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EN PORTADA

Municipi TOTAL
en milers d'euros

TOTAL PER HABITANT
en milers d'euros

% RESPECTE DE LA MITJANA 
CATALANA per habitant

 LA LLAGOSTA 199.604 15,1 88,9 

 MOLLET 815.387 16,0 94,1 

 MONTMELÓ 140.755 16,1 95,0 

 MONTORNÈS 248.473 15,4 90,6 

 PARETS 319.351 17,0 100,0 

 SANT FOST 155.601 18,1 106,4 
*Dades de poblacions de més de 5.000 habitants font: idescat
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RENDA BRUTA ALS MUNICIPIS* DEL BAIX VALLÈS | 2016

Mollet, 1.000 € 
per sota de la 
renda mitjana
de Catalunya
Sant Fost és l'únic poble baixvallesà que supera 
la mitjana catalana, 1.100 euros per sobre

INGRESSOS  TRES ANYS SEGUITS D'INCREMENT DE RENDA

BAIX VALLÈS. La renda de les fa-
mílies baixvallesanes segueix 
per sota de la mitjana catalana. 
Aquesta setmana l'Idescat ha fet 
públiques les dades de les rendes 
dels habitants que vivien en muni-
cipis de més de 5.000 persones el 
2016 i d'aquestes es desprèn que 
només a Sant Fost (18.100 euros) 
es supera la mitjana de Catalunya 
situada en els 17.000 euros anu-
als. Mollet (16.000 euros), Mont-
meló (16.100 euros) i Montornès 
(15.400 euros) estan per sota de 
la renda mitjana catalana per ha-
bitant mentre que Parets la iguala. 
Especialment sensible és el cas 
de la Llagosta on la renda està un 
11,1% per sota de la mitjana si-
tuant-se en els 15.100 euros anu-
als. Amb tot, és en aquest darrer 
municipi on des del 2011 més ha 

augmentat la renda. En aquell any 
en mig de la crisi, els llagostencs 
percebien 14.400 euros anuals, el 
que suposa un 4,68% menys del 
que guanyaven el 2016. Pel con-
trari, a Montmeló, la renda no ha 
augmentat gens des del 2011.

Les rendes superen la crisi
L'any 2013 Catalunya va registrar 
un índex del Producte Interior 
Brut similar al de 2006 i la taxa 
d'atur més alta de la història de 
la democràcia amb quasi un 25% 
de la població activa sense feina. 
Segons registren les dades, la con-
juntura macroeconòmica també 
es va fer sentir en la renda de les 
famílies. Els santfostencs percebi-
en 1.100 euros anuals menys que 
el 2016, els paretans 1.000, els 
montmelonins 400, els molletans 
1.000, els montornesencs 1.000 i 
els llagostencs 900 euros. En tots 
els casos el 2016 s'ha registrat un 
augment sostingut de les rendes 
en comparació amb el 2011.

D'on vénen els ingressos
Sous, prestacions socials o d'altres 
activitats com les rendes immo-
biliàries o empresarials. Aques-
tes són les tres vies d'ingressos 
que contempla l'Idescat i en les 
quals es demostra una tendència 
compartida als municipis baixva-
llesans: el nombre d'assalariats ha 
augmentat mentre ha disminuït la 
xifra de persones que obtenen els 
seus ingressos per altres vies. 

Així mateix, si bé en plena crisi  
econòmica (2013) van augmentar 
les prestacions socials, el 2016 es 
van estabilitzar fins a nivells simi-
lars al de 2011 o van créixer lleu-
gerament. Amb tot cal mencionar 
el cas de Sant Fost que divergeix 
completament d'aquesta estruc-
tura. Tot i ser el poble més ric, el 
2016 hi havia menys assalariats, 
menys persones que ingressaven 
per altres vies, però les prestaci-
ons socials havien augmentat un 
12,80%.  Albert AlexAndre
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Bandera republicana a MolletVallès Visió lliura premis pel seu novè aniversari
L’Ajuntament de Mollet commemora aquest 
divendres (18.30 h) el 88è aniversari de la 
proclamació de la II República. Serà amb l'acte 
institucional de la hissada de la bandera
republicana a la plaça de la República de Mollet.

Vallès Visió celebra aquest divendres (20.30 h) el seu novè
aniversari amb l’anual festa de lliurament de premis. Enguany serà a 
l’Espai Cultural Montbarri, a Montornès, on, a més de l'entrega dels 
guardons també es podrà gaudir de les actuacions de l’Escola de Música 
i Dansa de Montornès, la Coral La Lira i d’un fragment de La Remençada.

SOCIETAT

GALLECS. En els darrers mesos 
s'ha creat una cooperativa d'ha-
bitatge –Omplim els buits– que, 
entre altres objectius, pretén ocu-
par les cases buides de Gallecs. 
Es tracta d'una iniciativa sorgida 
de la Confederació d'Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i 
que presideix el molletà Pol Ansó.

La tasca de l'empresa seria bus-
car habitatges buits, valorar el 
cost de la rehabilitació –si estan 
en molt mal estat, es desestima-
ran–, aprovar la cessió del propie- 

tari a la cooperativa, rehabilitar 
les cases i, per últim, quan ja es-
tiguin en condicions per viure-hi, 
crear un grup d'interessats que 
decidirà en assemblea els criteris 
i barems a complir per entrar-hi 
com a llogater.

En el cas de Gallecs, les tres ca-
ses de les quals Omplim els buits 
vol disposar per a la primera pro-
va pilot al territori baixvallesà són 
les molletanes Can Xalet i Can Cruz 
–aquesta darrera probablement es 
destinaria a serveis– i Can Barnús, 

a Santa Perpètua de Mogoda.
Segons explica Ansó, la coopera-

tiva ja ha fet "una proposta molt 
bàsica a l'INCASÒL (Institut Ca-
talà del Sòl)", propietari dels tres 
habitatges, perquè els cedeixin les 
cases. A canvi, Omplim els buits 
s'encarregaria de la rehabilitació i 
passats els anys de la cessió es re-
tornarien les cases "en perfecte 
estat" a l'INCASÒL. I, de moment, 
l'empresa pública del sòl "ens 
ha informat que els interessa 
la proposta", diu el president 

d'Omplim els buits. El problema 
d'aquestes cases és que l'INCASÒL 
"té patrimoni a Gallecs que no 
veuen molt clar com arreglar".

Així que quan l'interès de l'IN-
CASÒL es converteixi en un con-
tracte signat per cedir els tres 
habitatges, es crearà un grup local 
d'Omplim els buits a Gallecs per 
cercar els llogaters. Aquests, però, 
hauran de seguir el Pla Especial de 
Gallecs, i això vol dir que "han de 
ser veïns implicats capaços de 
crear una explotació que garan-
teixi la sostenibilitat econòmica 
i mediambiental", diu Ansó.

Si aquesta cooperativa d'ha-
bitatge vol aterrar a Gallecs, és 
principalment per solucionar dos 
grans problemes de la zona. Per 
una banda, "no volem que s'en-
derroquin més habitatges a Ga-
llecs, com s'ha fet els darrers 
40 anys", apunta. I d'altra banda, 
"tenim un problema demogrà-
fic: el 57% de la ciutadania de 
Gallecs, segons dades de l'Ajun-
tament de Mollet, són jubilats, i 
la majoria d'aquests tenen més 
de 80 anys", afegeix el president 
de la cooperativa. D'aquesta ma-
nera, "es preveu que a curt-mit-
jà termini aniran quedant cases 
buides i Gallecs necessitarà un 
repoblament".

I Ansó no té cap dubte que "el 

s.c.

CAN CRUZ  Pol Ansó davant d'una de les cases de les quals Omplim els buits vol disposar

HABITATGE  EL MOLLETÀ POL ANSÓ ÉS EL PRESIDENT D'OMPLIM ELS BUITS, QUE APOSTA PER REHABILITAR ELS IMMOBLES PER DISPOSAR DE LLOGUERS ASSEQUIBLES

Una cooperativa d'habitatge vol 
ocupar les cases buides de Gallecs

model cooperatiu és la millor 
garantia" per encarar aquestes 
situacions.

Lloguers assequibles
Més enllà de la iniciativa a Gallecs, 
Omplim els buits va començar al 
gener a treballar en la seva prime-
ra prova pilot, a Cardedeu. I paral-
lelament també ha signat diversos 
convenis de cessió d'habitatges 
a Cambrils, Rubí i Mataró, entre 
d'altres. "Al principi pensàvem 
a treballar amb propietaris pri-
vats, però la sorpresa ha estat 
que ens han trucat molts Ajun-
taments interessats", assenyala 
Ansó.

El president també apunta que 
aquesta iniciativa pot ser una 
oportunitat, ja que "ens trobem 
amb propietaris que no lloguen 
per falta de diners per rehabi-
litar l'habitatge". Cedint l'immo-
ble a la cooperativa, el propietari 
el recuperaria al cap d'uns anys 
en un estat òptim, a més de cobrar 
mensualment una part del lloguer, 
tot i que la xifra estaria per sota 
del preu de mercat. La resta dels 
diners que pagaran els llogaters 
aniran a pagar la gestió d'Om-
plim els buits i el crèdit concedit 
per Coop 57. Aquesta cooperativa 
aportarà fins a 5.000 euros per ar-
reglar cada habitatge. A més, els 
propietaris tindran garantit que 
no hi haurà impagaments, gràcies 
al conveni d'Omplim els Buits amb 
l'asseguradora Atlantis.

Amb tot, Ansó assevera que el 
preu del lloguer d'un pis a Mollet, 
amb aquest model cooperatiu, 
"podria oscil·lar entre els 300 i 
400 euros mensuals".  s.cArrillo
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EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

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

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

ASSESSORS EMPRESARIALS

Sovint no es presta prou atenció a plani-
ficar què succeirà amb el nostre patrimo-
ni el dia que faltem: es deixa que operi el 
que disposa la llei per la successió intes-
tada o, en el millor dels casos, es fa un 
testament senzill i poc estudiat a favor 
dels fills o del cònjuge. Per prevenir els 
problemes que això pot provocar, convé 
realitzar una planificació amb detall de 
quin és el resultat que es pretén assolir, 
cosa que ens permetrà traçar el camí ido-
ni per arribar-hi.

Així, cal tenir en compte la institució de 
la donació com a eina de planificació, 
donat que la mateixa pot ser exclusiva-
ment de la nua propietat, reservant-se el 
donant l’usdefruit. També, a Catalunya, 
els pactes successoris són un altre eina 
de planificació que permet vincular tots 
els signants assegurant una determina-
da destinació dels béns al moment de 
la mort, a diferència del testament que 
sempre serà revocable.

En tot cas, es recomana no prioritzar el 
criteri fiscal a l’hora de realitzar la pla-
nificació, ja que la legislació fiscal -i en 
particular la que regula l’impost de suc-
cessions- està sotmesa a contínues mo-
dificacions legislatives i, sobretot, perquè 
els diferents efectes jurídics no fiscals 
dels diversos possibles negocis són relle-
vants. En tot cas, s’adverteix que si bé és 
cert que en general, en una “situació es-
tàndard”, pot ser més barat heretar que 
donar, hi ha molts altres factors d’ordre 
fiscal que matitzen aquesta afirmació. 
Així, per exemple, en la donació el dret 
aplicable és el de la comunitat autòno-
ma on s’ubiqui l’immoble, mentre que en 
l’herència ho és el de l’última residència 
del difunt, per la qual cosa, en alguns ca-
sos podria ser més econòmic la donació 
que la acceptació d’herència.

Iker Cabezuelo Adame
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

Testar o donar: 
la importància 
d’una bona 
planificació

CONSULTORI

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

MOLLET. La Coordinadora de les 
AMPA de Mollet es va reunir di-
mecres amb el regidor d'Educa-

ció, Raúl Broto, per parlar de la 
necessitat de tenir una planifica-
ció dels centres educatius públics 

de la ciutat, com va explicar Emilia 
Macías, presidenta de la coordina-
dora de mares i pares dels centres.

Un dels principals temes que van 
tractar és la possible retallada d'un 
grup de P-3 de l'oferta pública a 
Mollet, concretament a Cal Músic. 
Sobre aquest tema, Macías va la-
mentar que s'anunciés el nom de 
l'escola que perdria una línia de P-3 
"en meitat del procés de preins-
cripcions", ja que això "sempre 
actua de manera negativa". Tan-
mateix, actualment les preinscrip-
cions per al curs de P-3 del centre 
estan per sobre de les 35 i, per tant, 
"no són números que quadrin 
als Serveis Territorials per fer 
un tancament; els números ma-
nen i si tenim preinscripcions 
suficients no s'hauria de tancar 
aquesta línia", va assegurar.

s.c.

EDUCACIÓ  JA HI HA MÉS DE 35 PREINSCRIPCIONS A CAL MÚSIC, UNES XIFRES QUE, A PRIORI, NO PERMETEN TANCAR EL GRUP

L'alta demanda podria evitar 
la retallada d'una línia de P-3

A L'AJUNTAMENT Durant la lectura del comunicat de la Coordinadora d'AMPAS

Sobre la planificació reclamada, 
la Coordinadora de les AMPA diu 
que els punts necessaris a estudi-
ar serien "la baixada de ràtios a 
primària i secundària, i la de-
finició de les infraestructures 
de secundària, com la definició 
concreta de les infraestructu-
res de l'Institut Aiguaviva", va 
explicar Macías.

En la reunió també van parlar 
"de la preocupació que tenim 
per les persones amb necessi-
tats d'educació especial, perquè 
està fet el decret d'inclusió, però 
no està feta la norma de desen-
volupament del decret". Per tant, 
segons va informar la presidenta 
de la Coordinadora de les AMPA, 
"no estan definits els recursos 
per a aquest decret" i "una es-
cola inclusiva sense recursos té 
uns resultats negatius".

En aquest àmbit també hi ha la 
petició de fer un inventari de tots 
els recursos d'educació especial 
que s'han perdut en aquest temps 
per intentar revertir-los paulati-
nament.  s.cArrillo

MOLLET / SANT FOST.  Professional a 
Mollet, al centre Camina –psicolo-
gia, logopèdia i educació–, i veí de 
Sant Fost durant molts anys, Àlex 
Letosa va presentar dimarts el seu 
primer llibre a la biblioteca de Can 
Mulà, a Mollet. Es tracta de Cami-
nar quiet, "un oxímoron", com 
va recordar la traductora Míriam 
Farelo, que conduïa l'acte. Letosa 
va explicar que l'objectiu del llibre 
és "donar eines a les famílies i 
a la gent del món de l'educació 
per afrontar l'educació amb els 

fills i filles". I tot plegat seguint 
10 punts "que garanteixen l'èxit 
educatiu", segons l'autor.

Un dels punts principals és la 
gestió del temps: "sense ser-hi 
present no es pot educar". Però 
també va destacar "els estils edu-
catius, si ets bon model de cara 
als teus fills i filles i com estic jo 
com a adult". Sobre aquest dar-
rer aspecte, Letosa assegura que 
"si tu com a adult no estàs bé, 
és difícil que els teus fills o els 
teus alumnes puguin estar-ho".

s.c.

EL LLIBRE D'ÀLEX LETOSA APORTA UN CATÀLEG AMB EL QUAL LES FAMÍLIES I ELS PROFESSIONALS ES PODEN AUTOAVALUAR

MÍRIAM FARELO I ÀLEX LETOSA

'Caminar quiet' dóna les 
claus per a l'èxit educatiu

Destaca del llibre que pot servir 
perquè el lector pugui autoavalu-
ar-se: "cada capítol té al comen-
çament una autoavaluació, així 
que t'autoavalues, llegeixes el 
capítol i després veus aquella 
avaluació que havies fet i te la 
pots replantejar". Al final del 
llibre "et pots fer una idea de 
quins són els teus punts forts 
i els teus punts febles, i com 
abordar els punts febles".

La característica principal del 
llibre és que parteix de fets cien-
tífics, barrejats amb l'experiència 
personal de l'autor –com a pare 
de tres fills– i com a professional 
–enguany fa 20 anys que es dedica 
al món de l'educació.  s.c.



dV, 12 abril 2019 7



dV, 12 abril 20198

LA LLAGOSTA
05/04 Magdalena Valenzuela Coca 87 anys
MOLLET DEL VALLÈS
03/04 Pedro Romero Pala 64 anys
05/04 Maria Gutierrez  Clemente 88 anys
PARETS DEL VALLÈS
02/04 Maria Gilabert Robledillo 88 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

1/4 Victor Prieto Rubalan (Mollet)
1/4 Jana Ruperti Bleisa (Mollet)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Divendres, 12 d’abril
A les 20.30 h: EN DIRECTE: IX Lliurament de 
Premis de Vallès Visió
Dissabte, 13 d’abril
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 14 d’abril
A les 22.00 h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 15 d’abril
A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Alba Castilla García
Dimarts, 16 d’abril
A les 20.30 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET. Propietaris de l’àmbit 
del Sector de Can Prat han pre-
sentat a l’Ajuntament de Mollet el 
Pla de Millora Urbana (PMU) de 
Can Prat, per tal de començar el 
desenvolupament d’aquest espai 
d’activitat econòmica de la ciutat. 

En concret, el sector inclòs en 
aquest PMU abarca la pastilla deli-
mitada per la masia de Can Prat, la 
C-17 i la C-33, amb l'avinguda Can 
Prat –on hi havia l'antiga fàbrica 
Fredenhagen Ibérica– entre mig i 
fins a l'altura del carrer Indústria.

"Els propietaris han vist una 
oportunitat de mercat perquè 
hi ha operadors interessats en 
aquests terrenys i per això han 
fet el pas per al seu desenvolu-
pament", apunta l'alcalde, Josep 
Monràs.

El planejament presentat, 
d’acord amb les Normes Urba-
nístiques de la ciutat de Mollet, 

google maps

URBANISME  L'AJUNTAMENT DE MOLLET HA REBUT EL PLA DE MILLORA URBANA, PRIMER PAS PER A LA REACTIVACIÓ DE LA ZONA

Els propietaris promouen el 
desenvolupament de Can Prat

CAN PRAT La zona que contempla reactivar el pla de millora urbana

contempla un àmbit de desen-
volupament econòmic de més de 
130.000 m2, que es divideix en ús 
terciari (comercial, oficines, recre-
atius, hotelers, etc.) de 63.081,06 
m2; ús industrial de 29.812,06 
m2; espais lliures i zones verdes 

(ús públic 10.239,26 m2) i vials, 
29.714,91 m2. A més, pels aprofi-
taments urbanístics, l'Ajuntament 
també hi podria desenvolupar al-
gun equipament municipal.

Segons fonts de l'Ajuntament, 
el pla preveu una inversió priva-
da d’aproximadament 8 milions 
d’euros per a la urbanització de 
l’espai, i, té en compte el patrimo-
ni natural de la ciutat, preveient 
la conservació i protecció dels ar-
bres de l’avinguda Can Prat, que 
són patrimoni protegit de Mollet 
des del 2005. 

El pla preveu una inversió
privada d'aproximadament

8 milions d'euros per a la
urbanització de l'espai

MOLLET.  El ple de l'Ajuntament 
va aprovar dilluns la modificació 
del Pla General d'Ordenació Ur-
banística en l'àmbit del Calderí, 
una aprovació que determina el 
disseny dels espais que hi haurà 
al futur barri del Calderí.

La proposta presentada per 
la Junta de Compensació i que 
ha passat al ple, preveu que dels 
297.000 metres quadrats de l'àm-
bit del Calderí, uns 234.000, el 
80%, sigui sòl d'ús públic. "És una 
proposta molt per sobre dels 
estàndards legals", defensava la 
regidora de Planejament i Gestió 
urbanística, Mireia Dionisio, en 
relació al sistema d'equipaments 
comunitaris (espais lliures i equi-
paments) que es reserven en el 
planejament i que tripliquen el 
que obliga la legislació urbanísti-
ca. En concret, en el cas dels espais 
lliures (parcs i jardins) la normati-
va obligaria a reservar uns 29.000 
metres quadrats i se'n reserven 
94.000. Pel que fa als equipa-
ments, l'estàndard legal determi-
naria uns 25.000 metres quadrats 

i la proposta aprovada en reserva 
uns 83.000. En el cas dels equi-
paments de titularitat pública, es 
preveuen destinar a usos docents, 
assistencials i sanitaris, culturals i 
d'espectacles, a serveis ambientals 
i recreatius i esportius.

A més, la modificació preveu 
un augment substancial de l'espai 
residencial protegit que passa de 

13.000 a 30.846 metres quadrats i 
una reducció del sostre residenci-
al de lliure mercat. Això es tradu-
eix en 480 habitatges de protecció 
–pels 144 previstos el 2014– dels 
quals uns 140 seran de propietat 
municipal. Pel que fa als habitat-
ges de mercat lliure passarien 
dels 868 previstos a 849.

L'aprovació, però, no va estar 
exempta de crítiques, ja que tant 

Ara Mollet ERC MES com Canvi-
em Mollet van lamentar la man-
ca de debat sobre la planificació 
urbanística del nou sector, l'únic 
terreny urbanitzable que queda a 
la ciutat. "Aquesta proposta que 
presenten no és l'única manera 
de dibuixar el Calderí i no s'ha 
pogut fer un debat sobre com 
volem que sigui el futur bar-
ri", lamentava la regidora d'Ara 
Mollet ERC MES Marta Vilaret, 
qui posava sobre la taula alguns 
elements "discutibles" del pla-
nejament. Entre d'altres, sobre 
l'increment del nombre d'habi-
tatges protegits, Vilaret assegu-
rava que això comportaria un in-
crement de la densitat residencial 
que es traduiria en una reducció 
de metres quadrats dels habitat-
ges. "Trobarem pisos amb una 
mitjana d'entre 55 i 58 metres 
quadrats. Creiem que això me-
reix un debat", deia Vilaret qui 
també qüestionava "la gran àrea 
terciària a la rotonda d'entra-
da" com a model comercial i as-
segurava que "el barri quedarà 

LA PROPOSTA PREVEU QUE DELS 297.000 METRES QUADRATS DE L'ÀMBIT DEL CALDERÍ, UNS 234.000 SIGUIN SÒL D'ÚS PÚBLIC, ÉS A DIR, UN 80%

El ple aprova el disseny del futur barri del 
Calderí amb crítiques per la manca de debat

poc integrat amb la resta de tra-
ma urbana".

Per la seva part, Marina Escri-

bano, portaveu de Canviem Mo-
llet, compartia les crítiques sobre 
la manca de debat. "Era un pro-
jecte esperat que calia estudiar 
en profunditat i no donant una 
documentació de 800 pàgines 
un dijous abans del ple". Escri-
bano reconeixia algunes de les 
virtuts del planejament. "Hi ha 
elements positius i necessaris 
com l'habitatge protegit i l'es-
pai per a equipaments però 
també hem de comptar que la 
població creixerà entre 3.000 i 
4.000 persones", apuntava. Can-
viem Mollet lamentava les "pres-
ses" per aprovar el pla en l'últim 
ple del mandat i demanava deixar 

el punt sobre la taula perquè "si-
gui el proper govern sense de-
mora qui faci el debat sobre el 
planejament i l'aprovi".

El govern, però, no va acceptar la 
proposta de Canviem i va tirar en-
davant la votació del punt que es 
va aprovar amb els vots favorables 
de PSC, PP, Cs i Podem. En aquest 
cas, els grups de l'oposició que van 
donar suport al pla consideraven 
que aquest és una "oportunitat". 
"La modificació pot perme-
tre la creació d'un parc públic 
d'habitatge i d'equipaments ne-
cessaris a la ciutat. Quan abans 
s'aprovi millor", deia el portaveu 
de Podem Mollet, Xavier Buzón. 
Francisco Muñoz de Cs, opinava 
que "per les dates pot semblar 
un projecte electoralista però 
no el podem desaprofitar". I 
Susana Calvo, del PP, considerava 
que "és necessari que comenci el 
desenvolupament".

Pel que fa a la resta, Canviem 
Mollet i el PDeCAT es van abstenir 
en el punt i Ara Mollet ERC MES hi 
va votar en contra.  lAurA ortiz

Ara Mollet ERC MES i
Canviem Mollet critiquen

la manca de debat sobre la
planificació urbanística 

Hi van votar a favor PSC,
 PP, Podem i Cs, s'hi van

 abstenir Canviem i PDeCAT
 i va votar-hi en contra ERC 
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

MOLLET. L'Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya acollia dimarts 
el Dia de les Esquadres de la Re-
gió Policial Metropolitana Nord 
(RPMN), que reconeixia treballa-
dors de diversos cossos policials, 
així com a altres professionals que 
han col·laborat estretament amb 
els Mossos d'Esquadra. Dels reco-
neixements molletans, destaquen 
els atorgats a la inspectora de la 
comissaria de Mossos de Mollet, 
Sílvia Catà, i al sotsinspector de 
la mateixa, Jordi Alsina. De Catà 
es recalcava "l'alt grau de com-
promís i professionalitat amb 
l'organització" i que és "una 
treballadora incondicional, re-
ferent per a la resta de coman-
daments". Pel que fa a Alsina, es 
reconeixia "per ser un comanda-
ment que treballa amb valors i 
pel lideratge que exerceix en la 
resta de comandaments de l'es-
tructura de la comissaria". 

Altres professionals policials 

premiats van ser el caporal Antonio 
Mendoza, que recollia una Medalla 
de Bronze per ser "un exemple de 
treball i implicació" en els 39 anys 
de servei a la policia municipal de 
Mollet, els 10 darrers al capdavant 
de l'oficina de denúncies. I també el 
sergent Àngel Gil, destinat a l'àrea 
regional de trànsit. "Durant tots 
aquests ha mostrat un alt grau 
de compromís amb el cos", deien 
de Gil. La cinquena agent molletana 
reconeguda va ser Teresa Planellas, 
encarregada de comunicació de la 
RPMN, a Granollers, durant gairebé 
un any.

Qui també va ser reconegut, en 
aquest cas per l'estreta col·labo-
ració amb l'ABP de Mollet, és el 
fins ara jutge degà de Mollet, José 
María Asencio. La seva arribada 
va significar "un notable incre-
ment i millora en la relació 
entre la judicatura i el cos de 
Mossos, afavorint l'eficàcia en 
benefici de la ciutadania". i

Reconeixement a 
cinc agents de Policia 
i Mossos de Mollet

MOLLET. Els fets delictius a Mollet 
van baixar un 2,2% l'any passat. 
Aquesta va ser una de les dades 
que es va donar a conèixer en la  
Junta Local de Seguretat celebra-
da dimecres a la comissaria de la 
Policia Municipal, amb la presèn-
cia dels diferents cossos policials 
que operen a la ciutat. En concret, 
van disminuir tots aquells delictes 
que provoquen una major sensa-
ció d’inseguretat com ara roba-
toris amb violència i/o intimida-
ció (-34%), robatoris amb força 
(-8,2%), els delictes contra el pa-
trimoni (-4,3%), els furts (-18%) 
o contra la salut pública (-29,4%)
Fruit d'aquest descens d'infrac-
cions penals, les detencions també 
es van reduir un 25,3%.

En l'àmbit de la seguretat, la 
convivència i el civisme, els cossos 
policials prioritzen la prevenció i el 
2018 es van fer 13.547 serveis pla-
nificats, el que suposa una diferèn-
cia del +36,2%, respecte el 2017.

En total, es van gestionar 21.094 
incidents i serveis l’any. D’aquests, 
els referents a animals i medi am-
bient van pujar un 44,5%.

D'altra banda, les infraccions a 
ordenances municipals van créixer 
un 31% i en total n’hi va haver 359 
denúncies, la majoria per convi-
vència ciutadana (46%). Les infrac-
cions tramitades en referència als 
animals de companyia han estat 
107, el que comporta un increment 
del 16%. En total, la Policia Munici-
pal va realitzar 1.054 intervencions 

directes, la majoria per molèsties 
en espais públics i entre veïns, i 
2.074 intervencions informatives 
per part dels Agents Cívics.

Pel que fa a altres dades, el 2018 
es van duplicar les hores de cam-
panyes, controls i proves d'alco-
holèmia que van arribar a les 1.595. 
D’aquestes, 88 han estat positives.

En l'àmbit de l'accidentalitat, 
l'any passat els atropellaments 
amb ferits van baixar un 12,5%. A 
més, des del 2007 no s'ha produït 
cap accident de trànsit mortal al 
nucli urbà, on, segons les dades 
policials no es registra cap punt 
negre de sinistralitat, ja que en el 
punt on s'han registrat més acci-
dents se n'han produït quatre en 
tot l'any.  

DIMECRES ES REUNIA LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT A LA COMISSARIA DE MOLLET

Les infraccions a ordenances 
municipals creixen un 36% 

SEGURETAT  CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES ESQUADRES
aj.mollet

UNIFORMES  Reunió de representants dels diferents cossos de seguretat que operen a Mollet
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MOLLET. A poc més de dos mesos 
per a les eleccions municipals del 
26-M, la pugna entre el PSC, actual 
partit al govern, i Ara Mollet ERC 
MES per ser la llista més votada a 
Mollet està totalment oberta. Se-
gons l'enquesta elaborada per l'Ins-
titut Opinòmetre entre el 7 i el 13 
de març, socialistes i republicans 
estarien situats en una forquilla 
d'entre 6 i 7 regidors, que –respecte 
les eleccions de fa quatre anys– re-
presenten el manteniment o, fins i 
tot, una lleugera davallada del PSC i 
un increment dels resultats aconse-
guits per Ara Mollet ERC MES.

Per la seva part, després de la 
divisió de Canviem Mollet, els 
dos partits que en formaven part 
també mantindrien la seva lluita 
particular per ser la tercera for-
ça amb més suports. Segons l'en-
questa, tant Mollet en Comú com 
Podem estarien situats entre els 3 
i 4 regidors cadascun, unes dades 
que, sumades, es mantenen simi-
lars a les aconseguides el 2015, 
quan van arribar a empatar a 7 
regidors amb els socialistes. 

Un altre partit que es podria 
sumar a la pugna per la tercera 
posició seria Cs, a qui l'enquesta li 
atorga els 3 regidors que ja té en 
l'actualitat. Junts per Catalunya 
també mantindria la representa-

L'INSTITUT OPINÒMETRE HA ESTAT 
L'ENCARREGAT DE L'ENQUESTA  
Es van fer 400 enquestes telefòniques 
a residents a Mollet  majors de 17 anys. 
Estudi realitzat entre el 7 i el 13 de març 
de 2019 (error mostral del +-4,90%).

Fitxa tècnica 

PSC i ERC, igualats 
en la cursa per 
l'Alcaldia a Mollet

ció amb dues cadires. Per contra el 
PP perdria la seva representació i 
ni el partit d'ultradreta VOX ni la 
CUP aconseguirien cap regidor. 

Així doncs, es mantindria la 
fragmentació viscuda ja el 2015, 
amb les forces majoritàries molt 
allunyades dels 13 regidors en 
què se situa la majoria absoluta, 
una situació que obligaria a qual-
sevol de les forces a buscar acords 
postelectorals. Davant aquest 
panorama pren encara més im-
portància aconseguir ser el partit 
amb més vots ja que si cap candi-
dat obté la majoria absoluta en el 
ple d'investidura, l'Alcaldia aniria 
a mans de la força més votada.

A la pregunta Si fossin avui les 
properes eleccions municipals, a qui 
votaria? –que indica la intenció di-
recta de vot– la formació amb més 
suports és ERC (18,7%) seguida del 
PSC (16,6%). Amb tot, a poc més de 
dos mesos dels comicis, el bloc d'in-
decisos és encara d'un 43,1%.

Pel que fa al nivell de coneixe-
ment dels candidats, Josep Mon-
ràs (PSC), Susana Calvo (PP) i Ori-
ol López (ERC) són els tres més 
coneguts pels votants. Sobre la 
valoració, López, amb un 6,39, és 
el més valorat, seguit de Joan Daví 
(JuntsxCat) i Marina Escribano 
(Mollet en Comú).  lAurA ortiz

ASSIGNACIÓ DE REGIDORS per cada partit polític
Resultats

2015
Previsió

2019

PSC
7

PSC
6-7

Podemos
      3-4

Ara Mollet
ERC-MES

5

Ara Mollet- ERC- MES
6-7

Canviem 
Mollet

7

Mollet   
en comú

   3-4

Cs 3 Cs 3

JxCat 2
JxCat 2

PP 1

Ara Mollet-ERC 18,7%
16,6%

7,3%
4,3%

2,5%
0,8%

0,8%
2,2%

2,9%
43,1%

0,4%
0,4%

3,9%
3,4%

PSC
Mollet en comú

Mollet en comú
Podemos

Junts x Cat
Ciutadans

CUP
PP

VOX
Altres

En blanc
Abstenció

NS/NC

Si fossin avui les properes 
Eleccions Municipals,

A QUI VOTARIA?

66,4%

5,39

54,7%

2,04

53,7%

5,81

51,8%

4,68

50,5%

2,18

48,4%

4,20

45,5%

5,39

39,9%

0,58

Josep
Monràs

Susana
Calvo

Oriol
López

Joan
Daví

Marina
Escribano

Xavier
Buzón

Jesús
Carrasco

Francisco
Muñoz

92,2%

5,99

45,9%

3,05

41,8%

6,39

24,9%

6,25

22,9%

6,23

18,3%

4,9

17,4%

4,57

13,2%

2,57

POLÍTICS DE MOLLET. % Coneixement         i valoració

PARTITS POLÍTICS DE MOLLET. % Coneixement         i valoració

55,4%

4,99

MUNICIPALS 26-M  ENQUESTA DEL GRUP OPINÒMETRE
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Servei a particulars i a empreses
REPARACIÓ I VENDA

La solució als teus
problemes informàtics

LA CANDIDATURA SOCIALISTA COMPTA AMB 13 INDEPENDENTS QUE CONFORMEN UNA "LLISTA DE CIUTAT"MUNICIPALS 26-M

El PSC de Mollet farceix la llista de 
caps visibles del teixit associatiu
MOLLET. El PSC presentava di-
marts els 13 independents que 
formaran part de la llista socialis-
ta que concorrerà a les eleccions 
del 26-M. Entre els noms, molts 
representants d'entitats veïnals, 
esportives i regionals, que s'incor-
poren a la candidatura "amb la 
voluntat de sumar. No busquen 
res sinó que aporten", deia l'al-
calde i cap de llista, Josep Monràs. 

En concret, els noms presentats 
van ser: Encarna Ortiz, empresària 
del sector de l'hosteleria a la ciutat 
i membre del Consell de Partici-
pació; Paco Paradas, expresident 
del Centro Cultural Andaluz; Pepi 
Muñoz, una de les promotores de 
la recollida de signatures que va 
demanar a Monràs que es tornés 
a presentar com a alcaldable; Leo 
Conde, empresari i president del 
Club d'Hoquei; Montse Putellas, 
durant molts anys responsable 
d'esports de l'Escola Lestonnac i 
vinculada a Fanàtics Motos His-
tòriques i la Penya Barcelonista; 
Joan Ollé, autònom i president del 
Club Atlètic Mollet; Jesús Soler, 
exregidor i expresident del Centro 
Cultural Recreativo Aragonés de 
Mollet y Comarca i distinció cívi-
ca Per Mollet; Tere Bocanegra, de 
l'AV Lourdes i filla del president 
emèrit de la UD Lourdes, Juan 

SANT FOST. El PSC de Sant Fost ha 
posat en marxa la maquinària de 
cara a les municipals del 26-M. 
En una mateixa setmana, la for-
mació ha fet pública tota la llista 
que es presentarà als comicis i 
les línies ecologistes que seguirà 
el seu programa. El passat diven-
dres la formació anunciava que la 
cap de llista, María José Sánchez, 
estaria acompanyada, en ordre de 
llista, per Xènia Guerra, Juan Álva-
rez, Francisco Guerra, Maria Elda 
Tartilán, Pascual Sancho, Yolanda 
Valero, Rafael Pérez, Teresa Cua-
drillero, Amalio Guisado, Antonio 
Salaber, Daniel Reyes i Aranzazu 
González. Vicente Valentín, María 
Alba López, Angel Sinué i Engracia 
Gormendina seran suplents.

Mesures ecologistes
El partit també ha fet públiques 
les mesures en matèria ecologis-
ta que proposen a Sant Fost. Són 
un total de 17 punts que "han 
estat redactats pel Grup Ecolo-
gista de Sant Fost en col·labo-
ració amb el PSC del municipi", 
apunten. El partit planteja, entre 
d'altres, la creació d'una briga-
da específica per a la neteja dels 
boscos, la posada en marxa d'una 
Granja Escola, un estricte control 
de plagues, la creació de circuits al 
poble per anar amb cavall o amb 
bicicleta de muntanya, l'adequa-
ció dels camins i senders, la posa-
da en marxa d'alarmes per alertar 
en cas d'incendi o altres catàstro-
fes, la instal·lació de llums LED al 
municipi per millorar l'eficiència 
energètica, i també de plaques so-
lars o punts de càrrega per a vehi-
cles elèctrics.  

Xènia Guerra i 
Juan Álvarez, 2 
i 3 de la llista del 
PSC a Sant Fost

Bocanegra; Juan Bautista, expresi-
dent de l'AV de Riera Seca; Montse 
Gambau, presidenta de l'AV Esta-
ció de França i Can Mulà; Antonio 
Navarro, president del Centro Cul-
tural Extremeño i distinció cívica; 
Isabel Aranda, activista al barri de 
la Plana Lledó; i Romà Parera, ex-
president de la Creu Roja a Mollet.

"Estem segurs que tindrem 
la candidatura molletana més 
preparada, més plural, més 

oberta i més representativa de 
la ciutat", apuntaven els socia-
listes, que destacaven que la llis-
ta serà cremallera i amb veïns de 
tots els barris i del teixit associa-
tiu. "Tindrem un representant 
de cadascuna de les entitats re-
gionals de la ciutat", assegurava 
Monràs.

Com a representants d'aquests 
independents, en l'acte de presen-
tació van parlar Encarna Ortiz i 

Leo Conde. Ortiz va dir que “sense 
ser militant és un honor formar 
part d'aquest projecte sòlid i 
consolidat, però viu, que repre-
senta el PSC i Josep Monràs”. Per 
la seva part, Leo Conde va afegir 
que “és il·lusionant que et per-
metin formar part d'un projec-
te com aquest. Tots estem amb 
la il·lusió de poder aportar no-
ves idees per seguir construint 
aquesta ciutat”.  l.o.

l.o.

L'EQUIP  Membres de la candidatura socialista amb Josep Monràs –al centre– com a cap de llista
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MOLLET. La polèmica sobre els 
màsters en els currículums dels 
regidors tornava a sortir a la pa-
lestra al ple municipal arrel de la 
presentació d'un informe del Co-
missionat d'Ètica Pública, elabo-
rat pel Síndic Personer de Mollet, 
sobre les denúncies fetes en rela-
ció a les titulacions acadèmiques 
de Francisco Muñoz (Cs) i Oriol 
López (Ara Mollet ERC MES). 

En l'informe, el Síndic recomana 
eliminar la paraula màster en tots 
dos casos. Pel que fa a Muñoz, el 
Síndic apunta que "no s'ha pogut 
constatar que aparegui la deno-
minació màster en el certificat 
dels estudis realitzats en matè-
ria de riscos laborals a l'Institut 
Gaudí de la Construcció" i l'insta a 
modificar-ho per tècnic intermedi.

En el cas d'Oriol López, al seu 
currículum feia constar la titula-
ció Máster en Direcció de Comu-
nicació expedit per l'Escola d'Alta 
Direcció i Administració (EADA) 
els anys 2006 i 2007. En aquest 

cas l'informe apunta que abans 
del 2007, la denominació màster 
s'aplicava a estudis o diploma-
tures de postgrau acreditats per 
universitats o escoles de negocis 
però amb l'entrada en vigor del 
Pla Bolonya (2007) aquesta qua-
lificació acadèmica correspon úni-
cament als màsters universitaris. 
Així doncs, el Síndic considera 
més edient denominar programa 
el màster de López.            

Davant l'informe, el PSC ha 
emès un comunicat en què acusa 
Oriol López de "manca d'ètica i 
valentia" i li demana explicaci-
ons. Ara Mollet ERC ha respost 
que en l'informe queda palès que 
"no hi hagut cap mentida ni fal-
sedat, i s’expliquen els motius 
de l’equívoc, que tenen a veure 
amb les noves directrius del Pla 
de Bolonya". Ara Mollet lamenta 
que "el PSC, tot i ser conscient 
d'això, ha continuat proferint 
mentides i falsedats per desa-
creditar Oriol López". 

MUNICIPALS 26-M  L'ADVOCAT DE 27 ANYS SUBSTITUEIX FRANCISCO MUÑOZ COM A CAP DE LLISTA

Iván Garrido serà el candidat 
de Ciutadans (Cs) a Mollet
MOLLET. Ciutadans (Cs) ha anun-
ciat l'elecció d'Iván Garrido com a 
candidat a l'Alcaldia de Mollet, en 
substitució de Francisco Muñoz. 
Garrido és un jove advocat de 27 
anys que porta vinculat a Ciuta-
dans des 2014. Especialitzat en 
Dret de les Tecnologies de la In-
formació és responsable de xar-
xes de joves del partit taronja a 
nivell autonòmic. Durant aquest 
mandat ha format part de l'equip 
de treball municipal com a asses-
sor i també forma part de la junta 
directiva local.

Segons Manuel Losada, Coordi-
nador d'Organització de Cs per al 
Vallès Oriental i Osona, la desig-
nació de Garrido com a candidat 
"es tracta d'una aposta segura". 
Losada recalca que Garrido és "un 
jove del planter del partit que 
durant els últims anys ha de-
mostrat la seva preparació, và-
lua i compromís amb el nostre 
projecte de regeneració políti-
ca, de manera que li augurem 

un prometedor futur en la polí-
tica municipal".

Iván Garrido diu "afrontar 
aquest projecte amb molta il-
lusió, agraint el suport dels mi-
litants i comitè territorial per 
liderar aquesta nova etapa de 
Ciutadans a Mollet del Vallès". 
Garrido recalca que "vam sortir a 

cs

IVÁN GARRIDO

SANT FOST.  La setmana passada Po-
dem Sant Fost i Sant Fost en Comú 
formalitzaven la creació d'una co-
alició d'esquerres per concórrer 
a les eleccions del 26-M. Els dos 
partits han acordat que el fins ara 
cap de llista de Podem, Albert Bas-
tida, sigui el candidat de la coalició 
que portarà el nom de Sant Fost en 
Comú Podem i que es presentarà 

oficialment en els propers dies en 
un acte obert a la ciutadania.

Des de la formació assenyalen 
que aquest pacte vol acabar amb 
l'hegemonia d'"Independents i 
portar el canvi a l'Ajuntament de 
Sant Fost per realitzar polítiques 
socials i reformistes que facin 
avançar a Sant Fost i beneficiïn a 
tots els veïns i les veïnes".  

ALBERTO BASTIDA, DE PODEM, EN SERÀ EL CAP DE LLISTA

Es formalitza la coalició 
Sant Fost en Comú Podem

INFORME DEL COMISSIONAT D'ÈTICA PÚBLICA 

Francisco Muñoz i Oriol 
López retiren la paraula 
master dels seus currículums  

guanyar, ja ho vam fer el 21-D 
i ho tornarem a fer". El candi-
dat de Cs manifesta que "tenim 
programa, equip i idees noves 
per revitalitzar la nostra ciutat 
després de 30 anys de govern 
socialista".

Jove advocat
De pare extremeny i mare catala-
na, Garrido fa 17 anys que resideix 
a Mollet del Vallès. És Llicenciat 
en Dret per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i té un Màster en 
Dret Digital i de la Societat de la 
Informació per la Universitat de 
Barcelona. L'any passat també va 
finalitzar un Màster en Dret de les 
Tecnologies de la Informació per 
ESADE. Treballa com a advocat 
des de 2013.
Pel que fa a la seva vinculació amb 
el partit taronja, n'és afiliat des 
del 2014, pertany a la Junta Local 
del partit a Mollet del Vallès i és 
també responsable de Xarxes So-
cials de Joves Cs de Catalunya.   

La cap de llista de Mollet en Comú 
a les municipals, Marina Escribano 
Maspons, ocuparà també el lloc 14 
a les llistes del Congrés dels Dipu-
tats que En Comú Podem presenta 
per la circumscripció de Barcelona 
a les eleccions generals del proper 
28 d’abril. Segons la formació, Es-
cribano "esdevé un dels nous ac-
tius de la coalició d’esquerres en 
aquests decisius comicis".

Escribano, a les 
llistes d'En Comú 
Podem al Congrés
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MOLLET. Aquest divendres el Museu Isern de la Moto de Mollet serà es-
cenari de la presentació dels candidats de Junts per Catalunya dels mu-
nicipis del Vallès Oriental. L'acte, que començarà a les 20 h, comptarà 
amb la presència de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur 
Mas, del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, Josep Pa-
gès i Ada Parellada.   

Artur Mas a la presentació 
dels candidats de JxC a Mollet

MOLLET. La tarda del dimecres 
Can Borrell va acollir un debat 
entre les diferents candidatures 
d'esquerres que es presentaran el 
pròxim 26 de maig a les eleccions 
de Mollet. Organitzat per CCOO 
l'acte va servir perquè Raul Broto 
(PSC), Oriol López (ERC), Mari-
na Escribano (Mollet en Comú), 
Xavier Buzón (Podem) i Txus Ca-
rrasco (CUP) expliquessin quins 
són els seus projectes per a la ca-
pital baixvallesana.

En matèria de polítiques socials, 
Broto va encetar el debat i va rei-
vindicar el paper del PSOE per, tot 

seguit afirmar que "a la Generali-
tat, en polítiques socials no està 
ni se l'espera". López per la seva 
banda va assenyalar que l'única 
manera d'assolir drets socials és 
"fent camí cap a la República" 
i va reivindicar el "salari mínim 
interprofessional de 1.000 eu-
ros" i "impostos progressius". 
Escribano va considerar que ac-
tualment es viu "un atac neoli-
beral silenciós" i va demanar 
més "justicia social, sanitat i 
educació pública, i impostos 
més elevats pels més rics". Bu-
zón va expressar la necessitat 

a.a.

MUNICIPALS 26-M  L'ACTE VA ESTAR ORGANITZAT PER COMISSIONS OBRERES I VA CONGREGAR REPRESENTANTS DEL PSC, ERC, MOLLET EN COMÚ, PODEM I LA CUP

Les esquerres molletanes es 
citen per debatre a Can Borrell

DEBAT A CINC D'esquerra a dreta: Carrasco, Escribano, Broto, López i Buzón

d'incrementar "la inversió en 
educació i sanitat, i equiparar 
les pensions a l'IPC". Per últim 
Carrasco que es va queixar d'ha-
ver rebut les preguntes poc abans 
de l'acte va afirmar que "tot i ser 
contraelectoral des de la CUP 
sabem que en l'àmbit munici-
pal no es poden fer grans pro-
postes".

Drets civils
En aquesta part la majoria dels 
presents van coincidir en afirmar 
que es viu un moment de regres-
sió en drets socials. L'únic que va 

expressar-se de manera contrària 
va ser Broto que va dir que "Es-
panya no és Turquia" i va afegir 
que el procés d'independència no 
havia servit per res, "només per 
enfrontar i dividir la societat".

Violència masclista
Un altre cop el consens va ser 
unànime en denunciar la violèn-
cia contra les dones com una xa-
cra inexcusable. Així mateix, Es-
cribano va posar sobre la taula la 
proposta més concreta en aquesta 
matèria: crear una regidoria femi-
nista LGTBI.

Economia
De nou Broto va fer una defensa 
aferrissada del model econòmic 
i laboral de Mollet. López per la 
seva part va afirmar que a la ciu-

tat "cal un canvi de lideratge 
que connecti amb els munici-
pis propers". Escribano va rei-
vindicar una "economia verda" 
mentre Buzón va valorar el Con-
sell Econòmic i Social de Mollet. 
Finalment, Carrasco va assenyalar 
la necessitat de combatre la deslo-
calització empresarial i les grans 
superfícies.

Pactes de futur?
El debat, més enllà de les propos-
tes, va escenificar les possibilitats 
de pacte existents a Mollet que 
en realitat són un reflex del qual 
està succeint a la política estatal. 
Broto, allargant la mà a Buzón va 
afirmar que "Mollet en Comú és 
la crosa de l'independentisme 
sectari" perquè, segons Broto, vol 
pactar amb ERC.  A.A.
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    25 anys de Galiot
Un quart de dècada es diu ràpid. 25 són els anys que compleix 
Galiot Teatre, el col·lectiu organitzador de la MITMO. Tot va co-
mençar el 1994 a Mollet en un petit local del carrer Portugal. Allí 
va néixer l'associació Galiot Teatre que en els seus inicis estava 
vinculada a la Fira d'Artesans de la capital baixvallesana. Va ser 
el mateix any en què es va estrenar el primer espectacle de te-
atre d'escenari de la companyia a la Fira de Teatre de Tàrrega i, 
posteriorment, van anar arribant altres produccions en diferents 
formats. El 2007 va arribar el repte de crear un gran esdeveniment 
cultural a la ciutat i va ser quan va néixer la MITMO, A partir de 
2010, Galiot va iniciar un projecte únic en tot l'estat: instal·lacions 
dedicades a l'art dels titelles per a tot el públic assistent. Durant 
8 anys es van crear 3 grans instal·lacions que han pogut viatjar 
pels principals festivals internacionals de teatre i titelles. És per 
aquest motiu que en la MITMO 2019 hi ha una exposició sobre la 
història de Galiot a la Marineta i així mateix, per celebrar-ho Jordi 
Monserdà ha creat la instal·lació itinerant Drac Manelic.

La Mostra Internacional de Titelles de Mo-
llet celebra una edició molt especial. A més 
de ser la 13a d'aquest festival de titelles re-
ferent en l'àmbit estatal, es commemoren 

els 25 anys del naixement de la companyia 
Galiot Teatre. Quina millor manera de cele-

brar una fita històrica que recuperant alguns dels 
contes clàssics a través de petites escenes i titelles dels 

personatges més coneguts per als infants. Aquesta és 
una de les principals propostes d'aquesta MITMO, 
però no és l'única.

En la 13a cita, la mostra augmenta companyies, 
espectacles i representacions que podran veure's al 
Centre Cultural de La Marineta, al Mercat Vell, a la 

plaça Prat de la Riba, a la plaça Europa, a la Sala Five-
ller, a la plaça Catalunya i al parc de les Pruneres. En 
aquest cas seran 20 els col·lectius titellaires els quals 
duran a terme 24 actuacions amb tècniques tan dife-

rents com les ombres xineses, els titelles de guant i les 
marionetes de fil. Mollet es convertirà en la capital mundial 
dels titelles durant tres dies i, tal com assenyalen els orga-

nitzadors de la Mostra Internacional, l'esdeveniment, un any 
més, farà més i millor honor al seu nom amb artistes vinguts de Por-

tugal, Colòmbia, Argentina, Suècia, Andalusia, País Valencià, Aragó i, per 
descomptat, també de Catalunya. 

Els titelles seran més a prop que mai
Galiot Teatre torna a oferir els seus tres espais emmarcats dins del projecte Galiot únic, que permeten als infants entrar 
en contacte de primera mà amb el món titellaire. A Munta Titella, situat a la plaça Europa, als més menuts podran crear 
el seu propi titella per després jugar-hi, i a la Carpa Món Titella, al mateix recinte, hi haurà 60 titelles, 6 habitacions i 
més de 30 armaris / finestres per obrir, mirar i manipular. L'entrada a ambdós espais té un preu d'1 euro. Així mateix, 
la canalla també podrà dirigir-se a Cal Titella, un espai d'entrada gratuïta situat al Mercat Vell amb més de 150 titelles 
on podran conèixer els diferents tipus de tècniques de manipulació que fan servir els mestres titellaires.

La Mostra recupera
en l'edició d'enguany 

els contes clàssics

The Little Circus
Cia. Mercè Framis (en anglès)
Teatre d’ombres
Dv 17h (Públic familiar)
A la Marineta

Palla, fusta, pedra
Cia. Galiot Teatre
Titelles de tija de taula 
Dv 18 h (Edat +3 anys)
Plaça de Prat de la Riba

Teatro Dom Roberto 
Cia. SA Marionetas
Titella de guan
Dv tarda i Ds i Dg matí i tard (Tots els públics)
Carpa Putxinel·li, Parc de les Pruneres

13a EDICIÓ
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    FOR+
Cia La Pinzón. Tècnica: Titelles de sobretaula i teatre 
d’objecte . Edat recomanada: Per a nadons de mes de 9 
mesos. Ds 12.15 i 17.30 h i Dg 11 h. A la Fiveller Durada: 35 
minuts. Preu: 1 €

    Vida 
Cia. Javier Aranda (Aragó). Tècnica: dues mans  
Edat recomanada: Per a adults
Ds 22 h Al Mercat Vell: 60 minuts
Preu: 5 €

Pupi és un nen petit que se submergeix en els seus somnis i con-
dueix el públic al món dels jocs, dels seus gargots que dansen i 
canten al ritme de l’alegria i del color. Un viatge a la imaginació 
d'en Pupi per als més menuts de la casa. 

Només dues mans són capaces de crear tot un món. Aquest es-
pectacle de Javier Aranda guardonat amb nombrosos premis de-
mostra una vegada més que les titelles són un art per a tots els 
públics; un art capaç de transportar el públic a altres mons. 

La ratita presumida 
Cia. Búho Teatro
Titelles de guant
Ds 18.15 h (Edat 3-8 anys)
Sala Fiveller

Títeres de cachiporra 
Cia. Teatro Arbolé
Titelles de sobre taula i teatre d'objecte
Dg 17 h i Dg. 11.30 h (Totes les edats)
Plaça de Catalunya

El carruaje de los sueños  
de Andersen
Cia. Ángeles de trapo. Marionetes de fil
Ds 19 i Dg 13 h (+3 anys). Pl. Prat de la Riba

La verdadera historia  
de Caperucita Roja 
Cia. Búho Teatro. Llum negra (Edat 5-10 anys)
Dg 11.15 h. A la Sala Fiveller

La Clara tenia un drac 
Cia. Contes Savis
Ombres xineses
Ds 11 i 16.30 h (Edat +3 anys)
A la Marineta

Temps de llum 
Cia. Clardelluna
Projecció i objectes
Dg 11.45 i 17.15 h (Edat 0-3 anys)
A la Marineta

Què bèstia 
Titelles Naip
Titelles de sobretaula
Ds 17 h (Familiar)
Plaça de Catalunya

Cristany  i Ermelinda 
Cia. Titelles La Finíssima
Titelles de tija (puppi sicilià)
Ds 12 i 18 h; Dg 11 h (Edat 0-3 anys)
Espectacle itinerant 1

Mano a mano 
Cia. Valeria Guglietti
Teatre d’ombres
Dv 20.30 h i Ds 20.30 h  (Tots els públics)
Plaça de Catalunya

La cigala i la formiga 
Cia. La Petita Brownie
Titella de tija de sobretaula 
Ds 11.30 h (Edat 2-6 anys)
Plaça de Catalunya

El Tabalet 
Cia. L’Invisible Titelles
Marionetes de fil 
Dv tarda i Ds i Dg matí i tard (Edat + 2 anys)
Carpa Guinyol, Parc de les Pruneres

Matito i la grandíssima 
roda de fira   
Cia. Matito Titelles de guant. Ds 13 h. 
(Edat + 3 anys) Plaça de Prat de la Riba

El porquet que volia veure  
el món des de dalt 
Cia. Animamundi Teatre
Ds. 11.15 i 16.30 h. La Marineta (Edat + 3 anys)

    Hathi / Girafes 
Cia. Centre de Titelles de Lleida / Cia. Xiquirriteula Teatre
Tècnica: Titella gegants articulades  
Edat recomanada: Totes les edats
Dg 12 h Espectacle itinerant. nici: Parc de les pruneres 
Durada: 50 minuts

Un dels moments més esperats de la MITMO. Un espectacle que 
transportarà el públic a l’Àfrica amb la participació de dues reco-
negudes companyies que aniran acompanyades de 12 músics que 
faran música africana en directe, des del parc de les Pruneres fins 
a la plaça de Prat de la Riba.

13a EDICIÓ

Monstruos y monstruitos 
Cia. Xarop Teatre
Titelles de gran format i actor
Ds 18.15 h 
(Edat +3 anys)
Plaça de Prat de la Riba
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–Galiot Teatre fa 25 anys, la 
MITMO, 13, quin és el patri-
moni que té la companyia? De 
quants titelles parlem?
–És difícil de valorar amb xifres. 
Durant 25 anys hem fet 15 espec-
tacles d’escenari i cinc d’itine-
rants, que seran uns 250 titelles, 
i els de les tres instal·lacions, que 
sumen uns 300.
–Però a banda tens una vena 
col·leccionista? 
–Des de fa uns 8 anys, vam co-
mençar a contactar amb gent per-
què volíem crear una instal·lació 
que fos un viatge per la cultura 
dels titelles del món. Ens van 
començar a arribar 
titelles d’arreu i 
a partir d’aquí 
vam crear 
la carpa 
Món Tite-
lla. Però 
amb els 
contactes 
que vaig 
fer, vaig 
voler com-
prar cada 
any una peça 
i en aquests dos 
darrers anys he tingut 
la sort que han anat ar-
ribant titelles de molt 
lluny, com per exemple quatre ti-
telles mamulengos del Brasil que 
han trigat tres setmanes en arri-
bar. Aquests són els últims.
–Quina és la peça més valuosa 
que tens? Potser a nivell senti-
mental... 
–A vegades el titella més senzill 
és el que t’ha representat més co-
ses. Hi ha una en especial de l’any 
2000 que és el senyor Natura. 
–I per què?
–Perquè és part de l’espectacle 
Animalets que segueix en carte-
llera i que és el que ha arribat a 
més públic amb 400 actuacions. 
Crec que és el personatge que ha 
estat més proper als més petits. 
És molt senzill, només té dos fils i 
una tija al cap i la seva panxa és la 

terra, que ens explica que hem de 
cuidar del medi ambient.  
–Tu ets artesà titellaire. Amb 
què disfrutes més, quan estàs 
a dalt de l’escenari o confecci-
onant titelles i escenografies?
–En la primera etapa de Galiot 
disfrutava més fent d’actor a dalt 
de l’escenari però ara m’ho passo 
millor en el meu petit taller cons-
truint i somiant. Ara m’omple 
molt quan em tanco de tardor a 
primavera fent els meus projec-
tes.
–En què treballes ara?
– A r a treballo molt 

amb una línia 
de reciclat-

ge, de ferro i 
fusta antics, de 

p o r t i c o n s , 
de caixes... 
i sobretot 
ho tre-
ballo per 
a les ins-
tal·lacions, 

que vaig 
c o m e n ç a r 

a potenciar a 
partir del 2010 
i que m’han 

permès veure els 
festivals des d’una al-

tra perspectiva.
–En quin sentit?
–Jo anava a molts festivals, veia 
com estaven organitzats i pen-
sava que jo volia fer alguna cosa 
diferent i era que el públic fos el 
protagonista. 
–I això és el que has pogut fer 
amb la MITMO. 
–Sí. Jo vull que les famílies vin-
guin a veure espectacles però 
també que s’ho passin bé conei-
xent el món i l’art dels titelles des 
de l’interior i per això hem cre-
at les instal·lacions –Cal Titella, 
Carpa Món Titella i l’Espai Munta 
Titella– perquè els nens puguin 
venir a conèixer, a aprendre i a 
crear. 
–D’aquestes instal·lacions, l’úl-
tima és el Munta Titella que 

vau estrenar a la MITMO l’any 
passat.
–Sí, faltava aquesta tercera pota 
en què a través d’uns cargols de 
fusta els nens construeixen, ma-
nipulen i desmunten el seu propi 
titella.   
–Aquesta perspectiva diferent 
de festival és el fet diferencial 
de la MITMO?
–Sí, gent molt important del món 
titellaire ens reconeixen que la 
MITMO té un segell propi i que 
Mollet i el festival tenen un tre-
sor amagat que és aquest patri-
moni, les úniques instal·lacions 
dedicades a l’art dels titelles, uns 
800 metres quadrats que es ne-
cessiten per muntar les tres ins-
tal·lacions i que només es poden 
veure totes juntes un cop a l’any 
a Mollet.
–És una fira que aporta molt 
més que els espectacles, doncs. 
–Està clar que la gent ve a veure 

muntatges de gent i companyies 
reconegudes i que han agradat 
com, aquest any, és el cas de la 
cia. Javier Aranda que porta el seu 
nou espectacle, o el Teatro Ar-
bolé, amb Títeres de Cachiporra. 
Però, a més, el públic s’endú un 
altre regal. 
–Es poden endinsar per com-
plet en el món dels titelles... 
–L’engranatge del festival està fet 
perquè les famílies que ho vul-
guin puguin, en els dos dies, veu-
re tots els espectacles i visitar les 
instal·lacions. Els horaris estan 
clavats. 
–Aconseguir això és molta feina.
–Sí, és la feina que ningú veu. Hi 
ha dos moments per organit-
zar la MITMO. Un és al setembre 
després de veure cinc o sis fires 
amb les novetats; a l’octubre es 
fa la convocatòria oficial per a 
les companyies i després al Na-
dal és quan faig la MITMO, on es 

JORDI 
MONSERDÀ
ALMA MATER DE GALIOT TEATRE 

L’ENTREVISTA

“La MITMO està
en el màxim de
capacitat que 
podem assumir”

Aquest molletà nét de fuster i 
amant de les arts escèniques 
és el fundador de la companyia 
Galiot Teatre, que enguany  
arriba als 25 anys de vida.  
Amb milers de quilòmetres 
recorreguts amb els titelles 
amunt i avall, ara fa uns anys 
Galiot tirava endavant un  
projecte, la Mostra de Titelles de 
Mollet (MITMO), que aquest cap 
de setmana celebrarà la seva 
13a edició com un festival  
totalment consolidat en el  
panorama titellaire català i estatal. 

PERFIL

quadren els muntatges. I el segon 
moment és després de Carnaval, 
que és quan arriba el moment de 
producció i en quinze dies s’ha 
de fer el muntatge, preparant es-
pais escènics, lones, balcons, cor-
tines... Enguany hem estat dotze 
persones treballant-hi. 
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Museu 
dels titelles
“Amb tot el 
patrimoni de 
Galiot i la MITMO 
podríem fer de 
Mollet un referent”

Trajectòria
“Abans disfrutava 
més a sobre de 
l’escenari, ara 
prefereixo estar al 
taller creant titelles 
i escenografies”

l.o.

–Però la MITMO no és només el 
cap de setmana del festival, no? 
–No. L’essència va més enllà, la 
idea és que tothom se la senti 
seva. Durant quinze dies visitem 
les escoles bressol, preparem els 
aparadors als comerços... 
La MITMO és de tothom: els res-

taurants han de tenir el menú 
titella, vaig reunir els pastissers 
de la ciutat perquè elaboressin 
una galeta que és el Mollet Mu-

llat, els comerços també són part 
de la MITMO amb els titelles als 
aparadors... vaig començar a fer 
coses úniques que ara s’estan fent 
a altres festivals i fires. Sempre he 
demanat que la gent col·laborés 
perquè fes coses per la MITMO.
–I trobes prou suport per tirar 
endavant tot això?
–Fins ara podria dir que tot el 
que he demanat personalment 
tothom sempre m’ha dit que sí, 
però sempre tens nous reptes. 
Ara l’estructura que té la MITMO 
és la que podem assumir per les 
possibilitats que tenim, tant eco-
nòmicament, d’Ajuntament, de 
patrocinadors, d’espais escènics...
–Llavors la MITMO ha assolit la 
seva capacitat màxima?
–La gent del sector ja reconeix la 
MITMO com un festival de prime-
ra divisió. Després de la Fira de 
Titelles de Lleida –que és la fira 

estratègica del mercat perquè ve-
nen tots els programadors d’Eu-
ropa– la MITMO de Mollet és una 
de les que moltes companyies 
trien estratègicament per estre-
nar espectacles o per presentar 
a 10 quilòmetres de Barcelona i 
convidar programadors. Ja és la 
gent de fora que diuen que la fei-
na que ha fet la MITMO està molt 
ben feta i ara em truquen perquè 
vagi a explicar l’experiència 
a arreu.
–La MITMO és 
un projecte 
reconegut 
no només 
a Catalu-
nya sinó a 
la resta de 
l’Estat.
–Sí, aquest 
any vindrà 
a Mollet el di-
rector del fes-
tival de titelles de 
Sevilla que és el més 
antic d’Espanya, el Juan 
Luis Clavijo, que a més visitarà 
la MITMO com a representant de 
la Unión Internacional de la Ma-
rioneta. Venen referents a nivell 
nacional i les companyies que hi 
participen queden parades.
–Però dius que la MITMO ha ar-
ribat a la seva capacitat màxi-
ma. Llavors quin futur té? 
–Ara, el futur és donar 20 espec-

“La gent del sector ja 
reconeix la MITMO com 
un dels festivals de titelles 
de primera divisió”

tacles de molta qualitat i dife-
rents, ser molt creatius perquè 
cada any presentar espectacles i 
tècniques diferents, tradicionals, 
d’innovació... Ara la MITMO ja té 
el seu recorregut, el seu volum 
de públic, el seu volum d’espec-
tacles... què passarà l’any que ve? 
No ho sé.
–El repte no és créixer.
–No, ara tenim una estructura 

ideal per qui som, què fa 
Mollet i el que tenim 

pel que fa a es-
pais escènics. 

Hi ha com-
p a n y i e s 
que em 
demanen 
uns in-
t e r i o r s 
que no 

els podem 
oferir per-

què tenim 
els espais que 

tenim i els adap-
tem a teatre, com per 

exemple La Marineta. L’únic gran 
espai és el Mercat Vell. 
–I Can Gomà?
–Vam intentar incloure’l com a es-
pai als inicis però a la gent, psico-
lògicament, després de tot el dia 
voltant pel centre no els arrosse-
gaves cap a Can Gomà. La MITMO 
són petits espais que estan tots 
juntets i molt ben endreçats. 

–D’on ve la teva passió pels ti-
telles? 

–L’avi, el Pepet Monserdà, 
era el fuster de tota la vida 

de Mollet, que feia els 
mobles i també feia les 
caixes de morts, d’aquí 
la funerària Monserdà. 
A mi m’agradava molt la 

fusta, però en principi això 
no ha de voler dir res, tot i 

que ara li trobo el sentit. Jo el 
1988 començo a fer teatre de car-
rer amb companyies com La fura 
dels baus, Comediants, Xarop de 
canya i la companyia L’Aixeta, un 
grup d’animació que venia de 
l’esplai Tuareg quan estàvem als 
locals del carrer la Pau. Amb vint 
anyets fèiem de monitors i tení-
em una inquietud artística i per 
això vam crear L’Aixeta, un grup 
de xanquers que va ser el primer 
contacte amb les arts escèniques 
i que després es va profesiona-
litzar. El 1992, jo i un altre noi 
de Mollet vam participar com a 
xanquers a la inauguració dels 
Jocs Olímpics de Barcelona amb 
La fura dels baus. Després vaig 
fer d’actor secundari a Comedi-
ants... però un dia em vaig parar 
i em vaig preguntar què volia ser: 
pallasso, actor, teatre de carrer, 
mag, titellaire... Em va robar el 
cor el titella.
–Per què?
–Perquè vaig veure que jo, darre-
ra d’aquell objecte podia comu-
nicar un missatge al públic. Vaig 
començar a estudiar en diverses 
escoles vinculades a l’art dels ti-
telles i, finalment, vaig fer la bar-
reja de ser actor titellaire però 
també artesà titellaire –dibuixar, 
crear, construir–.
–I això donava per viure?
–En la primera etapa, durant 16 
anys, vaig haver de combinar els 
titelles amb una feina a una fàbri-
ca però un dia em vaig preguntar 
si era allò el que volia i vaig plegar 
de la nit al dia. Amb el taló de la 
liquidació vaig anar a una fàbrica 
a Palau i m’ho vaig gastar tot en 
fustes i vaig crear el primer es-
pectacle. Allà va començar tot. 
–Allà vas començar a crear el 
patrimoni actual de Galiot... 
Per a quan un museu de tite-
lles?
–Sí. Ara Galiot ha fet 25 anys i 
ens adonem de tot el patrimoni 
que tenim i que està molt repar-
tit. Potser ara seria el moment de 
preguntar-se si amb tot aquest 
patrimoni i la MITMO no podríem 
fer de Mollet un referent del món 
dels titelles. No és fàcil, és com-
plicat, però si fiquem una mica de 
ganes potser hi ha un dia que ens 
cau un regal a tots i podem crear 
aquesta fàbrica de somnis a la 
ciutat. n lAurA ortiz
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MOLLET. El Casal Cultural de Mollet 
va acollir dijous una taula rodona 
per parlar sobre cooperatives i 
l’economia social i solidària, sota 
el nom de Cooperativitzem el Baix 
Vallès! Com integrar-nos en l’ESS, i 
amb la participació de David Cos 
(president executiu d’Escola Sant 
Gervasi), Ramon Torrents (soci de 
Som Contrapunt) i Montse Lamata 
(sòcia d’Ensó i membre de l’Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Ori-
ental). Pol Ansó (president de la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Mollet del Vallès) i Arnau Galí 
(tècnic de l’Ateneu) van presentar 
l’acte, i Montse Eras (sòcia de Som 
Contrapunt) va moderar el debat.

Lamata va dir que per definir 
què són les cooperatives és im-
prescindible destacar dos concep-
tes clau: “necessitats compar-
tides” i “gestió democràtica”. 
“Estem parlant d'un grup de 
persones que de manera volun-
tària i lliure s'ajunten per satis-
fer una necessitat compartida 
sota uns principis que es basen 
en la gestió democràtica”, va ex-
plicar. Tot plegat, sumat al fet que 
els membres de la cooperativa a 
més de treballar també formen 
part de la gestió i de la presa de 
decisions, “fa que el meu dia a 
dia sigui més enriquidor i que 
passem de l'individualisme sal-
vatge a la col·lectivitat”.

Torrents, per la seva banda, va 
afirmar que “si traiem tota la ide-
ologia, una cooperativa és una 
fórmula jurídica per crear béns i 
serveis”. En canvi, “si incorporem 
la lògica de què representa el co-
operativisme, és un enfocament 
a l'economia del bé comú, no no-
més d'empresa cap a dins, sinó 
també d'empresa cap a fora”. En 
aquest sentit, les cooperatives no 
han de respondre només “als in-
teressos de les persones que en 
formen part com a socis i sòcies, 
sinó també al context i a l'entorn 
en el qual operes: territorial i 
sectorial”.

I Cos, per últim, va recordar 
l’origen de les primeres coopera-
tives, que es van crear al segle XIX 
a Anglaterra: “uns col·lectius que 
tenien unes dificultats compar-
tides i que no tenien accés a uns 
determinats béns o serveis van 
dir: ‘potser si ens ajuntem, po-
drem aconseguir allò que d’una 
altra manera no aconseguirí-
em’”. “Hem de fer-ho nosaltres i 
no hem de deixar que algú altre 
ho faci per nosaltres”, deien. I va 
destacar que en una cooperativa 
"tots som exactament igual, és 
igual el lloc de treball que ocu-
pis dins de l'empresa”.  

s.c.

ECONOMIA SOCIAL  AIXÍ ES VA EXPLICAR EN LA TAULA RODONA AL CASAL CULTURAL DE MOLLET

La gestió democràtica, un dels 
punts clau de les cooperatives

AL CASAL CULTURAL  Ramon Torrents, Montse Eras, David Cos i Montse Lamata

La plaça de la Vila de Sant Fost de Campsentelles va acollir diumenge una nova 
edició del Mercat de Segona Mà. Els organitzadors, Voluntariat per Sant Fost
es mostren "satisfets d'haver aconseguit fer poble en una jornada en què 
també es fomenta el reciclatge i el consum responsable". sant fost

BAIX VALLÈS.  L'atur al mes de fe-
brer al  Baix  Vallès  ha  baixat  un  
0,22%,  un índex que es tradueix 
en 16 persones  menys  inscrites  
a  l'Oficina  de Treball de la Gene-
ralitat (OTG). En aquest mes, la 
desocupació s'ha incrementat un 
1,76% a Montornès (20 aturats 
més), un 1,54% a la Llagosta (13 
aturats més) i un 0,70% a Mont-
meló (3 aturats més).

D'altra banda, les xifres han 
millorat a Santa Maria de Marto-
relles (-13,33%, 6 aturats menys), 
a Sant Fost (-4,94%, 19 aturats 

menys), a Martorelles (-2,84%, 8 
aturats menys), a Parets (-0,47%, 
4 aturats menys) i a Mollet 
(-0,45%, 15 aturats menys).

Pel que fa a la comparativa 
respecte l'any passat, la taxa 
d'aturats ha pujat a Santa Maria 
de Martorelles (8,33%, 3 atu-
rats més) i a Montornès (0,43%, 
5 aturats més). I ha baixat a la 
resta de municipis: a Martorelles 
(-9,87%), a Sant Fost (-6,15%), 
a Montmeló (-5,08%), a Mollet 
(-4,49%), a Parets (-3,30%) i a la 
Llagosta (-1,15%). 

OCUPACIÓ  AL BAIX VALLÈS HI HA 16 ATURATS MENYS

Augmenta l'atur a la 
Llagosta i baixa a Mollet

víctor león

Cursos del sector químic Pla d'ocupació local de Martorelles
L'Escola Sant Gervasi de Mollet i l'Ajuntament 
de les Franqueses organitzen entre abril i juny 
tres cursos del sector químic al Centre de
Recursos Agraris Can Ribas de les Franqueses. 
Els cursos són 100% subvencionats.

L’Ajuntament de Martorelles ha publicat la convocatòria del pla
d’ocupació local 2019 amb dues places de llocs de treball a diferents 
àrees del consistori: es convoca una plaça d’operari de brigades 
municipals (37,5 hores setmanals) i una plaça de consergeria i suport 
logístic a les àrees de serveis personals (25 hores setmanals).

ECONOMIA

Un mercat pel consum responsable
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OPINIÓ

Com cada primavera, la MITMO farà que Mollet sigui durant un cap de setmana 
la capital titellaire catalana. Milers de persones vingudes d'arreu gaudiran d'una 
vintena d'espectacles de companyies reconegudes en el sector i ompliran els 
carrers d'activitat i moviment. Aquesta serà la 13a edició d'un festival que, 
segons el seu director i creador, Jordi Monserdà, ha aconseguit situar-se en la 
primera divisió de les mostres titellaires a Catalunya. En aquests anys la MITMO 
ha anat creixent progressivament amb el suport econòmic de l'Ajuntament i 
s'ha anat consolidant com una de les cites culturals més esperades i 
participades. Tot i el volum de gent, companyies i infraestructura, l'organització 
de la MITMO depèn en gran mesura del reduït equip humà de Galiot Teatre i 
l'esdeveniment ha assolit el nivell màxim que es pot assumir. Créixer, segons 
Monserdà, no és un objectiu però mai es poden deixar de tenir reptes així que, 
¿per què no aprofitar el patrimoni de Galiot i treballar perquè Mollet no sigui 
referent titellaire només un cap de setmana sinó els 365 dies de l'any?    

LA CASA DELS TITELLES
Editorial

Arrosseguem una història llarga
de dictadures, que fa que la 

responsabilitat de viure en 
democràcia no estigui arrelada  

No podem seguir amb una 
institució arcaica com la

monarquia, que, a més, és
corrupta i hereva de Franco

ra que les pluges estan fent que 
la primavera sigui més primave-
ra, és un bon moment per refle-
xionar sobre les eleccions que 

tenim a la volta del calendari: municipals i 
del govern central, només amb un mes de 
diferència.

Diem que votar és la clau de volta de la de-
mocràcia, i és veritat. El que ja no està tan 
clar és que aquests vots es facin servir per 
allò que cadascú de nosaltres voldria. Segu-
rament ningú de nosaltres està totalment 
satisfet amb el que han fet els polítics als qui 
va votar l'anterior elecció. I així i tot, hem de 
votar perquè som dels pocs privilegiats al 
món a qui, en algun moment, se'ls demana 
l'opinió sobre la gestió dels bens comuns.

Arrosseguem a Catalunya i Espanya una 
història llarga de dictadures, que fa que la 
vivència de la responsabilitat de viure en 
democràcia no estigui arrelada en el conjunt 
dels ciutadans. Exemples els tenim cada dia: 
qui pot, evita pagar impostos, qui pot es sal-
ta les normes més elementals de convivèn-
cia, és més, és premia i valora el llest que sap 

A
PRIMAVERA ELECTORAL

Antropòloga
TRINA MILANPlatxèria

fer aquestes coses i no l'enxampen. 
De la mateixa manera els polítics no te-

nen clara la seva responsabilitat i sobretot 
el deure de respondre davant els ciuta-
dans, com a obligació pel fet de gestionar 
allò que és de tots. Sembla una obvietat 
però valen més les accions que generen 
vots directes que les polítiques responsa-
bles amb tota la comunitat.

I qui posa ordre? Doncs ningú i tots. És 
a dir, que cadascú de nosaltres sigui cons-
cient del que fa i de l'exemple que dona. 
Reclamem responsabilitat dels polítics i 
mirem d'exercir la nostra també, així tin-
drem la capacitat de reclamar allò que ens 
sembla just. A la primavera sempre es ve-
uen les coses més brillants, el sol està amb 
nosaltres més estona i la pluja neteja el 
paisatge, segurament és un bon moment 
per fer eleccions, aprofitem-ho.

n any més celebrem l'aniversa-
ri de la proclamació de la II Re-
pública i ja són 88 anys. També 
commemorem el 40è aniversa-

ri dels ajuntaments democràtics després 
d’uns altres 40 anys de dictadura fran-
quista, que dissortadament, a dia d’avui 
encara no hem pogut esborrar del tot de les 
institucions, i pel que sembla tampoc de les 
ments d'una part de la societat espanyola.

L'auge de forces de caràcter feixista/
franquista és molt preocupant, pel que re-
presenta per a una societat democràtica. 
L'odi i la violència és el germen d'aquest 
tipus de grups, que en alguna comunitat 
autònoma han tingut ja una representació 
important i amenacen amb ampliar el seu 
espectre institucional en les properes elec-
cions generals, municipals i europees.

Estem en uns moments de gran incer-
tesa, en els quals hem fet passos de gegant 
cap enrere en els drets laborals, socials i 
democràtics que han portat a empresonar 
a tot un govern de la Generalitat per plante-
jar un referèndum d'autodeterminació del 
poble català. Una vergonya per a la imatge 
democràtica del nostre país a escala inter-
nacional i una autèntica injustícia.

És més necessari que mai passar pàgina 
del règim del 78 i obrir un procés constitu-
ent que desemboqui en una nova constitu-

14 d'abril antifeixista i republicà
ció que garanteixi drets socials com l'edu-
cació, la sanitat, l'habitatge i les pensions 
públiques, així com un estat plurinacional i 
social que permeti la lliure unió de tots els 
pobles que conformen l'estat espanyol.

Per això, la III República és fonamental. 
No podem seguir amb una institució ar-
caica i antidemocràtica com la monarquia, 
que a més és corrupta, hereditària, inviola-
ble i hereva del dictador Franco.

La III República és la solució si volem man-
tenir la unió de tots els pobles de l'estat es-
panyol, ja que garanteix un estat d'homes i 
dones lliures i iguals, no de súbdits. Per això 
cal una República que defensi tots els valors 
de la justícia social: laica, feminista, amb una 

planificació econòmica i social que protegei-
xi a les capes més vulnerables de la societat, 
defensora del medi ambient i que canvií la re-
lació amb aquesta UE. En definitiva, una Re-
pública de repúbliques agermanades en un 
estat federal/confederal, tal com ho decidei-
xin els diferents pobles que en formin part.

És necessari convocar un referèndum so-
bre Monarquia o República perquè el con-
junt de la ciutadania pugui triar lliurement 
la seva forma d'estat. Nosaltres, per la nos-
tra part, lluitarem activament perquè més 
aviat que tard puguem proclamar de nou la 
República, com així es va fer ara fa 88 anys.

U

ANTONIO   
LÓPEZ 

Grup motor Mollet en Comú

n Toni Comín va anunciar aquest 
dilluns que acompanyarà com a 
número 2 Carles Puigdemont a 
la llista de Junts per Catalunya a 
Europa. També l’acompanyarà la 

Clara Ponsantí. El pas que han fet Toni Co-
mín i Clara Ponsantí significa sumar-se a un 
projecte de país, a un projecte sense fissu-
res, a un projecte sense doble lectura. Un 
projecte que busca defensar construir un 
nou país des del cor de les institucions eu-
ropees, però sense perdre la seva connexió 
amb el territori. Perquè Junts per Catalunya 
representa precisament això: És una eina 
transversal de país que vol tenir represen-
tació en totes les institucions per poder de-
fensar amb veu pròpia un projecte de tots.

Junts per Catalunya és un projecte glo-
bal que comença als municipis. Les nostres 
llistes electorals municipals representen la 
connexió més propera del nostre projecte 

Toni Comín
de país amb la gent del carrer. És per això 
que, aquestes llistes locals, han de repre-
sentar la transversalitat del projecte i ser 
uns instruments de participació i repre-
sentació dins d’un projecte molt més global 
que ha de tenyir totes les institucions.

Estem acabant d’enllestir la llista de 
Junts per Mollet. La farem pública en breu. 
Hem trigat perquè hem posat molta cura en 
fer una llista que representés l’esperit que 
s’espera de Junts per Catalunya. A la nostra 
llista a Mollet no tindrem ni a Carles Puig-
demont, ni a Toni Comín, ni a la Clara Pon-
satí, però tindrem el Pau, el Jordi, la Carme, 
la Montserrat, l’Albert, el Marc i molts més 
noms que potser no són tan coneguts me-
diàticament, però que encarnen completa-
ment l’esperit de Junts per Catalunya.

I no dubteu, el 26 de maig hi haurà dues pa-
peretes als col·legis electorals que represen-
ten un mateix projecte. Una, la llista de Junts 
per Catalunya per Europa amb Puigdemont 
al davant i l’altra, la llista Junts per Mollet 
amb Joan Daví com a cap de llista. Dues llistes 
per un mateix projecte. Un projecte que s’ha 
de defensar a Europa, però que hem de co-
mençar a defensar des dels municipis.

E

JORDI   
TALARN

 Regidor del PDeCAT a Mollet

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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El Sub-10 del CA Mollet, subcampió de Catalunya
Els equips masculí i femení sub-10 del CA Mollet es van proclamar 
subcampions de Catalunya en el Campionat de Relleus Sub-10-12-14-
16, disputat el dissabte al Prat del Llobregat. El masculí el van formar 
David Escribano, Sergi Riera, Charafeddin Bilal i Victor Guillén. 
I, el femení, Jordina Aced, Noa Godino, Azahara Perez i Aroa Zapata.

93 persones al Mollet-Montserrat
La 5a caminada de resistència entre Mollet i
Montserrat va comptar amb 93 participants, 
tot i que al final van ser 74 els que van arribar 
al monestir. El primer en arribar va ser Álvaro 
de Cabo Tejerina, amb 7 hores  i 43 minuts.

ESPORTS

MOLLET. Dimarts es va fer la presen-
tació oficial de Mollet del Vallès com 
a subseu dels World Roller Games 
Barcelona 2019. El municipi serà 
l'única de les quatre subseus –les 
altres tres són Terrassa, Sant Cugat 
i Vilanova i la Geltrú– que acollirà 
totes les fases d'una modalitat, en 
aquest cas, la de Roller Derby. 

Aquest esport, majoritàriament 
femení, consisteix en un circuit ova-
lat on corren dos equips amb cinc 
patinadores cadascun. Cada equip 

aj. mollet

WORLD ROLLER GAMES  EL MUNICIPI ACOLLIRÀ LA DISCIPLINA SENCERA DE ROLLER DERBY ENTRE ELS DIES 9 I 13 DE JULIOL

Mollet es presenta oficialment com 
a subseu dels World Roller Games

puntua cada cop que una d'elles, 
la jammer, avança jugadores con-
tràries. La resta ajuda a obstaculit-
zar les corredores de l'altre equip.

8 països participaran a Mollet
El municipi acollirà aquesta dis-
ciplina del 9 al 13 de juliol, al pa-
velló municipal d'esports Riera 
Seca. La modalitat es dividirà en 
dues competicions: el mundial fe-
mení sènior i el mundial masculí 
sènior. Hi participaran un total de 

16 equips de vuit països: Espanya, 
Japó, Estats Units, Austràlia, Costa 
Rica, Anglaterra, la Xina i Colòm-
bia. Estats Units és la selecció fa-
vorita, tot i que s'espera que l'es-
panyola també faci un bon paper.

El president de la Federació Cata-
lana de Patinatge, Ramon Basiana, 
va explicar que, des de la Federació 
primer van pensar: "A Catalunya 
el patinatge està tan ben arrelat 
que hem de portar la competició 
fora de Barcelona". Llavors, a par-
tir d'aquí, van estudiar "en quines 
ciutats el patinatge era impor-
tant, i en la qual els clubs fossin 
actius". "Llavors vam creure que 
Mollet no podia quedar-ne al 
marge", va afegir Basiana. 

Per últim, l’alcalde de Mollet i re-
gidor d’esports, Josep Monràs, va 
subratllar que els Roller Games ser-

WRG 2019  Dimarts es va fer la presentació oficial de Mollet com a subseu 

LA LLAGOSTA. La 32a Cursa Po-
pular arriba a la Llagosta aquest 
diumenge a partir de les 10 h. La 
prova està organitzada per l’ajun-
tament del municipi, i constarà de 
10 km de recorregut, amb sortida 
i arribada al carrer de l’Estació. La 
cursa, a més, està adherida al Cir-
cuit de Curses de Fons del Vallès.

A més dels 10 km, també hi hau-
rà una cursa de 5km (amb sortida 
a la mateixa hora) i unes mini-
curses que s’iniciaran a les 9.15 
h, adreçades als atletes infantils; 
i que aniran des de la modalitat 
dels 400 metres fins als 1.500.

Hi haurà premis per als tres 
primers classificats de totes les 
categories, tant en masculí com 
en femení. La recollida de dorsals 
es farà a l’escola Joan Maragall el 
mateix dia de la cursa de 8 a 9.15 
h. Llavors també es donaran les 
bosses del corredor. 

ATLETISME  

Arriba la 32a 
Cursa Popular 
de la Llagosta

MOTOCRÒS

MOLLET. El pilot molletà de moto-
cròs Yago Domínguez va quedar 
segon a la primera de les quatre 
carreres del campionat d'Espanya 
d'Enduro de nens, que es va dis-
putar a la Pesquera (Conca). 

Yago Domínguez, 2n
a l'Enduro d'Espanya

viran, en part, per promoure la ciu-
tat en l’àmbit dels esports. “Sempre 
estarem oberts a qualsevol esde-
veniment esportiu que puguem 
acollir a la ciutat”, destacava Mon-
ràs. “Tenim unes entitats que han 
demostrat no només tenir molts 
èxits importants, sinó la capa-
citat de promoció del seu propi 
esport”, afegia. 

D’altra banda, va subratllar que, 
el fet que vinguin a competir selec-
cions internacionals és un orgull  i 
que els recursos públics, en aquests 
casos, “no són despesa, sinó una 
inversió en promoció esportiva 
i en promoció econòmica”, ja que 
els esportistes que vindran i els 
seus acompanyants, “generaran 
riquesa a la ciutat amb les seves 
despeses”.  nil ArtiAGA

11 disciplines Roller

Els World Roller Games són el major 
esdeveniment mundial que agrupa els 
campionats del món de les onze dis-
ciplines de Roller Sports com Scooter, 
Patinatge artístic, Skateboard o Roller 
Derby. Als WRG hi participaran 4.500 
atletes i entrenadors d'uns 160 països, 
i l'estimació de visitants és de 120.000.

HI PARTICIPARAN
UNS 4.500 ATLETES
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MOLLET. La UD Molletense visitarà 
diumenge el líder del grup 2 de Se-
gona Catalana, el CE Mataró, equip 
que suma 64 punts, amb un balanç 
general de 20 victòries, 4 empats 
i 4 derrotes. Els homes d'Antonio 
Filgaira, per la seva banda, són 
vuitens a la classificació amb 41 
punts, amb un balanç d'11 triomfs, 
8 empats i 9 derrotes. 

L'última victòria la van aconse-
guir dissabte al municipal Zona 
Sud, on no guanyaven des del 26 de 
gener –contra el Young Talent de 
Badalona–. Va ser un triomf molt 
important contra el Besòs-Baró de 
Viver (3-1), ja que van remuntar el 
partit a la segona part.

Els visitants es van avançar en 
el marcador amb un gol de Carlos 
Lumbreras al minut 36. Però, a la 
segona meitat, els blanc-i-blaus 
van remuntar gràcies a un doblet 

víctor león

FUTBOL | Segona Catalana  ELS D'ANTONIO FILGAIRA ES VAN RETROBAR AMB LA VICTÒRIA A CASA

TRIOMF  Feia dos mesos i mig que la Molletense no guanyava al seu camp

de Pau Sepúlveda, que va anotar 
dos gols gairebé seguits (al 70 i 
al 72). I, finalment, Víctor Ruiz va 
sentenciar el partit amb el defini-
tiu 3-1 al minut 89. 

La Molletense
visita el líder
de la lliga

FUTBOL SALA  VA GOLEJAR EL SABADELL A DOMICILI

LA LLAGOSTA. La Concòrdia conti-
nua líder a la Segona Divisió Na-
cional després de guanyar amb 
contundència a la pista del FS 
Sabadell (2-5). Les noies de Dani 
Mosteiro es van posar amb un 0-2 
al marcador abans del descans, 
amb gols de Cris i Sònia. A la se-
gona part, Alba va fer el 0-3. Tot 
i això, les locals no es rendien i 
van retallar distàncies fins al 2-3 a 
pocs minuts pel final. Dues dianes 

més de les visitants, però, que no 
es van deixar remuntar, van sege-
llar el triomf (2-5).

Als quarts de final de la Copa
La Concòrdia jugarà els quarts 
de final de la Copa Catalunya al 
mes de maig, a partit únic contra 
el Mecanoviga Eixample, un dels 
seus perseguidors a la lliga. Ho 
farà després d'eliminar el Mataró 
a la tanda de penals (2-3). 

La Concòrdia continua líder a la
lliga i viva a la Copa de Catalunya

ESCACS  ACONSEGUEIX MANTENIR-SE A LA DIVISIÓ D'HONOR

El Club d'Escacs Mollet, 5è de Catalunya
El Club Escacs Mollet ha finalitzat la seva cinquena temporada a la màxima
categoria dels escacs catalans: la Divisió d’honor. Enguany, el club molletà 
ha aconseguit ser cinquè de Catalunya, dels setze equips que conformen 
la categoria d’or dels escacs catalans. La Societat Coral Colón Sabadell 
va guanyar al Barberà en una partida apassionant i l’Escola d’Escacs de 
Barcelona, tercera en derrotar al Sant Josep de Badalona, va completar el 
podi d’honor. Així doncs, el club molletà ha aconseguit l’objectiu marcat a 
l’inici de la temporada: la permanència, i molt còmodament.

club escacs mollet

ELS HOMES DE JORDI GALLARDO VAN GUANYAR EL SARRIÀ

MOLLET.  El CF Mollet UE és a no-
més 1 punt de la segona plaça de 
la classificació, que marca la zona 
de promoció d'ascens, i que actu-
alment ocupa el CCD Turó de la 
Peira. Un solitari gol de David Gar-
cia, a tres minuts per al final, va 
donar el triomf als molletans en 
l'últim partit, disputat dimecres 
contra el Sarrià (1-0), en l'enfron-
tament ajornat de la 23a jornada 
del grup 2 de Segona Catalana, 
amb motiu de les obres del camp 
de futbol Germans Gonzalvo.

Amb aquest resultat, els rojos 
encadenen tres victòries consecu-
tives a la lliga, ja que en el partit 
del passat cap de setmana van go-

lejar a domicili: 0-4 contra el Sant 
Andreu Atlètic, amb dianes de 
Mohamed Miraash, José González, 
Ramon Fernández i Martí Garcia.

Els homes de Jordi Gallardo ara 
mateix són tercers i sumen 56 
punts, a 1 de la segona plaça. A 
més, es distancien 8 punts del seu 
perseguidor més proper, el Mont-
cada –quart amb 48 punts–. A fal-
ta de sis jornades per al final de la 
lliga, doncs, el Mollet segueix ben 
viu en la pugna pel seu retorn a 
Primera Catalana un any després.

Diumenge a les 12 h s'enfrontarà 
al filial de l'Europa –setè amb 42–, 
també a casa, en el partit correspo-
nent a la 29a jornada.  nil ArtiAGA

El Mollet s'apropa a 1 punt 
de la promoció d'ascens
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO EN MOLLET. 
COL·LEGIS NOUS. 
56 m2, Consta de 1 
habitación, 1 baño 
completo, amplio 
salón, cocina in-
dependiente. Ven-
tanas de aluminio, 
suelos de gres, 
calefacción, A/A. 
Parking. Certifica-
ción energética: G. 
Ref. JV13670. PVP: 
146.000 euros. Te-
léfono de contacto: 
93 579 33 33.

PISO DE 104 M2 
EN MOLLET. CAN 
BORRELL. 3 habi-
taciones, baño y 
aseo, cocina office 
reformada, lava-
dero, salón-co-

medor de 24 m2 
con salida a bal-
cón. Calefacción. 
Parking. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14070.   PVP: 
239.000 euros. Te-
léfono de contacto: 
93 579 33 33.

ÁTICO DE 101 M2 
CON TERRAZA EN 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Finca 
con ascensor. Vi-
vienda exterior de 
4 habitaciones, 2 
baños, terraza de 
70 m2. Cuenta con 
suelos de gres, 
ventanas alumi-
nio. Certificación 
energética: G. 
Ref. JV14099. PVP: 
205.000 euros. Te-
léfono de contacto: 
93 579 33 33.

PISO REFORMA-
DO EN MOLLET. 
CENTRO. 74 m2. 4ª 
planta en finca sin 
ascensor. Consta 
de 3 dormitorios, 
1 baño, terrado 
comunitario y la-
vadero. Completa-
mente reformado. 
Calefacción y aire 
a c o n d i c i o n a -
do Certificación 
energética: E. 
Ref. JV14104. PVP: 
150.000 euros. Te-
léfono de contacto: 
93 579 33 33.

PISO DE 72 M2 EN 
MOLLET. ESTACIÓN 
FRANCIA. Primero 
sin ascensor, 2 ha-
bitaciones, baño, 
cocina, lavade-
ro, salón, terraza. 
Ventanas de alu-

minio, puertas de 
haya, suelo gres. 
Calefacción. Certi-
ficación energéti-
ca: G. Ref. JV13738. 
PVP: 120.000 euros. 
Teléfono de con-
tacto: 93 579 33 33.

PISO DE 93 M2 EN 
MOLLET. CENTRO. 
Finca con ascen-
sor. 3 habitacio-
nes, 1 baño, coci-
na con lavadero, 
comedor. Cuenta 
con suelos de 
parquet, ventanas 
aluminio, puertas 
de haya. Certifica-
ción energética: G. 
Ref. JV14105. PVP: 
170.000 euros. Te-
léfono de contacto: 
93 579 33 33.

PLANTA BAJA EN 

SANT FOST POBLE. 
90m2. Planta baja 
con patio, 3 ha-
bitaciones, baño 
y cocina refor-
mados, comedor, 
lavadero-trastero 
techado, calefac-
ción y aire acondi-
cionado. Certifica-
ción energética: G. 
Ref. JV14115. PVP: 
214.000 euros. Te-
léfono de contacto: 
93 579 33 33.

CASA ADOSADA DE 
160 M2 EN MAR-
TORELLES. CAN 
SUNYER. Dispone 
de 3 habitaciones 
(1 suite), estu-
dio con solárium, 
2 baños y aseo, 
cocina, salón-co-
medor con salida a 
jardín, suelos par-

quet. Calefacción. 
Parking. Certifica-
ción energética: C. 
Ref. JV14115. PVP: 
335.000 euros. Te-
léfono de contacto: 
93 579 33.

CASA ADOSA-
DA DE 197 M2 EN 
SANT FOST. PO-
BLE. Dispone de 
3 habitaciones (1 
suite), estudio con 
solárium, 2 baños 
y aseo, cocina, 
s a l ó n - c o m e d o r 
con salida a jar-
dín, suelos par-
quet. Calefacción. 
Parking para 2 
coches. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14070. PVP: 
360.000 euros. Te-
léfono de contacto: 
93 579 33.

LLOGUER

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

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

MOTOR

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, 
Parets...) Precio 
asequible. Telé-
fono de contacto: 
632 04 50 66.

OPEL ZAFIRA 2.0 

ELEGANCE. 110 CV. 
Año 2000. 237.827 
km. PVP: 2.200 
euros. Teléfono de 
contacto: 630 06 
59 90.

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

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

MINI ONE 1.6D. 
90 CV, any 2013, 
95.669 km. PVP: 
11.500 euros. Telé-
fono de contacto: 

630 06 59 90.

FORD FIESTA 1.4 
TDI. 70 CV Trend. 
54.370 km. PVP: 
4.500. Teléfono de 
contacto: 93 593 
26 44.

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. PVP: 3.400 eur. 
Telèfon de contac-
te: 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUN-
GE 1.2, 70 cavalls. 
56.432 km. PVP: 
8.100 euros. elèfon 
de contacte: 93 593 
26 44.

RELAX

TRES CHICAS TE 
ESPERAN EN CASA 
DE RELAX lo ha-

cen todo sin pri-
sas menos griego. 
Hacemos duplex 
dos chicas media 
hora por 60 euros 
una blanca y una 
morena o dos mo-
renas. Mollet del 
Vallès. Teléfono de 
contacto: 93 138 
27 10.

CHANEL. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia 
dorada. Muy com-
pletita. Teléfono de 
contacto: 611 26 20 
91.

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

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

A conductcan, oferim un servei personalizat i adap-
tat a cada situació i família. Et proporcionem eines 
i recursos que garantiexen que el víncle amb el teu 
gos sigui el millor.  A la nostra residència treballem 
per a que el teu gos se senti com a casa, amb un 
tracte familiar i cobrint totes les seves necessitats. 
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

BÀSQUET  VA PERDRE CONTRA EL PARDINYES PER 65 A 82

MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mo-
llet s'enfrontarà a l'Alfindén dis-
sabte a les 19 h després de perdre 
al pavelló Plana Lledó contra el 
Pardinyes –el líder de la catego-
ria– per 65 a 82, diumenge. 

D'aquesta manera, els homes 
de Josep Maria Marsà diuen adéu 
pràcticament a les seves opcions 
de disputar la fase d'ascens a la 
lliga LEB Plata, ja que per fer-ho 
haurien de quedar entre els dos 
primers classificats, i ara són ter-
cers, per darrere el Sant Adrià. 
Dels dos partits que falten per 
disputar de la lliga EBA, els mo-
lletans haurien de guanyar els 
dos i el SESE perdre els seus dos 
compromisos. Contra el Pardi-
nyes, que ja s'ha classificat per la 
fase d'ascens matemàticament, 
el Recanvis es va veure superat 
des de bon començament. Els 

lleidatans el van sorprendre als 
primers compassos de partit amb 
una actuació excel·lent en el tir 
exterior. I, de mica en mica, van 
anar augmentant la diferència, 
tot i que els locals van retallar 
distàncies al final del primer 
període. Al segon parcial, la re-
acció del Recanvis va continuar 
i van establir l'empat a 35 a 2 
minuts pel descans; però el Par-
dinyes va respondre novament i 
al descans es va arribar amb un 
marcador de 39-42.

El conjunt de la terra ferma es 
va mostrar superior després de 
la mitja part i va seguir augmen-
tant la diferència en el marcador: 
al final del tercer període el re-
sultat era de 50-62, un avantatge 
que ja semblava difícil de capgi-
rar. L'últim parcial ja no va tenir 
gaire més història: 65-82. 

El Recanvis visita l'Alfindén 
amb poques opcions d'ascens

BÀSQUET SOLIDARI  VA SER LA 29A EDICIÓ DEL CAMPIONAT ORGANITZAT PER L'ACELL

víctor león
PARETS. El poliesportiu Joaquim 
Rodríguez va acollir diumenge el 
Campionat de Catalunya de bàs-
quet Special Olimpics-ACELL per 
a persones amb discapacitat intel-
lectual. Durant tota la jornada, els 
475 jugadors i jugadores agrupats 
en 53 equips van disputar els seus 
partits en diferents grups. Van 
participar-hi clubs d'arreu de Ca-
talunya, Andorra i una entitat de 
València. L'esdeveniment va estar 
organitzat per la Federació ACELL 
(Federació Catalana d'Esports 
per a persones amb discapacitat 
intel·lectual), conjuntament amb 
l'Ajuntament.  ALTA PARTICIPACIÓ  Gairebé 500 jugadors de clubs d'arreu de Catalunya

Un jugador de korfbal de 
Mollet, al campionat del món
MOLLET. Ferran Lázaro és un noi 
de 16 anys de Mollet que ha estat 
seleccionat amb la selecció sub-19 
de Catalunya de korfbal per dis-
putar el Mundial a Holanda que es 
jugarà durant la Setmana Santa.

Diumenge passat, Lázaro va 
disputar la final de Catalunya 
d’aquesta modalitat esportiva 
amb l’institut Gallecs, un partit en 
el qual es va proclamar subcam-
pió. “Vam començar bé el partit, 
però ens van acabar remun-
tant”, explicava el jugador mo-
lletà de korfbal. A partir d’aquest 
enfrontament, Lázaro va ser cri-
dat per la selecció per disputar, ni 
més ni menys, que un campionat 
del món, amb seleccions com An-
glaterra, la Xina i el Marroc, entre 
d’altres. I això que fa pocs mesos 
que juga a korfbal. “Encara no 
m’ho crec, estic en un núvol”, 

KORFBAL  EL JOVE JUGADOR ASSEGURA ESTAR "EN UN NÚVOL"

FERRAN LÁZARO

afirmava Ferran Lázaro. El juga-
dor destacava, a més, que jugarà 
al costat del seu entrenador al Ga-
llecs. "Estic nerviós, però molt 
il·lusionat. Aniré a passar-m'ho 
bé, que és més important que 
guanyar", concloïa el jove juga-
dor de korfbal.  nil ArtiAGA

ALPINISME  DIMECRES VA SORTIR DE BARCELONA

L'expedició inclusiva ja és al Nepal
L'alpinista paretà Sergi Mingote ja és al Nepal amb la seva expedició
inclusiva per afrontar el repte del 3x2x8000. El grup va sortir de Barcelona 
dimecres. Els joves de l'expedició inclusiva acompanyaran a Mingote i els 
altres alpinistes durant el trekking de l’Everest i arribaran fins a una alçada 
de 4.000 metres. Mingote, abans, intentarà coronar el cim del Lhotse.

sergi mingote

PARETS. La Bastarda, la caminada 
de resistència no competitiva or-
ganitzada pel CAM Parets, celebra 
el desè aniversari batent de nou el 
seu rècord de participació. Tam-
bé La Klandestina, la versió per a 
corredors i corredores, suma més 
participants que en edicions ante-
riors. En total, 650 persones entre 
caminadors, corredors i equip 
organitzador tenen cita el proper 
27 d'abril, a les 5.30 h. El punt de 
trobada és l'estació de rodalies 
Renfe de Parets del Vallès, on els 
participants pujaran al tren que 
els portarà fins a Sant Martí de 
Centelles. Aquí s'inicia la ruta de 
36 quilòmetres que recorre, entre 
d'altres, paratges com els Cingles 
de Bertí, Sant Miquel del Fai o Can 
Rosàs, per finalitzar al parc de la 
Linera, a Parets del Vallès. 

EXCURSIONISME  

La Bastarda
bat rècords
de participació

Uns 500 jugadors dels Special a Parets



dV, 12 abril 2019 33



dV, 12 abril 201934

MOLLET. El Museu Abelló ha pre-
sentat el seu nou cicle a L’Apara-
dor. Es tracta de Ficcions Urbanes, 
una mostra a cura del col·lectiu 
Mixité, format per Sergi Selvas 
i Marta Carrasco, que es podrà 
veure des de l'any 2019 al 2021, 
el primer capítol de la qual ja està 
instal·lat a la façana del museu 
que dóna al carrer d’Àngel Gui-
merà.

Segons afirmen des del mateix 
equipament, Ficcions Urbanes és 
una proposta que posa davant 
dels ulls dels espectadors “utopi-
es, distopies, mons màgics, rea-
litats paral·leles, altres dimen-
sions, futuribles que ens porten 
a repensar el present en el qual 
vivim a través de l’especulació i 
del joc”. “La creativitat, la ima-
ginació, la fabulació de narrati-
ves especials, humanes i no hu-

manes que ens fan reflexionar 
sobre l’impacte dels conflictes 
socials i mediambientals con-
temporanis, el canvi climàtic, el 
treball o la immigració, en les 

a.a.

MUSEU ABELLÓ  Aparador ubicat al carrer d'Àngel Guimerà a Mollet

El Museu Abelló explora el 
futur amb 'Ficcions urbanes'

ART  L'APARADOR REFLEXIONA SOBRE L’IMPACTE DELS CONFLICTES SOCIALS I DEL MEDI AMBIENT

CULTURA
Comença la Setmana Santa baixvallesana

nostres ciutats i el nostre terri-
tori”, afegeixen des d’Abelló.

L’Aparador comptarà amb qua-
tre capítols o intervencions rea-
litzades els pròxims dos anys. La 
primera mostra del cicle és L’Ori-
gen. Besòs: a noble ecosystem, una 
proposta de Duae Collective, un 
col·lectiu format per Silvia Cam-
pidelli i Luna Coppola, que des de 
fa dos anys explora i estudia el riu 
Besòs en relació amb la ciutat de 
Barcelona i que ara comença la se-
gona fase del seu projecte. 

Enfocada als orígens del riu, en 
aquesta part  del seu treball Duae 
Collective indaga en el doble vin-
cle que genera el naixement del 

riu, “de la seva relació amb l’és-
ser humà i el territori, un viatge 
que vol aprofundir en la seva 
història i el seu ecosistema”. 

Es tracta d’una investigació 
artística multidisciplinària que 
explora la relació entre art, tecno-
logia, ecologia i ciència combina-
da amb creativitat, medi ambient 
i intercanvi de coneixement. Un 
projecte que a més vol proporci-
onar solucions per a una territori 
futur sostenible, on "el riu deixa 
de ser un element marginal de 
les ciutats per convertir-se en 
un element central".

Aquest primer capítol es podrà 
veure fins al juny d'enguany. i

MOLLET. Per tal de celebrar el Dia 
Mundial de la Dansa, que s'escau 
el 29 d'abril, La Tramolla de Mo-
llet va organitzar diumenge al 
parc de Can Mulà una festa de ball 
en què van participar els més de 
100 alumnes de l'escola des dels 3 

fins als 18 anys, en un total de 32 
actuacions. 

El parc va omplir-se de famílies, 
i segons apunten des de l'escola, 
unes 150 persones van assistir a 
la celebració, que aquest any ha 
arribat a la 5a edició. i 

víctor león

DANSA  ÈXIT TOTAL D'ASSISTÈNCIA EN L'ACTE DE DIUMENGE

CAN MULÀ  Unes 150 persones van assistir a la celebració del dia de la dansa

La Tramolla celebra 
el dia mundial de
la dansa a Can Mulà

'L'Origen. Besòs: a noble
ecosystem' és el primer
capítol d'aquest Aparador
del Museu Abelló Masterclass de flamenc

LA LLAGOSTA. L'entitat Aires de Andalucía de la Llagosta ha convidat a la 
bailaora Conchi Jiménez per impartir una masterclass oberta a tothom.
Aquesta classe es farà a Centre Cultural de la Llagosta diumenge a les 16 
h. Jiménez és bailaora des dels 6 anys i durant la seva formació ha rebut 
classes de noms tan insignes del flamenc com La Farruca, Olga Pericet, 
Marco Flores, Iniesta Cortés, Adela Campallo o La Popi. i

Poetes i vermuts a Parets
El restaurant gallec Ribas Do Sil de Parets 
acollirà aquest dissabte un vermut poètic 
d'11 a 12 h. Isidre Oller, Eulàlia Ripoll, Josep 
Bernal, Jaume Anfruns, Maria Pujol i Joan Sala 
Vila duran els seus versos al restaurant.

Palmes, palmons i rams d'olivera sortiran als carrers el Diumenge  
de Rams. La Setmana Santa també es viurà amb la Processó del  
Centro Andaluz de Mollet el dissabte a les 18 h i amb el Pregó i  
Abanderat d’honor de la Setmana Santa de la Confraria la Santa Espina  
i Vestes de Martorelles divendres al Celler de Carrencà a les 20.30 h.



dV, 12 abril 2019 35



dV, 12 abril 201936

Dia de
Sant Jordi

Et regalo la rosa
de l’amor i l’amistat.
Els catalans estimem
i ens fem estimar.

Av.Catalunya, 241. Parets
tinram72@gmail.com
www.floristeriatin-ram.es

93 562 02 75

dissabte 13

diumenge 14

divendres 12

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

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

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

DIJOUS, 4 14˚C 5˚C 12˚C - 34 km/h SSE

DIVENDRES, 5 15˚C 4˚C 14˚C - 34 km/h SSE

DISSABTE, 6 16˚C 7˚C 14˚C - 37 km/h WNW

DIUMENGE, 7 16˚C 5˚C 12˚C - 24 km/h SE

DILLUNS, 8 21˚C 6˚C 18˚C - 26 km/h WNW 

DIMARTS, 9 15˚C 10˚C 10˚C - 26 km/h SSE

DIMECRES, 10 19˚C 7˚C 15˚C - 34 km/h NE

EL BALL DE GITANES 
CELEBRA ELS SEUS
40 ANYS A MOLLET

Diumenge va tenir lloc a Mollet la trobada Gitanes a la Plaça - Trobada de Colles 
del Ball de Gitanes organitzada per l'Esbart Dansaire. L'acte, celebrat a la plaça 
Prat de la Riba per commemorar els 40 anys de la recuperació del ball de gitanes 
a la capital baixvallesana, va congregar colles de tot el territori i va comptar amb 
una actuació dels Castellers de Mollet. i

víctor león

TRADICIONAL  ELS CASTELLERS DE MOLLET TAMBÉ VAN PARTICIPAR EN L'ANIVERSARI

Can Carrencà es tenyeix de lila
La tercera edició del Carrencà Cony, celebrat a Martorelles, va ser com en 
edicions anteriors un èxit de participació, que va congregar un centenar 
de persones. Aquest esdeveniment, que reivindica valors com el feminisme 
o la sororitat -solidaritat entre dones-, va comptar amb les actuacions de 
la rapera Joina, amb el grup de hip hop Clika Pika i amb la banda de punk 
Abiertas hasta el amanecer. Per primera vegada, al Carrencà Cony, tots els 
grups estaven integrats només per dones.

víctor león

FESTIVAL  LA RAPERA JOINA VA ACTUAR AL CARRENCÀ CONY

Can Borrell va celebrar el diumenge la Festa Verda. Aquest esdeveniment,  
organitzat per l'Ajuntament de Mollet amb col·laboració de diferents entitats 
de la ciutat, va reunir nombroses famílies i volia "mostrar la cara més verda i 
sostenible de la ciutat". Es van poder realitzar activitats com un hort vertical 
ecològic, un curset de cuina saludable o un taller de sucs verds. Entre d'altres 
també hi havia un taller de titelles i un espectacle de clown. foto: Víctor León

Un Mollet sostenible amb la Festa Verda

SANT FOST. Un any més es presenta 
a Sant Fost el llibre Fem Memòria. 
L'acte en el qual es donarà a 
conèixer l'obra realitzada per Jau-
me Rifà es durà a terme divendres 
a les 19.30 h a l'auditori de L'Ate-
neu. Es tracta de la 15a edició del 
Fem Memòria i, en aquesta ocasió, 
Rifà, que des de 1987 duu a ter-
me una tasca de recuperació de la 
memòria del poble, descriu el pa-
trimoni arqueològic de Sant Fost. 
El poblat ibèric de les Maleses, el 
Turó de Penjabocs i el retaule de 
l'església de Sant Cebrià de Ca-
banyes són alguns dels indrets 
que explora aquesta nova edició 
del Fem Memòria. i

Es presenta el 15è 
'Fem Memòria' 
de Sant Fost

La primavera no arriba amb el Corte Inglés, sinó amb la festa de Can Sunyer. Així 
es va poder comprovar dissabte a la plaça El·líptica del parc de Can Sunyer de 
Martorelles, que va ser el punt on nombroses famílies es van reunir per celebrar 
el canvi d'estació amb actuacions dels grups Tocabemolls, The Penguins, la 
Unión Cultural Andaluza de Martorelles i Pas a pas. El dia també va comptar amb 
un vermut i jocs per a la canalla. foto: Víctor León

Can Sunyer saluda la primavera

Molts núvols alts al matí, 
i algun d’evolució a la 
tarda, sense més conse-
qüències, i amb tempe-
ratures semblants a les 
d’ahir.

Amb més presència del 
sol, les temperatures 
màximes pujaran, malgrat 
la fresca de primera hora i 
alguna boira matinal.

Els núvols alts i mitjans 
tornaran a proliferar, 
enteranyinant el cel del 
país i amb temperatures 
que pujarien un xic.
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

te

24,95€
iva incluido*

RESERVA TAULA

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

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

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
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 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

Guia de restaurants
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