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Per al reg i la neteja

En el context de situació d'excepcio-

nalitat per sequera, el Consorci Besòs 

Tordera ha decidit habilitar hidrants 

a 12 de les 27 estacions depuradores 

d’aigües residuals (EDAR) que gestiona. 

La finalitat és que els ajuntaments pu-

guin carregar aigua regenerada per fer 

servir en usos municipals com el reg de 

l’arbrat o la neteja de la via pública.En 

concret, els hidrants estaran ubicats a 

les depuradores de Granollers, Caldes, 

la Garriga, la Llagosta, la Roca, Mon-

tornès, Sant Antoni, Sant Celoni, Palau-

tordera, Vilanova i Castellar del Vallès i 

Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental.

EL CONSORCI BESÒS 
HABILITARÀ HIDRANTS 
A 12 DEPURADORES

POU DE LES PRUNERES  Se n'extreu aigua per al reg i la neteja viària CAMIONS  La neteja dels carrers ara es realitza amb aigua freàtica i no potable

Mollet treballa perquè el 20% de 
l’aigua de boca sigui de pous propis 
L'Agència Catalana de l'Aigua demana als 
municipis que incrementin l'explotació de 
recursos locals per possibles restriccions 
futures en la compra d’aigua a Aigües Ter 
Llobregat i la limitació en l’ús d’aigua potable 

MOLLET DEL VALLÈS. La situació 
d’excepcionalitat per la seque-
ra que arrossega el territori ha 
empès l’Ajuntament de Mollet a 
prendre mesures per augmentar 
l’aigua potable que prové de fonts 
pròpies per subministrar a través 
de la xarxa local. L’objectiu que 
es marca el Consistori és que un 
20% de l’aigua de boca que arriba 
a les llars molletanes sigui extret 
dels pous que es poden explotar 
a la ciutat, –i que compten amb el 
permís de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA)– un percentatge que 

a l’octubre, abans que es decretés 
l’alerta per sequera, era del 10% 
i que, actualment és del 15%. "El 

criteri a aplicar és que arran 

de la reducció de recursos dels 

embassaments es demana in-

crementar progressivament 

l’extracció de recursos locals 

fins a arribar al màxim disponi-
ble", expliquen fonts de l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA).

L’actuació se centrarà en els 
pous de Garbí, a la Riera Seca, uns 
pous que històricament havien 
estat contaminats i que es van re-

cuperar arran de la situació de se-
quera de 2008. Dels quatre pous 
de Garbí en actiu, tres serveixen 
per extreure aigua que és tractada 
a la planta d’stripping de Can Prat 
(vegeu pàg. 4) i que s'acaba barre-
jant amb l'aigua que l'Ajuntament 
compra a Aigües Ter-Llobregat 
(ATLL).D’aquests pous actius, fins a l’oc-
tubre, se n’extreien 650 m3 al dia i 
ara se n’extreuen 1.500 m3 diaris, 
una xifra que no arriba als 1.600 
m3 al dia per a consum de boca, 
que és el màxim que permet l’ACA. 
En l'actual situació d'excepciona-
litat, però, i d'acord amb el criteri 
d'augmentar els recursos locals, la 
concessió de l'ACA permetria ex-treure'n fins a un màxim de 2.400 
m3. "L'ACA calcula uns màxims 
d'extracció per assegurar la per-

vivència dels aqüífers i que els 

pous es regenerin", explica Cesco 
Muñoz, tècnic municipal. 

L'aigua del quart pou de Garbí és 
utilitzada pels regants dels horts 
del Calderí, una aigua que, amb 
l'actual situació, es vol reconduir 
al consum de boca. “Una de les 

mesures que estem estudiant i 

que s’ha de parlar amb els hor-

tolans, és poder extreure aigua 

per a la xarxa del pou 4 per arri-

bar així al 20% de consum de 

fonts pròpies”, indica Raúl Broto, 
1r tinent d’Alcaldia i coordinador 
de l’Àrea de Governança, Territori i 
Acció Climàtica, qui avança que els 
hortolans podrien abastir-se amb 
la recollida d'aigua de pluja o amb 
"una solució intermèdia" que su-
posi part del consum del pou. 

Broto defensa que aquesta ac-
tuació per incrementar l’ús dels 
pous per a aigua de boca encaixa 
amb la situació de sequera actual. 
“Els pantans estan patint i cal 

ser proactius i preparar-nos per 

si en un següent nivell d’excep-
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cionalitat per sequera l’ATLL co-

mença a limitar la compra d’ai-

gua als municipis”, diu Broto.
A banda dels quatre pous de 

Garbí, existeixen nou més, dels 
quals dos estan en actiu, d’on se 
n’extreu aigua freàtica per a usos 
que no siguin l’aigua de boca. 
Amb tot, aquesta aigua no es pot 
fer servir directament del subsòl i 
ha de passar per uns dipòsits per-
què sigui clorada. "Està prohibit 
fer servir aigua sense tractar 

encara que sigui per al reg o la 

neteja viària perquè pot provo-

car problemes de legionel·losi", 
assevera Muñoz. 

Els dos pous que s’estan explo-
tant són el de les Pruneres i el de 
l’Escorxador –a tocar de la rambla 
Balmes, amb dipòsit a la plaça dels  
Mercaders. Fins ara, aquesta aigua 
es feia servir per regar els jardins 
del barri de la Riera Seca i el parc 
de les Pruneres, ja que existeix una 
xarxa que permet el reg d'aquestes 
zones. Amb tot, a partir d'ara el 
reg de la Riera Seca passarà a ser 

Continua a la pàgina 4 
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de supervivència com a la resta de 

la ciutat, per no crear un greuge 

comparatiu amb els barris que no disposen d'aquesta xarxa d'aprofi-
tament d'aigües freàtiques. A més, 

el nivell d'excepcionalitat actual no 

permetrà regar les zones de gespa 

dels espais públics, un fet que "si 

persisteix farà que alguns parcs 

com les Pruneres o Pau Casals 

pateixin", admet Broto. 

Així doncs, l'aigua d'aquests dos 

pous al centre de la ciutat es farà servir per a la neteja viària, que fins 
ara es realitzava amb aigua potable. 

A més, l'Ajuntament preveu una in-

versió per habilitar dues boques de 

reg al dipòsit de la plaça dels Merca-

ders perquè els camions de neteja i 

de la brigada puguin carregar.

A banda, existeixen set pous més 

que actualment estan inactius. "La 

inversió per posar-los en marxa 

és gran, però no descartem en 

un futur habilitar-los per apro-

fitar-los per a aigua freàtica", 

apunta Broto, qui també avança 

que s'ha estudiat la possibilitat de 

crear una xarxa interconnectada 

d'aquests pous. "Tot i això, el nive-

ll d'extracció continuaria estant 

limitat per l'ACA i no suposaria 

disposar de més aigua", assegura 

el regidor. i laura ortiz mateo

Ve de la pàgina 3 La planta potabilitzadora 
de Can Prat permet tractar 
el 80% de l'aigua dels pous 

l.o.m.

PLANTA D''STRIPPING'  Les instal·lacions estan al polígon de Can Prat

Les instal·lacions permeten que les aigües del 

subsòl arribin a les llars molletanes ja barrejades 

amb la que l'Ajuntament compra a l'ATLL

MOLLET DEL VALLÈS. Dins el cicle de 

l'aigua molletà, una de les grans 

desconegudes és la planta potabi-

litzadora que es troba al polígon 

de Can Prat, i que serveix per trac-

tar l'aigua dels pous municipals 

que passarà a la xarxa domèstica. 

La planta va començar a funcionar 

el 2015 i va suposar una inversió 

d'uns 400.000 euros, que es va fer 

a través de la concessió a Agbar. 

Actualment, l'aigua que consu-

meix la ciutat prové de dues fonts. 

D'una banda, la major part –ara 

per ara un 85%– correspon a la 

compra que l'Ajuntament fa a Ai-

gües Ter-Llobregat (ATLL) i que 

prové de la planta potabilitzadora 

de Cardedeu. La segona font d'ali-

mentació són els pous municipals 

del Garbí, que proporcionen una 

aigua que ha de ser tractada per-

què arribi a les llars. 

Aquest tractament es fa a les 

instal·lacions de Can Prat, on 

s'aplica un sistema d'stripping per 

eliminar contaminants volàtils i 

CO2. La planta pot tractar 1.900 

m3 d'aigua al dia, que suposa el 

80% del màxim que es pot extreu-

re dels pous diàriament en l'actual 

període d'excepcionalitat (2.400 

m3). Un cop l'aigua ha estat trac-

tada s'envia crua (sense clor) 

al dipòsit del cementiri, on se li 

farà el procés de cloració. A con-

tinuació, passarà al dipòsit dels 

Pinetons, on ja es barrejarà amb 

l'aigua subministrada per l'ATLL i 

s'injectarà a la xarxa local. 

Tot i la riquesa dels aqüífers del 

subsòl molletà, el tècnic munici-

pal Cesco Muñoz alerta que "l'ai-

gua dels pous no és gratuïta, 

necessita unes infraestructures 

i uns tractaments que tenen un 

cost". De fet, segons les dades mu-

nicipals, el preu del m3 d'aigua de 

pou és només una mica inferior al 

cost del m3 que es compra a l'AT-

LL. "Disposar d'aquest sistema 

per potabilitzar ens permetria 

compensar el subministrament 

d'aigua de boca en cas que l'ACA 

tanqués l'aixeta per la seque-

ra", diu Muñoz. i laura ortiz mateo    

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

CONSULTORI

Una herència pot ser repudiada 
quan existeix una declaració de 
voluntat de no ser hereu i, en con-
seqüència, de no adquirir els béns 
hereditaris. 
A ningú escaparà que aquesta re-
núncia pot provocar un perjudici 
en els creditors de la persona que 
hi renuncia, perquè no podran co-
brar-se amb els béns que poten-
cialment podrien heretar-se. 
Així, per a protegir els creditors de 
l’hereu, el Codi Civil de Catalunya 
estableix en l’article 461-7 el se-
güent:  
1. La repudiació de l’herència en 
perjudici dels creditors de l’hereu 
cridat no es pot oposar a aquests, 
que poden cobrar els crèdits de 
data anterior a la repudiació so-

bre els béns de l’herència o sobre 
la quota d’herència repudiada si 
manquen altres recursos per a co-
brar-los.
2. El dret dels creditors caduca al 
cap d’un any de la repudiació.
És a dir, que si els creditors s’as-
sabenten que l’hereu ha repudiat 
l’herència per a negar-se a pagar, 
poden reclamar el pagament dels 
deutes amb els béns de l’herència, 
tenint fins a un any per a poder im-
posar aquesta acció.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

La renúncia de l’herència 
en perjudici de creditors
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Camina i fes salutL'Oficina d'Informació al Consumidor a Martorelles
Dimarts 22 de març, de 19.15 h a 20.30 h, 

tindrà lloc el Camina i fes salut, una caminada 

adreçada a la gent gran. Les inscripcions es 

poden fer al 93 570 12 52 o al 617 43 42 58  

de 9 h a 14 h o be enviant un missatge.

L'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC) visitarà el pròxim dia 28 de març Martorelles. La unitat mòbil de l'OPIC estarà 
davant l'Ajuntament de 10.30 h a 13 h per donar servei als veïns que vulguin rebre atenció i assessorament presencial i personalitzat en 
l'àmbit de la defensa dels seus drets com a consumidors.

SOCIETAT

Els parcs Catalunya i de 
la Muntanyeta, dos punts 
foscos de Martorelles
MARTORELLES. Detectar punts del 

municipi que puguin crear insegure-

tat a les ciutadanes, per la seva loca-lització o pel seu grau d'il·luminació, 
era el principal objectiu de la ruta 

exploratòria que l'Ajuntament de Martorelles va organitzar divendres 
passat, i en la qual van destacar els 

parcs Catalunya i de la Muntanyeta 

com alguns dels espais a repensar. 

La iniciativa, creada per les regidori-es d'Igualtat i d'Espais Públics i em-

marcada en el 8M, va comptar amb una quinzena de participants –totes dones– d'edats ben variades.El primer punt del recorregut, 
que arrencava a Carrencà, va ser el 

parc de la Muntanyeta i el seu en-

torn, amb les escales que connecten l'avinguda d'en Piera amb el carrer 
de Joan Maragall. Les participants, 

encapçalades per Mar Segura, tècni-ca d'Igualtat, Cultura i Participació, 
destacaven la foscor del parc i que 

"és molt fàcil amagar-t'hi".D'aquí 

van anar fins al passatge de l'esport, 

just darrere d'una de les porteries 

del camp de futbol, una via "molt 

solitària i sense escapatòria", on 

també coincidien que calia actuar.

Un dels espais on les idees sorgien 

més fàcilment era al parc Catalunya. Es tracta d'un espai molt fosc a les 
nits, "un bon lloc per a amagatalls", 

deien, mentre que afegien que, quan 

és fosc, al parc hi van parelles a inti-

mar, s'hi fan botellons i l'endemà s'hi 

troben molts residus. L'entorn de 

La Sínia, el passatge de la Timba i el 

pont de vianants entre Martorelles i l'estació de tren de Mollet-Sant Fost van ser altres espais analitzats. 

8M DIVENDRES ES VA FER UNA MARXA EXPLORATÒRIA PEL POBLE

DURANT LA RUTA Les participants pujant les escales del parc de la Muntanyeta

s.c.r.

MARTORELLES. Les demores conti-

nuen afectant les principals obres 

de Martorelles. La Vinya havia 

d'estar enllestida el gener passat, 

però finalment els treballs s'allar-

garan fins a finals del mes de maig, 

segons ha informat l'alcalde, Marc 

Candela. 

Segons el batlle martorellesenc, 

l'Ajuntament i la constructora en-

carregada de l'obra van acordar 

"allargar l'execució" de l'equipa-

ment a causa de l'encariment que 

havien patit els materials de cons-trucció com a conseqüència de la 
guerra a Ucraïna. 

Amb tot, ja fa mesos que l'estruc-

tura de l'obra està acabada. També s'ha finalitzat la coberta i gairebé està enllestida la façana. Els tre-

balls se centren ara en l'interior de 

l'equipament cultural i en la plaça 

d'entrada al recinte. Des de l'Ajun-

tament apunten que el pròxim mes 

l'obra podria estar acabada i que 

només mancaran les comprovaci-

Continuen les demores a les 

obres de la Vinya i la passera

INFRAESTRUCTURES L'EQUIPAMENT DE CARRENCÀ ES PREVEU QUE ESTIGUI LLEST EL 31 DE MAIG

LA VINYA Les màquines treballant a les obres, el dijous d'aquesta setmana

aj. martorelles

MARTORELLES. La Diputació de 
Barcelona ha començat les obres 

de millora de la carretera BV-5006 (avinguda d'en Piera i carrer de Jo-sep Anselm Clavé) des de la cruïlla amb la carretera de la Roca (BV-5001) fins a la plaça de Joan Matons 
de Santa Maria.

L’obra consisteix en la construc-ció de diversos trams de cuneta re-vestida de formigó i la instal·lació, 
dins la seva estructura o en els mar-ges, de canalitzacions que perme-

tin en un futur el desplegament i la 

continuïtat de xarxes de comunica-

cions a les carreteres afectades per 

aquest projecte. L'import d'aques-

tes obres és de 1.559.998,68€ i el termini d'execució d'un mes i mig. Per altra banda, aquest divendres 
continuen els treballs d'asfaltat del carrer de la Indústria. L'actuació comporta afectacions de circulació 
als carrers de l'Agricultura, Rosari, 

la Fabriqueta, Verge, Bienni, Lleida 

i Granada. 

Inici dels treballs 

de millora de la 

carretera BV-5006

MOBILITAT ELS TREBALLS TENEN UN COST D'1,5 MILIONS

SEGURETAT

Santa Maria aprova 
el Pla de prevenció 
d'incendis forestals

SANTA MARIA DE MARTORELLES. L'Ajuntament ha aprovat el Projec-te del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Urbanització (PPU) 
Nucli Urbà del municipi i que pre-veu actuacions per minimitzar els riscos de la població en cas d'in-cendi. El pla, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barce-

lona, contempla mesures per mi-

llorar la seguretat de les persones que es troben en la urbanització o nucli de població en el moment de l’incendi. El cost d’execució de les obres de primera intervenció a la 
franja perimetral del nucli urbà és de 49.158,08 €. El manteniment bi-
ennal a la franja és de 8.040,45 € .  

ons tècniques de l'espai per poder donar-la per finalitzada. Tot plegat 
quatre mesos després del nou ter-

mini previst i d'haver passat més 

de dos anys amb l'obra aturada.

Així mateix, també quedarà pen-

dent conèixer quin serà el cost final 

de l'obra tenint en compte l'aug-

ment dels preus. Des del Consistori 

admeten que hi haurà un encari-

ment, però que serà "lleuger".

La passera encara en espera
L'altre dels projectes, en aquest cas 

sense iniciar, tot i estar aprovat des 

del passat mes de setembre i amb la previsió de que les obres po-

guessin començar a finals de l'any 

passat, és el de la passera sobre el 

torrent de Can Sunyer.En aquest cas, des de l'Ajun-

tament de Martorelles estudien 

sancionar la constructora encar-

regada de cosntruir aquesta pas-sarel·la, que ha d'unir el barri de 
Can Sunyer amb el carrer Comerç, 

si continua sense posar en marxa 

els treballs que tenen un termini d'execució previst de tres mesos 
de durada.  anna mir
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Parera, del Caño i Nogueres, de nou 
en els primers llocs de la llista d'ERC
MARTORELLES. Esquerra Republi-

cana a Martorelles ha fet públics 

els noms de les sis primeres perso-

nes de la llista a les eleccions muni-

cipals del pròxim 28 de maig. Com 

en els darrers comicis, la proposta 

és "una llista cremallera que vol 
ser representativa de la ciutada-
nia martorellesenca", expliquen 

des de la formació.

Totes les persones ja van formar 

part de l’anterior llista acompa-

nyant Marc Candela com a candi-

dat, tot i que aquesta vegada s’hi 

sumen en posicions diferents, a 

excepció d'Anna Nogueres, que re-

peteix com a número 2.

MUNICIPALS 28M TAMBÉ ACOMPANYARAN EL CANDIDAT MARC CANDELA LES MARTORELLESENQUES  REMEI VERJUAN I MARIA PUGÈS

ELS SIS PRIMERS Parera, Verjuan, Candela, Nogueres, del Caño i Pugès

ERC

MARTORELLES. Els abocaments de 

deixalles i la millora de la mobilitat 

són les principals demandes que 

els veïns del sector de la Sínia, al 

barri de Sarriera, van fer arribar 

a la candidata de Martorelles en 

Comú, Mónica Utrilla, durant la 

segona passejada que va fer la for-

mació local pel poble per conèixer 

de prop les necessitats veïnals.

"S'han queixat molt dels resi-
dus i d'incivisme atès que ve-
nen d'altres barris a llençar les 
escombraries als seus conteni-
dors", indicava la candidata dels 

comuns qui explicava que també li 

havien comentat que hi ha un punt 

complicat on es llençarien runes 

de mobles i materials de construc-

ció.

Una altra de les preocupacions 

del barri se centra en qüestions 

relacionades amb la mobilitat com 

la millora de les zones d'aparca-

ment. També, la connexió del barri 

amb el carrer Joan XXIII, un "punt 
clau", segons Utrilla del futur pla 

Els abocaments de residus 
i la mobilitat, principals 
queixes veïnals de Sarriera

MARTORELLES EN COMÚ VA FER UNA PASSEJADA PEL BARRI

urbanístic del poble. 

Per altra banda, la tercera pas-

sejada de Martorelles En Comú es 

farà aquest dissabte, 18 de març, 

per Carrencà i començarà a les 11 

h a la Ronda del Mercat. 

Més de 280 nouvinguts en 
el darrer any a Martorelles
MARTORELLES. El Celler de Carren-

cà va acollir divendres al vespre 

una recepció per a les persones 

nouvingudes al poble l'any passat. 

L'Ajuntament fa temps que orga-

nitza aquest acte que va comptar 

amb la presència de l'alcalde, Marc 

Candela, i els regidors Joan Marc 

Flores, Anna Nogueres i Roger Pa-

rera.

"És un acte que ja fa uns 
quants anys que el fem perquè 
estem molt agraïts que ens vin-
gui gent de fora i els volem do-
nar la benvinguda i mostrar-los 
què és Martorelles, com som i 
com funcionem i tots aquells 
serveis dels quals poden fer ús 
si els necessiten", comentava l'al-

calde Marc Candela.

En concret, des del març del 

2022 i fins al desembre passat, el 

municipi que té gairebé 4.900 ha-

bitants va acollir un total de 283 

nouvinguts, dels quals 28 van ser 

infants.

Entre els assistents a la recep-

ció de divendres hi havia la famí-

lia Sillero Muñoz qui va arribar a 

Martorelles el maig de l'any passat 

procedent de Barcelona: "Buscà-
vem pau i tranquil·litat per cri-
ar la Maria. Ja teníem la idea de 
marxar de la ciutat i l'arribada 
de la Maria ho va decantar del 
tot", explicava el Toni Sillero.

També la Trini Domingo estava 

entre els nouvinguts presents a 

Carrencà: "Vaig venir fa un any 
a viure amb la meva filla, qui 
s'ha fet una casa a Martorelles. 
M'he apuntat a la coral i em vaig 
adaptant al poble", comentava la 

Trini, nascuda a Montmeló.  

DEMOGRAFIA EL CELLER VA ACOLLIR DIVENDRES LA RECEPCIÓ

REBUDA AL CELLER L'alcalde durant l'acte que va organitzar l'Ajuntament 

A.MIR

Junts presenta 
la candidatura 
de Monzó a les 
municipals

MARTORELLES. El Celler acollirà 

dissabte, 18 de març, la presen-

tació de la candidatura d'An-

dreu Monzó com a cap de llista 

de Junts per Martorelles.  L'acte 

tindrà lloc a les 19 h i comptarà 

amb la participació de l'exconse-

llera de Justícia, Lourdes Ciuró. 

L'actual regidora de Salut, Parti-

cipació, Gent Gran i Turisme té 32 

anys, és graduada en Farmàcia i té 

un Màster d’Agrobiologia Ambien-

tal per la Universitat de Barcelona. 

També és membre dels Gegants, el 

Ball de Gitanes i la Unió Esportiva 

Bàsquet Martorelles.

A Nogueres la segueix com a nú-

mero 3 Gerard del Caño. L'actual 

regidor d’Urbanisme, Esports i 

Mobilitat té 29 anys, participa des 

ANDREU MONZÓ

de fa anys en entitats esportives i 

culturals del municipi.

Mentre que el número 4 de la llis-

ta l'ocupa la Remei Verjuan de 65 

anys. Verjuan, actualment jubilada, 

va estar treballant durant 45 anys 

com a administrativa comercial 

a una empresa multinacional de 

l’automoció. També és membre de 

l’ANC, de l’Escola de Poesia i està 

vinculada a l’handbol.

Pel que fa a la posició 5 és per 

l'actual regidor de Seguretat Ciuta-

dana, Comerç, Comunicació i TIC. 

Roger Parera té 43 anys, és gestor 

de serveis informàtics i exerceix la 

seva professió en una multinacio-

nal del sector de les Telecomunica-

cions.

Tanca els sis primers llocs de la 

llista la Maria Pugès, de 25 anys. 

Pugés és responsable del Departa-

ment de Compres i de Qualitat en 

una empresa alimentària. A banda, 

és membre dels Gegants I la Joven-

tut Sardanista. 

MOLLET DEL VALLÈS

07/03 Ana Maria Jiménez Garrido 81 anys

11/03 José Roca Coll 84 anys

13/03 Maria Burgues Solans 83 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Pautes per educar en 
la igualtat de gènere

MOLLET.  Col·legis Nous acull dilluns 

(9.30 h) la xerrada Pautes per edu-

car en la igualtat de gènere, emmar-

cat en un cicle que es desenvolupa a 

aquest centre i al Joan Abelló.  
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Els candidats d'EUiA a la llista 
d'Ara Mollet reivindiquen el 
projecte local de la coalició
MOLLET. La coalició Ara Mollet ERC 

EUiA continua amb el degoteig de 

presentacions de candidats. Di-

marts va ser el torn de l'exregidor a 

l'Ajuntament Antonio López i l'ac-

tivista Míriam Sampere, tots dos en 

representació d'EUiA. López, veí 

de l'Estació del Nord, membre de 

l'executiva d'EUiA i activista en la 

defensa dels serveis 100% públics, 

és un vell conegut de la política 

local. Va ser regidor per ICV-EUiA 

i més tard de l'Entesa per Mollet, 

una formació "que em recorda 

molt a l'actual coalició, una can-

didatura àmplia i plural amb un 

programa en què la ciutadania 

es vegi representada", deia.

Sampere, per la seva part, és ve-

ïna de Col·legis Nous, va estudiar 

Educació social i professionalment 

és orientadora en l'àmbit de la sa-

lut mental. Tots dos candidats han 

posat sobre la taula la importància 

de millorar els barris per "fer-los 

barris de primera i amb la parti-

cipació del veïnat en la presa de 

MUNICIPALS 28M ANTONIO LÓPEZ I MÍRIAM SAMPERE SERAN ELS MEMBRES D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA A LA CANDIDATURA

ESTACIÓ DE FRANÇA La candidata Vilaret (centre) escudada per Sampere i López

l.o.m.

SANT FOST. L'auditori de l'Ateneu 

Jaume Rifà es va omplir de gom a 

gom divendres per acollir la presen-

tació de la candidatura de Montser-

rat Sanmartí, d'Independents Units 

per Sant Fost (IUSF), que es presen-

ta per quart cop a l'Alcaldia santfos-

tenca. L'actual alcaldessa va mani-

festar sentir-se amb "força, il·lusió 

i ganes" per tornar a encapçalar el 

projecte d'IUSF: "Ho faig perquè 

tinc el suport de la meva famí-

lia, de la gent d'Independents i 

de molts veïns. També perquè 

m'agradaria acabar tots els pro-

jectes ja començats i iniciar-ne de 

nous per convertir el meu poble 

en un municipi preparat per als 

reptes que vindran", deia.

Així mateix, va afirmar sentir-se 

"molt orgullosa" de viure a Sant 

Fost, poble pel qual sent un "amor 

inqüestionable". Va assegurar 

que el seu compromís és "gover-

nar amb la gent, no per sobre de 

la gent" i que la seva idea de la po-

Sanmartí: "Em sento amb força, il·lusió i ganes 
de tornar a encapçalar el projecte d'IUSF"

 Candidats  SERÀ LA QUARTA VEGADA QUE L'ACTUAL ALCALDESSA SIGUI LA CAP DE LLISTA DEL PARTIT INDEPENDENT

Joan Marc Flores, 

alcaldable d'ERC 

a Santa Maria de 

Martorelles

MARTORELLES / SANTA MARIA. L'actu-

al regidor de l'Ajuntament de Mar-

torelles, Joan Marc Flores, serà qui 

liderarà la llista d'ERC a Santa Maria 

de Martorelles a les municipals del 

28 de maig. El passat mes de febrer 

Flores va ser escollit per l’assem-

blea de militants d’ERC Santa Maria. 

"Vaig dir que estaria vuit anys a 

Martorelles. Acabo una etapa i en 

començo una altra. El projecte de 

Martorelles està molt consolidat 

i necessito nous reptes i com que 

soc veí de Santa Maria em fa mol-

ta gràcia aportar alguna cosa al 

meu poble", explica Flores qui diu 

sentir-se "il·lusionat" d'encapçalar 

el projecte republicà.

Pel que fa al projecte d'ERC, Flores 

apunta que el partit vol "escriure el 

futur, transformar i sobretot, ser 

útils", ha apuntat Flores qui treba-

lla per acabar de conformar l'equip 

que l'acompanyarà. el candidat con-

sidera que és moment d'incorporar 

noves idees i nous perfils a la llista i 

parla de liderar un projecte per fer 

de Santa Maria un poble "més unit". 

Així s'hi ha referit també el 

president de la secció local d'ERC 

Santa Maria, Antoni Marín: "Volem 

ser al govern per transformar", diu 

Marín, qui també ha alabat l'ex-

periència de Flores en la política: 

"Volem posar aquest capital 

polític i aquests aprenentatges 

al servei del seu poble", diu el  

president, qui agraeix la tasca als 

regidors Josep Vilaret, Francesc 

Ulles, Luisma Pintor i a tot l’equip 

que està al darrere per la feina feta. 

"Malgrat les adversitats, s’ha 

governat sempre pensant en 

l’interès col·lectiu".

L’activisme polític de Flores 

neix a Esquerra Republicana de 

Santa Perpètua de Mogoda a finals 

dels 90 de la mà de Jordi Cuixart, 

i comença a militar a l’organitza-

ció republicana en el moment que 

s’instal·la, primer a Martorelles, i, 

posteriorment, a Santa Maria de 

Martorelles. Flores ha estat les 

darreres quatre legislatures estret 

col·laborador de Marc Candela, 

actual alcalde de Martorelles.   

decisions", deia López, qui critica-

va, per exemple, la "inacció" del go-

vern actual al barri del qual és veí. 

"Fa quatre anys que l'AV de l'Es-

tació del Nord va reclamar un 

pla de reforma integral del barri 

i no s'ha fet res", assegurava. 

El lideratge d'ERC al Govern de 

la Generalitat i el vessant més crític 

de l'activisme de López i Sampere, 

no ha de ser, segons els protago-

nistes, motiu de friccions futures 

a la coalició, i tant López com Vi-

laret han reivindicat que es tracta 

d'un "acord local pel canvi a Mo-

llet". "Som dos partits diferents 

i venim de tradicions diferents, 

però coincidim en el projecte 

per a la ciutat. Cal normalitzar 

que potser en temes que no són 

estrictament locals podem no 

estar d'acord, i per això hi haurà 

llibertat de vot", afegia López.  Vi-

laret reblava la idea: "Sempre hem 

tingut clar que cal sumar i tot i 

que ERC estigui al Govern català, 

des de Mollet exigirem a totes les 

administracions actuacions per 

millorar la ciutat, però ho farem 

amb actitud col·laborativa i no 

buscant culpables sense assu-

mir responsabilitats, com ha fet 

el govern del PSC tots aquests 

anys", concloïa la candidata.

Col·laboració amb Granollers
D'altra banda, dimecres les can-

didates d'ERC a les alcaldies de 

Mollet i Granollers, Marta Vilaret i 

Núria Maynou, compareixien ple-

gades per mostrar la seva voluntat 

d'impulsar la col·laboració entre 

ambdues ciutats. "Mollet i Grano-

llers no han de competir, han de 

col·laborar perquè compartim 

moltes necessitats i el treball 

conjunt ens fa més fortes per 

aconseguir solucions", deia Vila-

ret. "En tots dos casos ens enfron-

tem amb governs socialistes que 

fa molts anys que estan al poder 

i compartim les ganes de trans-

formació amb maneres de fer 

més obertes a la ciutadania", in-

dicava Maynou.   laura ortiz mateo

lítica és la de "servir, no la d'ocu-

par un càrrec polític", un servei 

que, segons va manifestar, pot fer 

pel fet de formar part d'IUSF, "una 

agrupació de veïns amb un únic 

objectiu, Sant Fost", afegia.

"Ens presentem a les eleccions 

amb projectes començats i no 

acabats i en tenim molts més", 

va comentar, tot fent esment a les 

ja conegudes remodelacions dels 

pavellons 1 i 2, el canvi de gespa 

del camp de futbol i l'espai jove.

En aquest sentit, també va assse-

gurar que el projecte futur de la for-

mació local es basarà en "una po-

lítica enfocada, com sempre, en 

les persones, amb un clar accent 

social. A millorar la mobilitat al 

nostre poble i a fer front a la crisi 

climàtica", indicava Sanmartí.

Tot això, sense oblidar el seu pas 

per l'oposició durant l'actual man-

dat: "Soc de les persones que 

creu i pensa que tot no s'hi val 

en política. Un polític que s'es-

tima el seu poble no embruta el 

seu nom", deia la candidata d'IUSF 

qui al mateix temps recordava que 

durant aquests dos últims anys al 

govern han "intentat prioritzar 

sobretot l'estabilitat".

Calçots en campanya
Després de l'acte de presentació, 

IUSF continuarà la campanya per 

a les municipals amb la tradicional 

calçotada popular, que arriba a la 

17a edició, i que es farà el 26 de 

març a la plaça de la Vila.   anna mir

a.m.

CANDIDATA  Sanmartí durant la seva presentació com a cap de llista d'IUSF

arxiu
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Una fira amb l'oferta formativa 

i acadèmica per als joves
MOLLET.  L’Ajuntament i els centres 

educatius organitzen el pròxim 21 i 

22 de març la primera fira d'orienta-

ció educativa i laboral al Mercat Vell. 

Sota el títol Mollet t’orienta, el saló 

té com a objectiu donar a conèixer 

les ofertes acadèmiques postobli-

gatòries i sortides professionals a la 

ciutat i al territori. La programació 

compta amb un espai firal al Mercat 

Vell i activitats al Mollet Hub i al Cen-

tre Cultural La Marineta, perquè les 

persones assistents puguin obtenir 

els recursos que els permetin orien-

tar-se en el seu propi itinerari edu-

catiu, laboral o emprenedor. La fira 

se celebrarà els dies 21 i 22 de març, 

de 9 a 19 h al Mercat Vell.  

EDUCACIÓ  'MOLLET T'ORIENTA' SERÀ EL 21 I 22 DE MARÇ

Mollet fa xarxa per promoure 

l'alimentació saludable
MOLLET.  El Centre Cultural la Ma-

rineta va acollir dilluns la presen-

tació del projecte Menja bé, a Mo-

llet!, impulsat per l'Ajuntament de 

Mollet i que té l'objectiu de pro-

moure una alimentació saludable, 

de proximitat, sostenible i ecològi-

ca arreu de la ciutat.

Per fer possible aquesta iniciati-

va es compta des de fa gairebé una 

dècada amb la participació, a tra-

vés de tallers i xerrades, de les es-

coles, el Mercat i els equipaments 

municipals. Ara, també s'han su-

mat al projecte restaurants i esta-

bliments comercials, que estaran 

identificats amb l'adhesiu Menja 

bé, a Mollet!.  

SALUT  ELS RESTAURANTS SE SUMEN AL 'MENJA BÉ, A MOLLET!'

El renovat pavelló de Riera Seca 

s'estrenarà a mitjans d'abril

MOLLET. La primera fase de les 

obres de reforma del pavelló Riera 

Seca està a punt d'acabar. El nou 

interior de la instal·lació espor-

tiva s'estrenarà a mitjans d'abril, 

quan finalitzin els retocs finals. La 

primera part ha tingut diverses 

millores i reformes a l'interior del 

recinte com el canvi de la superfí-

cie de la pista per terratzo, noves 

graderies i tancament perimetral 

de la pista o la creació d'un fals 

sostre amb entrades de llum natu-

ral, entre d'altres, tot amb un cost 

aproximat d'un milió d'euros.

L'alcaldessa Mireia Dionisio 

afirma que des del Consistori es-

tan molt contents amb el resultat: 

"És espectacular, pràcticament 
igual als renders. Sembla un pa-
velló nou".

Els clubs tornen en un mes
Aquesta primera fase acabarà 

a mitjans d'abril, moment en el 

qual el Mollet HC i el Club de Pa-

tinatge Artístic podran tornar a 

entrenar i competir a la pista inte-

rior. Isabel Hernández, presidenta 

del CPA Mollet, es mostra satisfeta 

amb el resultat de les obres: "Ha 
fet un canvi espectacular, amb 
molta llum. La remodelació ha 
valgut la pena i tenim moltes ga-
nes de patinar aquí".

Per part del Mollet HC, el seu 

president Leo Conde coincideix en 

les valoracions sobre el nou pavelló: 

"M'ha impressionat. El que més 
ganes tinc és de veure la canalla 
jugant aquí". On sorgeixen més 

dubtes és amb els partits dels sèni-

ors: "Hem de veure si els sèniors 
tornen a l'abril, ja que tindrem li-
mitacions d'aforament". 

EQUIPAMENTS  LA REFORMA DE LA PISTA INTERIOR I LES GRADERIES ESTÀ GAIREBÉ ENLLESTIDA

LA NOVA PISTA L'interior del Riera Seca llueix un nou aspecte de pista i grades

s.c.E.

Martorelles planeja crear 

un museu de la Derbi
MARTORELLES. L'Ajuntament de 

Martorelles planeja crear un mu-

seu dedicat a la històrica fàbrica 

de motocicletes Derbi. El consisto-

ri, que va col·laborar durant l'any 

passat en els actes de commemo-

ració del centenari de la fundació 

de la marca, treballa amb la idea 

"d'arrenjar les antigues esco-
les Montserrat per ubicar-hi 
aquest museu a mitjà termini", 

segons ha confirmat a aquest di-

ari l'alcalde de Martorelles, Marc 

Candela. A l'espai també es vol fer 

homenatge a la història del poble i 

la seva gent.

De moment, l'Ajuntament es 

troba en converses amb les en-

titats que fan ús d'aquest espai 

(l'Agrupament Escolta Galzeran 

i l'Agrupació Ball de Gitanes de 

Martorelles) per reubicar-les a al-

tres instal·lacions municipals. Des 

del Consistori no han volgut avan-

çar els emplaçaments on podrien 

traslladar-se les entitats.  

LES ANTIGUES ESCOLES MONTSERRAT, UBICACIÓ TRIADA

ESCOLES MONTSERRAT Dues entitats fan servir les instal·lacions actualment

a.mir
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Mollet del Vallès

Susana
Calvo
Susana

El próximo día 25 de marzo de 2023, 

presentaremos la candidatura del PP 

en el centro cívico de la Marineta

a las 18 h

Plaça de l’Església, 7

¿Nos acompañas?

Presentación candidatura a la alcaldía

ppdemolletdelvalles

partidopopularmollet@gmail.com
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El desplegament de la xarxa de sis-

temes de sanejament ha permès la 

recuperació dels nostres rius que, 

a la dècada dels anys vuitanta, ha-

vien esdevingut clavegueres a cel 

obert, ja que les aigües residuals o 

“brutes” s’hi abocaven directament. 

Espècies tan emblemàtiques com el 

blauet o la llúdriga van desaparèixer 

per donar pas a les escumes, les 

males olors i les aigües de colors. El 

Besòs va arribar a ser considerat a 

fi nals dels anys 80 el riu més conta-
minat d'Europa.

  En la pàgina següent es detallen 

els principals passos d’aquests pro-

cessos de depuració als quals són 

sotmeses les aigües residuals. ❉

EL VIATGE DE LES AIGÜES INVISIBLES
DIMECRES 22 DE MARÇ DIA MUNDIAL DE L'AIGUA / DETALLEM PAS A PAS COM FUNCIONA UNA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR)

Les estacions depuradores d'ai-

igües residuals (EDAR) treballen 

ininterrompudament, les 24 hores 

dels 365 dies de l’any, per netejar 

tota l’aigua que es fa servir a les 

llars, a les indústries, etcètera, 

i tornar-la al medi en les condi-

cions òptimes per permetre la vida 

aquàtica. 

  A primer cop d’ull, pot semblar 

que cada gota d’aigua que es fa 

servir a la  vida diària, desapareix, 

però no és així, primer arriba al 

clavegueram i, posteriorment als 

col·lectors, que s’encarreguen de 

portar-la fi ns a l’EDAR, on pas-
sarà poc més de 24 hores fi ns a 
tornar al riu. Aquest conjunt d’in-

fraestructures es coneixen com a 

Sistemes de Sanejament. Actual-

ment, el Consorci Besòs Tordera 

gestiona 27 d’aquests sistemes a 

les conques del Besòs i la Tordera.

VÍDEOS DIVULGATIUS

SABIES QUÈ...?
� la primera EDAR que el Consorci 

va posar en marxa a la conca del 

Besòs va ser la de Granollers l’any 

1992?

� l’any 2021 va entrar en 

funcionament l’EDAR Montseny, la 

darrera inaugurada pel Consorci?

� a les EDAR més grans, part dels 

fangs generats durant els 

processos de depuració s’aprofi ten 
per a la generació de biogàs que 

serveix per fer més sostenibles 

aquestes instal·lacions?

� les aigües dels municipis del Baix 

Vallès es depuren principalment a 

les EDAR la Llagosta i EDAR 

Montornès del Vallès?

A la part superior, vista aèria del 
curs del riu Besòs; al centre, 

panoràmica de l'EDAR Montornès 
del Vallès, i a les imatges de la part 

inferior, part del procés de 
depuració de les aigües residuals / 

CONSORCI BESÒS TORDERA

BUTLLETÍ DEL CONSORCI

BESÒS TORDERA
 Març 2023

D'entre l'ampli banc de recursos 

pedagògics i didàctics que el Consorci 

Besòs Tordera, a través de la Funda-

ció RIVUS, posa a l'abast per donar a 

conèixer els rius i els seus entorns, 

l’aigua, els seus usos i els processos 

de depuració als què és sotmesa, hi 

ha una sèrie de vídeos divulgatius 

pensats per a escolars d'Infantil, 

Primària i ESO. Entre aquests, hi ha 

una sèrie de tres vídeos per detallar 

el funcionament d'una EDAR als què 

podeu accedir a través d'aquest QR.
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Fase de pretractament i tractament primari

1. Pou d’entrada: Entrada de l’aigua residual a través 

del col·lector. Aquí sedimenten sorres i pedres i amb 

una mena de pinça, anomenada cullera bivalva, es re-

tiren els elements més grans, com ampolles, restes de 

fustes, grans draps, etc., per protegir el funcionament 

dels processos posteriors de l’EDAR. 

  Tot allò que es retira en aquests diferents processos 

del pretractament són residus que es gestionaran com 

a rebuig i es destinaran a un abocador o incinerado-

ra. Com menys residus llencem pel clavegueram més 

fàcil serà el procés de depuració i menys problemes 

s’ocasionarà a la instal·lació. Durant els darrers anys, 

ha proliferat la problemàtica de les tovalloletes humi-

des que es llencen pel WC i que, al no ser biodegrada-

bles, provoquen obturacions a les canonades, proble-

mes a les EDAR i al medi natural.

2. Seguidament, es fa passar l’aigua per diferents sis-

temes de reixes, conegut com el tamissat de fi ns, que 

separen els petits objectes flotants que encara porta 

l’aigua.

3. Dessorradors-desgreixadors: L’aigua passa per uns 

canals que tenen la doble funció de retirar greixos i es-

cumes de la superfície i la sorra fi na del fons, mitjançant 
l’acció combinada de flotació i sedimentació.

4. Decantador primari: gran bassa on l’aigua és retin-

guda durant unes hores per tal d’afavorir la sedimenta-

ció dels sòlids suspesos que encara conté l’aigua.

Fase de tractament biològic

5. Reactor biològic: l’aigua residual arriba ara al reactor 

biològic on està 24 hores. En aquestes grans “piscines” 

hi ha milions de microorganismes, majoritàriament 

bacteris, que s’encarreguen d’eliminar la matèria orgà-

nica, també el nitrogen, el fòsfor... Elements que difi cul-
ten i inhibeixen la vida aquàtica i que, en cas d’arribar 

al riu, posarien en risc la reproducció d’espècies. Per al 

seu correcte funcionament, el reactor biològic necessi-

ta aire que és injectat pels bufadors, que provoquen les 

bombolletes que es poden veure a la superfície.

6. Decantador secundari: L’aigua que surt del reactor 

va a parar al decantador, basses circulars on els mi-

croorganismes es dipositen i l’aigua superfi cial, ja en 
condicions per permetre la vida aquàtica, és tornada al 

medi receptor, en el cas de les nostres EDAR, al riu. 

7. Un cop al riu, l’aigua fa possible la proliferació de 

fauna i flora, ajudant a la conservació i proliferació de la 

seva biodiversitat.

Visita a l'EDAR Santa Eulàlia de Ronçana
Vols visitar una EDAR? Apunta't el proper 25 de març a visitar l'Estació Depuradora 

Santa Eulàlia de Ronçana. Pots fer la inscripció prèvia a través del formulari 

que trobaràs en aquest codi QR. Si aquest dia no pots però t'agradaria poder visitar 

una EDAR, contacta amb nosaltres a rivus@fundaciorivus.cat

www.besos-tordera.cat

Twitter @consorcibesos
IG consorcibesostordera

Youtube Consorci Besos Tordera
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Biosphere acredita Can Roda Distingits amb el 'Cultura Emprenedora a l'Escola'
El Celler Can Roda es troba de nou entre les 45 

entitats del Vallès Oriental que han aconseguit 

el distintiu Copromís per a la Sostenibilitat 

Biosphere2022. Les acreditacions es van lliurar 

el 10 de març al Teatre Can Rajoler de Parets.

El Departament d'Educació ha entregat la distinció del projecte  

d'emprenedoria que han engegat aquest curs les classes de cinquè de 

les dues escoles de Martorelles. Ambdós centres (el Simeó Rabasa i Les 

Pruneres) formen part del programa Cultura Emprenedora a l’Escola 

(CuEmE) impulsat per la Diputació de Barcelona.

ECONOMIA

El restaurant El Joglar apaga els fogons
MARTORELLES. El restaurant mar-

torellesenc El Joglar apagava fa un 

parell de setmanes els seus fogons. 

Ho feia el passat diumenge 5 de 

març, després de 25 anys en actiu 

al poble.

Una qüestió personal, sumada 

a l'increment de les despeses dels 

subministraments i les dificultats 

per trobar professionals del sector 

de la restauració van fer donar el 

pas a en Josep Cuní, propietari i fun-

dador de l'establiment: "La des-

pesa de llum del restaurant s'ha 

triplicat i ha arribat un moment 

que no surten els números i si a 

això hi afegim un tema personal, 

doncs vaig decidir tancar", expli-

ca el propietari qui, amb tot, acla-

reix que ja feia uns quants anys que 

lluitaven per aguantar el negoci.  

"El restaurant ha tingut els 

seus anys bons, fèiem menú di-

ari i funcionava bé, però la crisi 

del 2008 ja ens va afectar força. 

Van tancar empreses, la gent ja 

no venia tant, però ens n'està-

vem sortint fins que va arribar 

la Covid", lamenta en Josep Cuní, 

assegurant que ja són molts els 

cops rebuts.

Així mateix, Cuní també ha vol-

gut agrair la confiança que els ha 

dipositat la clientela durant tots 

aquests anys. "Ens sap molt greu 

tancar, però, arriba un moment 

que s'han de prendre decisions i 

creiem que hem pres la millor", 

admet el restaurador, tot i reconèi-

xer que els ha costat fer el pas.

La rostisseria continua
El propietari del Joglar seguirà 

oferint menjar per emportar a la 

rostisseria que duu el mateix nom 

i que, de fet, va néixer l'any 1995, 

TEIXIT COMERCIAL L'ESTABLIMENT TANCA DESPRÉS DE 25 ANYS, PERÒ LA ROSTISSERIA CONTINUARÀ EN ACTIU

JOSEP CUNÍ El propietari del restaurant que va fer l'últim servei fa dues setmanes

a.mir

tres anys abans que s'inaugurés el 

restaurant. 

"Amb la rostisseria anem tirant 

i continuarem tenint obert els 

dissabtes, diumenges i festius, 

com sempre", aclareix.   a.mir

LABORAL

ERC porta el cas 
d'Amazon al 
Congrés espanyol

Els grups parlamentaris d'Esquer-

ra, Euskal Herria Bildu i el Bloque 

Nacionalista Galego van presentar 

dimarts de la mà del diputat d'ERC, 

Jordi Salvador, una proposició de 

llei de la reforma laboral per legis-

lar sobre aspectes relatius  a les 

indemnitzacions per acomiada-

ment, als salaris de tramitació i els 

acomiadaments col·lectius, entre 

altres qüestions. "A pesar de la 

reforma laboral, hi ha centenars 

de milers de treballadors que 

podem continuar definint com a 

precaris. Preguntin als treballa-

dors d'Amazon, que també ens 

van venir a veure fa uns dies i 

ens reclamàven justament tot el 

que avui portem aquí", deia Sal-

vador durant la seva intervenció al 

Congrés.  

Més d'una trentena d'aturats 
contractats els darrers dos anys
MARTORELLES. L'Ajuntament de Martorelles 

ha contractat en els darrers dos anys més 

d'una trentena de persones a través de l'im-

puls de 13 plans i programes per fomentar 

l'ocupació al municipi. En concret, el 2021 

van ser 16 les persones contractades. Men-

tre que el 2022 en van ser 19.

Aquest 2023 el consistori compta amb 

tres plans i programes en marxa que supo-

sen la contractació de cinc persones atura-

des. A més a més, l’Ajuntament ha sol·licitat 

tres subvencions per a programes de fo-

ment de l’ocupació més que suposarien, en 

cas de ser concedits, la contractació de 10 

persones en situació d’atur.

Es manté la Brigada Jove
També es convocaran els Plans Locals 

d’Ocupació i es mantindrà el Pla d’Ocupa-

ció Brigada Jove que preveu contractar vuit 

joves a l’atur de cara els mesos d’estiu. El 

projecte es va posar en marxa el 2021 amb 

l'objectiu d'oferir a  nois i noies joves una 

primera experiència laboral. 

OCUPACIÓ L'AJUNTAMENT HA SOL·LICITAT TRES SUBVENCIONS PER A NOUS PLANS

ENFEINATS La Brigada Jove es va crear el 2021 per oferir una primera experiència laboral als joves

aj. martorelles
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C. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

Pollastres a l’ast
Paella

Fideuà de marisc
Carns a la brasa

i molt més!

OBRIM ROSTISSERIA
CAPS DE SETMANA

I FESTIUS

de 9 a 15 h.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

És temporada 
de calçots 
i carxofes!

T’ESPEREM!
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Pels jutjats molletans han passat i passaran aquests dies diverses persones 
denunciades per la Policia Municipal de Mollet, acusades d'haver agredit els 
agents durant mobilitzacions de suport a causes diverses, d'una banda, el dret a 
l'habitatge, i de l'altra, contra la repressió a independentistes. En tots dos casos, 
la Llei de seguretat ciutadana, la coneguda llei mordassa, que el govern de PSOE 
i Podemos a Madrid ha estat incapaç de derogar i, ni tan sols modificar, fa de 
paraigües d'unes denúncies en què s'acusa els activistes de desordres públics, 
agressió als agents i desobediència. La protesta ciutadana en un moment amb 
molt malestar social és lícita i necessària i, en tots dos casos, els activistes 
denuncien l'agressivitat dels agents de la policia davant les accions de protesta. 
És del tot necessari que els cossos de seguretat actuin amb proporcionalitat 
perquè exercir l'autoritat implica un plus de responsabilitat, que més enllà dels 
agents, també recau sobre la institució municipal. 

AUTORITAT I PROPORCIONALITAT

Editorial

olem un Mollet centrat en el futur. És 
a dir, en la joventut. Una ciutat on un 
jove pugui obrir un negoci amb faci-
litat, tant burocràtica com econòmi-

ca. Volem un Mollet on els llibres de text siguin 
gratuïts pels més petits i que l'inici de curs no 
suposi un problema per a les famílies, sinó una 
solució. Volem un Mollet centrat en els comer-
ços de barri, afavorint la seva digitalització i 
modernització. Un model de començ ampli, 
respectuós, variat, de proximitat i econòmica-
ment viable. No volem un comerç monòton i 
antiquat. Per això proposem un estudi de tot el 
comerç municipal i incidir en aquells comerços 
que sobren i que manquen.

Volem un Mollet segur, on les forces de segu-
retat tinguin el que necessiten, lluitin contra la 
delinqüència, l'okupació, el tràfic de drogues i 
la inseguretat. Un cos de policia equipat amb 
tot el necessari, una policia amable amb la ciu-
tadania i garant de la llibertat.

Volem un Mollet per viure, no per dormir. 
Més habitatges i més habitatges socials. Lluitar 
contra la pujada de preus apujant l'oferta i no 
posar traves pel lloguer o compra de pisos mit-
jançant impostos i burocràcia. Volem un Mollet 
amb menys impostos i més eficient. Mollet no 
és una ciutat dormitori! Mollet es mereix estar 
ben despert.

Ciutadans va néixer per dos motius especials: 
la lluita contra el nacionalisme i la lluita contra 
el que representa la vella política. Una política 
basada en la corrupció, la falta de transparència, 

Estem vius

el clientelisme, l'amiguisme... En definitiva, tot el 
que representa el bipartidisme.

A Mollet governa el mateix partit des de fa 
quaranta anys, una situació que impedeix una 
adequada salut democràtica, ja que compor-
ta, inevitablement, clientelisme, amiguisme 
i favoritisme. Tot plegat, porta a la falta de 
transparència i a la impossibilitat de canvi i 
progrés respecte a la forma de fer política.

El PSC no pot presentar-se a les eleccions 
proposant un canvi real a la ciutat, doncs no po-
den solucionar els problemes que ells mateixos 
creen. Una ciutat que va tirant, on les coses s'ar-
reglen amb una simple capa de pintura que im-
pedeix veure el problema real que hi ha assota.

Un govern que impedeix que la ciutat pro-
gressi perquè no sap governar d'una altra 
manera, doncs porten així massa anys i no han 
demostrat que puguin canviar Mollet perquè 
sigui un municipi de referència, explotant tota 
la capacitat que realment tenim i que permeti 
viure als seus veïns en llibertat, tranquil·litat i 
felicitat. En tants anys, la gestió municipal des-
taca per la seva nefasta actuació i gestió i que 
ressalta, més que mai, la necessitat de canvi.

A Ciutadans estem molt vius. Per això, el dia 
de les eleccions municipals, el 28 de maig, hi 
haurà la nostra papereta per posar-hi a l'urna. 
Una papereta que porta compromís, progrés i 
canvi. Demanem la confiança dels veïns i veï-
nes de Mollet per un partit i un projecte que 
porta dues legislatures intentant canviar i mi-
llorar la ciutat. El 28 de maig és l'última oportu-
nitat per permetre a Ciutadans aportar un can-
vi que cap altre partir proposa. Això, de la mà 
d'un candidat jove, preparat, valent i amb idees 
renovades. Un partit compromès amb els seus 
inicis, reformat i millorat, progressista, mo-
dern, liberal, constitucionalista i municipalista. 

V

XAVI

MUNNER
Candidat de Cs a l'Alcaldia de 

Mollet del Vallès

idioma, sempre el reconsagrat 
idioma! Avui m’he llevat llepafils 
i emprenyat! Sí, són certes i com-
provables moltes coses que ens 
passen. Que molts catalanopar-

lants ens adrecem primer en castellà quan 
sortim del cercle privat. Que també canviem 
d’idioma gairebé en totes les situacions de 
l’auca. Que també tenim referents caste-
llans per l’educació que hem tingut o per 
la desigual força que trobem en els mitjans 
de comunicació i tot el tema audiovisual; 
així, tendim a dir en castellà tots els títols 
que no són originals en català, o a utilitzar 
dites i girs en castellà en la parla habitual. 
Que també molts no llegim res en català o 
no sabem escriure’l per aprovar un examen 
del nivell irrisori que gent nouvinguda no 
vol ni considerar. Que també hem empobrit 
el lèxic quotidià per manlleus de l’anglès i 
de tot el que es posi pel davant... Però res-
pirem una mica. Plantem-nos! El catalanet 
que s’ha de guanyar el pa cada dia ja té prou 
maldecaps per a esclafar-lo amb la culpa 
de la decadència immemorial de l’idioma 
català. Senyors i senyores que llegiu això: 
n’estic fins al capdamunt dels capdamunts 
de la gran inòpia idiomàtica dels nostres 
representants, que ens deixen desprotegits 
davant bancs, inversors, especuladors, lla-
dres i serenos! Doncs també ens deixen als 
catalanets amb el cul a l’aire idiomàtic! És 
cert que molta gent de la Cultura catalana 
no es preocupa del seu negociat: el 71,28% 

L'

"HE COMPOSAT UN TEMAZO

PER L'ACONTEIXEMENT"

Químic

ISIDRE OLLER
Finestrals 

i mosquiteres

dels músics entrevistats als mitjans “com-
posen” en comptes de compondre! És cert 
que la classe política en particular acapara 
gran part de l’espai dels mitjans i constant-
ment, igual que no saben gestionar-nos les 
coses del cada dia, no han trobat temps per 
saber que “aconteixement”, “tenir que fer 
coses”, “donar-se compte” i tantes d’altres 
aberracions del llenguatge comú i gens 
difícil d’establir, són míssils que fan forat 
a l’orella de la gent que s’ha de guanyar el 
pa cada dia. És cert que la classe política 
en col·lectiu dicta normatives i reglamen-
tacions que només els herois i els distrets 
segueixen perquè no hi ha gens de control 
i tot surt gratis. President de la Generalitat, 
consellers, conselleres i el sursum corda de 
tot arreu: els catalanoparlants no som uns 
guerrers per haver de militar d’idioma fins 
al darrer i ínfim obstacle que el dia a dia 
ens planta als nassos per conculcar els nos-
tres drets. Ja n’hi ha prou! Venen eleccions 
municipals i ja veig que això no ho aixeca-
rem ara tampoc. Em fa l’efecte que només 
ens diuen als catalanoparlants que tenim 
uns drets, però quan anem pels bars, pels 
jutjats, pels consultoris o pels mercats no 
sembla que ningú hagi estat informat dels 
drets que tenim. Sempre serà més fàcil san-
cionar velocitats de 30 que no imprudèn-
cies o cotxes en doble fila. O allargar anys 
la injustícia sobre els febles als jutjats. Bé, 
l’altre dia parlava de les cotorres de Hitc-
hcock; avui passaré de l’Anthony Perkins 
a Psicosi al més concís Anthony Perkins a 
El procés (The Trial, pel·lícula d’Orson We-
lles, 1963) sobre la novel·la de Franz Kafka. 
Doncs això, Josef K.atalà. LA
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ideòleg de la ciutat dels 15 minuts 
és el colombià Carlos Moreno (Tun-
ja, 1959).Com ell resumeix en el seu 
llibre La revolució de la proximitat, 

la ciutat dels 15 minuts permet accedir en poc 
temps a habitatge assequible, a l'ocupació, al 
comerç, a activitats esportives i sanitàries, a 
educació i a oci. A aquestes Ciutats 15 ja els 
han sortit detractors, que diuen es converti-
ran en guetos, en crear-se zones que facilitin 
confinaments i el parcel·lament econòmic: els 
pobres en uns sectors i els rics en uns altres, de 
manera que per a passar d'un lloc a l'altre cal-
dria demanar permisos, pagar peatges o mul-
tes si surts més del que cal de la teva zona 15.

Fa por pensar que això últim pogués suc-
ceir. Però així era la novel·la 1984 de George 
Orwell, publicada en 1949. Un país dominat 
per un govern totalitari que manté en cons-
tant vigilància els seus ciutadans.

La idea és lluitar contra el canvi climàtic i 
guanyar en qualitat de vida reduint el temps 
de desplaçament. A Oxford ja s'ha proposat la 

Ciutats 15 minuts: Revolució de 
proximitat o distopia orwel·liana?

implementació d'aquest model que divideix la 
ciutat en 6 zones i els habitants han de dema-
nar permís a les autoritats per sortir de la seva 
zona en vehicle privat. Els ciutadans hauran de 
registrar davant les autoritats del comtat totes 
les matrícules dels vehicles de la seva llar, i po-
dran sol·licitar autorització per a abandonar el 
seu districte en el seu vehicle privat fins a 100 
vegades a l'any (si tens tres vehicles, 100 vega-
des entre els tres). Hi haurà entre aquests sis 
districtes, controls de trànsit que permetran a 
la policia vigilar i obligar al compliment de la 
norma. Guardant registre d'aquestes dades de 
la vida privada de les persones.

Res millor que fixar-se en la Xina: tots a 
casa, en barris controlats, amb policia i cà-
meres de seguretat. Molts pensen que això 
no passarà aquí. Creuen que per ser un país 
amb un govern totalitari, aquestes mesures 
mai podrien arribar als nostres països, però 
la realitat és que la Xina ha servit com a camp 
tecnològic de proves per a, posteriorment, ex-
pandir aquestes mesures a altres països.

La idea no és dolenta, és que tu tinguis tot el 
que necessites en un radi de 15 minuts de casa 
teva a peu o amb bicicleta. El motiu el canvi cli-
màtic, evitar haver d'agafar el vehicle privat i 
així generar menys gasos efecte d'hivernacle.

Des del meu punt de vista la ciutat de 15 
minuts és molt bonica però una utopia. Per 
exemple en el tema laboral, és impossible 

L'

LINA

AGUASCA
Graduada social

pretendre que tothom treballi a 15 minuts 
de casa. Tant de bo fos tan fàcil trobar feina i 
poder-la trobar al costat de casa. Desgracia-
dament, la situació laboral al nostre país és 
complicada i moltes vegades hem de matinar 
i desplaçar-nos fins a arribar a la feina. Aga-
fant el vehicle privat perquè el transport pú-
blic no arriba sempre a tot arreu. Hi ha molts 
serveis que cal millorar abans d'implemen-
tar aquest model de ciutat i el principal és el 
transport públic a moltes àrees del territori.

A l'hora de facilitar-li la vida de les per-
sones, teòricament està molt bé. Evitar la 
pèrdua de temps en els desplaçaments. Una 
ciutat amb més espais verds, amb menys 
vehicles i amb les necessitats bàsiques co-
bertes (comerç, oci, educació, sanitat...). El 
problema que veig és que se'n pugui fer un 
mal ús polític a aquesta mena de ciutats. 
Amb l'excusa del canvi climàtic o un avís 
preventiu per contaminació per partícules 
en suspensió o qualsevol altre motiu limitin 
el moviment en aquestes àrees.

Romandre en l'àrea 15 minuts només hau-
ria de ser una opció personal sense restrin-
gir els drets i llibertats de les persones. El 
perill que s'està veient ja en algunes ciutats 
en les quals s'està implementant la ciutat de 
15 minuts, és que tindràs dret a sortir previ 
pagament d'una taxa o impost, o limitació en 
nombre de sortides.

Finalment, corres el risc de quedar-te tancat 
en una zona per motius econòmics. És la meva 
opinió. Darrere d'una bona idea es pot amagar 
la limitació de drets i llibertats regulant la capa-
citat de mobilitat a través de les ciutats.

Bústia

Cultura molletana

La cultura d'una ciutat com Mollet no pot 
tancar els ulls a aquells personatges que 
ens ensenyen la veritable passió i amor 
per aquesta ciutat a través de la cultura 
i la personalitat. Los Navarro, Juan pare, 
que descansi en pau, va regentar un bar 
emblemàtic al nostre abans poble fins als 
seus darrers dies. Al mateix temps que 
era conegut per estar a tots els mercats 
d'antiguitats i coses diverses de la co-
marca. Al costat dels seus dos fills Fermín 
Navarro Girao i el germà Juan. És difícil 
no trobar ningú en aquesta ciutat que no 
els conegui.  Amants de les antiguitats 
seguint el llegat del seu pare, ho han fet 
tot buscant peces úniques. I atresoren 
un petit museu particular on des de pe-
ces rares com invitacions a casaments 
realitzades per Miró, o Picasso i quadres 
d'artistes de Mollet i mig món, juntament 
amb ceràmiques i, com jo dic, peces me-
ravelloses, que formen la seva manera de 
vida. Són gent de Mollet, de la seva cultu-
ra i mereixen algun reconeixement per 
aquests més de 50 anys guardant histò-
ria. I per sort els tenim a la nostra ciutat. 
Com a molletà vull donar-los les gràcies 
per guardar part de la història de Mollet, i 
haver pogut gaudir-ho al costat d'ells. 

DAVID CREUS CARRASCO 
MOLLET DEL VALLÈS
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Ple de podis pel CE Mollet TeamUn equip del Sanger al top 4 mundial màster
El CE Mollet Team va aconseguir 17 podis a la 

Copa Samurai Kids de karate de la Llagosta. 

L'equip molletà es va endur quatre medalles 

d'or, cinc de plata i vuit de bronze, en una 

competició molt bona pel club.

L'equip masculí del 4x200m relleus de la Natació Sant Gervasi és el 

quart millor equip del món de la modalitat, segons s'ha publicat en 

l'últim rànquing de la federació internacional (FINA). Rubén Malvesí, 

Sergio Torres, Sergi Sánchez i Juan Auñon aconsegueixen el quart lloc 

amb una millor marca de 8 minuts, 52 segons i 25 centèsimes.

La UD Molletense començarà 
la fase d'ascens en cinquè lloc

MOLLET. La UD Molletense ha aca-

bat la primera etapa de la tem-

porada amb una derrota per 1-2 

contra el Racing Vallbona. L'equip 

barceloní va imposar un joc dur i 

aturat des del minus 20 del qual els 

blanc-i-blaus no van poder sortir, 

tot i gaudir de bastantes ocasions.

Tot i la derrota, l'equip molletà 

ja tenia assegurada la classificació 

per a la fase d'ascens, que comen-

çarà en cinquena posició amb 34 

punts. Els seus rivals en la lluita 

per pujar a Primera Catalana seran 

UD Parc, CE Júpiter, CF Argentona, 

FC Cardedeu i CD Masnou. Els del 

Zona Sud començaran aquesta 

fase dos punts per sobre del Mas-

nou, a dos punts del Cardedeu i a 

set del Parc i del Júpiter, els equips 

que marquen l'ascens. L'Argen-

tona serà el líder inicial d'aquest 

grup amb 49 punts, 15 més que la 

Molletense.

L'entrenador Antonio Filgai-

ra lamenta haver perdut els tres 

punts de l'última jornada de cara a 

aquesta fase i creu que ho hauran 

de "recuperar a un altre camp". 

El tècnic segueix marcant l'ascens i 

el retorn a Primera Catalana com a 

objectiu, igual que ho fa la plantilla: 

"Afrontem la segona fase amb 

optimisme i positivitat. Anem a 

gaudir i a competir", afirma el ju-

gador Marc Samper.  s.casanovas

FUTBOL | Segona Catalana  L'EQUIP VA PERDRE CONTRA EL RACING VALLBONA A L'ÚLTIM PARTIT

LLUITAR PER PUJAR Els blanc-i-blaus jugaran la fase d'ascens a Primera

s.c.e.

Primera Catalana  ÉS LA PRIMERA VICTÒRIA AMB ALBERT CÁMARA

Un golàs d'Aldana dona 
el quart triomf de la 
temporada al CF Mollet UE

MOLLET. El CF Mollet UE va sumar 

el passat diumenge el seu quart 

triomf de la temporada. Ho va fer 

a casa davant el CF Lloret, un equip 

que es va presentar amb la idea de 

dominar el partit. El conjunt local 

va respondre bé a aquesta propos-

ta i va plantejar un partit igualat 

ocasions pels dos equips. Un xut 

des de fora de l'àrea de Javi Aldana 

al minut 77 va significar l'únic gol 

del partit i els tres punts pel Mollet.

La victòria és la primera des 

del retorn d'Albert Cámara, qui 

suma 4 punts de 9 possibles. El 

triomf també permet al CF Mollet 

UE sortir de la cua de la classifi-

cació i situar-se penúltim amb 17 

punts, dos per sobre del CF Torelló 

i a quatre dels equips de dalt. els 

molletans estarien salvats per ser 

el millor quinzè dels tres grups de 

Primera Catalana.

La següent cita del CF Mollet 

UE serà el diumenge a les 16.30 h 

al camp del CE Banyoles, un dels 

equips de la zona mitja. 

unes 25 patinadores amb resultats 

positius, ja que les esportistes del 

CP Sant Fost van penjar-se qua-

tre medalles d'or, quatre més de 

plata i dues de bronze. Les quatre 

campiones locals van ser Bàrbara 

Gayan al nivell 1B, Maria Meroño 

al 2A, Michelle Zarco al nivell 3A i 

Lara Prest al 4B.  

Nou open a Sant Fost
SANT FOST. El Club Patí Sant Fost va 

ser l'amfitrió de l'Open de Barcelo-

na de Promoció del passat cap de 

setmana. Més de 100 patinadors 

dels nivells 1 a 4 van competir al 

Pavelló 2 en una de les competi-

cions del calendari provincial de 

patinatge artístic. Clubs de tota la 

zona de Barcelona van estar a Sant 

Fost en un torneig que ja és un ha-

bitual al municipi.

El club local va comptar amb 

PATINATGE ARTÍSTIC  EL PAVELLÓ 2 VA ACOLLIR UN OPEN DE BARCELONA DE PROMOCIÓ

Pas de gegant del CE 
Mollet cap a la salvació

MOLLET. El primer equip del Club 

Escacs Mollet s'acosta a la salvació. 

El conjunt molletà va encetar la se-

gona fase de la lliga amb una victò-

ria contra la Lira Vendrellenca per 

4-6, en un matx marcat per les tau-

les, ja que vuit de les deu partides 

van acabar amb aquest resultat.

El combinat local suma 3,5 

punts a la lliga, els mateixos que 

l'Olot al capdavant del grup. Els 

molletans estan un punt i mig per 

sobre del descens quan falten tres 

jornades pel final i, per tant, podri-

en assegurar la permanència a Di-

visió d'Honor amb una victòria a la 

pròxima jornada. Aquesta propera 

cita serà aquest dissabte contra 

l'Andorra, el quart classificat. 

ESCACS | Divisió d'Honor  VA SUPERAR LA LIRA VENDRELLENCA

CF MOLLET UE   1

CF LLORET   0

LIRA VENDRELLENCA   4

CE MOLLET   6
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El CF Martorelles necessita 

guanyar el derbi de dissabte 

contra el CD Montornés Norte

MARTORELLES. Aquest dissabte, 

el CF Martorelles té un dels par-

tits decisius de la temporada. Els 

blanc-i-vermells visiten al CD 

Montornés Norte en un duel de se-

gon contra tercer i en el segon par-

tit consecutiu de la part alta de la 

classificació pels martorellesencs. 

Els de Víctor Toro ja van jugar 

contra un altre rival directe, el CF 

Vilanova, amb una derrota per la 

mínima de l'equip local.

Al municipal de Martorelles es 

va viure un partit molt igualat el 

passat dissabte, on el CF Vilanova 

es va acabar enduent la victòria i 

el lideratge de la lliga amb un sol 

gol de Kevin Caballero al minut 71. 

L'entrenador del CF Martorelles, 

Víctor Toro, valora positivament 

el seu equip malgrat la derrota: 

"Crec que vam ser millors i vam 

tenir ocasions, però no la pilota 

va entrar. El més just hauria es-

tat un empat". 

Amb el 0-1, el CF Vilanova és el 

nou líder del grup un punt per sobre 

del Martorelles, una circumstància 

que no preocupa a l'equip perquè 

"queda moltíssim", explica Toro.

El CF Martorelles visitarà 

aquest dissabte a les 16 h al CD 

FUTBOL | Tercera Catalana  VA PERDRE UN PARTIT CLAU I EL LIDERATGE CONTRA EL CF VILANOVA

REPETIR EL TRIOMF El Martorelles va endur-se el duel de la primera volta

s.c.e.

La UEB Martorelles 
persegueix l'ascens

MARTORELLES. El sènior masculí de 

la UEB Martorelles manté el somni 

de l'ascens. L'equip va sumar un 

nou triomf el dissabte contra el CB 

La Roca per 76-32 i només porta 

dues derrotes en tota la temporada. 

Malgrat això, el líder, l'Alzina-Ceis-

sa, segueix invicte i els martore-

llesencs hauran de mantenir-se a 

poca distància i esperar alguna der-

rota si volen lluitar per l'ascens a la 

Primera Territorial de Barcelona.

Els martorellesencs no van tenir 

dificultats aquesta setmana i van 

superar amb marge al CB La Roca, 

en un partit on es van posar per 

davant des del primer minut i van 

assegurar un triomf clau per les 

seves aspiracions.

La UEB Martorelles ocupa ac-

tualment la sisena plaça, una po-

sició enganyosa perquè té tres 

partits menys que els seus rivals. 

Aquesta circumstància ve provo-

cada per les jornades de descans 

que el conjunt local ja ha fet i els 

dos partits pendents que té pen-

dents contra UE Sant Andreu i 

AEC Collblanc. L'equip local porta 

un balanç de 12 victòries i 2 der-

rotes, només superat pel 15-0 de 

l'Alzina-Ceissa.Aquest equip bar-

celoní serà precisament el rival 

dels de Martorelles en la lluita per 

l'ascens, atès que només puja el 

campió de grup. 

BÀSQUET  EL MASCULÍ SEGUEIX A L'ESTELA DE L'ALZINA-CEISSA

Després de l'experiència amb els jugadors de Futbol  First, el CF Martorelles 
ha tornat a rebre aquesta setmana equips procedents dels Estats Units. En 
aquesta ocasió la visita ha estat del South Bay Surf FC, un projecte de futbol 
infantil de Chula Vista (Califòrnia). Diversos equips californians van jugar amb 
conjunts del Martorelles en la seva visita a Barcelona. Els nens americans 
també van estar a la ciutat esportiva del Barça, ja que aquest projecte forma 
part dels programes de promoció internacional del futbol del club blaugrana.

south bay surf fc

Nova visita internacional de futbol

Montornés Norte, el tercer classi-

ficat a tres punts dels blanc-i-ver-

mells. L'equip necessita la victòria 

en aquest derbi per no perdre la 

segona posició i allunyar-se de la 

primera. Víctor Toro afirma que 

afronten aquest partit "amb mol-

tes ganes" i "buscant els tres 

punts". El tècnic martorellesenc 

espera un partit semblant al del 

Vilanova: "Els dos equips sabem 

els que ens juguem. Els detalls 

seran molt importants. Guanyar 

seria un gran reforç moral" pel 

seu equip.  sergi casanovas

MONTORNÉS N. - MARTORELLES

Dissabte, 18  16 h Montornès

UEB MARTORELLES 76

CB LA ROCA 32
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La Mitja Montornès espera els 
1.500 corredors de l'any passat

BAIX VALLÈS. La 28a edició de la 

Mitja Marató Montornès-Mont-

meló-Vilanova-La Roca es va 

presentar oficialment el passat 

dimecres al Centre Cultural de 

Vilanova. La presentació va comp-

tar amb representants de tots els 

agents implicats en l'organització 

de la cursa. L'acte de presentació 

va comptar amb diversos vídeos i 

imatges de l'edició del 2022, dues 

actuacions musicals, un record 

per l'atleta roquerol Josep Cumí i 

un aperitiu en acabar l'acte.

El membre del comitè organit-

zador, Rafa Carrillo, explica que 

les inscripcions per la cursa van a 

bon ritme: "Anem en la línia de 
l'any passat. Comptem a tancar 
les inscripcions el dimecres o 
dijous de la setmana que ve". El 

del CA Montornès també destaca 

que afronten l'edició d'aquest any 

"amb ganes i com un repte" per a 

l'organització, ja que la Mitja torna 

a oferir tots els serveis que tenia 

abans de la pandèmia.

Col·laboració intermunicipal
Els alcaldes dels quatre munici-

pis també es van congratular pel 

retorn d'una Mitja sense restric-

cions. L'alcalde de Montornès, 

José Montero destaca l'esforç de 

totes les parts implicades: "Hi ha 
un gran esforç darrere i això és 
una prova de com aquest projec-
te segueix sent una referència 
esportiva i social". L'alcalde de la 

Roca, Albert Gil, explica el pas de la 

cursa pel seu municipi: "A la Roca 
la gent es bolca en la cursa i en 
sortir a animar als corredors".

Per la seva part, l'alcalde de 

Montmeló, Pere Rodríguez, re-

marca l'accessibilitat de la Mitja 

per a tots els públics: "Ofereix for-
mats diferents per a atletes pro-

ATLETISME  LA PROVA SE CELEBRARÀ EL DIUMENGE 26 DE MARÇ DE NOU AMB TOTS ELS SERVEIS

LA PRESENTACIÓ Els quatre alcaldes van posar per la tradicional foto

s.c.e.

La 28a edició de la cursa es va presentar oficialment al teatre

de Vilanova amb representants de tots els agents implicats

fessionals i gent que la corre per 
diversió. ". Finalment, l'alcaldes-

sa de Vilanova, Yolanda Lorenzo, 

posa èmfasi en la col·laboració per 

organitzar-la: "És la culminació 
de treballar en equip. Hi partici-
pen quatre municipis, entitats, 
empreses privades i molt més".

La presidenta de la Federació 

Catalana, Mercè Rossich, desta-

ca la rellevància de la prova en el 

panorama atlètic català: "Aquesta 
mitja marató és molt consolida-
da i històrica, ja que és una de 
les més antigues de Catalunya".

La Mitja Montornès se celebrarà 

la setmana que ve, el diumenge 26 

de març, amb sortida des de la zona 

esportiva de Montornès i  amb els 

dos recorreguts clàssics,  el de 21 

km i el de 6 km.  s. casanovas

LAIA SANZ A CAN TEIÀ

MOTOR | Trial TV3 GRAVA UN PROGRAMA AMB LAIA SANZ A CAN TEIÀ

El Moto Club Cent Peus estrena 
les trobades infantils de trial
SANT FOST. La Trobada Infantil de 

Trial és la nova activitat del Moto 

Club Cent Peus destinada als nens 

i nenes. La primera edició de la jor-

nada es va celebrar el passat dis-

sabte i va comptar amb una trente-

na de participants.

L'activitat, destinada als infants 

de fins a 18 anys, proposava do-

nar tres voltes a un recorregut de 

trial de sis zones amb quatre di-

ficultats, marcades per colors. La 

jornada va ser no competitiva i va 

permetre als pilots infantils prac-

ticar l'esport a unes instal·lacions 

on s'han celebrat diversos campi-

onats i proves.

D'altra banda, el calendari de tri-

als socials del 2023 arrencarà diu-

menge amb la primera jornada de 

competició de les cinc previstes. 

Com és habitual, el torneig comen-

çarà a les 9 h i les inscripcions es 

podran fer el mateix diumenge.

Laia Sanz visita el club
Les instal·lacions del Moto Club 

Cent Peus a Can Teià van ser l'in-

TV3

Classificats
  

VOLS TREBALLAR 

AMB NOSALTRES? 

Empresa de neteja 

de Mollet del Vallès 

busca noves incor-

poracions de per-

sonal especialitzat 

en neteja. Envieu CV 

a info@netejaacti-

va.es

CENTRE DE DE-

PILACIÓ LÀSER 

BUSCA operadora 

amb experiència 

demostrable. Inte-

ressades truqueu al  

619 98 88 00.

GRUP MIXTE. Co-

mida para celebrar 

que se acaba el In-

vierno. Nos vemos 

en el Restaurant La 

Nova Arbeca do-

mingo 19 de marzo 

por 24 €. Tel. 677 394 

239.

PLANTA BAJA EN 

PARETS. EIXAMPLE. 

Soleado, seminu-

eva, exterior. Salón 

27 m2 con salida a 

balc. de 4 m2, coc. 

office, 2 hab., baño. 

Suelo parquet, vent. 

alum., calefac. gas. 

CEE: D. Ref. LV11988. 

Tel. 93 568 35 45.

PLANTA BAJA EN 

MOLLET. CAN 

PANTIQUET. Ref. 

JV14367. Bajos de 

obra rehabilitada. 2 

hab. dobles, baño, 

salón con cocina 

americana, vent. 

climalit, suelos de 

parquet, placas fo-

totérmicas. CEE: E. 

Precio: 155.000 €. 

Tel. 93 579 33 33.

PIS A PARETS. EI-

XAMPLE. Ref. 

JV14409. 89 m2, amb 

asc., 3 hab., cuina, 

menjador amb bal-

có. Parquet.  CEE: F. 

Preu: 225.000 €. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN PARETS. 

EIXAMPLE.  Ref. 

JV14388. 97 m2, 4 

hab., baño, 3º sin 

asc. Cocina con ga-

lería, salón con sa-

lida a balcón. CEE: 

E. Precio: 139.900 €. 

Tel 93 579 33 33. 

IMMOBILIÀRIA

VENDA
AMISTAT

FEINA

DEMANDA

Hacemos reformas en general. Muchos años de experiencia. 

Limpios. Rápidos. Precios económicos.

PALETA PARTICULAR

642 16 35 91

Trabajo de calidad. Responsables. 

Profesionales. Precios razonables económicos.

699 20 40 45

EMPRESA DE REFORMAS 

EN GENERAL

dissabte 18

diumenge 19

divendres 17

La meteorologia a Mollet en directe a www.molletmeteo.cat

El pas d’un front farà aug-

mentar la nuvolositat, tota 

de tipus alt i mitja, i sense

conseqüències en quan a 

pluja, amb temperatures un 

xic més baixes.

Núvols avui abundants, 

amb un cel enterbolit i 

amb estones de sol. Les 

temperatures seran més 

baixes que ahir.

Continuarem amb molts 

núvols, fins i tot amb pos-

sibilitat d’algun plugim 

feble i amb temperatures 

semblants.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 9 23ºC 15ºC 19ºC - 34 km/h W

DIVENDRES, 10 24ºC 14ºC 21ºC - 34 km/h W

DISSABTE, 11 27ºC 16ºC 22ºC - 37 km/h W

DIUMENGE, 12 20ºC 11ºC 16ºC - 29 km/h SSW

DILLUNS, 13 24ºC 11ºC 19ºC - 35 km/h W

DIMARTS, 14 22ºC 11ºC 16ºC - 34 km/h W

DIMECRES, 15 17ºC 9ºC 14ºC - 29 km/h SE

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

dret escollit per un capítol del pro-

grama Una de les nostres, l'aposta 

de la cadena TV3 per visibilitzar 

l'esport femení. 

La pilot de trial i de raid Laia 

Sanz va estar amb vuit nens i ne-

nes en un episodi gravat a la seu 

del club santfostenc. Aquest capí-

tol va ser enregistrat a Can Teià a 

finals de l'any passat i va ser emés 

la setmana passada. 
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MOLLET.  Per Sant Vicenç del 1983 

naixia Estoc de Veus, un cor musical 

que enguany commemorarà el seu 

40è aniversari almenys amb tres ac-

tuacions. La primera arriba aquest 

divendres, un parell de mesos més 

tard de l'efemèride, i ho fa amb la vo-

luntat que els assistents s'asseguin 

poc per no deixar de ballar.

La música swing serà la protago-

nista del concert que l'entitat mo-

lletana ofereix conjuntament amb 

l'Orquestra Baix Montseny (OBM). 

El nexe de les dues companyies 

musicals és el director de l'OBM, el 

Josep Maria Aparicio, qui també és 

el director de la Mollet Jazz Band 

de l'Escola Municipal de Música. La 

col·laboració d'Estoc de Veus –actu-

alment sota la direcció de Sílvia Pla-

na– i l'Orquestra va sortir a escena 

per primera vegada el novembre, a 

Sant Celoni, i repeteix avui al Mercat 

Vell a partir de les 21 h.

La resta de la commemoració
De cara al juliol, Estoc de Veus torna-

rà a pujar a l'escenari i ho farà en un 

xou ple de rock. I l'objectiu és con-

cloure l'aniversari per Sant Vicenç, 

però encara no està decidit com ho 

faran. "Ens estan demanant que 

tornem a fer l'espectacle Notes de 

vins", explica l'actual presidenta del 

cor, Gemma Ufartes, qui avança que 

s'ho estan rumiant.  

MÚSICA  AQUEST DIVENDRES OFERIRAN UN CONCERT DE SWING AL MERCAT VELL CONJUNTAMENT AMB L'ORQUESTRA BAIX MONTSENY

Musical de Disney a la Sala FivellerAMAM prepara el darrer DevilFest
La Sala Fiveller torna a acollir aquest diumenge 

(12.30 h i 17 h) un nou espectacle de la 

companyia Cantamúsicos, en què els principals 

personatges de Disney en seran protagonistes. Els 

tiquets (10 €) es poden adquirir a Entràpolis.

El festival i concurs de música metal DevilFest, organitzat per AMAM al llarg de la darrera dècada, arriba a la seva fi. El 29 
d'abril (de 18.30 h a 1 h) en celebraran la darrera edició, que 

comptarà amb les actuacions de les bandes Drakum, Born in 

Exile, Blavk Orb, Nuclear Winter i Devorate the Universe.

CULTURA

LITERATURA

L'escriptor Josep 

Masats guanya el 

prestigiós premi 

Recvll de poesia

MOLLET.  L’escriptor molletà Josep 

Masats (Sant Fost, 1954) va rebre 

diumenge el guardó a la millor po-

esia dels premis Recvll de Blanes. 

El guardó el rebia pel poemari 

Gata.cat, que el publicarà Pagès 

Editors d'aquí a un any.

Gairebé una cinquantena de po-

emes formen aquest llibre, d'entre 

els quals en destaquen una quinze-

na en què la temàtica són els gats. 

"M'interessen els gats lliures, 

de carrer, que no depenen de 

ningú", apunta Masats, qui explica 

que ha tingut gats i, sobretot, els ha 

"observat". L'autor, alhora, desta-

ca que els gats –i també els gossos– 

"entenen tots els idiomes, però 

no en parlen cap". A banda del 

vessant felí, Gata.cat conté altres 

creacions que tracten de temes 

"des de física quàntica fins a una 

cosa més de tocar de peus a ter-

ra, de flors, criatures...".

Pel que fa al seu estil literari, en 

Josep Masats considera que els seus 

poemes tenen ritme però estant fets 

perquè els pugui entendre "tothom 

qui llegeix un mínim". D'aquesta 

manera, afegeix que, segons el seu 

parer, en els poemes "s'ha de saber 

transmetre la bellesa i que alho-

ra siguin entenedors".

La resta de premis que es van 

lliurar van ser: el de millor cançó 

inèdita en català, per a la blanen-

ca Naiara Burke; millor obra de 

narrativa curta, per a Núria Mar-

tí; millor obra teatral, per a Laura 

Masmiquel; retrat literari, per a 

Gemma Busquets; premi de perio-

disme per a i Jaume Planas.  

JOSEP MASATS

arxiu

'Ellos y el karma', la nova 
novel·la de Llum Ibarz
MOLLET.  La Guerra Civil i les seves 

repercussions és un tema que atrau 

l'escriptora molletana Llum Ibarz, 

qui ja en la seva darrera novel·la 

–Un pueblo sin nombre– aplegava 

històries i anecdòtes que va caçar 

mentre cercava les restes d'un tiet 

seu que havia estat aviador de la Re-

pública. En el seu nou llibre –Ellos y 

el karma– també reflecteix fets reals 

d'una parella que lluita per sobre-

viure. La sala d'actes del Casal Cul-

tural acollia dimarts la presentació 

de la novel·la, en una sessió en què 

es destacava el paper rellevant que 

sempre tenen les dones en les pro-

postes literàries d'Ibarz. "La dona 

sempre ha estat considerada una 

cosa i no és veritat. S'ha de valo-

ritzar la dona, perquè ens ho me-

reixem", deia l'escriptora.

La presentació va ser dinamit-

zada per la regidora de Mollet en 

Comú Marina Escribano, qui agraïa 

a la Llum Ibarz per escriure sobre el 

franquisme, en un "exercici de no 

oblidar el passat", i destacava que 

els lectors descobriran "moltes eta-

pes de la història personal de la 

parella i de la història del país".  

LLIBRES  EL FRANQUISME HI TORNA A TENIR PRESÈNCIA

AL CASAL CULTURAL  Llum Ibarz i Marina Escribano, durant la presentació

s.c.r.

Fotos i reflexions al primer 
llibre de John Caballero

MOLLET.  Lugar donde unos cami-

nan y otros se arrastran. Així de-

fineix el molletà John Caballero el 

seu primer llibre publicat, Suelos, 

que combina fotografies acompa-

nyades de cites i reflexions.

Fa un parell d'anys que Caba-

llero va començar a fer fotos del 

terra, que posteriorment acompa-

nyava d'uns textos. La idea inicial 

era que esdevingués una exposi-

ció, però finalment tot aquest tre-

ball s'ha canalitzat en un llibre.

Sobre el terra, assenyala: "El 

compartim tots, però hi ha gent 

que va amb unes passes decidi-

des i contents de la vida, i hi ha 

gent que ho està passant molt 

malament, i potser no els aju-

dem com caldria". L'autor apro-

fita l'excusa del terra per convidar 

a observar més. "No ens parem a 

pensar ni a mirar les necessitats 

d'altres persones; faig una críti-

ca a aquesta actitud que tenim, 

que anem a tot drap, sense ser 

conscients del que ens envolta", 

afegeix Caballero, qui és professor 

de llengües estrangeres del Centre 

d'Estudis Mollet.

Presentació a Martorelles
La Biblioteca Lolita Milà de Martore-

lles acollirà el divendres 24 de març 

(18 h) la presentació de Suelos, en 

una sessió on els assistents podran 

brindar amb vi martorellesenc.  

DIVENDRES 24 PRESENTARÀ 'SUELOS' A MARTORELLES

JOHN CABALLERO Amb el seu llibre

s.c.r.

A SANT CELONI  Estoc de Veus i l'OBM ja van fer ballar el públic celoní el novembre

estoc de veus

Estoc de Veus arrenca el 40è 
aniversari fent ballar la ciutat
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MARTORELLES.  L'Agrupament Es-
colta Galzeran es troba en ple estat 
de creixement, després del recés 
patit els darrers anys arran de la 
pandèmia. Així ho explica el cap del 
cau martorellesenc Francesc Alma-
gro, qui exemplifica el bon moment 
actual: "Jo mesuro la salut del cau 

per la quantitat d'infant als grups 

de petits. De follets –de 6 a 8 anys–, 

el curs passat en teníem tres i 

aquest any, vint".
Aquest creixement també va re-

vertint de mica en mica una gran 
mancança de l'entitat, que és la poca 
presència d'infants del municipi. 
"Som una entitat de Martorelles 

i no tenim ni el 50% de membres 

del poble, i feia uns anys no arribà-

vem ni a un 10%", diu Almagro, qui 
detalla que la majoria són de Mollet 
i principalment vinculats a la colla 
castellera –amb qui tenen un lligam 
molt proper–; de Sant Fost –municipi 

on es va fundar l'agrupament–, o de 
Santa Maria de Martorelles.

Per aconseguir més canalla de 
Martorelles, des de l'any passat han 
fet visites a les escoles per donar-se 
a conèixer. Alhora, estan començant 
a fer accions de cara al poble, com la 

Cauçotada. "En aquests darrers 

anys ens ha mancat aquesta par-

ticipació cap al poble. Però crec 

que si no tenim la base d'infants 

de Martorelles, tot i que en fem 

les mil-i-una, no tindran un im-

pacte tan gran", diu Almagro.

ESCOLTISME  L'AE GALZERAN, QUE ESTÀ APOSTANT PER FER ACTES DE CARA AL POBLE, VOL COMPTAR AMB MÉS MARTORELLESENCS

FRANCESC ALMAGRO  Cap de l'Agrupament Escolta Galzeran, a la seu de l'entitat

s.c.r.

L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca no s'aturen. Dissabte passat 
omplien el Mercat Vell amb gairebé una vintena d'expositors amb motiu del seu 30è 
aniversari i amb un gran èxit d'interès per a les taules farcides d'elements d'Star 
Trek i The Beatles. I Aquest diumenge de 9h a 14 h toca la 29a edició de la Fira del 
Destorb, a l'avinguda Llibertat. Foto: associació de col·leccionistes de mollet

Col·leccionisme sense aturador

Els torrats celebren 

el Sant Patrick's Day
MOLLET.  La Colla Torrada i el bar 
Brannigan's tornaran a comme-
morar dissabte (a partir de les 18 
h) la festa patronal d'Irlanda, Saint 
Patrick's Day. Els assistents hi tro-
baran música en directe –amb el 
concert del grup Celtic Duo a les 

19.15 h–, pintacares, tallers infan-
tils, pintxos i, evidentment, l'au-
tèntica cervesa Guinness. La colla 
convida la ciutadania a vestir-se 
de verd i, a més, lliuraran un bar-
ret amb la consumició de la prime-
ra cervesa.  

LA COLLA I EL BRANNIGAN'S FAN LA FESTA IRLANDESA

Cinefòrums d'AMAM, el Casal, 

el Lledoner i Mollet amb Cuba
MOLLET.  La capital baixvallesana 
gaudirà d'un cap de setmana farcit 
de llargmetratges i sessions de ci-
nefòrum. Aquest divendres al ves-
pre hi ha dues sessions. A les 21 h, 
el Casal Cultural projectarà Los ba-

jos fondos, mentre que a les 21.45 

h arrencarà Basket Case, a càrrec 
d'AMAM a Can Pantiquet. Dissabte 
(17.30 h) Mollet amb Cuba posa-
rà Sergio & Serguéi al Mercat Vell; 
i diumenge a les 18 h al Lledoner 
serà el torn de Big Eyes, de Tim Bur-
ton, projectada per l'Ajuntament.  

CINEMA  QUATRE OPCIONS PER GAUDIR FINS DIUMENGE

Diables organitza quatre 
tabalades simultànies
MOLLET.  Una gran tabalada diabò-
lica envairà els carrers de Mollet 
dissabte al vespre, amb quatre cer-
caviles que aniran a petar al parc 
de les Pruneres i que estan organit-
zades pel Ball de Diables de Mollet 
amb motiu del seu 40è aniversari.

Tots quatre recorreguts engega-
ran a les 19.30 h. Un sortirà de la 
plaça Major, creurà tota l'avinguda 
de la Llibertat fins a agafar el carrer 
d'Anselm Clavé, per on arribarà al 
punt de trobada. L'altre engegarà 
a Gaietà Ventalló amb el carrer del 
Sol fins al carrer de Ramón Cases, 
on giraran a la dreta per arribar 

al parc. El tercer recorrerà Gaietà 
Vínzia des de Compte d'Urgell fins 
a Jaume I, on tombaran a dreta 
per baixar les escales del carrer 
de la Pau, via que els durà al punt 
final. El darrer traçat travessarà la 
rambla des de la ronda de Can Fà-
bregas fins a Anselm Clavé, per on 
accediran a Les Pruneres.

Al parc, cadascuna de les qua-
tre colles participants –Ball de 
Diables de Bigues i Riells del Fai, 
Tabalers Do Maresme i Front Dia-
bòlic La Garriga, a banda de la mo-
lletana– hi faran els seus lluïments 
amb tabals i pirotècnia.  

FOC CLOURAN A LES PRUNERES AMB MÚSICA I PIROTÈCNIA

La UCAM tornarà
a preparar potaje

La Union Cultural Andaluza 
de Martorelles organitzarà el 
dissabte 25 de març una nova 
edició del tradicional acte gas-
tronòmic Potaje andaluz. La jor-
nada arrencarà a les 12 h i tindrà 
lloc al Celler de Carrencà.

AGENDA

El Grup de Teatre Can Pantiquet 
actuarà dissabte a les 19 h a Can 
Gomà amb un nou espectacle. 
Es tracta d'Un punt de vista: una 

obra divertida i genial..., o no, que 
com és habitual està dirigida pel 
Joaquín Martos. Les entrades (6 
euros) es poden adquirir a ta-
quilla una hora abans de l'inici 
de la representació.

Matinal flamenca
a Can Gomà

Curs de sevillanes 
a La Tramolla

'En Joan sense por i 
la casa encantada'

Nova obra del
Grup de Teatre
Can Pantiquet

El Centro Cultural Andaluz de 
Mollet organitzarà diumenge a 
les 12 h una matinal flamenca a 
la sala d'actes de l'entitat, a Can 
Gomà. La sessió serà presentada 
per Agustín Casero i David Jimé-
nez hi tocarà la guitarra. Els con-
vidats seran tres de les figures 
més importants del flamenc de 
la comarca, Alexandra Moreno, 
Javier Rueda i Lucía Úbeda.

La Tramolla ofereix un curs in-
tensiu de sevillanes els dissab-
tes 18 i 25 de març, de 10 a 13 
h. Les inscripcions (45 euros) es 
poden fer alatramolla.cat/boti-

ga i serà impartit per la molleta-
na Ana Mejías. A més, a partir del 
12 d'abril es farà un curs d'inici-
ació al flamenc per a infants de 
6 a 14 anys també a La Tramolla 
(38 euros mensuals).

La Xarxa torna a portar un nou 
espectacle teatral adreçat a la 
canalla. Es tracta d'En Joan sen-

se por i la casa encantada, que la 
companyia La Roda Producci-
ons representarà diumenge a les 
12 h a Can Gomà. Les entrades (7 
euros) es poden adquirir a mo-

lletvalles.koobin.com o a taquilla 
una hora abans de l'inici.

"Som de Martorelles i no tenim

ni el 50% d'infants del poble"

Actualment l'agrupament comp-
ta amb uns 16 caps i una setantena 
d'infants, i Almagro remarca: "Te-

nim la capacitat, les eines i els re-

cursos humans per poder-ne ser 

més". Alhora, destaca que un dels fe-
edbacks que reben dels infants que 
hi participen és: "'Tinc ganes de ve-

nir al cau perquè estaré fent jocs 

i dinàmiques i no sentiré pressió 

per part de ningú si la cago'. Això 

et predisposa a obrir-te i a experi-

mentar".    sergio carrillo

n  En la línia de fer activitats de cara al 
poble de Martorelles, el pròxim 25 de 
març la branca de Pioneres de l'agru-
pament farà la Cauçotada a la plaça 
El·líptica. El menú adult (10 euros) in-
clourà 10 calçots, botifarra o hambur-
guesa vegana, pa i beguda; i l'adreçat 
als infants de fins a 14 anys (8 euros) serà 
igual però amb quatre calçots. El preu 
per als membres del cau és de 2 euros 
menys, i les postres i cafès tenen un preu 
d'un euro extra cadascun. Encara es po-
den reservar les entrades contactant al 
correu aegalzeran@gmail.com.

LA CAUÇOTADA
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