h a 14 h), amb productes 
ben diferents i “a preus baixos”.

És una activitat que organitza 
l’Associació de Col·leccionistes 
de Mollet i Comarca i que tindrà 
continuïtat l’1 d’abril, quan se 
celebrarà els 25 anys de la fira. 
Serà al Mercat Vell amb un “gran 
dinar d’aniversari” que inclourà 
pica-pica, paella, beguda i postres 

La Morada és el nom de la calçotada 
que la colla castellera dels Manyacs 
de Parets organitza dissabte al seu 
local del carrer Ponent. Els tiquets 
estan a la venda al local dels 
Manyacs i a les botigues La Guineu 
i Expert Electrodomèstics a un preu 
de 10 euros el menú de calçots i 8 
per a l’opció infantil (2 euros més si 
es compra el mateix dia). El primer 
menú és de calçots i el segon, 
macarrons. Tots dos, a més, inclouen  
botifarra, pa amb tomàquet i coca. 
D’altra banda, al matí de dissabte 
(10.30 h) els Manyacs també tindran 
una actuació. Serà a la plaça del 
Doctor Trueta dins la festa 
d’inauguració de La Germandat.

CALÇOTADA MORADA 
AMB LA COLLA
DELS MANYACS

Gastronomia

Cal Jardiner 
fomenta l’art entre 
els joves paretans
PARETS. El Casal de Joves Cal Jar-
diner organitza dissabte (22 h) la 
Nit d’Art Jove, on hi haurà tastets 
dels cursos de grafits, de dibuix 
manga i de batucada, a més d’ex-
hibició d’artistes locals i l’actuació 
de DJ Panko (exmembre del grup 
Ojos de Brujo). Al mateix espai es 
faran altres activitats durant el dia: 
primer, un dinar popular musical 
(14 h), i després (16 h), un escape 
room exterior, a més de torneigs 
de tenis-taula, futbolí i PlayStation.

Ricard Mira i Pepi 
Montesinos “obren 
camins” a Badalona
MARTORELLES. La parella d’artistes 
martorellencs Ricard Mira i Pepi 
Montesinos inauguren aquest di-
vendres (20 h) l’exposició Obrint 
camins a l’espai Serendipity de Ba-
dalona, 28 obres de fang i 15 escul-
tures de ferro que es podran visitar 
fins a l’1 d’abril. A la mostra no hi 
faltaran els jocs amb el ple i el buit 
de Mira (amb materials de la ferra-
lla de la indústria metal·lúrgica de 
Martorelles) ni les característiques 
figures femenines de Montesinos.

300 persones a la caminada de Parets
Diumenge es va celebrar la 20a edició de la Caminada Popular Conjunta 
de Parets, una marxa organitzada per la Penya Blaugrana Parets i  
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume i que al novembre es va posposar.  
Van participar-hi unes 300 persones de totes les edats.

penya blaugrana parets

per 5 euros (és gratis per als so-
cis). Els tiquets es poden comprar 
dissabte a les paradetes o fins al 
23 de març a la botiga El Mussol 
de Mollet (carrer Girona, 12). n
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MÚSICA  LA CANTANT I COMPOSITORA BARCELONINA, AL CICLE ARTS I ESCENA

La cantant Dácil López posa 
la nota musical a La Marineta

MOLLET. L’artista Dácil López ac-
tua aquest divendres al vespre 
(20 h) al Centre Cultural la Ma-
rineta. La cantant i compositora 
barcelonina presentarà així a Mo-
llet el seu nou treball discogràfic, 
Mamma Shark, que ha produït 
Marc Parrot (conegut com El Cha-
val de la Peca a finals dels 90) i 
que abarca estils musicals com 
el synth pop i el retrofuturisme, 
branques sorgides de la música 
electrònica. Hi anirà acompanya-
da d’un grup de músics de prime-
ra línia de l’escena de la música 
moderna actual.

A més de Mamma Shark, l’artista 
que visita Mollet també ha tret tres 
discos més sota el nom de Dàcil: El 
círculo del amor (2010), 4 Women 
(2011) i Criatures, creatures, cri-
aturas (2012). Abans, ja havia fet 
gires amb les bandes L’anònima 

PARETS. De la mà del compositor 
Xavier López Peñas, Can Rajoler 
gaudirà diumenge (18.30 h) de 
l’espectacle Invisibles. Un show 
diferent, amb un mitjà gens comú 
(les fotografies musicals) que 
tracta les migracions amb estils 
tan variats com el jazz, la música 
llatina o el flamenc, i amb influèn-
cies de música africana.

Els protagonistes intentaran 
copsar l’essència emocional i vital 
de cadascun dels moments impor-
tants que un migrant subsaharià 
ha d’afrontar en tot el seu viatge 
cap al nord. L’obra de teatre de 
Juan Diego Botto, Un trozo invi-
sible de este mundo, ha estat una 
important font d’inspiració n

‘Invisibles’, un 
muntatge amb 
fotos musicals del 
fenomen migratori

Imperial (2009), La banda del sur-
do (2007-2008), la companyia de 
cabaret musical Las Reinas (2004-
2009) i amb la companyia Dansa 
de Sol Picó (2005-2006).

En aquesta ja consolidada tra-
jectòria, Dácil ha actuat als prin-
cipals teatres i festivals nacionals 
i europeus així com per diferents 
festivals de Llatinoamèrica. n

Humor i reflexió al teatre Can Gomà
El grup de teatre Can Pantiquet va presentar dissabte a Can Gomà la seva 
darrera obra de creació pròpia, Sin título, dirigida per Joaquín Martos. Les 
meticuloses gestualitats dels actors van acompanyar aquesta comèdia amb 
la qual els espectadors van poder reflexionar sobre el món de les parelles, 
de les relacions d’amistat i de les que estan plenes d’odi.

marc barrio

AVANTGUARDA  Dácil porta el synth pop i el retrofuturisme a Mollet

ajuntament

TEATRE  PRESENTACIÓ DEL GRUP DE CAN PANTIQUET

MOLLET. La sala Fiveller s’omplirà 
de música dissabte (22 h) amb les 
dues actuacions de rock alterna-
tiu que portaran les bandes Pedro 
Parque i La Influència Júpiter. Els 
primers porten el seu disc Pan 
solo (2017), de la mà de Beta (baix 
i veu), David (guitarra i veu) i Jon 
(bateria). Els segons presenten el 
seu darrer disc, #HasCreadoUn-
Monstruo (2017) i aterraran a la 
sala molletana amb el cantant i 
guitarrista Fen, el també guitar-
rista Sata, el baixista Bitnik i el 
bateria Nestort.

Les entrades tenen un preu de 
sis euros i, a més, a l’interior del 
teatre hi haurà servei de bar per 
als assistents. n

Rock alternatiu a 
la sala Fiveller amb 
Pedro Parque i La 
Influència Júpiter

MOLLET. Aquest divendres (de 
21.30 h a 1.30 h) tindrà lloc la 
segona semifinal del DevilFest 
al Centre Cívic Can Pantiquet, el 
concurs que busca la millor banda 
emergent de música metal. Hi ac-
tuaran Dystonia, Arcadia, Saltim-
bankya i Debone, amb l’objectiu 
de colar-se en una final en què ja 
es van classificar Born In Exile i 
Against the Inspiration.

El DevilFest busca 
el tercer i quart
finalista del concurs

SANT FOST. L’Auditori de l’Ate-
neu acull diumenge (12 h) l’obra 
infantil Embolic a la granja, de la 
companyia La Baldufa, que tracta 
temes com la tolerància, la immi-
gració o el racisme. Dos homes són 
espectadors d’un conflicte sorgit 
en una granja (per la desaparació 
d’un ou de la gallina). La major 
desconfiança recau en el Corb, 
l’animal nouvingut.

‘Embolic a la granja’ 
reflexiona sobre  
racisme i tolerància

SANT FOST. La companyia sant-
fostenca de titelles Galiot Teatre 
participa a la novena edició del 
festival de titelles de Barcelona, 
que es fa aquest cap de setmana 
al Poble Espanyol, amb una de 
les seves instal·lacions. Es tracta 
de Cal Titella, un espai lúdic i de 
creació, de 300 m2 i amb 16 petits 
teatrets on les titelles i el públic 
conviuran i interaccionaran.

Galiot Teatre, 
al festival de titelles 
de Barcelona

ESPECTACLE

TITELLES TEATRE INFANTIL MÚSICA

MÚSICA

En el concert presentarà el seu nou disc titulat ‘Mamma Shark’
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dissabte 17

diumenge 18

divendres 16

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

Cel serè al matí, amb fres-
queta a primera hora. A la 
tarda predominarà el sol, 
amb algun núvol despistat.

El vent anirà girant cap a 
nord, i les temperatures 
continuaran baixant. Serà 
un dia bastant ennuvolat.

Ruixats dispersos, amb 
temperatures més baixes, i 
el començament d’un altre 
període de ple hivern.

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, 8 16ºC  5ºC     13ºC  -     39 km/h 

DIVENDRES, 14 19ºC  6ºC     16ºC  -     32 km/h

DISSABTE, 15 23ºC  11ºC     17ºC 1,2    37 km/h

DIUMENGE, 16 19ºC  11ºC     16ºC 0,2    52 km/h

DILLUNS, 17 19ºC  11ºC     17ºC  -     55 km/h 

DIMARTS, 18 16ºC  7ºC     15ºC  -    26 km/h

DIMECRES, 19  17ºC  5ºC     14ºC  -    29 km/h

GASTRONOMIA  UNS 600 COMENSALS A LA CALÇOTADA

FIRES  ES VA PODER VISITAR TOT EL CAP DE SETMANA

Sol radiant i calçots a Gallecs
El sol i el bon temps van acompanyar els 600 comensals que van poder 
tastar els calçots de l’espai rural de Gallecs en la tradicional calçotada  
que organitza el Consorci de Gallecs. Després que el mal temps obligués 
a ajornar la trobada gastronòmica, finalment, l’esplanada de l’església 
de Gallecs es va omplir diumenge. A més dels calçots, els assistents  
van poder tastar altres productes ecològics del territori, com  
les mongetes del ganxet, la coca de Sant Galdric o el pa d’espelta.

Els templers ocupen Can Borrell
Les fires medievals estan de moda i per segon any consecutiu Can Borrell 
ha comptat amb la seva mostra particular, la dels templers, que va ocupar el 
parc de davant la masia tant dissabte com diumenge. Una vintena de parades 
de productes diversos –gastronomia, herbes remeieres i sabons, bijuteria 
i articles de decoració, entre d’altres- van ser el reclam de la fira, que,  
en paral·lel, organitzava exhibicions de lluites i tallers per als més petits.

PARTICIPACIÓ  DIVERSES ENTITATS REPRESENTADES

La Llagosta forma la 
comissió de festa major
LA LLAGOSTA. Dotze persones 
formen part de la nova comissió 
de la festa major de la Llagos-
ta 2018, un grup de treball que 
compta amb la representació de 
diverses entitats i també amb la 
d’alguna persona a títol indivi-
dual. La comissió va constituir-se 
formalment dilluns a la tarda en 
una trobada a Can Pelegrí en què 

també van assistir-hi els regidors 
de Cultura, Mariano García, i de 
Joventut, Fran Ruiz. Formen part 
de la comissió representants dels 
Sangrinaris, Saltats, Volats, la Lla-
gosta Brava, l’Associació de DJ’S 
de la Llagosta VIP’S, la Murga i la 
Llagosta Club de Ball. La propera 
reunió de la comissió de festa ma-
jor està prevista per al 4 d’abril. n

Marta García, la molletana 
que triomfa a ‘Got Talent’

MOLLET / PARETS. Ja des dels dos 
anys ballava i ara, amb 14, té clar 
que la seva passió i allò a què es 
vol dedicar professionalment 
és la dansa. La molletana Mar-
ta García Hernández és una de 
les joves promeses que més ha 
impactat aquesta temporada el 
jurat del programa televisiu Got 
Talent. Amb la seva peça de dansa 
On the wire, amb coreografia de 
Kike Aranda, director de l’escola 
de ball Elite Dance de Parets, la 
jove ballarina va aconseguir els 
quatre vots afirmatius del jurat 
format per Risto Mejide, Edurne, 
Eva Hache i Jorge Javier Vázquez, 
una puntuació que permetrà que 
la Marta pugui actuar a les semi-
finals del programa, que s’emeten 
en directe.

“La manera que he trobat 
per mostrar el que sento és el 

ball, fer-ho a través del movi-
ment”, explica la Marta, que està 
entusiasmada amb l’experiència 
a l’exitós talent xou de Telecinco. 
“Canvia molt veure-ho des de 
dins, t’adones de la quantitat 

de feina que un programa com 
aquest té al darrere”, explica la 
molletana, que va superar el càs-
ting que el programa va fer a Bar-
celona, al qual es van presentar 
unes 3.000 persones.

Des dels 6 anys, la Marta, veïna 

del barri de Riera Seca de Mollet, 
s’ha format a diverses acadèmi-
es de ball. Actualment és alumna 
de l’escola paretana Elite Dance,  
amb què ha participat en diverses 
competicions amb resultats molt 
destacables. De fet, en els quatre 
anys que porta participant en cer-
tàmens, la jove ballarina ha acon-
seguit penjar-se 15 medalles d’or, 
5 de plata i 2 de bronze, en total 
22 medalles més dues beques 
d’estudi. Tot i que ha tocat diver-
sos estils com el jazz, el modern, 
comercial o hip-hop, la Marta as-
segura que les seves disciplines 
predilectes són la dansa clàssica i 
la contemporània. 

Després de les audicions que 
va superar a un teatre de la Gran 
Via de Madrid, ara la molletana 
lluitarà per aconseguir passar les 
semifinals del concurs. n

CONTEMPORANI  La peça amb què va participar al programa ha estat ideada per Kike Aranda 

m.g.g.m.

Els darrers quatre anys, 
la jove ballarina, alumna de
l’escola Elite Dance, s’ha
penjat 15 medalles d’or, 
5 de plata i 2 de bronze 

DANSA  LA JOVE BALLARINA VA SUPERAR LES AUDICIONS        I HA PASSAT A LES SEMIFINALS
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Festa de Sant Josep DE L’11 AL 
19 DE MARÇ

LA LLAGOSTA

LA LLAGOSTA. La 9a Trobada Ge-
gantera de la Llagosta ja és passat. 
Una edició més, que el president 
de la colla, Pablo Martín, valora 
com “molt positiva”. Es van com-
plir els horaris marcats, la pluja 
no va voler ser protagonista de 
l’acte i només les fortes ventades 
van condicionar la trobada. Per 
tal d’evitar incidències, es va es-
curçar el recorregut previst de la 
cercavila i no van passar per un 
parell de trams que hi havia pro-

CULTURA POPULAR  UNES 400 PERSONES VAN OMPLIR LA PLAÇA D’ANTONI BAQUÉ

El vent va ser protagonista 
a la 9a Trobada Gegantera

pablo martín

TRADICIÓ  Els gegants van sortir dins les festes de Sant Josep

Es va escurçar el recorregut, però no hi va va haver cap incident

gramats. Es va patir per si el vent 
podia fer caure els gegants.

Aquesta trobada va ser el tret 
de sortida de la festa de Sant Jo-
sep. A diferència d’altres anys 
(normalment es feia l’acte pas-
sat el 19 de març, dia del patró), 
enguany s’ha fet abans per no 
coincidir amb la Setmana Santa. 
Aquesta data, però, no ha afavo-
rit l’assistència dels veïns. Segons 
Martín, una cinquantena de per-
sones s’hi van apropar per gaudir 

de la trobada. Tot i que sempre 
“costa molt moure la gent”, la 
coincidència amb la celebració 
del Dia d’Andalusia, que reuneix 
força llagostencs, ha perjudicat 
l’assistència a la trobada.

Més enllà del públic, la plaça 
Antoni Baqué va estar “bastant 
plena”, segons el president de la 
colla organitzadora, gràcies a la 
participació d’unes 350 persones 
entre les deu colles participants. 
Hi van venir les baixvallesanes 
de Parets i Montornès, a més de 
les d’Argelers-sur-Mer (França), 
el Masnou, la Garriga, Manlleu, 
Pallejà, Poble Sec (Barcelona), Ri-
poll i Sant Andreu de Llavaneres. 

Amb els organitzadors, hi van 
col·laborar l’Ajuntament, l’Asso-
ciació de voluntariat Rems, Fo-
to-Club la Llagosta, les Llagostes 
de l’Avern i Casa Tió.

REMS, de fet, va organitzar un 
recapte en el qual es van aconse-
guir 57 quilograms d’aliments i 
21 litres de suc i llet, a més de 14 
caixes de cereals, 2 taules de tor-
ró i 2 paquets de patates. n

Un tomb per 
conèixer racons 
i anècdotes 
del municipi
LA LLAGOSTA. Tornen les Passeja-
des Mateu Bartalot, un tomb per 
la història de la Llagosta per les 
festes de Sant Josep. Aquesta ruta, 
que es farà dilluns (10 h) i sortirà 
de davant de l’ambulatori, pretén 
redescobrir racons i anècdotes 
del municipi. Ho fan sota el nom 
de Mateu Bartalot, en honor a 
aquest veí que va treballar ferma-
ment per mantenir viva la memò-
ria històrica de la Llagosta.

LA LLAGOSTA. Els alumnes de llen-
guatge i d’iniciació de l’Escola Mu-
nicipal de Música van representar 
dimarts un espectacle multidisci-
plinari, sota el nom de Notes Sal-
tarines, que neix d’una història 
construïda per la professora Ruth 
Garcia. Els mateixos infants van 
composar les cançons i les van ar-
ranjar per a diversos instruments. 
Els alumnes també van confeccio-
nar el vestuari. 

El cant va ser tasca dels alumnes 
d’iniciació i la resta de joves i in-
fants van posar la música amb els 
seus instruments. A més, no tot va 
ser música, sinó que l’actuació va 
incloure elements escenogràfics.

La trama de la història que van 
explicar al Centre Cultural va fer 
un repàs de conceptes teòrics de la 
música representats per personat-
ges màgics en un món inventat, el 
regne de les notes saltarines. n

Atraccions, karts, 
circ i altres actes 
preparats per 
als més petits
LA LLAGOSTA. Sant Josep no s’obli-
da dels infants, i el programa in-
clou diverses activitats adreçades 
a ells. Dilluns durant tot el dia, la 
plaça d’Antoni Baqué i l’avinguda 
Onze de Setembre acolliran un 
parc infantil amb un circuit de 
karts i tallers lúdics. Al solar del 
costat de l’església de Sant Josep 
hi haurà instal·lades atraccions 
infantils. I a l’avinguda Onze de 
Setembre es farà un taller de circ.

Actuació multidisciplinària 
sobre la teoria de la música

MÚSICA  ESPECTACLE DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
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La festa de Sant Josep també 
fomenta l’adopció de gossos
LA LLAGOSTA. Una nova fira d’adopcions 
de gossos arriba al municipi amb motiu 
de les festes de Sant Josep. L’objectiu és 
promoure l’adopció de gossos, en espe-
cial els que té en acollida l’entitat Help 
Guau (d’Argentona), organitzadors de 
l’esdeveniment. La trobada serà diumen-
ge al matí. La desfilada canina obrirà l’ac-
te (10.30 h); tot seguit hi haurà el taller 
de jocs d’estimulació mental per a gossos 
del municipi (11 h); i es continuarà amb 
l’activitat esportiva de gossos Mini Agility 

(11.30 h); hi haurà una 
nova desfilada cani-
na (12 h), i tot ple-
gat acabarà amb el 
concurs d’habilitats 
canines (12.30 h). 
El guanyador s’en-
durà una panera. n

La solidaritat del 9è 
torneig de futbol sala
LA LLAGOSTA. L’AMPA de l’Escola les Pla-
nes organitza diumenge (de 9.30 h a 18 h) 
el 9è torneig de futbol sala, on participa-
ran alumnes de 3r a 6è de primària i que 
tindrà com a novetat el torneig de pares 
i mares. També es fa a l’escola la segona 
trobada en família, amb la qual hi haurà 
una botifarrada que recaptarà diners per 
a l’Escola AFA Paco Sedano, per a persones 
amb discapacitats intel·lectuals.

Atletisme per als 
alumnes de primària
LA LLAGOSTA. L’Ajuntament torna a or-
ganitzar enguany la jornada d’atletisme 
escolar, amb l’objectiu de promocionar 
aquest esport entre els alumnes de primà-
ria del municipi. Serà dilluns, el dia del pa-
dró, a partir de les 16 h, i hi haurà proves 
de modalitats diferents: cros de 400, 800 
i 1.200 metres; curses de velocitat de 40 i 
60 metres; i una prova per equips d’obsta-
cles i habilitat.

ANIMALISTA  LA FIRA ESTÀ ORGANITZADA PER  L’ENTITAT HELP GUAU
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Convivència i respecte 
/ Solidaritat i justícia 

/ Responsabilitat i esforç 
/ Creativitat i iniciativa 

/ Sentit crític / 
Comunicació i diàleg 
/ Treball col·laboratiu 

i participació / 
Millora constant

Av. Primer de Maig, 6-8. 08120 La Llagosta. Tel. 93 560 32 03 - escolagilpe@gmail.com

www.escolagilpe.cat

PERÍODE PREINSCRIPCIÓ
Compromesos amb el futur!

del 13 al 24 d’abril

SANT JOSEP

LA LLAGOSTA. La colla local de dia-
bles, Les Llagostes de l’Avern, farà 
dissabte (20 h) una demostració 
de foc amb motiu de les festes de 
Sant Josep a la plaça d’Antoni Ba-
qué. Concretament, els integrants 
del grup formaran figures estàti-
ques de foc, dues de les quals ja 
se sap quines seran: l’estàtua de 
la llibertat i un escarabat.

Els nens seran els protagonistes 
de l’acte i encapçalaran les exhi-
bicions de foc, tot i que també hi 
participaran joves i adults. Ja és així 
com ho fan normalment, tot plegat 
amb dos objectius diferents que ex-
plica la cap de colla María Ángeles 
Hidalgo: per una banda, que els 
més petits “es treguin el mono”, 
ja que porten mesos sense actua-

TRADICIÓ POPULAR  L’ESTÀTUA DE LA LLIBERTAT SERÀ UNA DE LES CREACIONS

Els menuts de Les Llagostes de 
l’Avern crearan figures de foc

arxiu

ESPURNES  Es podran veure diverses figures de foc

cions; i per l’altra, que altres nens 
vegin que a la colla hi ha espai per a 
ells i que s’animin a preguntar com 
formar part de Les Llagostes de 
l’Avern. Segons la cap de colla, es 
tracta d’una activitat “divertida i 
bonica per als nens”, que també 
serveix perquè “no estiguin tot el 
dia enganxats a l’ordinador”.

A més, Hidalgo remarca que la 
tasca de l’agrupació és, princi-
palment, la de divulgar la cultura 
popular del territori, i “no deixar 
que es perdin ni oblidar les tra-
dicions catalanes”.

Revetlla popular a la parròquia
El mateix dia i al mateix espai, la 
parròquia de Sant Josep muntarà 
la revetlla popular, de 19.30 h a 
00.30 h. Engegaran amb l’encesa 
de fanalets, i després dels diables, 
començarà el ball tradicional da-
vant la parròquia. Fer coincidir els 
dos actes és una aposta per bene-
ficiar ambdues entitats i perquè 
creixi l’assistència. n



RACÓ GASTRONÒMIC38   dv, 16 març 2018

C. Sant Josep, 14. La Llagosta. T. 631 768 233        /Carnisseria Lina

Carne de ternera, 
cordero, cabrito, 
pollo, pavo, conejo.
Especias árabes y 
sudamericanas.

CARNISSERIA LINA
ALIMENTACIÓN EN GENERAL

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

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

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

SUGGERIMENTS

Per a totes aquelles persones que 
s’atreveixen amb pizzes amb molta 
personalitat i fusió de gustos, arri-
ba 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 emmen-
tal que aconseguirà que gaudeixis 
d’aquesta combinació de gustos 
tan equilibrada.  

Per fer que el sopar sigui encara 

més rodó, tria un bon vi a la 
mateixa pizzeria. 

La Tomate Magique també 
ofereix pizzes sense gluten per a 
persones celíaques. Ningú té excu-
sa per provar les delicioses pizzes 
artesanes de la pizzeria molletana!

PIZZA DELICATESSEN Amb vedella 
picada, formatge blau i crema de llet  

La Tomate Magique

Rda. Can Fàbregas, 18 - Mollet
& 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

Av. Lluís Companys, 26. Masia Can Serra
Parets del Vallès. Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095

canserradelpadro@gmail.com
/canserradelpadro. Horario: de 9 a 23 h.

BAR-RESTAURANT

El Racó de Laura
TAPES i ENTREPANS

C. Francesc
Macià, 89

(Mollet)

Ens trobaràs a:

    « Bocadillos calientes y fríos     «Menú casero     
« Tapas variadas «Especialidad en morro

COMIDA CASERA

    «ABIERTO TODOS LOS DÍAS     «(martes tarde) 

Pintor Sert, 10. La Llagosta. Tel. 637 56 87 11
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