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FESTIVAL BRUNZIT QUE ES FARÀ EL 27
D'ABRIL A LA MASIA DE CARRENCÀ 26

EQUIPAMENTS

L'INSS CEDEIX A LA GENERALITAT EL
LOCAL DE L'ANTIGA OFICINA DE LA
SEGURETAT SOCIAL A CAN PANTIQUET
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RITME ESBOJARRAT
El Ball del Barraló donava la benvinguda
al Rei Carnestoltes en una setmana
que es tancarà amb la rua i el judici 24

víctor león

URBANISME

Entra en vigor el nou POUM de
Santa Maria de Martorelles que
preveu la construcció de 203
habitatges, gran part a Can Coll 6

MOBILITAT

El bus urbà de Mollet arriba
als 5,5 milions d'usuaris en
15 anys però amb queixes
dels usuaris de Lourdes 3

MUNICIPALS 26-M

Les agrupacions locals d’ERC i
Partit Demòcrata de Sant Fost
presentaran una candidatura
unitària independentista 10

Olivia Mones pren
el relleu de Trapero i
serà la cap de llista de
Santa Maria en Comú 8
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EN PORTADA

Cinc milions i mig de viatgers en 15 anys
EVOLUCIÓ DELS USUARIS DEL BUS URBÀ A MOLLET

MOLLET DEL VALLÈS. El bus urbà de

Mollet ha complert 15 anys, en els
quals el servei s'ha consolidat amb
gairebé 5,5 milions de viatgers acumulats. Les dades de 2018 mostren
un nou increment –en concret d'un
5,65% respecte l'any anterior– amb
un total de 483.617 passatgers. De
fet, la tendència a l'alça del nombre
de viatgers ha estat una constant des
del 2011, l'últim any en què es va registrar una davallada. El servei, que
gestiona Sagalés, compta amb tres
autobusos, dos dels quals híbrids de
12 metres amb capacitat per a 32
persones assegudes, 55 dempeus i
un de mobilitat reduïda. L'altre vehicle és diésel de 10,5 metres amb
capacitat per 30 persones assegudes,
39 dempeus i 1 PMR.
Actualment hi ha una única línia
circular, la L1, d’un únic sentit amb
34 parades i dues auxiliars. Al servei
es poden utilitzar tant els títols propis de l’Ajuntament com els títols integrats i bonificats de l’ATM, així com
la T-16 i la T-verda. i

Queixes per les mancances en el
servei de bus urbà al barri de Lourdes

Usuaris denuncien que en algunes hores l'autobús no hi fa parada
MOLLET. Tot i la consolidació del

bus urbà a la ciutat, el barri de
Lourdes continua patint el que
molts consideren un greuge comparatiu en el servei. La freqüència
de pas és la principal mancança,
tot i que a això se sumen les queixes d'usuaris que asseguren que
en determinades hores els autobusos se salten la parada de Lourdes. Dilluns, en el ple s'aprovaven
per unanimitat dues propostes
presentades per Podem i Canviem

Mollet que reclamaven la millora
del servei a aquest barri de la ciutat. "Actualment, depenent de la
franja horària, la freqüència de
pas del bus pel barri de Lourdes
pot ser de 20 minuts en el millor dels casos fins a més de 50
minuts en el pitjor", apuntava la
regidora de Podem, Núria Muñoz,
un temps "inacceptable" tenint
en compte que aquesta L1 té una
freqüència de pas d'entre 10 i 15
minuts a la resta del nucli urbà.

Davant aquesta mancança, ambdues mocions plantejaven alternatives diferents. D'una banda,
Podem reclama que hi hagi un increment de la freqüència de pas per
Lourdes i que s'adeqüin els horaris
a la resta de la línia. Per la seva banda, Canviem Mollet planteja fer una
prova de bus a demanda al barri de
Lourdes, un sistema que consisteix
en sol·licitar el pas del bus per la
parada mitjançant un sistema com
pugui ser el telèfon (trucada o mis-

satge), una aplicació, o fins i tot un
polsador a la parada, i que ja funciona en d'altres indrets de característiques similars.

Incompliments de Sagalés

En el ple també es va denunciar
que en algunes hores determinades els conductors dels vehicles
se salten la parada de Lourdes,
un incompliment de Sagalés –empresa concessionària del servei–
que el govern local va reconèixer.
"Ho estem comprovant i sembla
ser que és cert", deia el regidor
de Mobilitat, Josep Maria Garzón,
qui avançava que l'Ajuntament
plantejarà una queixa a Sagalés
sobre aquesta actuació.
Una altra de les propostes present en ambdues mocions va ser

Any

Passatgers
TOTAL

2004

267.380

2005

280.323

2006

285.706

2007

312.862

2008

329.786

2009

310.934

2010

348.233

2011

407.290

2012

375.805

2013

388.667

2014

392.828

2015

414.402

2016

434.768

2017

457.739

2018

483.617

la d'estudiar la posada en marxa
d’una línia de bus urbà en el sentit invers a l’actual, una demanda
que ja fa temps que es planteja per
part d'usuaris i grups de pressió
com Molletopina, i que precisament, ara fa un any, el govern municipal descartava argumentant
que la línia en sentit invers era
materialment impossible perquè
"en alguns punts el bus passa
per carrers de sentit únic”.
Podem també va demanar que
s'instal·li als actuals vehicles un sistema d'avís auditiu per a invidents.
Tot i l'aprovació d'ambdues mocions, l'alcalde, Josep Monràs, avançava que "moltes de les demandes no seran possibles perquè
no estan incorporades al pressupost municipal", concloïa. i l.ortiz
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SOCIETAT

Millores al wifi gratuït de Mollet

Una xerrada sobre adolescència

La Unió Europea ha atorgat una subvenció de 15.000 euros
a l'Ajuntament de Mollet per millorar la xarxa wifi gratuïta a
espais públics. En concret, on es notarà aquesta millora serà
a les places Major–Can Mulà, Prat de la Riba i Can Borrell, i el
Parc Lluís Companys al barri de Can Pantiquet.

EMFO organitza el dimecres a les 16 h una xerrada
amb Jaume Funes, educador, psicòleg i periodista.
Funes és autor del llibre Educar en la adolescencia. 9
Ideas clave (2010) i té experiència en infants,
adolescents i joves.

EQUIPAMENTS LA CESSIÓ NO S'HA FET EFECTIVA PERQUÈ DES DE LA GENERALITAT S'ESTÀ A L'ESPERA D'UN INFORME TÈCNIC DELS ESPAIS QUE HA DE FER EL CATSALUT

L'INSS cedeix a la Generalitat els locals
de l'antiga oficina a Can Pantiquet
MOLLET. La Tresoreria General de

la Seguretat Social (TGSS) ha presentat a la Generalitat la proposta
de cessió d'ús del local de l'antiga
oficina de l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) situat al
carrer Joaquim Mir, annex al CAP
de Can Pantiquet. Així ho han confirmat a aquest diari fonts del Departament de Salut. Amb tot, segons les mateixes fonts, la cessió
encara no s'ha fet efectiva perquè
la Generalitat ha reclamat un nou
dictamen tècnic al CatSalut sobre
la qüestió.
La TGSS va decidir en el seu dia
concentrar tots els seus serveis a
Mollet en un edifici nou al carrer
de Gaietà Ventalló, que es va posar
en funcionament a l'octubre de
2017. Amb aquest trasllat, quedava lliure el local que fins aleshores
havia acollit l'oficina de l'INSS.
Així doncs, segons fonts de Salut,
la Tresoreria va fer arribar a la Direcció General del Patrimoni del
Departament de Vicepresidència,

Economia i Hisenda de la Generalitat una proposta de cessió d’ús
del local. "Des del CatSalut es va
trametre a la Direcció General
del Patrimoni tota la documentació disponible relativa als espais indicats però ha demanat
com a documentació addicional, un dictamen tècnic abans
de procedir a l’acceptació de la
cessió d’ús dels espais", apunten
des de Salut.
Les mateixes fonts indiquen que
"ens trobem en la fase preparatòria d’una futura actuació
d’inversió que encara no s’ha
concretat al Pla d'actuacions
d'inversió en equipaments de
salut (PAIS)". Així doncs, tot i que
la inversió no està planificada, des
del CatSalut s'han iniciat converses amb l'Institut Català de la Salut
per concretar quin podria ser l'ús
del local. "Es va iniciar un procés
de reflexió per pensar en possibles propostes però encara
no s’ha tancat el procés i con-

arxiu

LOCALS BUITS L'espai va estar ocupat per l'oficina de la Seguretat Social
tinuem treballant en diverses
opcions per trobar l'alternativa
més adient a les necessitats del
territori", indiquen des de Salut.
La cessió del local és una petició que també s'havia fet des de
l'Ajuntament de Mollet a través
d'una moció presentada per la

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès. El col·
lectiu havia posat sobre la taula la
possibilitat d'instal·lar-hi un servei de rehabilitació. Amb tot, des
de Salut, en principi, es descartaria aquesta opció. "L’any passat
es va obrir un centre ampli i

SUCCESSOS ELS ACUSATS VAN SER DETINGUTS EL NOVEMBRE DE L'ANY 2017 PER VENDA D'HAIXIX, MARIHUANA I COCAÏNA

Previst el judici contra els tres
integrants d'un narcopís a Mollet

MOLLET. El judici contra tres per-

sones acusades de gestionar un
narcopís al barri de Col·legis Nous
de Mollet està previst pel dimecres a l'Audiència de Barcelona.
El cas investigat pel jutjat d'instrucció número 5 de Mollet data
del novembre de 2017 quan S.H.
de 38 anys, S.E.H. de 34 i M.E.H.
de 42 anys –àlies Moha i líder del
grup– van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra.
La policia catalana va determinar entre els dies 10 i 17 de novembre de 2017 que almenys set
persones sortien del suposat narcopís –un 3r 2a– després de comprar-hi drogues.
Els tres detinguts es dedicaven
a la venda al consumidor final de

cocaïna, marihuana i haixix.
El 21 de novembre els Mossos
van obtenir una ordre d'entrada
i registre de l'immoble i el matí
del dia següent després de detenir

Se'ls acusa d'un delicte
contra la salut pública i
un delicte de pertinença a
organització criminal

als tres integrants, van trobar-hi
18,86 grams de cocaïna valorats
en 1.112 euros, 19,71 de marihuana valorats en 118 euros i mig
quilo d'haixix valorat en 3.181
euros. Així mateix, mentre realit-

zaven l'escorcoll, diversos clients
del narcopís van personar-se a
l'immoble per intentar comprar
droga.
El 23 de novembre els tres detinguts van passar a disposició judicial i se'ls va retirar el passaport
i se'ls va decretar la prohibició
d'abandonar el territori espanyol.
Una vegada els detinguts van
quedar en llibertat, però els
agents de policia van descobrir,
en veure com novament nombroses persones obtenien drogues al
narcopís entre els dies 10 i 14 de
desembre de 2017, que els detinguts seguien amb la seva activitat
il·lícita.
S.H., S. E.H. i M.E.H. van tornar a
ser posats a disposició de les au-

toritats judicials i el 15 de desembre el jutjat d'instrucció número
5 de Mollet va dictar presó provisional comunicada sense fiança
per a M.E.H. i llibertat provisional
sense fiança pels seus companys.
De la mateixa manera el jutjat va
determinar que aquests darrers
havien de personar-se el dia 1 i 15
de cada mes al seu domicili o en
alguna institució judicial i comunicar qualsevol canvi de domicili
a les autoritats pertinents.

Cinc anys i mig de presó

En el seu escrit d'acusació del 6 de
juliol de 2018, la Fiscalia de Granollers va considerar que els tres
integrants del narcopís eren responsables d'un "delicte contra la
salut pública", pel qual demana
penes de 15.000 euros i cinc anys
i mig de presó, i d'un "delicte de
pertinença a organització criminal", pel qual demana penes de
presó d'any i mig. a.a

Salut

EL PLE RECLAMA UN
CENTRE D'URGÈNCIES
DE PRIMÀRIA A MOLLET
El ple de Mollet va aprovar dilluns per
unanimitat una moció presentada per
la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès per reclamar
la instal·lació d'un Centre d'Urgències
d'Atenció Primària (CUAP). La proposta
demana que l'Ajuntament cedeixi uns
terrenys municipals adequats al Departament de Salut per a la construcció
del centre i que aquest sigui contractat amb l'Institut Català de Salut. "És
necessari un servei intermig com el
CUAP perquè els ambulatoris no tenen recursos suficients i els hospitals
estan saturats", deia el portaveu de la
plataforma, Antonio López. El ple també va aprovar una moció del PSC per
garantir els pediatres als CAP.
modern a l’edifici del sociosanitari de Mollet, gestionat per la
Fundació Sanitària Mollet, que
ha completat l’oferta i millorat
l’accessibilitat de manera significativa", consideren. laura ortiz

Demanen 3 anys
de presó per una
estafa a Mollet
MOLLET. Dilluns està previst el judici contra A.H. acusada d'apropiació indeguda i estafa per un cas
d'engany immobiliari. Els fets es
van produir el 2016 quan l'acusada va contactar amb els propietaris d'un immoble en venda per
90.000 euros a Lliçà d'Amunt per
fer d'intermediària. Va ser aleshores quan, fent-se passar per una
treballadora d'una immobiliària
molletana va ensenyar la finca a
una parella jove i els va demanar
20.000 euros de paga i senyal. Una
vegada ingressada la quantitat,
presumptament, l'acusada hauria
dit a la parella que la finca ja no
estava en venda i s'hauria apropiat dels 20.000 euros. Al mateix
temps, hauria negat haver-los
rebut. Fiscalia demana 3 anys de
presó per a ella.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides ﬁns 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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
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 ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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MEDI AMBIENT ACORD UNÀNIME DEL PLE MUNICIPAL

URBANISME ENTRA EN VIGOR EL NOU PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Mollet revisarà la
El nou POUM de Santa Maria
il·luminació al carrer redueix a 7 ha el sòl urbanitzable
L'objectiu és reduir la sensació d'inseguretat
MOLLET. El govern municipal farà

una revisió de la il·luminació a la
ciutat. Així s'hi comprometia en el
ple de dilluns després de la presentació d'una moció de Podem Mollet
que reclamava revisar l'enllumenat
a parcs i espais públics del municipi
i que s'aprovava per unanimitat.
La moció presentada demana la
revisió i un pla d'actuació concret
per millorar la il·luminació. Alberto
Murillo, de Podem, destacava la importància de la il·luminació pel que
fa a la sensació de seguretat dels
veïns. "Són actuacions senzilles
però que suposarien una millora
substancial", deia Murillo.
En aquest sentit, el regidor socialista Josep Garzón coincidia en la
importància de la llum pel que fa a
la sensació de seguretat, però recordava que les dades delinqüencials presentades pels Mossos
d'Esquadra són més baixes que la
d'altres ciutats de l'entorn. Amb
tot, el regidor explicava que el govern local ja havia detectat alguns
d'aquests punts i indicava que ja
s'han pres mesures en punts com
les places Nelson Mandela i Maria
Aurèlia Capmany, així com properament es farà a Josep Irla. A més,
concloïa, també "es revisaran els
espais de tota la ciutat".

D'altra banda, el plenari també
aprovava, a proposta de Canviem,
una moció perquè l'Ajuntament
promogui una campanya per fomentar l'ús d'energia fotovoltaica
a la ciutat, després del canvi legislatiu sobre la generació d’energies
renovables. i

MAPA PER REDUIR ELS
PUNTS D'INSEGURETAT
PER A LES DONES
n El ple també aprovava una moció

presentada per Canviem Mollet perquè s'emprenguin accions que ajudin
a disminuir els espais més insegurs
per a les dones al municipi. La proposta reclama l'elaboració d'un mapa
que es faria amb sortides col·lectives
per detectar aquests punts conflictius i tallers amb dones. "La percepció
d'inseguretat de les dones és més
gran perquè tenen por de patir una
agressió sexual", explicava la regidora
de Canviem, Marina Escribano. Un cop
detectats els punts, la proposta demana un pla d'actuació que es pugui anar
implementant.

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

l.o.

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El

Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya publicava divendres el
nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), després de gairebé una dècada de tramitació. El
nou planejament, que substitueix
el fins ara vigent del 1993, començava el seu camí amb l'anterior
govern municipal de CiU, que feia
una primera proposta que s'aprovava inicialment el 2011.
Precisament, el futur urbanístic
del municipi va ser el tema candent d'aquell any electoral i va
propiciar un canvi de govern, el
qual va passar a mans d'ICV-EUiA,
molt crítica amb la proposta convergent. Va ser aleshores quan els
ecosocialistes, ja a l'executiu local,
van presentar una nova proposta
que, entre d'altres, limitava molt
més el creixement del poble en
nombre d'habitatges i redistribuïa
les zones de creixement urbanístic de la població.
Així doncs, el nou POUM traspassa l’edificabilitat prevista a la
zona de les escoles cap al sector

CAN COLL Serà un dels espais de creixement residencial
de Can Coll, on s’hi preveuen 91
habitatges. A la Font Sunyera només es podran construir 11 dels
66 habitatges previstos per l’anterior govern de CiU.
Pel que fa a algunes de les dades
del nou POUM, el sòl urbà previst
és de 26 hectàrees (ha); el sòl urbanitzable, 7 ha; i el sòl no urbanitzable 421 ha. Així, el 90% de la

superfície de la població serà no
urbanitzable, dels quals 154 ha es
destinaran a usos agrícoles.
Pel que fa al sostre urbanitzable, serà d'uns 127.000 metres
quadrats i el sostre residencial de
31.693 metres quadrats. El POUM
preveu 203 habitatges, dels quals
un 25%, aproximadament, seran
de protecció pública. i

SUCCESSOS ELS LLADRES VAN ACTUAR LA MATINADA DE DISSABTE I ES VAN ENDUR 600 EUROS

Encasten un cotxe per
robar a la Farmàcia Morales
MOLLET. La Farmàcia Morales, al
carrer de Francesc Layret de Mollet, va sofrir dissabte cap a les
2.30 h de la matinada, un atracament després que dos lladres van
destrossar els vidres de l'aparador impactant-hi amb un cotxe.
Els atracadors van endur-se 600

euros d'una caixa registradora.
El robatori va activar l'alarma
del local i a les 3 h van acudir a la
zona dels fets la Policia Municipal i
els Mossos d'Esquadra. Els agents
locals van acordonar la zona i els
propietaris de la farmàcia es van
quedar fent guàrdia tota la nit fins

a l'arribada de la policia científica
al matí. Els agents van escorcollar
la farmàcia i van determinar que
es tractava de professionals, ja
que "portaven guants i no van
deixar cap empremta".
A banda dels diners sostrets,
segons explica el propietari de la
farmàcia, el cost dels vidres destrossats ascendeix a més de 3.000
euros. Al novembre, la farmàcia ja
va patir un intent de robatori del
mateix tipus. i
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POLÍTICA

MUNICIPALS 26-M ES VA FER OFICIAL DIUMENGE, AIXÍ COM ELS NOMS DE LA RESTA DE LA LLISTA

Antonia Pedrero
deixa l'acta
de regidora

Olivia Mones serà l'alcaldable
de Santa Maria en Comú

MARTORELLES. La regidora no ads-

crita Antonia Pedrero deixarà el
seu càrrec al consistori martorellenc. Així ho explica en la instància
de renúncia signada amb data de
24 de febrer, en què assegura que
"per motius professionals i personals em veig obligada a renunciar al meu càrrec de regidora".
Pedrero, que es va presentar
a les eleccions com a número 3
d'Units per Martorelles (UxM), va
deslligar-se del partit el gener del
2018 i des d'aleshores ha exercit
com a regidora no adscrita.
Destaca d'ella que des del primer dia va renunciar al sou que li
pertocava, i que aquests diners els
ha destinat a entitats i famílies del
municipi. En aquest sentit, Pedrero
sol·licita en la instància de renúncia que "les quantitats acumulades de les indemnitzacions percebudes aquests darrers mesos"
vagin destinades íntegrament a la
veïna Cristina Bolívar Caballero,
"per ajudar-la a continuar amb
el seu tractament mèdic".
Pedrero afirma que marxa "amb
un regust amarg" i critica la
"prepotència" de bona part dels
membres del consistori, "principalment l'alcalde, Marc Candela". "Ara m'he alliberat i m'he
tret una llosa de sobre", conclou.

UxM tornen a ser tres

Amb la marxa d'Antonia Pedrero,
UxM tornarà a recuperar el tercer
regidor, que van perdre amb la
decisió de Pedrero de passar a ser
regidora no adscrita. Per ordre de
llista, li tocaria a David Muñoz ser
regidor en els darrers mesos de
mandat, però des del partit encara
no confirmen qui serà el nou edil
entrant. i s.carrillo

santa maria en comú

CONSULTORI

Actes que suposen
l’acceptació tàcita
de l’herència
L’acceptació d’herència pot fer-se de
forma EXPRESSA o TÀCITA.
1. L’ACCEPTACIÓ EXPRESSA és la que
es fa en document públic o privat. L’hereu manifesta que accepta l’herència.
2. L’ACCEPTACIÓ TÀCITA, en canvi,
s’entén produïda quan l’hereu realitza
actes que suposen la voluntat d’acceptar o els executa en la seva qualitat
d’hereu.

L'EQUIP D'esquerra a dreta: Fernández, Trapero, Jordi Herrero, Cano, Mones, Escartín, Ojeda, Albaladejo, Solà i Jiménez
SANTA MARIA DE MARTORELLES. El
Casal Cultural de Santa Maria va
acollir diumenge la presentació
de la candidatura de Santa Maria
en Comú per a les eleccions municipals del pròxim 26 de maig.
L'actual alcalde, Julián Trapero, ha
decidit fer un pas al costat i Olivia
Mones és la persona que el substi-

tueix com a cap de llista del partit.
Mones ha estat regidora d'ICVEUA al consistori els dos darrers
mandats, i explica que el partit ha
apostat per ella perquè es buscava
"algú vinculat al municipi, que
conegués l'Ajuntament i que fos
una figura visible". La resta de la
llista la formaran, en aquest ordre,

David Escartín, Patricia Cano, Jordi
Herrero, Natalia Solà, Noelia Jiménez, Xavier Trapero, Oscar Avilés,
Javier Fernández, Yolanda Ojeda
i Sonia Albaladejo. Des del partit
afirmen que es tracta d'una "llista
plural formada per veïnes i veïns amb un objectiu comú: treballar per al poble". s.carrillo

LA CANDIDATURA I EL PROGRAMA DEL PARTIT ES PRESENTARAN EL DIA 10 AL MERCAT VELL

Mollet en Comú revela 10
noms nous de la seva llista
MOLLET. Mollet en Comú va celebrar dissabte una assemblea
oberta en la qual es van definir els
principals eixos programàtics i en
la que es va avalar l'única candidatura presentada a les primàries.
Celebrada al Centre Cultural la
Marineta, l'assemblea oberta va
servir per donar a conèixer l'única
candidatura presentada per a concórrer a les primàries dels llocs 2 a
l'11 de la llista electoral. Ara la llista que acompanyarà a Marina Escribano el 26 de maig haurà de ser

referendada en votació entre el 28
de febrer i l'1 de març. I el dia 10 es
farà al Mercat Vell (12 h) l'acte de
presentació de la candidatura i del
programa de Mollet en Comú.
La candidatura que duu per
nom Gent Comuna està formada
en ordre de llista per Francisco
Sancho, Gabriel Espinosa, Mari
Carmen Moya, Mireia Marin, Xavier Huguet, Roser Aguilar, Maria
del Mar Torres, Dennis Fernández, Maica Hervás i Virginia Feria.
Gent Comuna estableix "la

lluita pels drets socials i el bé
comú, així com la il·lusió per a
construir des de l'Ajuntament
un Mollet en què tothom es pugui sentir orgullós de viure-hi".

Segon concurs Projectes
Canviem Mollet engega la segona
edició del concurs Projectes, per
donar suport a iniciatives de la
ciutat engegades per entitats i associacions "que fan esforços per
contribuir a fer una ciutat més
dinàmica, activa i interessant".
Es volen lliurar 1.500 euros per
contribuir a la posada en marxa
d'aquestes activitats, i el termini
per presentar-se comença avui i
acaba el 20 de març.

La gran conseqüència d’això, és que
l’hereu en acceptar “l’herència” solament accepta els drets i béns del difunt si no també ELS DEUTES d’aquest,
responent personalment amb el seu
patrimoni.
Veiem alguns supòsits en els quals els
Tribunals conclouen que aquests actes realitzats per l’hereu representen,
d’alguna manera, que està acceptant
l’herència:
1. El cobrament de crèdits hereditaris.
2. La impugnació de la validesa del testament de la causant, en el qual excloïa al demandant de l’herència.
3. La direcció del negoci que havia estat del difunt.
4. Altres actes que poden suposar l’acceptació tàcita de l’herència, recollits
en sentències més antigues: venda de
béns hereditaris (STS 6/06/1920); atorgament d’escriptura d’apoderament
(STS 23/04/1928); interposar reclamacions o demanda (STS 13/03/1952); fer
gestions sobre béns hereditaris (STS
23/05/1955); pagament amb béns hereditaris d’un deute de l’herència (STS
16/06/1961), etc..
Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

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

Trasbals a
PRUNE Mollet
"Candidatura d'unitat"
independentista a Sant Fost amb la marxa
del president
MUNICIPALS 26-M ES PRESENTA AQUEST DIVENDRES A LES 19 H

Es presenta un llibre
sobre Oriol Junqueras
i un de Raül Romeva
MOLLET. La Sala Fiveller acollirà

ARXIU

MOLLET. El partit PRUNE Mollet,

dijous a les 19.30 h la presentació
dels llibres Esperança i llibertat
–escrit per Raül Romeva, amb la
col·laboració de Jenn Díaz–, i Oriol
Junqueras. Fins que siguem lliures
–escrit per Sergi Sol, amb la col·
laboració de Raül Romeva. L’acte
serà presentat per Marta Vilaret,
regidora i número dos de la llista
d'Ara Mollet ERC-MES.

L’Ajuntament de
Parets reconegut per
les bones pràctiques
L’Ajuntament de Parets va rebre
al febrer la certificació de Bona
Pràctica, que atorga la Fundació
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. S'ha lliurat a Parets aquest guardó per iniciatives
com el cens d’ADN dels gossos, la
gratuïtat dels llibres de text o les
trobades periòdiques amb els regidors de barri.

ACORD MUNICIPAL Els dos grups concorreran plegats a Sant Fost
SANT FOST. Aquest divendres es
presenta a Sant Fost una "candidatura d'unitat" de cara a les pròximes eleccions municipals, que
agrupa ERC, el grup municipal de
PDeCAT, l'entorn de l'Assemblea
Nacional Catalana del municipi i
persones no vinculades a partits
polítics. L'acte es durà a terme a les
19 h a la Rambla Can Coromines.
Segons expliquen des d'ERC Sant
Fost, es tracta d'un procés "d'obertura de la llista a tothom que s'hi
vulgui sumar" que va néixer el 8

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

17/2 Lam Alcazar Maldonado (Santa Perpètua)

21/02 Maria Teresa Jimenez Godino 47 anys

20/2 Kellan Fontan Martínez (Parets)

21/02 Avelina Roman Sampietro

83 anys

25/2 Axel David Caballero Núñez (Mollet)

23/02 Andres Jordan Rodriguez

90 anys

24/02 Eduardo Arrebola Macho

90 anys

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

25/02 Rosa Ayora Piquer

91 anys

25/02 Antonio Pradas Lopez

85 anys

Defuncions

19/02 Bernardo Andres Pascual

19/02 Francisco Javier Herrera Goñi 96 anys

89 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

LA LLAGOSTA
21/02 Lluis Pedrola Noguer

PARETS DEL VALLÈS

86 anys

MARTORELLES

21/02 Francisca Arjona Lechado

89 anys

22/02 Pedro Ruiz Bazán

84 anys

23/02 Pedro Ortega Gasque

70 anys

21/02 Maria Dolores Serrano Benitez 72 anys
MONTMELÓ
24/02 Juan Burgos Lopez

Dades facilitades per la Funerària
64 anys

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

de febrer en un acte de les formacions independentistes que va aplegar "un centenar de persones".
Batejat amb el títol de La força
del poble l'esdeveniment comptarà
amb activitats infantils i xocolatada
popular. Així mateix, a la trobada
hi intervindrà Marc Candela, l'alcalde d'Esquerra Republicana de
Martorelles i José Rodríguez, un famós tuitaire, activista, sindicalista
i independentista que piula sota el
pseudònim de @trinitro. A.A.

que es va presentar oficialment el
desembre amb l'objectiu de formar candidatura per a les municipals, viu unes setmanes de trasbals. Dijous de la setmana passada
Mohamed Amine Balghouch –el
primer president del partit– feia
públiques dues cartes en les quals
afirmava que ell i la majoria d'afiliats de PRUNE Mollet deixaven el
partit. Entre les seves crítiques,
titllava de "dictatorial" la junta
nacional. Després del seu adéu,
explica que es vol presentar a les
eleccions en un nou partit anomenat Millorem Mollet.
Per la seva banda, Mohamed
Benhammou, president en funcions de PRUNE Mollet, assegura que
la junta nacional va ser qui va fer
fora Amine el 8 de febrer per "fets
greus" que sobrepassen els estatuts de PRUNE. També diu que des
de la marxa d'Amine, "el partit té
més afiliats que abans" i que "ens
presentarem a les eleccions".

JUDICI AL PROCÉS REBUIG A LA MOCIÓ CONTRA ELS INDULTS

El ple demana la llibertat dels
presos perquè afrontin la
seva defensa amb garanties
MOLLET. El ple aprovava dilluns

una moció d'Ara Mollet ERC MES
que demana la llibertat dels presos polítics que estan sent jutjats al
Suprem perquè afrontin la seva defensa amb garanties. Es va aprovar
amb els vots a favor d'Ara Mollet,
Canviem i PDeCAT, el no de Cs i PP i

les abstencions de PSC i Podem. Davant les crítiques per l'abstenció de
Podem, Buzón etzivava: "No som
independentistes ni volem semblar-ho". El ple també va rebutjar
una moció de Cs que demanava que
no s'apliqués l'indult als processats
si eren declarats culpables.

Padezco de insomnio?
El insomnio puede ser por diﬁcultad de iniciar el sueño al ir a acostarse, o bien por diﬁcultad en mantenerlo, es decir, los despertares nocturnos le impiden o diﬁcultan reiniciar
el sueño, y por último hay personas que se
despiertan muy pronto y ya no son capaces
de dormir más. El insomnio causa diﬁcultades para seguir una vida normal, las personas que lo sufren suelen estar irritables al
día siguiente y suelen expresarse como “me
levanto como si no hubiera dormido y cansado” o como “me levanto nervioso, dolorido,
inquieto, de mal humor”, etc. Normalmente
el insomnio suele ser acompañante de un
problema de ansiedad, depresión, un trastorno de personalidad o de otros trastornos
mentales más severos. En el insomnio se
produce la falta del llamado sueño reparador, no hay un descanso deseable a todos los
niveles y por tanto los síntomas que produce
el insomnio pueden ser múltiples, sobretodo
aquellos que son de larga duración porque
el paciente parece que se adapta ya a dormir mal, dormirse durante el día, dormir en el
sofá, etc., y la falta de “reparación “ provoca
deterioro incluso intelectual, fatiga mental,
depresión y ansiedad.
Que puedo hacer?
Ante cualquier insomnio hay que averiguar las
causas. Pero es muy frecuente la prescripción
de hipnóticos o medicamentos para dormir
sin más que acudir al médico y solicitar algo
para dormir, habiendo pasado por todos los
productos que se comercializan por televisión y con escasos resultados ante insomnios
rebeldes. Hay que descartar desde los insomnios ligados a la respiración, las piernas
inquietas, trastornos circadianos, insomnios
situacionales, etc. A veces pueden ir ligados a
enfermedades médicas como diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares, , ﬁbromialgia, dolor crónico, etc. En cualquier caso
debe acudirse al médico, descartar patologías físicas y consultar en psiquiatría. Utilizar
incorrectamente medicamentos, alcohol, ansiolíticos o hipnóticos de forma incontrolada
puede llevarnos a otro problema que será o
una dependencia o un abuso de sustancias.
Sea como sea, siempre acuda a un especialista, veamos cuál es el origen del insomnio y
hagamos un tratamiento de origen.

Dr. J. Rebordosa
Psiquiatra. Imbv

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

info@imbv.es
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ECONOMIA

Monràs defensa l’economia circular de la B30

Les empreses familiars a debat

L'alcalde de Mollet i president de l'Associació Àmbit B30, Josep
Monràs, va participar en el IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local
celebrat a Sant Fruitós del Bages i va defensar el paper del món
local en l'impuls de l'economia circular i la col·laboració
públicoprivada per impulsar els municipis de l'Àrea de la B30.

Dimecres, de 9.30 a 11 h, es durà a terme
una jornada destinada a les empreses familiars
organitzada per l’Associació d’Industrials del
Baix Vallès, a Sant Fost. L’acte es titula Eines per
evitar que la teva empresa familiar desaparegui.

COMERÇ L'EMPRESA ESTÀ ESPECIALITZADA EN CARNS, XARCUTERIA, FORMATGES, PLATS PRECUINATS I ALTRES ALIMENTS

La carnisseria
Casa Tió obrirà
botiga a Mollet

REBAIXES
L.O.

MOLLET. Aquest dissabte torna

La inauguració als locals de l'antic Banc
Sabadell es realitzarà aquest mes de març
MOLLET. Casa Tió obrirà el mes
de març una botiga a Mollet.
Concretament serà als locals de
l'antic Banc Sabadell de l'avinguda Llibertat. D'aquesta manera,
es tracta de la primera franquícia
de Casa Tió que obrirà al Baix Vallès –al Vallès Oriental es pot tro-

bar a Granollers, les Franqueses i
l'Ametlla–. També hi ha botigues
de l'empresa al Barcelonès, Vallès
Occidental, Osona, la Garrotxa, el
Maresme i el Bages.
La carnisseria Casa Tió és més
que centenària, ja que són especialistes en carn des del 1916. Entre

Una cinquantena
de comerços
participaran en
la Fira Estoc 2019

NOVA BOTIGA S'obrirà a l'avinguda Llibertat on hi havia el Banc Sabadell
els productes que es poden trobar
als establiments d'aquesta cadena
hi ha tota mena de carns. A més,
les botigues de Casa Tió també
destaquen per la seva xarcuteria,
els seus formatges i làctics, així
com plats precuinats i altres aliments com torradetes, patates xip,
conserves, olis, vins i fins i tot, en
alguns establiments, les fruita i les
verdures. D'altra banda, la companyia, que es defineix encara avui
com una empresa familiar, de casa
i pagesa, destaca perquè a més de
punts de venda també treballa en

el món de l'agricultura i la ramaderia. És per això que asseguren
uns productes de proximitat i de

Es tracta de la primera
botiga de l'empresa
al Baix Vallès i de la
quarta al Vallès Oriental

primera qualitat gràcies a les seves 15 granges repartides arreu
de Catalunya. i s.carrillo

a Mollet una nova edició de Fira
Estoc, una trobada que ja té més
de dues dècades d'antiguitat i en
la qual els comerciants de la ciutat surten al carrer per oferir els
seus productes coincidint amb el
final del període de rebaixes. Així
mateix, aquest esdeveniment, en
què es poden continuar trobant
productes rebaixats, està acompanyat d'activitats festives i animació al carrer.
La fira que engegarà a les 10 h
i s'allargarà fins a les 20.30 h, es
durà a terme a la rambla Balmes,
rambla Fiveller, carrer Barcelona i
plaça Catalunya de Mollet. Fira Estoc està organitzada per l'Ajuntament de Mollet, a través de la regidoria de Comerç en col·laboració
amb Comerç de Mollet (ADHEC).
Segons els col·lectius organitzadors, en l'edició d'enguany hi participaran 48 comerços amb molta
diversitat de productes. i
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JOVES HAN ENTRAT AL PROGRAMA JOVES DE 18 A 29 ANYS QUE NO TENIEN FEINA I NO ESTAVEN ESTUDIANT

TREBALL

BAIX VALLÈS. El programa Singulars

L'Adhec explica
els canvis en la
llei d'autònoms
als seus socis

El programa Singulars d'EMFO s'estrena amb 80
participants de Mollet, Sant Fost i Santa Maria
d'EMFO es va presentar el dimarts
a l'Institut Aiguaviva de Mollet. La
iniciativa en què s'han inscrit 80
joves de 18 a 29 anys de Mollet,
Sant Fost i Santa Maria ofereix una
formació encaminada a trobar feina en els àmbits del magatzem, el
sector sociosanitari, l'hostaleria o
l'atenció al client i al comerç.
Segons va explicar, Raul Broto,
regidor de joventut de Mollet, Singulars "està destinat a joves que
ni estudiaven ni treballaven".
Broto va afirmar que "al programa hi participen municipis
propers perquè volem sumar al
màxim de joves de l'àrea d'influència de Mollet".
El Jonathan Cano per exemple té

a.a.

MOLLET. L'Associació d'Autònoms

FOTO DE FAMÍLIA Els 80 joves singulars de Mollet, Sant Fost i Santa Maria que participaran en la formació de l'EMFO
22 anys i és de Mollet. " "Crec que
això m'obrirà portes, perquè el
món laboral és complicat ja si
ets jove i no tens experiència,
no et donen feina", conclou. En el

LABORAL DENUNCIEN QUE EL SEU SOU ÉS EL MATEIX DE 2010

La plantilla d'El Petit Roure
exigeix millores a l'empresa
SANT FOST. Les reivindicacions
laborals de les treballadores de
l’Escola Bressol el Petit Roure de
Sant Fost van començar fa mesos
i han transcendit els límits del centre per arribar a les xarxes amb
una campanya de Change.org que
ja supera les 400 firmes al tancament del diari Som.
“Des que l’escola va obrir el
setembre de 2010, no hi ha hagut cap pujada de sou i les mestres estan contractades amb el
conveni de les educadores”, explica una professora. Afegeix, que
l’empresa que gestiona el centre,
Serveis Educatius Cavall de Cartró,
“ens paga un sou base de 854,17

euros prorratejats més complements mensuals, i amb això just
passem els 1.000 euros”. “Tan
sols demanem una millora de
les condicions per arribar al
que tenen altres treballadores
dels voltants” conclou.
Segons ha informat l'Ajuntament, l'empresa afirma que el sou
de les treballadores està un 17%
per sobre de conveni, però elles
consideren que aquest extrem
amaga el fet que les mestres estan
contractades com a educadores.
És per aquests motius que les
treballadores van decidir emprendre la campanya de Change.org a
la que s'han sumat les famílies. i

seu cas seguirà la línia de comerç i
atenció al públic.
Per la seva banda, la Verònica
Talayero té 28 anys, viu a Santa
Maria i ha triat la línia de magat-

zem i carretó, una especialitat en la
qual reconeix hi ha poques noies.
"Singular et permet ampliar el
currículum i això sempre és bo",
assevera. i a.a.

JUBILACIÓ JOSEP TORRECILLAS VA PRESENTAR LA DIPUTADA
s.carrillo

Les mobilitzacions pensionistes no paren
Aina Vidal, diputada d'En Comú Podem al Congrés, va protagonitzar dijous
un acte al Mercat Vell organitzat per la Comissió de Jubilats i Pensionistes
de Mollet, en el qual va explicar per què les mobilitzacions per lluitar
per unes pensions dignes i públiques han de continuar. "La pobresa pot
empènyer els pensionistes jubilats a treballar; això és el que pretenen
alguns partits espanyols i catalans", va dir Vidal.

Dones i Homes Emprenedors de
Catalunya S. XXI (Adhec) va realitzar dilluns un acte a la Marineta
on va explicar als seus socis quin
serà l'impacte del reial decret 28
que des de l'1 de gener passa a
regular la situació laboral dels autònoms.
L'esdeveniment, dissenyat com
una sessió informativa, hi van intervenir Xavier Sanchiz, advocat
de l'Adhec, i Germán Montaña, Director d'Atenció al Mutulista de la
Mútua Intercomarcal.

Què implica la nova llei?

Segons va explicar Montaña
"abans la malaltia, l'accident i
el cessament d'autònoms era
voluntari, ara des de l'1 de gener passa a ser obligatori i les
mútues passen a ser les encarregades d'aquestes". Sanchiz va
afegir que aquesta "és una modificació molt important i una
reivindicació de tot el sector i
l'acte té com a objectiu que els
autònoms perdin la por davant
d'aquest canvi".
Per a Montaña els autònoms
amb el nou sistema passen a tenir una major cobertura en el cas
d'accident laboral i en "els cessaments, el que es diu malament
l'atur dels autònoms".
"Un autònom, si compleix
amb els requisits de prestació
podrà posar-se malalt", va asseverar Sanchiz. Així mateix, els
autònoms "només pagaran 5,36
euros més per poder gaudir
d'aquestes prestacions", va afegir Montaña. i a.a.
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
EST. FRANCIA. 72
m2, 1º sin ascensor, 2 hab., baño,
cocina, lavadero, salón, terraza.
Ventanas de aluminio, puertas de
haya, suelo gres.
Calefacción. CEE:
G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
CASA EN MARTORELLES. LA MUNTANYETA. Vivienda
de 1 planta y garaje
de 70m2. Jardín
frontal con un porche, 3 habitaciones,
baño, cocina office,
salón comedor con
chimenea y salida a
terraza. Calefacción
gas-oil, suelos de

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

CEE: E. Ideal inver-

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

PISO DE 104 M2

sores. Ref. JV13731.
PVP: 165.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.

EN MOLLET. CAN
BORRELL. 3 hab.,
baño y aseo, cocina office reformada,

lavadero,

salón-comedor de
24 m4 con salida
a balcón. Calefac.
Parking. CEE: E.
Ref. JV14070. PVP:
239.000 euros. Tel.:
93 579 33 33.

PLANTA BAJA PARETS. EIXAMPLE.
73 m2. Ideal inversores. 3 hab., comedor, terraza de
17 m2, baño, cocina office, lavadero.
Calefacción y aire
acondicionado.
Cert. energética: G.
Ref. JV13745. PVP:
135.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
SERVEIS
S’OFEREIX AUTÒNOMA per portar
comptabilitats /
fiscal / impostos, a

PISO EN MOLLET
CENTRO 70 M2. 3
Hab., 1 baño, cocina, comedor con
salida a balcón,
suelos parquet,
ventanas aluminio,
calefacción, aire
acondicionado.

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

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

pimes i autònoms.
Tel. 651 04 00 07.
SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR PERSONAS
MAYORES por las
noches. De lunes
a viernes. Con experiencia y buenas
referencias. Tel. 698
548 548. Olga.
MOTOR
SE HACEN TRANSPORTES CON FURGONETA.
Vallès
Oriental (Mollet,
Parets...)
Precio

asequible. Tel. 632
04 50 66.
OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110 CV.
Año 2000. 237.827
km. PVP: 2.200 euros. Tel. 630 06 59 90.

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

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

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

SE VENDE FIAT
500 1.3, 70 CV, any
2013. 67.413 km.
PVP: 7.800 euros.

FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:
4.500. Tel. 93 593

26 44.

PISO CHICA MOLLET

CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eur.
Tel. 93 593 26 44.
FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. PVP:
8.100 euros. Tel. 93
593 26 44.
RELAX
TRES CHICAS TE
ESPERAN EN CASA
DE RELAX lo hacen todo sin prisas

SOMOS 4 AMIGAS: cubana,
colombiana, española y brasileña.
Estamos de 10:30 a 20:00 h.
Hacemos todo tipo de servicios y
te invitamos a una copa. Llámanos.

688 235 640/612 482 433
menos griego. Hacemos duplex dos
chicas media hora
por 60€ una blanca y una morena o
dos morenas. Mollet del Vallès. Tel.
93 138 27 10.

Susi.

Madurita,

CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.

tipo de servicios.

50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural y hago todo
698 233 361.
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OPINIÓ

8 de març: fets i no paraules

Editorial

UN VIATGE MÉS SOSTENIBLE

ROSA

El bus urbà de Mollet ha complert 15 anys, una efemèride a la qual s'arriba amb 5,5
milions de passatgers que demostren la consolidació d'aquest servei. L'empresa
Sagalés, gestora de la línia urbana de Mollet, i l'Ajuntament han anat introduint
millores amb els anys com els dos vehicles híbrids o el desenvolupament d'una
aplicació mòbil per fer més senzill i accessible l'ús del bus. Amb tot, els usuaris
reclamen algunes millores, entre les quals, solucionar les mancances pel que fa
al barri de Lourdes, per al qual s'haurà de trobar una solució que doni resposta als
veïns del barri i que, alhora, sigui sostenible.
El model de mobilitat d'una ciutat és un dels àmbits de responsabilitat dels
governs locals que més transformacions està patint en els darrers anys. La
consciència col·lectiva cada cop més assolida de la necessitat de viatjar cap
a models més sostenibles empeny els responsables municipals a prendre
mesures cap a aquest paradigma. El foment del transport públic i dels
desplaçaments a peu són dues de les claus. En les darreres setmanes s'han
plantejat mesures al Baix Vallès, com un futur servei de bicing que connecti
Montornès amb l'estació de tren de Montmeló; o el projecte de camins escolars
a Parets, per promoure hàbits saludables i una major autonomia dels petits.
Apostes com aquestes demostren que anem pel bon camí.

MARTÍ
Regidora de NOPP Parets

F

ets i no paraules va ser l’eslògan de
les sufragistes britàniques, dones
que van lluitar contra la misògina societat victoriana, ho van fer
i aquest any en fa més de cent, que un 6 de
febrer de 1918, van aconseguir, que el Parlament britànic reconegués el dret de vot a les
dones, no plenament, amb restriccions, però
així començàvem.
A Espanya haurem d’esperar fins a la Segona República quan Clara Campoamor va
aconseguir que les primeres Corts Republicanes aprovessin el dret de vot a les dones.
Fins al 1931 a Espanya les dones podien ser
reines i diputades, però no electores, quina
contradicció més espectacular.
Les dones hem recuperat molts espais els
últims temps, no ha sigut pas gratis, hem ha-

Bústia

A peu pla

CICLE ELECTORAL

E

ncetem el mes que ens portarà
a la primavera amb un parell de
fites electorals a la vista. Dues
urnes ens esperen el 28 d’abril
i dues més quatre setmanes més tard. La
tensió política ja no aguanta els cicles de
quatre anys, l’Estat està en una profunda
crisi amb el tribunals decidint sobre la política, amb els partits del règim en pugna
pels postulats més dretans fent seguidisme
a la ultradreta que ja té els peus posats a les
institucions i un seient preferent a la bancada acusatòria del judici de l’1 d’octubre,
al costat de la fiscalia i l’advocacia de l’estat; i la monarquia enfangant-se més cada
cop que obre la boca. S’acusa al moviment
sobiranista català de pretendre trencar
l’Estat quan en realitat només ha evidenciat la seva precarietat democràtica i un dens
entramat de corrupteles.
Tant de bo el proper cicle electoral servís per posar sobre la taula propostes per
desencallar l’atzucac en què es troba la
política institucional. Molt em temo, però,
que el tripartit de dretes continuarà pouant
en l’anticatalanisme per intentar arribar a
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

JAUME NORÓ
Mestre
la Moncloa, mentre que el partit socialista procurarà salvar els mobles per ocupar
i fer créixer el centre al seu voltant amb
l’objectiu de retenir la presidència del govern amb el suport de les forces de la seva
d’esquerra i les formacions perifèriques.
En aquesta pugna, la por a les dretes
mobilitzarà les forces progressistes o
acabarem patint un govern feixistoide? A
Catalunya seguim observant la dignitat i
valentia amb què declaren els presos po-

Molt em temo que el tripartit de
dretes continuarà pouant en
l'anticatalanisme per intentar
arribar a la Moncloa, mentre el
PSOE procurarà salvar els mobles

lítics, a l’espai postconvergent es reclamen
llistes unitàries per amagar les seves divisions, des de l’esquerra sobiranista hi ha
apel·lacions al vot útil, mentre l’espai dels
comuns està en renovació permanent. En
aquest ambient, es demostrarà de nou que
l’autodeterminisme arriba al vuitanta per
cent dels vots? Cal que sigui així.
sommollet.cat

somparets.cat

La regidora censurada
Agraeixo a aquest mitjà que em permeti expressar-me, ja que des de l’Ajuntament de
Martorelles fa temps que em van apagar la
veu. Amb demagògia jurídica i sense respectar el ROM, em van marginar i ni tan sols
m’han permès participar en un espai públic
d’opinió, com és la premsa del poble, a més
d’excloure'm de dues comissions intocables
com són la de transparència i comptes.
Vull fer públic i desemmascarar un seguit
d’esdeveniments que ha viscut el meu Consistori. Veure com l’alcalde s’autoproclamava el seu sou adjudicant-se els ingressos més
elevats que permet la llei, i la seva revalorització cada any i en l’últim fins a dos ocasions. En la mateixa línia veure un pacte de
govern quadripartit, signat a cop de talonari.
Projectes que han estat un fracàs, com els
horts de Can Camp. Dades descontrolades
en forma i terminis, com la urbanització de
Can Sunyer. Arranjaments deplorables com
la plaça de la Sardana, el seu aspecte segueix
semblant inacabat, i els exagerats parterres
amb una exuberant vegetació, incrementen i
encareixen el manteniment al poble. Pujades
d’impostos en tota la legislatura, i destacable
la de l’últim exercici amb uns arguments no
tan sols absurds, sinó inconsistents, destacar
l’explicació de la pujada de l’IAE de les empreses; “perquè s’ha acabat la crisi”.
I el fruit clímax del seu mandat, l’aprovació i licitació de les obres del Centre Polisomlallagosta.cat

gut de lluitar molt des del camí que van obrir
aquelles sufragistes, camí que ha de continuar perquè la feina per fer és molta i els problemes també.
Avui podem dir que tenim una xacra social considerable amb les dones que moren
a mans d'homes, avui cada cas surt a la
llum i és necessari que sigui així. Tots els
poders públics han de lluitar per eradicar
aquest tipus de violència, no pot ser que
l’any 2018 a Espanya morissin 47 dones
per violència de gènere.
Des de Nova Opció per Parets hem demanat, més d’un cop, que es posin llaços al balcó
de l’Ajuntament, per cada dona morta un llaç
o bé un comptador com han fet alguns ajuntaments, creiem que és una manera d’exterioritzar el problema i de fer-lo sobretot més
visible. Abans dèiem fets i no paraules, però
també podem dir fets i imatges.
Ens agradaria que el 8 de març d’enguany
això fos possible, i que l’any vinent no fos necessari ni comentar aquest problema perquè
estigués superat. Tant de bo.

valent de Carrencà. Decisió equivocada, el
poble ni volia, ni necessitava això, al menys
podien haver aprofitat la recent aprovació
del Reglament de Participació Ciutadana
per fer una consulta, abans d’iniciar una
obra d’aquesta envergadura.
Tenim uns espais únics i privilegiats al
nostre municipi, com són les Escoles Montserrat, la masia de Carrencà... que es troben en un estat d’alerta d’abandonament
i deteriorament. És una llàstima no haver
començat per recuperar el que ja tenim.
antonia pedrero / Exregidora de
l'Ajuntament de Martorelles / martorelles

Agraïment a l'Hospital
Voldria fer un agraïment molt sincer a les
grans persones i professionals que m'han
atès en el procés que ha derivat a una intervenció quirúrgica a l'Hospital de Mollet.
Programacions, admissions i quirúrgiques,
UCSI, gabinets, diagnòstic per la imatge, REA
i quiròfan, digestòlegs, anestesistes i cirurgians. I em permeto destacar especialment
al portalliteres Jose ja que els seus trasllats
d'UCSI a quiròfan van ser quan més atenció
especial vaig necessitar i em va correspondre i al cirurgià Eduard, una gran fortuna posar-me a les seves mans. A tots i totes que es
preocupen per la meva moltíssimes gràcies.

sommontornes.cat
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miguel ángel ruíz / Pacient
de l'Hospital de Mollet
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L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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El sub-18 del CA Mollet, subcampió d'Espanya

Primers auxilis per la Mitja

L'equip sub-18 en la categoria masculina del Club Atlètic Mollet va
aconseguir el subcampionat d'Espanya diumenge, en el Campionat
d'Espanya de Clubs de Cros llarg i Relleus mixtos disputat a Linares,
i en el qual el CA Mollet va classificar 4 equips. És el primer cop que
el club puja al podi al campionat d'Espanya en categoria masculina.

La Creu Roja farà un curs sobre primers auxilis
destinat als voluntaris que participaran a
la Mitja de Montornès (24 de març), el mateix
dia de la mini, dissabte 23. Així ho va acordar
l'entitat amb els organitzadors de la cursa.

BÀSQUET | Primera Categoria Masculina VICTÒRIA AMB SOLVÈNCIA DEL SÈNIOR MASCULÍ

El Sant Gervasi, més a
prop de la Copa Catalunya
Els molletans visiten el Lima-Horta després de consolidar
encara més la primera plaça de la Primera Categoria Masculina
MARC BARRIO

MOLLET. El sènior masculí de l’es-

cola Sant Gervasi s’enfrontarà dissabte a les 21.15 h, a domicili, al
Lima-Horta, equip que ocupa l’onzena posició de la classificació de
la Primera Categoria Masculina.
El Sanger, per la seva banda,
consolida encara més el seu lideratge i cada cop és més a prop de
certificar l'ascens a Copa Catalunya, a falta de 9 jornades per acabar la competició regular.
L’última jornada el sènior masculí de l’escola Sant Gervasi va
aconseguir una victòria amb
solvència davant del Lluïsos de
Gràcia per 86-65, en el partit corresponent a la 17a jornada de la
competició regular. Arnau Miquel
va ser sense dubte el jugador més
destacat dels de Jordi Grau amb
22 punts. També van despuntar
Pau Reina i José Manuel Coego,
amb 16 i 12 respectivament.
Els molletans ja van començar
a encarrilar la victòria des de bon
principi amb un parcial de 14 a 2
en els primers cinc minuts de joc.
Al principi del segon quart la tònica va ser semblant i els locals
van tornar a ampliar la diferència
aconseguint marxar al descans
amb un resultat de 41 a 29, amb

EL SANT GERVASI Es distancia del segon classificat quan resten 9 jornades
el qual els locals semblava que començaven a tenir el partit al sac.
Els homes de Jordi Grau van saber mantenir la distància als dos
últims parcials de 10 minuts i van
segellar definitivament el triomf.

Derrota del sènior femení

L'equip femení del Sant Gervasi va
caure derrotat a la pista del CB Balaguer per 45 a 33, a la 19a jornada de lliga. Les molletanes sumen
la 16a derrota de la temporada i
s'enfonsen fins a la 15a plaça de
la taula classificatòria. nil artiaga

Els valors de l'esport

PRIMER CLÍNIC
FORMATIU DE L'ANY
L'escola Sant Gervasi va organitzar el
primer clínic formatiu destinat als entrenadors de bàsquet, amb l'objectiu
de tractar temes sobre els valors de
l'esport i els entrenaments amb els
més petits, a través de xerrades dinàmiques. És la primera edició de l'escola.

Lliga EBA EL PRIMER EQUIP DEL CB MOLLET ESTÀ IMPARABLE

El Recanvis rep el Palma
després del triomf a Andorra
MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mollet rep el Palma dissabte a les 13
h al pavelló municipal Plana Lledó,
després d'aconseguir una victòria
de prestigi a la pista del filial del
Morabanc Andorra per 67 a 84,
a la 18a jornada del grup C-B de
la lliga EBA. Amb aquest resultat
els de Josep Maria Marçà tornen
a guanyar a domicili després d'un
mes sense fer-ho i sumen el catorzè triomf d'aquesta temporada.
El primer quart va ser el més
igualat pel que fa al joc i així ho

reflectia el marcador al final dels
primers 10 minuts (24-25). Al segon, els molletans van imposar la
seva superioritat i van augmentar
l'avantatge (36-58). Després d'un
tercer quart equilibrat amb un
parcial de 16-16, el Recanvis va
certificar el triomf amb el definitiu 67 a 84.
Antoni Figuerola i Bernat Álvarez van ser els jugadors del CB
Mollet que van tenir una actuació
més destacada amb 17 i 16 punts
respectivament. nil artiaga

HANDBOL

ESCACS

El Joventut
organitza una
Trobada per
l’handbol femení

Ple de victòries del
Club d’Escacs a la
Divisió d’Honor

LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol

de la Llagosta ha anunciat que
organitzarà una Trobada de Minihandbol amb equips femenins
pel proper diumenge 10 de març
al Poliesportiu Antonio García Robledo, durant el matí de 9 a 14 h.
Aquesta trobada esportiva té
l’objectiu, tal com assegura el club,
“de reivindicar, d’una banda, la
pràctica esportiva de les noies
i, de l’altra, fomentar l’handbol
entre el sector femení de la nostra població”.

MOLLET. El Club d’Escacs Mollet
encadena sis triomfs consecutius
a la Divisió d’Honor i és l’únic
equip de Catalunya que ha aconseguit el ple de victòries en aquesta competició regular. L’última
jornada els molletans han guanyat
a Girona, contra el Gerunda, per
un global de 2 -8. De les 10 partides, el Club d’Escacs Mollet només
en va perdre una, la novena, quan
ja estava tot decidit. El Mollet és
líder del grup I de la Divisió d'Honor, lideratge que van aconseguir
la jornada anterior amb la victòria
contra el Foment per 6-4.
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FUTBOL LA GESPA S'ESTRENARÀ UN ANY MÉS TARD DEL QUE ESTAVA PREVIST

El camp de futbol de Montmeló
estrenarà gespa al setembre
MONTMELÓ. El camp de futbol de
Montmeló gaudirà a partir del mes
de setembre d'una gespa nova "de
molt alta qualitat i amb unes
prestacions que es troben molt
per sobre de la mitjana de gespes artificials", segons apunta
l'Ajuntament. Tanmateix, arribarà
just un any més tard del que estava previst.
Top Consulting Esportiu, S.L. U
va lliurar el març de 2018 la redacció del projecte tècnic de la
renovació de la gespa artificial
del Camp de Futbol Municipal de
Montmeló, que posteriorment va
aprovar la Junta de Govern Local.
La intenció era portar a terme les
actuacions durant els mesos de
juliol i agost per tal de no afectar
l'activitat esportiva.
La licitació engegada el maig de
2018, però, ha sofert alguns entrebancs –diverses impugnacions
entre empreses– que han fet que
s'hagi hagut de reiniciar el procediment de licitació dues vegades.
Ara ja sí, la licitació ha estat adjudicada. Ha estat a Caixabank Equipment Finance, SAU per un import
de 245.274,59 euros.
Juntament amb el canvi de gespa i d'il·luminació, també s'aprofitarà per fer uns canvis en la instal·lació del bar de camp de futbol,
per millorar-ne les prestacions i

ajuntament de montmeló

FUTBOL | Segona Catalana VICTÒRIA IMPORTANT A DOMICILI

La UD Molletense recupera
el bon gust del triomf (0-1)
MOLLET. Després de les dues derrotes consecutives al Municipal
Zona Sud –contra el filial de l’Europa (1-2) i posteriorment contra
el Llefià (1-3)- els homes d’Antonio Filgaira van poder sumar
3 punts molt valuosos a fora de
casa contra el Pubilla Casas (0-1),
en el partit corresponent a la 23a
jornada del grup 2 de Segona Catalana. La diana de la victòria la va
firmar Antonio Gómez al minut 57
de partit. Amb aquest resultat els
blanc-i-blaus sumen 33 punts.
El tècnic de la UD Molletense,
Antonio Filgaira, destacava que
va ser un partit en el qual van
ser "clars dominadors". "A més
del gol vam tenir moltes ocasions que no vam saber traduir i
vam acabar patint una mica, tot

i que l'encontre estava bastant
controlat", afegia Filgaira. Respecte les dues derrotes anteriors
a casa, l'entrenador de la Molletense subratllava que l'equip porta una dinàmica positiva pel que
fa al joc: "L'equip està jugant
molt bé, però la pilota no va voler entrar en aquests dos partits i això va passar factura". "La
manca d'efectivitat ens ha fet
perdre punts, crec que podríem
estar més amunt a la classificació. Tot i això, l'equip fa un bon
futbol", concloïa.
La propera jornada no es jugarà fins al dissabte 9 de març, per
l'aturada en motiu del Carnaval
quan els molletans rebran el Canyelles, equip que està situat també a la mitja taula. nil artiaga

EL PARETS ENCADENA
TRES EMPATS DE
FORMA CONSECUTIVA

MOTOR

L'AJUNTAMENT Esperarà fins a l'estiu per a fer el canvi de gespa
adequar-lo a la normativa vigent.
La intenció de l'Ajuntament de
Montmeló era procedir a la instal·lació de la gespa de manera
immediata, durant els mesos de
març i abril, però s'ha apostat juntament amb el Club de Futbol per
postposar-ho al mes de juliol.
"Tot i que podríem disposar
d'espais d'entrenament i competició als municipis veïns de
Parets del Vallès, Mollet del Vallès i Montornès del Vallès, donada la bona marxa de la com-

petició i els bons resultats del
primer equip, a petició del club
i després de valorar totes les
possibilitats, s'ha estimat que
el més raonable és dur a terme
el canvi de gespa i de sistema
d'il·luminació el pròxim mes de
juliol, un cop finalitzada la temporada".
D'aquesta manera, el canvi de
gespa no afectarà als entrenaments ni competicions ni d'aquesta temporada ni de la següent.

Victòria del
Montmeló al 89'
El Montmeló va derrotar el Lliçà
de Vall a casa per 2-1 amb un gol
de Joan Borrisser al final del partit. Els montmelonins són quarts
del grup 9 de Tercera Catalana.

El Parets va sumar el tercer empat
seguit a la lliga i va perdre la primera
plaça del grup 4 de la Segona Catalana.
Actualment és segon amb 42 punts. Els
paretans no van passar de l'empat a
zero al municipal Josep Seguer, diumenge contra el Castellar. Va ser un
partit amb poques ocasions clares de
gol per part d'ambdós conjunts i amb
bastantes interrupcions del joc. Pel
Parets, les oportunitats més destacades les van tenir David Sánchez, amb
una rematada de cap; i Otman Bouhya amb un xut des de la frontal que va
salvar el porter local a servei de cantonada. Diumenge 10 de març els homes
de David Parra visitaran el Caldes de
Montbui, onzè classificat a la lliga.

Primers punts per
a Yago Domínguez
en el Campionat
d'Espanya MX
El pilot de Montornès Yago Domínguez, de Motocross i enduro
va aconseguir els primers punts
en el Campionat d'Espanya de
Motocross. Yago va disputar
aquest passat cap de setmana la
segona cursa per al Nacional de
MX a Talavera de la Reina. Amb
57 pilots en 85cc, dels quals
només es classificaven els 40 primers. Yago va quedar a 19a posició en la primera mànega i en 13a
a la segona mànega. Amb aquests
resultats, se situa en 21a plaça de
la general provisionalment.
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MOTOR | F1 CARLOS SAINZ VA FER EL MILLOR TEMPS DE L'HIVERN

HOQUEI PATINS

McLaren lidera els tests

El sènior A de
l'Hoquei visita el
Cerdanyola amb
els deures fets

circuit

JUDO EL CEM TURÓ VA ACOLLIR EL TORNEIG INFANTIL I CADET
marc barrio

MOLLET. El sènior A masculí del

IMPARABLES Els McLaren han estat els dominadors de la setmana
MONTMELÓ. Els tests de pretem-

porada de F1 es van reprendre dimarts al Circuit de Barcelona-Catalunya. Els pilots afronten la seva
última setmana de proves abans de
l'inici del mundial. L'escuderia McClaren va ser la gran protagonista
de la primera jornada d'aquesta
segona tanda d'entrenaments.
Lando Norris va marcar, amb el
pneumàtic ultratou C5 de Pirelli, el
millor temps de la jornada.
Durant la jornada del dimarts

també va ser protagonista Fernando Alonso, que va passejar pel
pàdoc del Circuit.
El dimecres tampoc va estar
exempt d'emocions fortes, amb
Carlos Sainz i Sebastian Vettel
compartint protagonisme. L'espanyol de McLaren perquè va marcar el millor temps de tot l'hivern
(1:17.144) i l'alemany perquè va
patir una espectacular sortida de
pista amb el seu Ferrari, sense
conseqüències físiques.

kaluosi esport club

Mollet HC va derrotar el Barberà
per 4-1, en el partit corresponent
a la jornada 20 del grup A de la Segona Catalana. Amb aquest resultat els molletans sumen la segona
victòria consecutiva i ara mateix
són setens a la classificació amb
31 punts, a 10 de les places de
promoció d'ascens. Diumenge a
les 22 h, el sènior A jugarà a la pista del Cerdanyola, que ara mateix
és dotzè amb 18 punts.

Jornada de descans pel sènior B

El segon equip sènior del Mollet
HC va descansar l'últim cap de
setmana, igual que el Malgrat.
Diumenge tornaran a competir,
en el partit corresponent a la 21a
jornada del grup E de Segona Catalana, a casa contra el Sabadell,
també a les 22 h. nil artiaga

MÉS DE 400 ESPORTISTES És la quantitat que va aplegar el CEM Turó

Medalles per al Karate-Judo
al Campionat de Catalunya
LA LLAGOSTA. L'Associació Esportiva Karate-Judo de la Llagosta va
assolir tres medalles en el Campionat de Catalunya en categoria
infantil i cadet celebrat el dissabte al CEM Turó del municipi. Els
guardonats van ser Ángel Suárez,

que va quedar primer en infantils;
Aleix Fernández, tercer també en
infantils; i Kaisan Molina, tercer
en categoria de cadets. El torneig,
organitzat per l'AE Karate-Judo i
la Federació Catalana de Judo, va
aplegar més de 400 esportistes.
escola ganesh

2a NACIONAL FEMENINA

La Concòrdia torna
a la segona plaça

El Kaluosi Sport Club es penja tres ors
El Kaluosi Sport Club va aconseguir 5 medalles (3 ors i 2 bronzes) al 5è Open Internacional de Taekwondo disputat a Eivissa el dissabte, que va comptar amb la
participació d'uns 300 esportistes. Els ors van ser per a Lucia Rezende, Ibrahim
Bourkia i Adam Boudafal. Els bronzes, per a Alan Saldivar i Marc Guerra.

LA LLAGOSTA. La Concòrdia va recuperar la segona plaça de la Segona
Divisió Nacional Femenina i suma
43 punts gràcies a la victòria fora
de casa contra el Cervera (1-2), en
el partit corresponent a la dinovena jornada. Les locals es van avançar al marcador, però Cris va fer
l'empat just abans d'arribar al descans. A la segona part, la mateixa
jugadora de la Concòrdia certificaria el seu doblet i de pas la remuntada pel seu equip amb l'1-2 definitiu. Dissabte rebran l'Hospitalet,
onzè classificat amb 18 punts.

Tres medalles per a l'Escola Ganesh
L'Escola Ganesh va assolir 3 medalles en pesos olímpics, 13 en Poomsae individual
i 6 en parelles, a la Copa Nacional de Catalunya de Taekwondo celebrada diumenge al pavelló Riera Seca Mollet. En el campionat van participar 250 taekwondistes
arribats de tota la geografia catalana i de les Balears. Els dos campionats simultanis es van realitzar en 6 tatamis, 4 cuadrangulars i 2 octagonals.
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CULTURA

Faustí el Rondallaire, a Santa Maria

El rei arriba a Martorelles

La plaça de l'Església serà l'escenari diumenge de la celebració del
Carnaval a Santa Maria de Martorelles. Serà una festa organitzada per
l'Ajuntament en la qual hi haurà dos espectacles a partir de les 11.45 h.
El primer anirà a càrrec de l'Escola de Dansa Pas a Pas. I l'esdeveniment
clourà amb Faustí el Rondallaire. Es convida que els veïns es disfressin.

Martorelles inaugura aquest divendres el
carnaval amb la visita del Rei Carnestoltes als
centres educatius del municipi. I la propera
cita serà dijous 7 amb la rebuda institucional al
Carnestoltes al Celler de Carrencà a les 19.30 h.

CARNAVAL LA RUA ARRENCARÀ A L'AVINGUDA GAUDÍ I ARRIBARÀ FINS A LA PLAÇA DE PAU CASALS

Mollet s'omple de gresca amb
l'arribada del Rei Carnestoltes
víctor león

TRET DE SORTIDA La Cor i el Moll van acompanyar diumenge a Sa Majestat
MOLLET. Diumenge va arrencar el
carnaval a Mollet amb la rebuda al
Rei Carnestoltes i el ball del Barraló. Ara, després de les visites del
rei de la gresca a les escoles de la
ciutat, Mollet continuarà les celebracions fins dimecres.
Aquest divendres (19 h) la Co-

missió Manyó organitza el Barraló
de nit, una festa amb música en
directe a càrrec del Duo Dava, a
la Plaça Prat de la Riba. Dissabte
al matí, per la seva banda, el Carnestoltes visitarà el Mercat Municipal acompanyat dels grallers i
tabalers de la Colla Gegantera de

GRAN VIDENTE AFRICANO Y CURANDERO ADIVINACIÓN COMPLETA Y CLARA
GRAN ILUSTRE SABIO DE LA ALTA MAGIA AFRICANA TRABAJO SERIO Y EFICAZ
Recuperación de pareja · Amor ·
Impotencia sexual · Amarres · Atracción
Mal de ojo · 100% trabajo · Suerte de
cualquier tipo · Protección de vida familiar · etc.

Mollet (11.30 h), i el Casal Popular organitzarà la 22a escudella de
Carnaval, a la Rambla Balmes (12
h). A la tarda, hi haurà la festa dels
esplais a Can Mulà, a càrrec dels
esplais Xivarri i Tuareg (16 h) i
el Corre Mam Teca i botifarrada
de les colles de Morats i Torrats,
amb la xaranga de Tirant lo Band
(16.30 h a Prat de la Riba). La nit
també serà de colles, amb la festa
jove i el concurs de disfresses al
Mercat Vell (22 h) amb el dj Maceta Reaggae Beat Sound.
I diumenge tornarà l'esperada
rua de carnaval, que començarà a
les 17 h a l'avinguda Gaudí i que
acabarà a la plaça de Pau Casals.
En arribar es farà el judici del
Carnestoltes –amb la companyia
Carnamolles i el Ball de Diables– i
el lliurament de premis del concurs de disfresses. Al matí (12 h)
també es podrà gaudir de la festa
infantil de disfresses amb la companyia Pentina El Gat, al parc de
les Pruneres.
Per últim, dilluns i dimarts hi
haurà un tallar de fanals de sardines al Centre Cívic de Can Borrell (17.30 h) i dimecres un taller
intergeneracional de sardines a
l'Ateneu Gran (17 h). I tot acabarà
amb la cercavila de dol del Mercat Vell a la plaça de l'Artesania
(17.30 h), el posterior enterrament de la sardina, i una xocolatada popular.

Parets proposa
una cercavila
de disfresses
matinera

La rua pirata
dóna el tret
de sortida
a la Llagosta

PARETS. A Parets, la rua de Carnestoltes serà diumenge al matí. A les
10.50 h arribarà el Rei Carnestoltes al carrer Monistrol i a les 11 h
sortirà la cercavila, que acabarà a
l'aparcament del pavelló. En arribar es farà l'exhibició de les comparses (12.35 h) i en acabar serà
el torn per al lliurament de premis
–individual infantil, comparsa infantil, individual adult i comparsa
adulta–, amb animació a càrrec de
Jordi Rius i el comiat del rei dels
poca-soltes.
Els Casals Municipals de Gent
Gran també estan de celebració
aquest cap de setmana, i aquest
divendres (17 h) hi haurà l'actuació del Duo Montseny a Ca n'Oms,
i dissabte (16.30 h) actuarà David
Magem al Casal Asoveen, amb berenar per als assistents –el preu
de l'entrada és de 3 euros–.

LA LLAGOSTA. Els infants seran els
primers a celebrar el carnaval a la
Llagosta, amb el Carnaval Pirata,
que es farà aquest divendres a la
tarda. A les 17 h arrencarà la rua
infantil pirata a la plaça d’Antoni
Baqué, que acabarà al Complex
Esportiu Municipal El Turó a les
18 h. La festa estarà amenitzada
per una animació pirata i per una
disco mòbil, fins a les 20 h.
I l'endemà serà el torn de la rua
gran, que també sortirà d'Antoni
Baqué (17.20 h) i arribarà a El
Turó. Després de recórrer els carrers de la Llagosta, a la pista del
complex esportiu acollirà el Ball
de Carnaval a partir de les 19 h.
Tot seguit, a les 20 h, tindrà lloc
el lliurament de premis, per a les
disfresses individuals, comparses
petites i comparses grans. La festa
continuarà fins a les 22 hores.

Festa jove i rua amb la Reina
Carnestoltes a Sant Fost
SANT FOST. La Reina Carnestoltes encapçalarà dissabte la rua carnava-

lesca a Sant Fost, que arrencarà a les 19 h des del pavelló 1, i que finalitzarà en el mateix punt. En la rua hi participarà la Batucada Tokem x tu i,
en acabar, hi haurà premis a les millors comparses. A les 21 h engegarà
el sopar de carnestoltes al mateix pavelló, a càrrec d'Uno Gol Bar Restaurant. I tot seguit (23 h) serà el torn per a la festa, amb l'actuació de
Ràdio Sant Fost i dj Miquel A. Tirado. Aquest darrer punxarà música en
la festa jove (amb entrada gratuïta) de 2.30 h a 5.30 h.

Menú Calçotada
(reserva previa)

PRIMEROS
Calçotada con salserita de romesco
SEGUNDOS
Entrecot de ternera al gusto
(pimienta, roquefort o plancha)

Solomillo ibérico al gusto
(pimienta, roquefort o plancha)

Meloso de ternera a las dos pimientas
Butifarra ibérica con guarnición
Costillas de cordero con “all i oli”
(3 uds dos palos y una mitjana)

Suprema de merluza a la Costa Brava
Bacalao con tomate y cebolla caramelizada
Pies de cerdo plancha
Rabo de toro al Priorato
POSTRES
Carrito de postres de la casa “Les Pruneres”
Incluye: pan, agua mineral, vino o sangría de vino
(refrescos y cervezas no incluidos)

*Este menú
no se puede
compartir

24,95€
iva incluido*

MENÚ(S)*

diario, fin de
semana, grupos

JUEVES
NOCHE

*menú dietético

Especial
TAPA/COCA

CELEBRACIONES

ESPECIALIDADES

Cumpleaños,
bautizos,
Comuniones...

Arroz caldoso
bogavante, paellas
rabo de toro
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DIJOUS ES VAN PRESENTAR OFICIALMENT AL MUNICIPI I DISSABTE ARRIBARÀ L'ESPERADA RUA

RUES, UN ESCAPE ROOM I L'ENTERRAMENT DE LA SARDINA

Montornès dóna la benvinguda
a l'Emissari i el Cavaller Gòdia

Montmeló s'omple
d'activitats per carnaval

marc barrio

MONTORNÈS. Dijous, els 7 Pecats

Capitals arribaven a Montornès,
no només acompanyats de Sa
Majestat el Rei Carnestoltes, sinó
també de dos nous personatges
del qual a partir d'enguany podran gaudir els montornesencs:
l'Emissari, que va passar prèviament per les escoles per avisar
de l'arribada del Carnestoltes; i
el Cavaller Gòdia, un pintoresc
personatge nascut a Montornès a
finals del segle XIX i conegut arreu
pel seu peculiar do d’imitar el cant
dels ocells.
Més enllà d'això, el carrer Federico García Lorca acollirà dissabte a les 17 h el tret de sortida
de la rua de carnaval, que recorrerà el municipi fins a la Carpa
Polivalent El Sorralet. Allà, a partir de les 19 h es farà l'entrega de
premis del concurs de disfresses
amb la música de Suzanna and the
Randomites. La Rua Infantil, per
la seva banda, serà diumenge a
Montornès Nord i amb la música

NOUS MEMBRES L'Emissari i en Gòdia es presentaven dijous en societat
de Capritx de Gralla i l'animació
de Lali Begood.
El programa es tancarà dimecres
de cendra amb la rua mortuòria i la
crema de Sa Majestat. A les 17.30
h hi haurà un taller de sardines
a la plaça Pau Picasso, i a les 19
h començarà la rua de dol, fins al

carrer Francesc Layret, amb torxes
i novament l'acompanyament de
Capritx de Gralla. Tot acabarà amb
la cremada del Rei Carnestoltes,
amb la lectura del testament i una
actuació del Ball de Diables i Drac
de Montornès. També hi haurà un
pica-pica d'inici de Quaresma.

MONTMELÓ. La programació de

carnaval al municipi inclou tota
mena d'activitats. La primera és
aquest divendres (15 h) amb la rua
escolar. Dissabte (18 h) serà el torn
per a la rua gran, de l'avinguda del
Mil·lenari fins a la plaça de la Quintana, amb exhibició de disfresses
davant del Rei Carnestoltes, ob-

sequis i música fins a la matinada.
Diumenge (18 h) serà el ball infantil de disfresses a la Polivalent amb
Encara Farem Salat. Dimarts (19 h)
es farà un escape room també a la
Polivalent de judici i crema del Carnestoltes. I tot plegat acabarà dimecres (17 h) amb l'enterrament
de la sardina a la Quintana.
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MÚSICA ÉS LA PRIMERA CONFIRMACIÓ OFICIAL DE LA QUARTA EDICIÓ DEL FESTIVAL MARTORELLENC

POPULAR

Mishima serà el cap de
cartell del Brunzit 2019

Montmeló acull
una nova trobada
de ball de gitanes

S'inaugura a
La Marineta la doble
exposició de CREA

La plaça de la Vila de Montmeló
serà diumenge (11 h) l'escenari
d'una nova trobada de ball de gitanes organitzada per L'Agrupa.
Hi participaran les colles de Castellar del Vallès, Lliçà d'Amunt i
Montmeló, i la música anirà en
directe a càrrec de La Catxutxa.

El Centre Cultural La Marineta
acollirà divendres (19.30 h) la
inauguració de les exposicions del
Col·lectiu CREA De bat a bat i Obrint el calaix. CREA és una associació d'artistes plàstiques molletanes creada el 1999, ara fa 20 anys, i
amb seu al CIRD Joana Barcala.

Cannibal survival és el nom de
l'escape room que organitzarà
dissabte el Casal de Joves Cal
Jardiner en el seu equipament.
L'activitat és oberta a totes les
edats i arrencarà a les 18 h. Tot i
que és gratuïta, les inscripcions
es tancaven dijous 28 de febrer.

La llibreria L'Illa de Mollet acull
aquest divendres (20 h) la presentació del llibre Las tres joyas,
d'Agustí Pàniker. Per la seva banda, el Casal Cultural acollirà dijous
(19 h) la presentació del llibre
Atles del comtat de Barcelona, de
Jordi Bolós i Víctor Hurtado.

alberto polo

MISHIMA La banda barcelonina encapçalarà el festival martorellenc
MARTORELLES. Mishima encapçalarà el cartell de l’edició d’enguany del festival Brunzit, que se

celebrarà el 27 d’abril al pati de la
Masia de Carrencà de Martorelles.
Enguany serà la quarta edició de

l'esdeveniment, que presentarà
"un cartell per a tots els gustos i
de ritmes molt diferents", segons
apunten des de l'organització.
Després d’acomiadar el 2018
amb dos clamorosos sold-out a
l’Apolo, Mishima inaugura el 2019
en el seu millor moment, amb un
David Carabén en el seu cim com
a autor i intèrpret.
Per confirmar el plat fort, el festival ha elaborat un vídeo que té
com a protagonista la mascota del
Brunzit. L’abella es desperta un
dia des de l’edifici de l’emblemàtica Masia de Carrencà, desencisada a ple hivern, però tot canvia
quan rep un missatge en què algú
li confirma que Mishima tocarà al
proper Brunzit. Posteriorment,
des de l’imaginari de la mascota,
es veuen les imatges que va rodar
l’equip de Borboleta Produccions
a la primera edició del festival.

TEATRE

Cal Jardiner munta
l'escape room
'Cannibal survival'

'Només una
vegada' tracta la
violència de gènere
PARETS. Can Rajoler acollirà diumenge (18.30 h) l'obra de teatre
Només una vegada, inclosa en el
Març de les dones. Es tracta d'un
espectacle sobre la violència de gènere més comuna, la que s'accepta
sense adonar-se'n. En Pau és novel·
lista i l’Eva, editora, i són parella des
de fa set anys. Un dia ell li va pegar,
i una amiga va denunciar l’agressió.
Només va ser una vegada. Ara cap
dels dos té ganes de parlar-ne, però
no tindran més remei que fer una
teràpia obligatòria amb una psicòloga dels serveis socials. Marta
Buchaca n'és la directora, i Anna
Alarcón, Maria Pau Pigem i Bernat
Quintana, els intèrprets. i

EL TEMPS
divendres 1

dissabte 2

diumenge 3

per

Agustí Pàniker, Jordi
Bolós i Víctor Hurtado
presenten els llibres

"Èxit musical" a l'església de Sant Vicenç
capella de música santa maria

La Capella de música Santa Maria va oferir diumenge un concert de música coral
i instrumental a l'església parroquial de Sant Vicenç. Es tracta d'una actuació
que els organitzadors defineixen d'un "èxit musical" amb una "gran qualitat"
tants dels solistes com de les intervencions de la mateixa coral. mollet

Felip Comas
Desfilada de núvols prims
al matí, amb més clarianes a la tarda, amb una
baixada moderada de les
màximes.

Continuarem amb cel
enteranyinat durant el
matí, per quedar el cel
serè a la tarda, amb temperatures semblants.

Sobtada pujada de temperatures, malgrat els
núvols alts abundants,
amb vent de ponent que
ens portarà valors primaverals un altre cop.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 21

17˚C

3˚C

13˚C

-

19 km/h SSE

DIVENDRES, 22

23˚C

3˚C

18˚C

-

18 km/h WSW

DISSABTE, 23

21˚C

5˚C

15˚C

-

32 km/h SSE

DIUMENGE, 24

16˚C

5˚C

12˚C

-

26 km/h SSE

DILLUNS, 25

18˚C

4˚C

14˚C

-

21 km/h SSE

DIMARTS, 26

20˚C

4˚C

15˚C

-

26 km/h SSE

DIMECRES, 27

24˚C

4˚C

16˚C

-

23 km/h SSE
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BUTLLETÍ MARÇ 2019
CAMPANYES I ADHESIONS
• LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS I
RETORN DELS EXILIATS. Des del
Casal demanem l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats perquè
votar en un referèndum mai ha de ser
considerat delicte. Votar és Democràcia!
• CRIDA DE VOLUNTARIS LINGÜÍSTICS.
Amb la coordinació del Servei de català del
CNL de Mollet fem una crida especial a
les persones que vulguin dedicar un petit
temps setmanal a parlar en català a una
persona immigrada que l’està aprenent.
Els horaris són flexibles i a convenir entre
la “parella lingüística” i el material i assessorament no us mancarà. Informació a
Secretaria del Casal o al CNL de Can Lledó
(Sra. Montse Pocurull).

CARNAVAL DEL CASAL
• DIVENDRES 1. A les 19.30h a la plaça
Prat de la Riba: Ball del Barraló de Nit
amb Música en directe.
• DISSABTE 2.
22a ESCUDELLA DE CARNAVAL.
Repartim més de 500 racions gratuïtes
d’escudella a la Rambla davant del Casal.
A partir de les 9h la caldera ja començarà
a fer el xup-xup. A les 11h el Sr. Manyó
i seguici farà un recapte d’aliments al
Mercat municipal per l’Escudella. A les
12h i després que en Carnestoltes l’hagi
tastat, es començarà a repartir a tothom.
Ball de disfresses a la Sala del Casal
17.30h amb música en directe.
CORRE-MAM-TECA de les Colles de
Morats i Torrats. Després del Correbars,
els joves de les Colles acabaran amb
una botifarrada a correcuita per anar a
veure el partit de futbol Barça-Madrid.
• DIUMENEGE 3. El Casal participa a
la Rua a partir de les 16.30h amb inici a
l’Avgda. Gaudí en la Comparsa del Sr.
Manyó. La inscripció de les persones interessades ho poden fer enviant un correu a
manyomollet@gmail.com o en persona al
Casal Cultural. Després de la Rua hi haurà
un sopar de bocates al Casal (5 euros).
• DIMECRES 6. Dimecres de cendra. Dia
d’enterrar la Sardina. El Casal penjarà la
Vella Quaresma amb les seves 7 potes,
de les quals se n’arrencarà 1 cada setmana fins arribar a la fi de la Quaresma.
A la Sala es fara un Tastet de pa amb
sardines de llauna pels socis del Casal.

Morats celebraran aquesta Diada amb
música de grups de Dones al Jardinet,
amb Sopar i barra de la Colla de Morats.

DIA DE LA DONA AL CASAL
• DIVENDRES 8. Celebració amb llaços
liles per a totes les dones. Lectura del
Manifest. I Bingo especial feminista.

24a SETMANA“JOAN
FOLCH” DE METEOROLOGIA
• DIMARTS 19. A les 19h el Sr. Lluís
Pujol, President de l’ACOM ens farà
una Conferència explicativa sobre
l’Associació Catalana d’Observadors
Meteorològics, de la qual en forma
part el nostre meteoròleg molletà Joan
Folch. L’ACOM, una xarxa anònima
i desconeguda pel gran públic però
imprescindible de suport als presentadors mediàtics que ens informen del
temps a la televisió cada dia.

CONFERÈNCIES I XERRADES
• DIMARTS 5. A les 19:30h i dins els actes
previs a la vaga feminista ddel Dia dde la
Dona del 8 de març farem una Conferència
titulada "Repensem l'espai públic des d'una
perspectiva de gènere" amb la diputada
Natàlia Sànchez . Organitzat per la CUP
amb la col·laboració del Casal.
• DIJOUS 7 . A les 19h a la Sala d’Actes.
Presentació del llibre “Atles del Comtat
de Barcelona (801-993)” a càrrec de
Jordi Bolós i Víctor Hurtado. El llibre
és una obra històrica que, a partir d'un
important fons documental, il·lustra les
primeres passes d'aquest comtat que
s’estenia entre el Montseny i les comarques del sud de Barcelona.
• DIJOUS 14. A les 19h a la Sala d’Actes la Plataforma Sanitat Baix Vallès
farà una xerrada col·loqui sobre la situació de la sanitat en el nostre entorn
com a servei públic.
• DIMECRES 27. A les 18h a la Sala
d’Actes. Conferència sobre l’alimentació saludable.

SORTIDES I EXCURSIONS

DIA DE LA DONA DE LA
COLLA MORADA AL JARDINET

• VIATGE DE 5 DIES A PRAGA
I REPÚBLICA TXECA. Del 25 al 29
d’abril anirem a visitar aquesta República
centreeuropea amb allotjament al cèntric Hotel Eurostars Thalia de 5* amb
excursions a Karlovy Varai, Pilsen, Brno,
Telc, Parc Nacional, Teatre Negre de
Praga, etc. Preu 945 euros tot inclòs.
Continuen obertes les inscripcions.

• DISSABTE 9. Els joves de la Colla de

• VIATGE DE 7 DIES PER IRLANDA +

IRLANDA DEL NORD. Del 26 de juny
al 2 de juliol, visitant Belfast, Castell de
Dunluce, Penya-segats de Moher, Dublín,
St. Patrick Cathedral, etc. Preu tot inclòs
1.985 euros. Presentació del viatge dimecres 6 de març a les 19h a la Sala d’Actes.
Inscripcions del 7 al 15 de març de 17h a
19h al despatx de viatges de la 2a. planta.
• VIATGE DE 6 DIES AL TALÓ
D’ITÀLIA (PUGLIA). Del 3 de maig
al 8 de maig visitarem visitarem amb
guia local Bari, Polignano a Mare,
Alberobello, Otranto, Santa Maria di
Leuca, Lecce, Galipoli i Brindisi. Trasllat
amb autocar des de Mollet a l’aeroport
del Prat. L’allotjament serà en hotels
de 4*. Presentació del viatge divendres
8 de març a les 19h a la Sala d’Actes.
Inscripcions amb paga i senyal a partir
del dilluns 11 de març. Suplement individual 130 euros.
• SORTIDA COMERCIAL VILAFRANCA
DEL PENEDÈS, AMB VISITA A UNA
CAVA. Diumenge 12 de maig sortirem de
Mollet a les 8h en direcció a Vilafranca
del Penedès. Seguidament ens faran
una xerrada comercial, acabada la qual
anirem a visitar una cava. A continuació
gaudirem d’un bon dinar. Amb ball a
la sobretaula. Preu tot inclòs 16 euros.
Inscripcions a partir del dia 23 d’abril a
les 16h a la 2a. planta del Casal.
• DIUMENGE 12 DE MAIG SORTIDA GUIADA PER L’ASSUMPTA
MONTELLÀ (de la Maternitat d’Elna)
a les terres de l’Ebre per rememorar La
Batalla de l’Ebre contra les tropes franquistes. Més informació a Secretaria.
• DISSABTE 6 D’ABRIL DIADA DEL
SOCI A CERVERA. Amb motiu de la
proclamació de Cervera com a capital
de la cultura catalana 2019 farem una
visita guiada a la ciutat. En acabar
farem el Dinar de Germanor. Preu: 35
euros. Inscripcions: a partir del dilluns
19 de març. Les taules seran de 10
persones per la qual cosa preguem que
els grups que vulguin seure junts ens ho
comuniquin al fer la inscripció.

BALLS CADA DISSABTE
AL CASAL
Cada dissabte i diades especials, a partir de les 17.30h continua la ballaruga a
la Sala d’Actes del Casal amb música
en directe:
• DISSABTE 2. Jordi Ardilis (Ball de
Disfresses de Carnaval).
• DISSABTE 9. Javi Swing.
• DISSABTE 16. Àlex.
• DISSABTE 23. Alberto (del grup
Ostras Ostras).
• DISSABTE 30. Joan Serra.

CINE CLUB DEL CASAL.
LA MIRADA DEL CINEMA
• DIVENDRES 1. A les 21h iniciem el cicle
dedicat a John Ford amb la pel·lícula “El
hombre que mató a Liberty Valance” amb
John Wayne i James Estewart.

TEATRE INFANTIL I
JUVENIL LA XARXA
• DIUMENGE 10. Al teatre de Can Gomà
podrem veure l’obra “El Mag Merlí”
a càrrec de la Cia Veus Veus Teatre.
Adaptació musical del gran clàssic per
a tota la família. Una divertida història
d´aventures, amb personatges fantàstics i cançons en directe.

ESCAPADES AL TEATRE
• DIMECRES 20. Anirem al Teatre Gaudí
a veure el musical BED & BREAKFAST.
Es tracta de la primera obra de teatre
escrita i dirigida per la molletana Laia Fort
Tura. Aquesta és la primera experiència
com autora teatral d’aquesta jove molletana, a qui donem tot el suport des del
Casal. Sortida a les 19.30h de la parada
de taxis. Preu aprox. (en funció del nombre d’inscripcions) 30 (autocar + entrada). Inscripcions a Secretaria del Casal.

• SWING: Dijous de 19.15 a 20.15 h.
• TAI-XÍ XIKUNG: Dilluns de 17.30 a
19h i de 19.30 a 20.45 h. Divendres de
10 a 11 h.
• MARXA NÓRDICA AMB MONITOR:
Divendres a partir de les 9 h.
• TONO PILATES: Dimecres de 19 a
20.30 h.
• ZUMBA GOLD: Dilluns de 9 a 10 h.

SÍNDIC DELS SOCIS
Us recordem que el Sr. Àlvar Yañez és
el Síndic dels Socis, per vehicular els
suggeriments, queixes i/o felicitacions
dels socis envers la Junta o el funcionament del Casal en general. Mitjançant
la sol·licitud d’una entrevista o bé amb
un escrit que es pot dipositar a la bústia
corresponent, el Síndic us atendrà gustosament. No s’acceptaran anònims.

ACTIVITATS
DEL CASAL ACTIU
• Cada dimarts i dimecres preparació i
Taller de Manualitats a les 16.30 h.
• Cada dijous. Taller de psicomotricitat
a les 17.30 h.
• Cada divendres. Bingo a la Sala d’Actes a les 17 h.

CURSOS I TALLERS
DEL CASAL
Per inscriure-us a un Taller adreceu-vos
directament al Monitor corresponent o
bé a la Sra. Inma (matins) o Sra. Glòria
(tardes). Per fer un Taller del Casal
Cultural cal ser soci de l’entitat.
• ANGLÈS. Dilluns de 18 a 19.30 h.
Dimecres de 18.00 a 20 h.
• CANT CORAL. Dimarts de 17.45 a 19.15 h.
• HIPOPRESSIUS. Dilluns i Dimecres
de 15.30 a 16.30 h. Dimarts de 9 a 10 h.
Dijous de 10 a 11 h.
• INFORMÀTICA. De Dilluns a Dijous
de 9 a 10.30 h. Dimecres i Dijous de
10.30 a 12.00 h.
• IOGA. Dilluns i Dijous de 09.30 a
10.30h. Dilluns i Dimecres 18.30 a 19.30h.
• LABORS. Dilluns de 15 a 17.30h.
Dimarts de 15 a 18 h.

INFORMACIONS DE
SECRETARIA
• PROTECCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE
DADES. Demanem a tots els socis que
passin per Secretaria per actualitzar
les dades i poder rebre correctament la
Revista del Casal a casa, així com fer els
tràmits de la LOPD.
• HORARIS DEL CASAL: De dilluns a
divendres de 9 a 13 h i de 15 a 21 h. De
13 a 15 h estarà obert només pel Servei
de menjador.
• APARCAMENT PEL CASAL. Pels
usuaris del Casal gratuït de 15 minuts al
carrer Berenguer davant del pas zebra.
• ÚS DEL JARDINET PELS SOCIS. Feune la petició a Secretaria, seguint el protocolcorresponent. En cap cas es permet l’ús
per a una finalitat comercial o de negoci.
• ESTIGUES AL DIA A LES XARXES.

• MEMÒRIA. Dilluns de 16.30 a 18 h.
• ÚS DEL TELÈFON MÒBIL.
Dilluns i dimarts de 10.30 a 11.30
i de 11.30 a 12.30 h.
• PILATES. Dijous de 9 a 10 h.
• PINTURA OLI I ACRÍLIC: Dimecres
de 16 a 18 h.
• PINTURA ROBA: Dimarts i dijous de
16 a 18 h.
• SARDANES: Dimarts de 19 a 20 h.

PER A MÉS INFORMACIÓ: www.elcasal.cat | mail: secretariat.elcasal@gmail.com
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telèfon i fax de secretaria: 93 593 11 74

CADA DIA DINAR AL
CASAL!
De dilluns a divendres podeu venir a
dinar al Casal al preu de 5,80 euros
el menú. Les persones interessades
han de fer la reserva abans de les 10h,
telefonant al 93 593 11 74. Amb la col·
laboració de l’Obra Social de La Caixa,
Cuinats Cecoc i persones voluntàries.

Hi col·laboren:
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EXPOSICIÓ LA MOSTRA ES VA INAUGURAR DIVENDRES I ES PODRÀ VISITAR FINS AL 22 DE MARÇ

MÚSICA 'SETH' ÉS EL NOM DE L'EP, FORMAT PER 5 CANÇONS

Carlos Seisdedos exposa el seu
repte fotogràfic 'Marrakech'

El montornesenc Zesc
treu el seu primer disc

s.c.

LA LLAGOSTA. El Centre Cultural de

la Llagosta acull des de divendres
–i fins al 22 de març– l'exposició
fotogràfica Marrakech, de Carlos
Seisdedos –vicepresident del Foto-Club la Llagosta–, organitzada
per la mateixa entitat. "Va ser
un repte, perquè mai havia fet
fotografia de carrer; la meva
especialitat és la fotografia de
paisatges", apunta l'autor.
Sobre el repte diu que "no
m'hagués atrevit a fer aquest tipus de fotos, però un bon company em va portar de la mà".
"Fer fotografies al carrer de
Marràqueix és molt difícil: a la
gent li costa i no posen per a la
foto, ells diuen que el problema
és que sembla com si li traguessis una part de la seva ànima
cada cop que li fas una fotografia", explica Seisdedos.
Pel que fa a la ciutat, assenyala
que és "estupenda i molt recomanable. La gent és amable, el
tracte va ser fantàstic, així com

montornesenc
Francesc Gil –artísticament conegut com a Zesc– va treure a la llum
el passat 15 de febrer el seu primer EP, Seth, que està format per
cinc cançons i que es pot trobar a
Spotify i a altres plataformes digitals. Es tracta d'un disc autoproduït i autoeditat: "Tot m'ho faig
jo, que és el més complicat",
assegura l'artista. "Reverb, fuzz i
amor" són les tres paraules amb
què defineix el seu estil. I pel que
fa als instruments que ha emprat,
la guitarra n'és el principal, però
també sonen teclats i bateries.

Seth, Déu del caos
CARLOS SEISDEDOS El fotògraf davant de tres imatges de la seva mostra
les olors d'espècies o de te, i el
menjar". I quant a la seva tasca de
fotògraf, explica que "la llum és
molt atractiva i, en la fotografia,
ho és tot a Marràqueix. Els carrers són molt estrets, suposo
que per evitar l'entrada del sol,
i el que aconseguim és veure la

llum molt reflectida".
En l'exposició es poden veure
imatges d'aquests carrers que descriu, però també del soc –mercat–
i de la medina –barri antic–. Amb
tot plegat, el fotògraf vol "mostrar
la diferència entre la seva forma
de vida i la nostra". s.CARRILLO

LITERATURA LA BIBLIOTECA DE MONTORNÈS ACOLLIRÀ L'ACTE A CÀRREC DE L'ESCRIPTOR

Alexandre Plaza presenta el
seu llibre 'Agua de ceniza'
MONTORNÈS. El montornesenc
Alexandre Plaza presenta aquest
divendres (19 h) el seu llibre
Agua de ceniza a la biblioteca de
Montornès, la seva primera novel·la publicada.
El llibre planteja una trama en
la qual fa quinze anys que tots els
volcans del món van entrar en
erupció, cobrint el cel de núvols

MONTORNÈS. El

de cendra. Un dia, un fort soroll fa
tremolar els metacrilats del complex on Eddie i Carl sobreviuen i
el terra amenaça d'esquerdar-se.
Carl decideix sortir per veure què
ha passat, i Eddie surt a buscar-lo
en veure que no torna. El que no
sap el personatge és que la seva
vida canviarà completament quan
travessi la porta.

aj. montornès

ALEXANDRE PLAZA

"Com a títol del disc volia un
monosíl·lab fàcil, i buscant in-

marina cueto

ZESC Àlies de Francesc Gil
formació al voltant del caos
vaig arribar a la mitologia egípcia, on va sorgir el nom de Seth
–Déu del caos, entre d'altres–",
clou Zesc. S.CARRILLO

AMAM arrenca
aquest divendres
la vuitena edició
del DevilFest

Claudia Stecatto
cau eliminada del
programa 'La Voz'
amb Gavana Trio

MOLLET. L'Associació de Música
i Art de Mollet (AMAM) arrenca
aquest divendres la vuitena edició
del concurs DevilFest. A partir de
les 21.30 h, el Centre Cívic de Can
Pantiquet acollirà la primera semifinal del DevilFest –entrada a 3 euros–, amb les actuacions musicals
de Nuclear Winter, Crowd Control, Devorate the univers i Keep
thinking. D'aquestes quatre bandes, dues passaran a la final, que
se celebrarà l'11 de maig al Mercat
Vell. Una la decidirà el jurat i l'altra
passarà de ronda per vot popular.
Els finalistes competiran al maig
amb quatre grups més sorgits de
les altres dues semifinals.

SANT FOST. La santfostenca Claudia
Stecatto va caure dilluns eliminada
del programa de Telecinco La Voz,
amb el seu grup Gavana Trio. Juntament amb Eva del Canto i Paula Domínguez, van interpretar el tema
Fever’, de Peggy Lee. Tot i que Luis
Fonsi, el seu coach, va decantar-se
perquè fossin altres companys qui
continuïn al programa, va assegurar que durant l'actuació "la gent
estava il·luminada i somrient;
creeu màgia". Un altre coach, Pablo López, va felicitar-les per la
seva unió i sintonia en escena: "Sou
insultantment solidàries les tres.
Sou una lliçó per a tothom que
vulgui pujar a un escenari".
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RESERVA TAULA

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

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

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

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

te
Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

MENÚ DIARIO
MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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