sommartorelles.cat

ANY XVII Núm. 881 18 abril 2019

DIARI DE MARTORELLES I BAIX VALLÈS

MUNICIPALS 26-M

JOSEP MARIA DEFAUS ENCAPÇALARÀ LA
CANDIDATURA DE JUNTS PER MARTORELLES A
LES ELECCIONS LOCALS DEL MES DE MAIG 10

EQUIPAMENTS

L’EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’ESPAI CÍVIC
EL SAFAREIG DE CAN SUNYER ES COMPROMET
A FINALITZAR LES OBRES A MITJANS DE MAIG 8

SEGURETAT L’INSPECTOR EN CAP DEL COS MARTORELLENC, DANIEL LIMONES, FA BALANÇ DELS PRIMERS DOTZE MESOS AMB SERVEI POLICIAL LES 24 HORES 6

La Policia Local va fer 8.000 serveis en
el primer any amb atenció 24 hores

ARMATS FEMINITZATS

La Confraria la Santa Espina, Armats i Vestes de
Martorelles incorporen les dones a les seves files 32
aj.constantí

EDUCACIÓ

L’Ajuntament aprova el Pla Educatiu
municipal que, entre altres, vol implantar
camins escolars segurs per als infants 4

CULTURA

El Sant Jordi martorellenc homenatjarà
l’escriptor Joan Brossa i vestirà de flors
i llibres l’avinguda d’en Piera 34

OPINIÓ

L’historiador i exalcalde de
Martorelles Joan Sanjuan estrena
la seva secció ‘La Miranda’ 23

2

dj, 18 abril 2019

3

dj, 18 abril 2019

EN PORTADA

Vacances en Pau
fa una crida a
acollir nens
sahrauís a l'estiu

albert alexandre

Durant els anys centrals de la crisi les
estades de nens que venien de Tindouf al
Baix Vallès van caure un 50% segons
el coordinador comarcal de l'organització
BAIX VALLÈS. Cada estiu un grup de
nens sahrauís que viuen als camps
de refugiats de Tindouf, a Algèria,
van venir al Baix Vallès. Ho fan per
evitar els mesos de més calor a
casa seva quan el termòmetre pot
arribar als 45 graus. És gràcies a la
iniciativa Vacances en Pau que, a tot
Catalunya, acull 450 nens i nenes
sahrauís, i que té com a objectiu fer
que els menors surtin dos mesos
dels camps de refugiats i gaudeixin
d'una alimentació adequada i passin revisions mèdiques.
Amb tot, i segons assegura Ignasi Altimir coordinador de Vacances en Pau al Vallès Oriental, "al
Baix Vallès, la quantitat de famílies que acullen nens i nenes
sahrauís és molt baixa". "En total n'hi ha 10 a tot el Baix Vallès
i 24 al Vallès Oriental", assevera.

L'efecte de la crisi

Fa uns anys, abans de la crisi
econòmica, el nombre de famílies
era el doble tant a Catalunya com
a la comarca. "Acollir un infant
és com tenir un membre més a
la família durant dos mesos, i
durant la crisi moltes persones
van perdre la feina i no podien
fer front a aquesta despesa", ex-

15%

ÉS L'INCREMENT DE NENS ACOLLITS
ESPERAT PER AQUEST ESTIU
Des de Vacances en Pau es reconeix
que recuperar els nivells de nens en
acollida d'abans de la crisi, quan a
tot Catalunya podien arribar a venir
fins a 1.000 infants procedents del
camp de refugiats de Tindouf, és
un repte encara inabastable. De
totes maneres, per a la campanya
d'enguany esperen poder augmentar
el nombre d'estades en un 15%. Això
suposaria un augment de 5 nens i
nenes respecte el 2018.

DE TINDOUF A MOLLET: L'EXPERIÈNCIA
D'ACOLLIR UN NEN SAHRAUÍ A CASA
La Lucia, el Francisco i el seu fill,
el Daniel, van acollir l'estiu passat
en Wallad a Mollet. Aquest juliol i
agost repetiran una experiència que
els ha canviat la vida. "Al principi
teníem molta il·lusió, però una mica
de por, ja que no coneixes els nens i
vénen molt tallats". Amb tot, segons
afirmen, després de l'impacte inicial,
quan el nen de 10 anys va arribar
a casa de la família molletana i va

menjar, li va canviar la cara. "Són
nens molt alegres i enèrgics que
aprenen ràpid. Primer et comuniques
amb signes, però en dos mesos ja
saben moltes paraules". "El dia més
difícil és quan marxen, però saps
que se'n van a casa, on tenen les
seves famílies, que per altra banda
són xarxes molt estructurades",
diuen. Així trenquen tòpics: "Viuen
millor a Tindouf, inclús quan allà no

hi tenen els recursos materials que
hi ha a Mollet". Allà, segons explica
la Lucia, viuen en un sistema
matriarcal perquè els primers
sahrauís en fugir de Marroc i
Mauritània el 1975 van ser les dones
i els seus fills i "els que viuen al
Marroc són tractats com la púrria",
diu. Encara que li agradaria anar a
Tindouf, pensa que veient com viu el
Wallad allí, "ho passaria malament".

plica Altimir. A més, molts ajuntaments del Baix Vallès van "tancar
l'aixeta". Segons el coordinador de
l'organització amb 24 anys de vida,
els consistoris són qui normalment
paguen íntegrament els bitllets
d'avió –uns 450 euros per bitllet–
per als nens d'entre 9 i 12 anys.
A vegades, com en el cas de Sant
Fost, els ajuntaments paguen més
diners perquè vinguin nens a altres pobles de la zona. En altres
casos com en el cas de Mollet, Altimir explica que "el consistori

no fa cap inversió per acollir els
infants" en una situació de crisi
humanitària permanent.
"Per aquest any ja tenim una
desena de famílies del Baix Vallès interessades", afegeix Altimir que indica que aquestes són
de Sant Fost, la Llagosta i Montornès. Són poques si es té en compte
que la demanda de nens sahrauís
per venir és molt gran. "Ells volen
venir perquè els mesos d'estiu
al Sàhara són insuportables",
comenta. "A casa nostra s'ho

passen d'allò més bé i, almenys
una vegada durant els dos mesos que passen aquí se'ls fa una
revisió mèdica de la qual s'ocupen els caps del Baix Vallès",
diu. A més, també es realitzen
activitats per conscienciar la societat catalana sobre la situació
del poble sahrauí als campaments
de Tindouf. Es refereix a una manifestació que tot i que normalment s'ha dut a terme a Barcelona, aquest estiu, "segurament es
realitzarà a Girona". a.a.
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SOCIETAT

Creu Roja vol recopilar la seva informació històrica

Premi a l'Ajuntament de Mollet

Creu Roja Mollet-Baix Vallès ha engegat enguany una campanya per
recopilar tota la informació possible per recuperar la història de
l'entitat a través de documentació, objectes i imatges aportades per
diferents fons documentals i persones. En acabar la cerca
organitzaran una exposició amb totes les dades i informació recollida.

L'Ajuntament de Mollet va rebre al març un
premi de l'Asociación Estatal de Directoras
y Gerentes de Servicios Sociales per la seva
"excel·lent" inversió social. El consistori ha
rebut el guardó dos anys consecutius.

EDUCACIÓ INCLOU L'ÀMBIT SOCIAL, LA COEDUCACIÓ, LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA, EL FEMINISME, LA COOPERACIÓ O EL MEDI AMBIENT, ENTRE D'ALTRES

Tretze accions transversals formen
el nou Pla Educatiu de Martorelles
aj. martorelles

VISITA D'ALUMNES Estudiants del Simeó Rabasa en una de les visites periòdiques per conèixer l'Ajuntament
MARTORELLES. El ple ordinari de

l'Ajuntament va aprovar el passat 1
d'abril per unanimitat el Pla Educatiu de Martorelles. Es tracta d'un
document amb el qual es vol avançar en una visió de l'educació per a
totes les etapes la vida i en tots els
entorns en els quals els ciutadans
i ciutadanes es relacionen, i no només a les escoles, "donant així un
caire de poble educador", segons
apunten des del consistori.
Pel que fa al contingut, es tracta de 13 punts transversals en
els quals queden recollides, de
forma operativa, les diferents accions que l’Ajuntament de Martorelles es proposa liderar els pro-

pers anys, conjuntament amb els
agents educadors del poble.
L'alcalde, Marc Candela, valora
el Pla Educatiu molt positivament,
"perquè marca les línies a seguir
i els àmbits a treballar per millorar la bona oferta educativa municipal, i per oferir una educació
excel·lent a totes les persones de
Martorelles, des de la cohesió i
la igualtat d’oportunitats". Per la
seva banda, el regidor d'Educació,
Juan Francisco García Caba, explica
que es tracta d'una actualització
del pla dels quatre anys anteriors.
"És una plataforma amb tretze
punts transversals", que inclou
"àmbit social, coeducació, reno-

vació pedagògica, feminisme,
cooperació, medi ambient, alimentació, salut, diversitat familiar, igualtat i no discriminació".

Les 13 accions del Pla
El Pla obre amb la intenció d'aconseguir centres educatius de futur.
Això implica la consolidació a les
escoles i l’impuls en altres centres
educatius del poble del procés de
transformació dels centres educatiu per a l’èxit educatiu, per afavorir l’aprenentatge i la convivència
amb el treball en xarxa amb tots
els recursos del territori.
Les accions redactades per portar a terme el pla són: elabora-

ció d'un programa d’educació en
família; connectar oportunitats
educatives diverses; disposar d'un
programa d’equitat educativa que
inclogui targetes de transport, ajuts
a menjador, matrícules universitàries, ajuts al lleure i esport o Servei
d’Atenció Domiciliària per a infants;
oferir una xarxa d’orientació educativa i professional, i fer una planificació i difusió conjunta de l’oferta
formativa per a persones adultes.
Els darrers punts del pla proposen crear un programa d’envelliment actiu; disposar d'espais educatius oberts i accessibles; fomentar
l'educació per a la salut física i emocional amb un servei de psicologia
infantil i l’escola esportiva; treballar

per un municipi més segur i cívic
amb activitats de civisme, educació
viària i d'internet i xarxes socials;
elaborar un programa d’educació
ambiental; consolidar el Consell
d’Infants de Martorelles; i per últim treballar en xarxa entre tots els
agents educatius del municipi.
Dins del pla s'inclou la consolidació i implantació dels camins escolars que el 2018 es van començar a
traçar amb el Consell d’Infants. El
dibuix d'una marta –animal autòcton de Martorelles– i de les seves
petjades i el lema Tot és camí, tot és
drecera si ens dem la mà guiarà els
infants cap a l'escola.
El pla ha estat elaborat per un
grup motor polític i tècnic que ha
comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la consultora
Xarxa Consultors. També ha comptat en diferents moments amb la
participació i la validació del Consell Escolar Municipal, espai de treball i participació de la xarxa educativa local. s.carrillo

ARRENCA EL PROJECTE 'A 4 GRAPES', PER
A FAMÍLIES AMB INFANTS DE 0 A 3 ANYS
n Dijous (15 h) es presentarà a l'escola Les Pruneres el projecte A 4 grapes,
impulsat per l'Ajuntament de Martorelles, i que pretén ser un espai perquè famílies
amb infants de 0 a 3 anys puguin compartir experiències i inquietuds, i puguin
aprofundir en l’educació dels més petits. Els pares i mares podran jugar i
aprendre amb els seus fills aspectes sobre la nutrició i salut, massatge infantil, jocs
i estimulació, contes i cançons i molt més. Les sessions s’impartiran els dijous 9, 16,
23 i 30 de maig i 6, 13, 20 i 27 de juny de 2019 al gimnàs de l’escola Les Pruneres del
municipi. Les sessions es dividiran en dos torns, els dijous de 17 h a 18 h per a les
famílies amb infants de 0 a 1 any i de 18h a 19h per a les famílies amb infants d’1 a 3
anys. Les sessions seran dirigides per la psicòloga infantil i juvenil, Gema Sierra i el
projecte està coordinat per la psicòloga infantil i juvenil, Carla Viladot.
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ENTREVISTA
Inspector en cap de la
Policia Local de Martorelles

Daniel
Limones
arxiu

"Estem intentant
que Martorelles sigui
el poble més segur del
Vallès Oriental"
–En què es tradueix el fet d'haver ampliat el servei a 24 hores?
–D'un any per l'altre hem augmentat al doble les demandes de
serveis policials. Estàvem en unes
4.000 anuals i ara estem en 8.000.
–Ara es cometen més delictes?
–No, no. Però vam començar amb
poques competències, i a poc a poc

vam passar a agafar també els accidents de trànsit i ara ja comencem a fer controls d'alcoholèmia,
drogotests i vigilància nocturna.
–Creus que és imprescindible
que Martorelles disposi d'un
cos de policia local?
–Jo crec que sí, perquè la policia és
un bé social. Si aconseguim asso-

Perfil
Excap de les policies locals de Maçanet de la Selva i Sant Fost de
Campsentelles, Limones encapçala la policia martorellenca des
del 2017. Aquest abril es compleix el primer aniversari des que el
servei al municipi és 24 hores i precisament ha estat l'encarregat de
redactar el primer reglament del cos de seguretat municipal.
lir un bon nivell, segurament que
la gent de Martorelles viurà més
tranquil·la i podrà fer més vida al
carrer. És cert que a tothom no li
agrada tenir policia, però normalment a qui no li agrada és perquè
té alguna cosa a amagar.
–Com us valora la ciutadania?
–Molta gent valora positivament
el canvi de vigilància a policia, i
una part molt important té la sensació que Martorelles és una zona
tranquil·la i segura des que està la
policia.
–En què treballeu per aplicar en
el futur?
–Ara que ja tenim gairebé tot el
cos desplegat, començarem a treballar molt amb les escoles –volem habilitar una zona per pintar
un parc de trànsit– i amb la gent
gran. També volem fer un consell
de seguretat i estem intentant que
Martorelles sigui el poble més segur del Vallès Oriental.
–Ara hi ha 11 agents al cos.
Quants en voldríeu ser?
–L'objectiu seria tenir dos agents
per torn, i al matí i a la tarda tenir
un extra de proximitat que s'encarregaria de fer reunions amb
els veïns, anar als col·legis, passar
pels comerços, mirar el dia a dia
del carrer, recollir denúncies o fer
el seguiment de casos.
–Com afecta el nou Reglament
de la Policia Local de Martorelles a la ciutadania?
–La missió és donar una imatge de
ser una policia moderna i propera
a la ciutadania. I el reglament regula com ha de ser l'actuació del
policia de cara al ciutadà.
–I en què afecta als agents?
–En la nostra actuació al carrer no

ens afecta gaire perquè les indicacions del reglament pel que fa a la
manera d'actuar haurien de sortir de cada agent de forma innata.
Però pot servir com a recordatori
de quina és la nostra missió. També
serveix per articular l'ús d'armes
elèctriques o els esprais policials
i endreça com ha de ser el patrullatge, la cura amb els vehicles i el
material. A més, indica què podria
passar si no compleixes les normes.
–Per últim, el passat 10 d'abril
vas rebre un premi per la teva
tasca com a policia i degà del
Col·legi de Criminòlegs. En què
consisteix?
–Concretament vaig rebre la condecoració al mèrit professional
per l'Associació de Caps de Policia
Local de Catalunya per la bona
imatge que dóna que alguna persona tingui el nivell acadèmic per
fer que el món de la seguretat local
i el món acadèmic (de la criminologia, en aquest cas) comencin a
treballar plegats. sergio carrillo

Defuncions
LA LLAGOSTA
12/04 Lorenzo Rubio Arrabal

85 anys

14/04 Luis Navajas Ramirez

81 anys

15/04 Josefa Falcon Miguel

88 anys

MOLLET DEL VALLÈS
09/04 Pedro Burrero Gallardo

82 anys

10/04 Dolores Paradell Castellsagues 88 anys
12/04 Lorenzo Rubio Arrabal

85 anys

12/04 Mercedes Peralta Trens

88 anys

13/04 Antonio Lara Codina

70 anys

MONTMELÒ
11/04 Manuel Lobato Calderon

65 anys

13/04 Maria Luisa Farriol Pellicer

56 anys

14/04 Aurea Molero Sujar

87 anys

PARETS DEL VALLÈS
09/04 Juan Cerrillo Mendoza

64 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES
13/04 Pedro Gomez Fernandez

74 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
14/04 Juan Carlos Jimenez Gomez

45 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Mobilitat

CONVENI SIGNAT
AMB INTERIOR
El passat mes de març, l’Ajuntament
de Martorelles va signar un conveni de
col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per
redactar un pla local de seguretat viària
al municipi. El Conseller Miquel Buch
va explicar que l'objectiu és "ajudar el
municipi a fer aquest pla de mobilitat"
i "que els ciutadans i ciutadanes convisquin en el municipi amb el trànsit".

Dissabte, 20 d’abril
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
A les 22 h: MITMO 2019
Dimarts, 23 d’abril
A les 18 h: Sant Jordi 2019 EN DIRECTE des del
Parc de les Pruneres, amb Susanna Aguilera
A les 19 h: Connecti.cat
A les 20 h: Vallès Visió Notícies especial
Sant Jordi, EN DIRECTE, des del Parc de les
Pruneres, amb Cristian Roldán
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
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EQUIPAMENTS EL MÀXIM RESPONSABLE DE LA CONSTRUCTORA S'HA COMPROMÈS A AGILITZAR LES TASQUES I ACABAR EN UN MES

Les obres de l'Espai Cívic el
Safareig podrien acabar al maig
Si no es compleixen els nous terminis, es podria sancionar per
tercera vegada a l'empresa i, per tant, rescindir el contracte
s.c.

MARTORELLES. Les obres de l'Espai

Cívic el Safareig podrien finalitzar
a mitjans del mes de maig, segons
s'ha compromès l'empresa constructora, Cobra. La companyia
podria donar per finalitzades les
tasques deu mesos després del
que estava inicialment previst –el
nou centre cívic hauria d'haver estat acabat el passat mes de juliol–.
A finals de març, l'alcalde, Marc
Candela, es va reunir amb el Director General de Catalunya de
Cobra per tractar la llarga demora
de l'obra. Aquest darrer "va mostrar la seva disconformitat amb
l'obra i amb com estava actuant
el seu equip, i ens va demanar
disculpes", explica Candela.
També va assegurar que replantejarien l'obra i "ens van fer arribar uns nous planejaments on
venien a dir que treballarien amb

avancin les obres i amb sorpresa el fet que ara la solució
podria ser tan ràpida".
Amb l'objectiu de garantir el
compliment d'aquest nou termini, es va acordar fer tres visites
setmanals a l'obra per part del Director d'operacions de Cobra amb
l'arquitecte municipal, i des del
consistori s'aixecarà una acta setmanal per veure si s'està complint

"Rebem amb indignació el
fet que no avancin les obres
i amb sorpresa que ara la
solució sigui tan ràpida"

EN OBRES Les tasques avancen a l'Espai Cívic el Safareig, a Can Sunyer
la intenció que a mitjans de maig
poguessin acabar les obres". Per
fer-ho, van dir que posarien agents
de seguretat privada per poder agi-

litzar els treballs interiors.
Pel que fa a l'Ajuntament, Candela els va traslladar "que rebem
amb indignació el fet que no

la planificació i per poder informar el Director General de Cobra
de l'evolució de les tasques.
Tanmateix, l'alcalde també adverteix l'empresa: "Si un cop tornats de Setmana Santa, a finals
d'abril, veiem que aquest nou
replantejament del plànning
no es produeix, portarem al ple
imposar la tercera penalitat i,
per tant, rescindir el contracte".
El plenari ja ha aprovat prèviament dues sancions a Cobra per
les demores de les obres per un
total de 38.537,8 euros. s.c.

SERVEIS

Inversió de
2,6 milions en
la xarxa d'aigua
de Martorelles
MARTORELLES. La Diputació de
Barcelona invertirà 2.609.597 euros per portar a terme un conjunt
d'actuacions contemplades en el
Pla director d’abastament d’aigua
potable del municipi de Martorelles, recentment realitzat.
El Pla ha servit per actualitzar
l’inventari de la xarxa, incloent-hi
totes les conduccions d’aigua, els
pous i els dipòsits, per i fer-ne una
avaluació sobre el seu estat de
conservació, així com per determinar les actuacions que cal fer
de cara al futur.
D'aquesta manera, a partir de
les dades recollides en l’estudi, es
proposen diverses actuacions per
incrementar el rendiment de la
xarxa. Entre les obres contemplades hi ha la substitució dels materials més antics, que han sobrepassat la seva vida útil, així com
la implantació d’anells per poder
endreçar la xarxa en sectors i així
millorar el seu control i la seva
gestió.

EDUCACIÓ APOSTEN PER FER UNA REELABORACIÓ DE LES ACTIVITATS ACTUALS

Sumem Esquerres a Parets
busca propostes educatives
sumem esquerres a parets

PLAÇA DOCTOR TRUETA La formació política va fer una sessió participativa amb el veïnat
PARETS. Sumem Esquerres a Parets va organitzar dissabte un taller per parlar sobre el
futur dels fills i filles del municipi i per recollir propostes en aquests àmbits. Hi van
assistir més d'una cinquantena de veïns i la
sessió va comptar amb la participació de docents i professionals del món de l'educació.
L'alcaldable del partit, Casandra Garcia,
lamenta que a Parets "es fan les mateixes
activitats per als infants des de fa 20 o 30
anys, i s'ha de fer una reelaboració".

Pel que fa a les propostes que van sorgir,
n'hi ha la de crear un centre obert per a infants i adolescents; tancar la zona del Sot
d'en Barriques per als nens més petits, per la
seva proximitat amb la carretera; o crear un
centre tancat que pugui servir com a punt de
trobada per als pares i mares i com a espai
per als infants per fer activitats que promoguin la seva autonomia. "En les èpoques de
fred trobem que no hi ha espais per als
nens més petits", diu Garcia.
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MUNICIPALS 26-M L'EXPRESIDENT VA ENCORATJAR ELS CAPS DE LLISTA A "SUMAR ESFORÇOS PER PODER RESISTIR LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL"

Artur Mas: "Tant de bo no ens hi juguéssim
la vida en aquestes properes eleccions"
s.c.

AL MUSEU ISERN Artur Mas i el conseller Damià Calvet acompanyats dels candidats de la comarca
BAIX VALLÈS. Artur Mas va ser el

convidat estrella de l'acte de presentació dels candidats i candidates de Junts per Catalunya del
Vallès Oriental per al 26 de maig,
que va acollir divendres el Museu
Isern de la Moto de Mollet. L'expresident de la Generalitat va dir
que "tant de bo no ens hi juguéssim la vida" en aquestes pròxi-

mes eleccions generals, municipals i europees, assegurant que
està en joc el futur dels exiliats i
dels presos polítics.
Mas va dir que "el vot a Junts
per Catalunya val triple". En primer lloc, "perquè no hi hagi un
govern d'ultradreta a Espanya:
mai hi donarem suport". En segon
lloc, "perquè no hi hagi un govern

entre el PSOE i Ciutadans, que és
tan perillós com l'altre, i tampoc
hi donarem suport". I per últim,
"perquè som la formació que
ha fet més esforços per la unitat
del sobiranisme i això ho podem
dir amb la veu molt alta; i som
els que hem sacrificat més les
sigles del partit tradicional i els
que hem estat més atents i més

sensibles a aquest crit d'unitat
del món sobiranista que se'ns ha
dit tantes vegades al carrer". Per
tant, va instar "totes aquelles persones que ens demanen unitat al
carrer, que ens confirmin a les
urnes".
Sobre el projecte municipalista, va encoratjar els caps de llista
que a més de la seva tasca als seus
consistoris, treballin "per sumar
esforços per poder resistir la
repressió de l'Estat espanyol".

Candidats a les municipals
Joan Daví, que encapçala Junts
per Mollet, també va assenyalar
que les candidatures d'arreu de la
comarca són "les més unitàries
amb gent que està per l'autodeterminació del país" i que hi
ha molts independents, fet que fa
que siguin "llistes transversals
que permetran tenir una base
molt més àmplia". "Justament
el que fem és arreplegar tota
aquella gent que veu possible

lluitar pels presos polítics i els
exiliats, i a la vegada lluitar perquè des dels ajuntaments també
poguem contribuir a la llibertat
nacional de Catalunya", va afegir.
Concretament, pel que fa a la
llista molletana, Daví va apuntar que "creiem que som una
garantia per a Mollet i tots esperem que tinguem més bons
resultats dels que vam tenir
fa quatre anys". "Tenim ganes
de contribuir al benestar de la
gent de Mollet, i de contribuir
a que aquests presos i exiliats
puguin tornar a casa seva i fer
el possible des de l'Ajuntament
perquè esdevinguem un país
independent", va cloure.
Els candidats baixvallesans
de Junts per Catalunya són: Joan
Daví, a Mollet; Neus Jordà, a Parets; Sergi Asensio, a Montornès;
Antoni Arenas, a la Llagosta; Dídac Santisteban, a Montmeló i Josep Maria Defaus, a Martorelles.
A Sant Fost es presentaran juntament amb ERC, i a Santa Maria de
Martorelles ho faran amb la plataforma veïnal Fem Santa Maria.
L'acte també va comptar amb la
participació del conseller Damià
Calvet i de la cuinera Ada Parellada, entre d'altres. sergio carrillo

S'ESTRENARÀ D'AQUESTA MANERA COM A CANDIDAT A L'ALCALDIA, DESPRÉS QUE EN LES DARRERES ELECCIONS ES PRESENTÉS COM A NÚMERO 2

Defaus serà el cap de llista
de Junts per Martorelles
MARTORELLES. El PDeCAT es pre-

sentarà a les eleccions municipals
de Martorelles sota el nom de
Junts per Martorelles i Josep Maria Defaus en serà el cap de llista.
Defaus, que és actualment regidor a l'oposició, es va presentar
als darrers comicis com a número
2 i des del juny del 2016, amb la
marxa de Marc Pertíñez, encap-

çala la formació política. Ara serà,
per primera vegada, el número 1
en unes eleccions, i s'hi presenta "perquè els companys m'ho
han demanat". Defaus entoma el
projecte "amb il·lusió i amb ganes de fer coses a Martorelles".
"Prometem treball, treball i
treball", assegura.
Sobre la seva figura al consistori,

afirma que sempre ha tingut "una
postura clara i honesta, i quan
he vist que un tema convé al poble sempre hi he donat suport".
Defaus defineix la manera d'actuar
del seu partit: "Portem el pragmatisme com a bandera". Pel
que fa a la candidatura, apunta que
és "transversal i amb molta gent
independent", i diu que tots plegats "oferim treball, estimem el
poble, i volem millorar i col·laborar en tot el que sigui positiu
per Martorelles". "Crec que som
una bona opció de vot", afegeix.

Per altra banda, l'alcaldable ha
volgut incidir en les seves discrepàncies amb el butlletí municipal
El Lledoner del mes de març. En
l'apartat de balanç de l'assoliment
del PAM (Pla d'Acció Municipal)
s'indica amb un 75% Aprovar el
nou POUM o amb un 83% Incentivar l'eix comercial a l'avinguda
Piera, Anselm Clavè i Horta. "Jo
no ho veig així", diu Defaus respecte als percentatges. "Si nosaltres entrem, aplicarem els percentatges d'assoliment del PAM
que toquin", clou. s.c.

j.m.d.

JOSEP MARIA DEFAUS
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MUNICIPALS 26-M LES CONVERSES PER FORMAR UNA CANDIDATURA UNITÀRIA AMB ARA MOLLET ERC MES NO HAN FRUCTIFICAT

JUSTÍCIA

La CUP presentarà llista en
solitari a les eleccions de Mollet

José María
Asencio deixa
el càrrec de
jutge degà

Txus Carrasco estarà acompanyat d'Harmonia Arbiol, Marc
Compte, Mercè Solé, Dani Banús, Anna Amat i Xavi Herrera
cup mollet

CANDIDATS Els primers números de la llista de la CUP a Mollet
MOLLET. La Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) de Mollet ha aprovat aquesta setmana la configuració de la seva llista electoral de
cara als comicis locals del 26 de
maig. Finalment, les converses
que s'han mantingut amb Ara Mollet ERC-MES per conformar una
candidatura unitària de l'esquerra independentista no han tingut
els seus fruits.
El candidat, Txus Carrasco, con-

sidera que "a Mollet és possible
obrir una nova etapa amb un
govern alternatiu". En aquest
sentit, malgrat les converses perquè la CUP s'integrés en una candidatura unitària amb Ara Mollet
ERC MES, l'assemblea cupaire ha
decidit anar per separat perquè
"creiem que la millor manera
d'impulsar aquesta nova etapa
és que cadascú pugui presentar els seus projectes propis

i genuïns a la ciutadania". Pel
que fa al topall del 5% dels vots
que s'ha d'aconseguir per tenir
representació al consistori, Carrasco admet que "és difícil i més
amb el perfil sociològic de Mollet. Si ens haguéssim presentat
amb Ara Mollet ERC MES potser
ens haguéssim assegurat la representació municipal però no
haguéssim pogut explicar el
nostre projecte. És el més responsable", opina.
Amb tot Carrasco assegura que
la relació entre les assemblees
locals d'ambdues formacions són
"excel·lents" i reclama el vot a la
CUP perquè "a Mollet es comença a trenar un projecte comú
des de l'esquerra i, si no hi som,
no serà possible".

Noms de la llista
Pel que fa a la llista, Txus Carrasco
estarà acompanyat d'Harmonia
Arbiol, Marc Compte, Mercè Solé,
Dani Banús, Anna Amat i Xavi Herrera, un equip inicial que "suma
experiència, combativitat, il·lusió i joventut, que serà decisiu
per girar la truita a Mollet i
obrir una nova etapa de futur a

l’Ajuntament”, assenyala Carrasco, qui defineix la llista com una
candidatura "sense jerarquies i
molt horitzontal".
Per al cap de llista de la CUP Mollet, “som a les acaballes d’un règim municipal que ha durat dècades i a les portes d’una nova
etapa més transparent, democràtica i participativa, que posi
al centre les persones i els seus
drets, que farem realitat si la
CUP és al proper ajuntament”.

S.C.

"El primer compromís que
assumim és la realització
d’una auditoria ciutadana
del deute de l’Ajuntament"
Carrasco, avança que “ja sabem que és antielectoralista,
però la CUP no farem una campanya a manera de la Carta als
Reigs Mags, perquè fruit de la
mala gestió d’aquests anys tenim un ajuntament intervingut
econòmicament pels homes de
negre i amb un deute elevadíssim que va arribar als 70 milions d’euros”. “Per això, lluny de
vendre un paradís de colors, el
primer compromís que assumim és la realització d’una auditoria ciutadana del deute de
l’Ajuntament, que clarifiqui, a
través d’un procés participatiu,
en quina situació es troben les
arques, quant es deu, perquè,
a qui es deu i quins són els responsables”, conclou el cap de llista cupaire. laura ortiz

JOSÉ MARÍA ASENCIO
MOLLET. En les darreres setmanes,
José María Asencio ha canviat la feina com a jutge degà de Mollet per
ser el cap d'àrea de relacions externes i institucionals de l’Escola Jurídica. En el seu lloc ha entrat temporalment José Manuel Delgado.
Asencio valora positivament la
tasca a Mollet, tot i que assegura
que el molletà "és un partit judicial difícil". "Amb només 5 jutjats, una població àmplia i una
càrrega de feina considerable,
vam demanar la creació de més
jutjats, més places i més funcionaris perquè la justícia funcioni
millor", diu. I assegura sentir "una
mica de pena per no poder estrenar l'edifici dels nous jutjats".
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ELECCIONS 26-M EL PARTIT TARONJA A MOLLET CONFIA ELS CINC PRIMERS LLOCS A GARRIDO, EVA GUILLÉN, JAVIER GONZÁLEZ, JULIA MORENO I ROSA BRAVO

Cs es presenta
per primer cop a
l'Alcaldia de Sant Fost
SANT FOST / MOLLET. Per primer
cop, Ciutadans presentarà candidatura a l'Alcaldia de Sant Fost.
Cristian Tirado, auxiliar administratiu de 39 any, serà el candidat,
qui s'ha compromès a "millorar
la transparència de l'Ajuntament i fomentar la participació
ciutadana". A més, Tirado considera prioritari "implementar
polítiques socials orientades a
protegir els col·lectius més vulnerables i les persones en risc
d'exclusió".
El candidat, a més de defensar
"la cultura del reciclatge per
lluitar contra el canvi climàtic",
ha assenyalat que la seva candidatura vol "millorar la seguretat
per evitar els furts i l'ocupació
il·legal d'habitatges". Segons ha

apuntat Ciutadans, aquest darrer
és un dels punts més importants
del seu programa.

Equip capdavanter a Mollet

D'altra banda, Eva Guillén, Javier
González, Julia Moreno i Rosa Bravo es presentaran com a números
2, 3, 4 i 5 a la llista de Ciutadans
Mollet, encapçalada per Iván Garrido, "un equip renovat que
té molta confiança i il·lusió en
el nou projecte proposat per
Mollet", diu el candidat. També
ressalta “la incorporació de dones valentes a l'equip, com és
el cas de Julia Moreno, membre
de S'ha Acabat!, que diàriament
treballa en el campus de la UAB
per aconseguir una universitat
lliure d'imposicions i censura

cs

cs

TIRADO Candidat a Sant Fost

EL QUINTET Els cinc membres que encapçalen la llista a Mollet

independentista".
Eva Guillén, número 2, té 34 anys,
és advocada i ha treballat en diferents firmes fins que el 2015
va decidir emprendre amb el seu
propi despatx. És llicenciada en
Dret (UPF), té un Màster de Pràctica Jurídica (UB) i està especialitzada en dret urbanístic, concursal
i de negocis. Guillén aposta "per
una administració més professionalitzada per aconseguir un
millor servei per als ciutadans".
En tercer lloc hi ha Javier González, molletà de naixement (fa

53 anys) i pare de tres fills. Està
afiliat a Ciutadans des del 2015,
és coordinador local des de fa tres
anys i responsable d'Acció Institucional del Vallès Oriental i Osona.
Julia Moreno, de 21 anys i natural de Barcelona, és la número
quatre. El 2016 va engegar els
seus estudis en la doble titulació
en Dret i Ciència Política i Gestió
Pública (UAB), on va trobar-se
"amb el nacionalisme més radical i excloent", diu. Allò la va
portar a participar amb Joves de
Societat Civil Catalana i el 2018 va

ser una de les fundadores de l'associació S’ha Acabat!, de la qual va
ser vicepresidenta. És afiliada a
Ciutadans des del 2017.
Per últim, Rosa Bravo, de 52
anys i natural de Granollers, és la
cinquena de la llista. És diplomada en Relacions Laborals (UB) i
membre del Col·legi de Graduats
Socials de Barcelona. Té 20 anys
d'experiència en la professional
i té el seu propi despatx des del
2008. Es va instal·lar a Mollet el
1996, on viu amb els seus fills. Es
va afiliar a Ciutadans el 2017.

MEMÒRIA HISTÒRICA DURANT L'ACTE, LA FORMACIÓ VA RECORDAR LA FIGURA DE LA LLUITADORA ANTIFEIXISTA, NEUS CATALÀ, QUE VA MORIR DISSABTE

Mollet en Comú commemora el
88è aniversari de la Segona República
MOLLET. Prop d’un centenar de per-

sones van participar diumenge 14
d’abril en l'acte de Mollet en Comú
per homenatjar la República amb
motiu del 88è aniversari de la seva
proclamació. El record especial de
les figures d’Antonio Machado en
el 70è aniversari de la seva mort a
Colliure el 22 de febrer de 1939 i la
mort just el dia abans de la lluitadora antifeixista i supervivent dels
camps d’extermini nazis, Neus Ca-

talà, van marcar l'acte, que va començar als Quatre Bancs i que, en
cercavila, es va traslladar a la plaça
de La República.
El regidor de Mollet en Comú,
Francisco Sancho, va recordar la
vida de Neus Català i va destacar
que, més enllà del seu pas durant
18 mesos pels camps d’extermini
nazi, "va ser una lluitadora incansable pels seus ideals comunistes i antifeixistes, sempre en

defensa de la pau, del feminisme, de la justícia social i dels
drets humans".
Marina Escribano, candidata a
l’Alcaldia, va destacar la importància de "seguir lluitant pels
valors republicans de pau, progrés i democràcia i avançar cap
a ells als processos electorals
que tenim per davant", deia.
L’acte va concloure amb una ofrena floral.

mollet en comú

CERCAVILA Els participants van recórrer el centre amb símbols republicans
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COMUNICACIÓ LA PUBLICACIÓ MENSUAL SERÀ LA PRIMERA QUE ES DISTRIBUEIXI BUSTIADA

TELEVISIÓ

Som amplia capçaleres al Baix
Vallès amb l'edició mensual
impresa de SomMartorelles

Vallès Visió lliura
els premis anuals
amb una gala a
l'Espai Montbarri

BAIX VALLÈS. Aquest dijous, 18
d'abril, en coincidència amb l'especial de Sant Jordi, naixerà la
capçalera impresa SomMartorelles.
Serà la setena capçalera en paper
de proximitat de Som (totes elles al
Vallès Oriental) però presenta dues
especificitats respecte de la resta
de publicacions: serà l'única amb
periodicitat mensual i també la primera que es distribuirà a totes les
bústies del municipi.
SomMartorelles, amb una tirada
de 2.000 exemplars, també es podrà trobar als equipaments i a comerços del municipi, i complementarà la capçalera digital homònima
(www.sommartorelles.cat). Així,
Som aprofundirà en la informació
de proximitat del municipi amb

més notícies i firmes locals, com la
de l'historiador i exalcalde de la població, Joan Sanjuan i Esquirol, que
parlarà del passat, present i futur
de la població a través de la seva
columna mensual anomenada La
Miranda, nom amb què es coneix el
mirador martorellenc que controla
el foc a la Serralada Litoral.
L'edició impresa de SomMartorelles arriba un any després de la
posada en marxa de la resta de mitjans de la xarxa de publicacions
Som, com a relleu i ampliació
de les publicacions Contrapunt,
AraVallès i AraGranollers: com
a resultat van néixer els setmanaris SomMollet, SomGranollers,
SomlesFranqueses, SomParets,
SomMontornès i SomlaLlagosta,

MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. L’espai

i el diari digital comarcal SomVallès, amb nou edicions locals, les
sis capçaleres anteriorment referides, més SomMontmeló, SomSantFost i SomMartorelles.
Som* és la cooperativa catalana
líder en els sectors de la cultura,
l’edició i la comunicació. Aglutina algunes de les marques més
importants del país dedicades a
la producció de continguts culturals, editorials i audiovisuals en
diferents formats. Entre aquestes marques hi ha Sàpiens, Petit Sàpiens, Cuina, Receptes by
Cuina, Descobrir, Experiències,
Ara Llibres, Amsterdam, La Casa
dels Clàssics, Bernat Metge, les
capçaleres dels diaris Som, Atlas
of the Future i Batabat.

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

cultural Montbarri de Montornès
va acollir divendres al vespre la
novena edició de la gala de Vallès
Visió, una celebració de caràcter
anual que el canal televisiu ofereix
per reconèixer els baixvallesans i
entitats més destacades de l’any
a cadascun dels municipis que
conformen el consorci Teledigital
Mollet. El Projecte Dones d’Aigua
va rebre un dels guardons de la
nit per haver-se convertit en un
dels símbols de la ciutat de Mollet
i per la inauguració aquest darrer
any de la Dona d’Aigua gegant que
presideix el centre de la ciutat.
Diables de Parets va endur-se un
altre premi en reconeixement a
la trajectòria de la colla, el president de la qual, Eduard Ventura,
va recollir el guardó. Pel que fa a
l'entitat montmelonina guardonada, el Montmeló Club Bàsquet,
que enguany celebra 25 anys, va
ser la reconeguda amb el premi
que va recollir la seva presidenta,
Margarita Felipo. La cantautora
martorellenca Sandra Bautista
també va rebre un guardó, com
a reconeixement per haver estat
la guanyadora de la darrera edició del concurs Sona9 organitzat
per TV3, iCat – Catalunya Ràdio i
la revista Enderrock. Pel que fa a
Montornès, es va premiar l’associació La Remençada pel seu l’espectacle musical. L’autor del text,
el Xavier Bertran, va recollir el
guardó i, a continuació, els actors
van representar un fragment de
l’espectacle. Durant la gala també
van actuar la Coral La Lira i l’escola Municipal de Música i Dansa de
Montornès. i

CONSULTORI

IVA de crèdits
incobrables:
Com podem
recuperar-ho?
Un dels mecanismes consisteix a modificar la base imposable de l’IVA i recuperar
les quotes d’IVA repercutit, en molts casos ja ingressat en l’Administració Tributària, però no cobrat.
Quins són els requisits per modificar la
base imposable de l’IVA?
1. Que hagi transcorregut un any o sis
mesos, en el cas de PIMES, des de la
meritació de l’impost repercutit sense
que s’hagi obtingut el cobrament de tot
o part del crèdit derivat del mateix.
2. La factura impagada ha de quedar reflectida en els llibres registres exigits per
a aquest impost.
3. Que el destinatari de l’operació sigui
empresari o professional, o, si es tracta
d’un consumidor final, que la base imposable, IVA exclòs, sigui superior a 300 euros.
4. Que el subjecte passiu hagi instat el
seu cobrament mitjançant reclamació
judicial al deutor o per mitjà de requeriment notarial al mateix.
En les operacions que tinguin per destinataris a Ens públics, la reclamació judicial o el requeriment notarial se substituiran per una certificació expedida per
l’òrgan competent.
De quins terminis disposem per iniciar el
procediment?
El subjecte passiu ha d’efectuar la modificació en el termini dels tres mesos següents a la finalització del termini assenyalat anteriorment (un any o sis mesos),
per expedir i remetre al destinatari de les
operacions una nova factura en la qual
es rectifiqui o anul·li la quota repercutida, havent d’acreditar tal remissió.
En el termini d’un mes, des de l’emissió
de la factura rectificativa, el subjecte
passiu haurà de comunicar a l’AEAT, la
modificació de la base imposable practicada, fent-se constar que aquesta modificació no es refereix a crèdits exclosos
de la possibilitat de rectificació.

Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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HISTÒRIA EL LLIBRE DE JAUME RIFÀ ES PODRÀ ADQUIRIR A L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DURANT TOT L'ANY 2019 FINS A ESGOTAR EXISTÈNCIES

El 15è 'Fem Memòria' es centra
en el patrimoni arqueològic
SANT FOST. Divendres es va presentar a L'Ateneu el 15è volum del Fem
memòria, de Jaume Rifà, que versa
sobre el patrimoni cultural i arqueològic local. El poblat ibèric de
Les Maleses, el Turó de Penjabocs i
el Retaule de l'església de Sant Cebrià de Cabanyes són alguns dels

indrets que explora aquesta nova
edició de la col·lecció.
L'acte va estar presentat per
Rita Roca i Manel Domènech i va
aplegar prop de 200 persones que
van poder gaudir de la projecció d'un vídeo sobre l'església de
Sant Cebrià de Cabanyes. Al fina-

NATURA ÉS EL PRIMER COP QUE ES VEUEN EN AQUEST INDRET

Tres senglars a
Sant Fost, prop
de l'Ajuntament

FB

DE PASSEIG Procedien d'una muntanya propera al consistori
SANT FOST. El cap de setmana pas-

sat van ser vistos tres senglars
caminant per la carretera, a les
proximitats de l'Ajuntament de
Sant Fost. Es tracta d'una imatge
del tot inusual pel que fa a la ubicació en la qual aquests animals
de gran mida es trobaven.
Segons van explicar agents
locals de Protecció Civil, és la
primera vegada que s'albiren
senglars "fins a tant a baix, ja
que normalment són freqüents
a la zona de la Conreria". Amb
tot, "no és estrany, ja que prop
de l'Ajuntament hi ha una zona
de muntanya i podria ser que
els senglars habitessin allí".

L'impacte del senglar al territori
La presència de senglars al territori té greus afectacions per a la
vida humana. "L'excés de densitat de senglar comporta l'augment dels conflictes com ara
accidents a les carreteres i danys als conreus", explica el Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Genera-

litat de Catalunya. Així mateix el
departament també indica que
augmenten els riscos de malalties
com la triquinosi o la tuberculosi
entre els humans.
Les dades públiques de la temporada de caça 2017-2018 afegeixen que les zones de la Serralada de Marina i la Serralada Litoral
–en les que s'inclouen els municipis de Martorelles, Santa Maria,
Sant Fost i Montornès- no són
especialment sensibles al problema de les plagues de senglars que
té gran incidència en comarques
com la Garrotxa o l'Alt Empordà.
La densitat d'aquest animal per
quilòmetre quadrat als municipis baixvallesans es situa per sota
dels 9 senglars per àrea d'estudi.
La xifra, tot i ser lleugerament
superior a la registrada els 2016
i 2017, és més baixa que la de la
temporada 2015-2016. En l'última dècada el nombre de senglars
ha augmentat a tota Catalunya
com a conseqüència de la desaparició del llop, el seu depredador
natural. i

litzar hi va haver un aperitiu i els
assistents van poder comprar un
exemplar del Fem memòria per
2 euros que aniran destinats a la
Fundació Sant Joan de Déu.
Els interessats en adquirir el llibre ho podran fer durant tot l'any
2019 a l'OAC de l'Ajuntament. i

aj. sant fost

PRESENTACIÓ D'esquerra a dreta: Roca, Domènech, l'alcaldessa, i Rifà
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ECONOMIA

El molletà Gerard Martínez, tercer en les olimpíades de la Formació Professional
El molletà Gerard Martínez (a la dreta de la imatge) ha estat tercer en els Spainskills, les anomenades olimpíades de
la Formació Professional, que cada any organitza el Ministeri d’Educació i que enguany es van celebrar a Madrid del
26 al 30 de març. Martínez va competir en la modalitat d’animació 3d i Jocs com a monitor del tercer classificat, Sergio
Sánchez, i es converteix en el primer molletà a assolir aquesta fita. L’objectiu del certamen és promoure competicions i
potenciar la divulgació de la Formació Professional així com estimular als seus estudiants, professorat i empreses.

EMPRESES LA COMPANYIA AMB PLANTA A SANT FOST ESPERA PASSAR DELS 16,5 MILIONS DE FACTURACIÓ ALS 21 MILIONS EL 2021

Witte y Solà augmentarà la seva
plantilla fins als 175 treballadors
witte y solà

LES INSTAL·LACIONS Witte y Solà té les seves naus a l'avinguda Ponent del municipi
SANT FOST. L'empresa Witte y Solà
planeja ampliar en 1.000 metres
quadrats les seves instal·lacions a
Sant Fost la tardor de 2021. Aquesta companyia establerta al municipi baixvallesà, que es dedica a la
fabricació de tubs d'alumini que
majoritàriament es destinen a la indústria farmacèutica, té en l'actualitat una plantilla de 160 persones
i factura 16,5 milions d'euros. Amb
tot, la inversió que es planteja dur
a terme suposa augmentar el nombre de treballadors fins als 175 i la

facturació anual fins als 21 milions.
"Es tracta de construir una
setena línia de fabricació polivalent, uns nous magatzems amb
capacitat per a 1.000 palets, un
nou moll de càrrega i unes noves
oficines amb un centre de desenvolupament tecnològic", expliquen des de l'empresa per afegir
que, en part, aquests nous equipaments es construiran on ara es situa l'aparcament de la companyia.
Aquesta ampliació requerirà una
inversió de 4,2 milions d'euros i és

fruit, segons apunten, del recanvi
generacional en la direcció de la
companyia. "Estàvem força estancats des de feia temps i en tan
sols un any hem passat dels 13
milions de facturació als 16 actuals i dels 115 treballadors al 160
d'ara", diuen des de Witte y Solà.
La inversió té a veure amb un
contracte d'ampliació de la producció firmat per Witte y Solà fa
un any amb l'empresa farmacèutica Novartis, amb la qual ja treballen des de fa temps. "És el nostre

principal client i hem augmentat la nostra producció de tubs,
per exemple de productes oftalmològics", expliquen.
Els números aportats per l'empresa donen a entendre que en un
any Witte y Solà necessitarà ampliar substancialment la plantilla.
"Sobretot necessitem enginyers,
operaris de màquines, en resum
treballadors qualificats", afirmen. Tanmateix asseveren que no
els és gens fàcil trobar mà d'obra.
"És complicat contractar perso-

La firma ha passat en un
any d'una facturació de
13 milions a 16 i dels 115
treballadors al 160 d'ara
nes qualificades, tot i que venim
de la crisi, i també és complicat
detectar el talent", comenten. És
per aquest motiu que "contractem
més per actitud que per aptituds, ja que preferim formar una
persona motivada que tenir un
treballador amb molt bon currículum que no té tantes ganes de
treballar", afegeixen.
Witte y Solà va ser fundada el
1968 i tot i la seva aposta pel sector farmacèutic, també té producció en cosmètics. Albert Alexandre

Francesc Sagalés
rep el guardó
d'honor dels
Premis Mobilicat
LA XARXA

FRANCESC SAGALÉS
MOLLET. La Jornada Catalana de la

Mobilitat de l’AMTU (Associació
de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà) va convocar la
setmana passada la segona edició
dels Premis MobiliCat. En el marc
de l’acte, Francesc Sagalés, de l'empresa d'autobusos Sagalés amb seu
a Caldes de Montbui i al polígon de
Can Magarola de Mollet, va recollir
de mans del conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià Calvet, el
Premi d’Honor pel reconeixement
a la seva trajectòria professional,
personal i empresarial. En el seu
discurs d'agraïment, Sagalés va repassar la seva trajectòria i va parlar
dels seus inicis al món del transport
des de ben petit. Calvet es fa referir
a Francesc Sagalés com a "història
viva del transport", ja que la firma
vallesana és una de les principals
empreses de transports de viatgers
de Catalunya, amb 375 anys.
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

Què pensem + què mengem = Què sentim
Si acceptem aquesta fórmula com a certa
(què pensem + què mengem = què sentim),
hem de tenir cura tant del que pensem com
del que mengem. I em qüestiono: de debò
donem importància a què fem amb el nostre pensament, o bé el deixem que s’emboliqui en tot allò que li sembli, i molt sovint
no gaire positivament? Dediquem temps a
decidir què menjar, la qual cosa vol dir, decidir què comprar, com cuinar, comprovar
quins aliments ens beneficien i quins ens
perjudiquen...?
Com a entusiasta defensora d’una psicologia integrativa, dins la qual es contempli
l’ésser humà com a una interrelació de tres
cossos –mental, emocional i físic, tot i que
afegiria un quart que és l’espiritual– considero imprescindible que tot tractament terapèutic s’ocupi d’ajudar al pacient a prendre consciència del que pensa, de l’estat del
seu organisme –bàsicament com a efecte
d'allò que menja– i de què sent.
D’acord amb el que jo entenc per tenir
salut, estar sa és gaudir d’un equilibri en-

tre ment, cos, l'estat emocional i ànima. I
partint d’aquesta definició, la medicina que
més planteja aquest concepte de salut és la
Medicina Natural, i més concretament –per
a mi– la Medicina Tradicional Xinesa.
Suggereixo la lectura d’una entrevista
feta a Montse Bradford ("Lo que pensamos genera emociones, pero también lo
que comemos", La Vanguardia). La veritat
és que quan la vaig llegir, ràpidament em va
connectar amb els grans records que tinc
dels meus anys d’estudi de Medicina Oriental; quanta saviesa de fa més de quatre mil
anys al meu abast! Cal aprofitar-la tant!, i
ho faig constantment dins i fora de la meva
consulta, podent així oferir un tipus de teràpia seriosa, profunda, coherent, efectiva i
transformadora: la Teràpia Psicoanalogista.
Desitjo una lectura enriquidora, que desperti la consciència i activi una presa de decisions vers el benestar mental, emocional,
físic i espiritual. En concret, aquest és l’objectiu que cada dia m’inspira per treballar
tant amb els altres com amb mi mateixa.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
56 m2, Consta de 1
habitación, 1 baño
completo, amplio
salón, cocina independiente. Ventanas de aluminio,
suelos de gres,
calefacción, A/A.
Parking. Certificación energética: G.
Ref. JV13670. PVP:
146.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO DE 104 M2
EN MOLLET. CAN
BORRELL. 3 habitaciones, baño y
aseo, cocina office
reformada, lavadero, salón-comedor de 24 m2
con salida a balcón. Calefacción.
Parking. Certificación energética: E.

Ref. JV14070. PVP:
239.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
ÁTICO DE 101 M2
CON TERRAZA EN
MOLLET. COL·LEGIS NOUS. Finca
con ascensor. Vivienda exterior de
4 habitaciones, 2
baños, terraza de
70 m2. Cuenta con
suelos de gres,
ventanas aluminio. Certificación
energética:
G.
Ref. JV14099. PVP:
205.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO REFORMADO EN MOLLET.
CENTRO. 74 m2. 4ª
planta en finca sin
ascensor. Consta
de 3 dormitorios,
1 baño, terrado
comunitario y lavadero. Completamente reformado.
Calefacción y aire

acondicionado Certificación
energética:
E.
Ref. JV14104. PVP:
150.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO DE 72 M2 EN
MOLLET. ESTACIÓN
FRANCIA. Primero
sin ascensor, 2 habitaciones, baño,
cocina, lavadero, salón, terraza.
Ventanas de aluminio, puertas de
haya, suelo gres.
Calefacción. Certificación energética: G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 93 M2 EN
MOLLET. CENTRO.
Finca con ascensor. 3 habitaciones, 1 baño, cocina con lavadero,
comedor. Cuenta
con suelos de
parquet, ventanas
aluminio, puertas
de haya. Certificación energética: G.
Ref. JV14105. PVP:
170.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PLANTA BAJA EN
SANT FOST POBLE. 90m2. Planta
baja con patio, 3
habitaciones, baño
y cocina refor-

mados, comedor,
lavadero-trastero
techado, calefacción y aire acondicionado. Certificación energética: G.
Ref. JV14115. PVP:
214.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
CASA ADOSADA DE
160 M2 EN MARTORELLES. CAN
SUNYER. Dispone
de 3 habitaciones
(1 suite), estudio con solárium,
2 baños y aseo,
cocina, salón-comedor con salida a
jardín, suelos parquet. Calefacción.

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

Parking. Certificación energética: C.
Ref. JV14115. PVP:
335.000 euros. Tel.
93 579 33.
CASA
ADOSADA DE 197 M2 EN
SANT FOST. POBLE. Dispone de
3 habitaciones (1
suite), estudio con
solárium, 2 baños
y aseo, cocina,
s alón- come dor
con salida a jardín, suelos parquet. Calefacción.
Parking para 2
coches. Certificación energética: E.
Ref. JV14070. PVP:

360.000 euros. Tel.
93 579 33.
LLOGUER
SRA.
NECESITA
HABITACIÓN en
casa persona jubilada. Vallès Oriental. Teléfono de
contacto: 678 350
973.
SRA. NECESSITA
HABITACIÓ a casa
persona jubilada.
Vallès Oriental. Telèfon de contacte:
678 350 973.

PORTES CON FURGONETA.
Vallès
Oriental (Mollet,
Parets...) Precio
asequible. Tel. 632
04 50 66.
OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110 CV.
Año 2000. 237.827
km. PVP: 2.200
euros. Tel. 630 06
59 90.

MOTOR

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

SE HACEN TRANS-

SE VENDE FIAT

500 1.3, 70 CV, any
2013. 67.413 km.
PVP: 7.800 euros.
Tel. 630 06 59 90.
MINI ONE 1.6D.
90 CV, any 2013,
95.669 km. PVP:
11.500 euros. Tel.
630 06 59 90.
FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:
4.500. Tel. 93 593
26 44.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eur.
Tel. 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. PVP:
8.100 euros. Tel. 93
593 26 44.
RELAX
CHANEL. Alegre,
divertida, coqueta
y sobre todo muy
morbosa.
Descubrirás en mi una
delicia. Hago una
gran variedad de
servicios: griego,
69, francés, beso
negro, beso con
lengua y lluvia dorada. Muy completita. Teléfono 611 26
20 91.
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OPINIÓ

La unitat d'Espanya

Editorial

VACANCES ENRIQUIDORES

ANDREU

Un any més, famílies baixvallesanes participaran en el projecte Vacances en
Pau, organitzat per la Delegació del Front Polisario i les entitats solidàries amb
el Poble Sahrauí a Catalunya, una iniciativa sorgida ja fa uns quants anys i que
vol ser un símbol de solidaritat amb els nens i nenes sahrauís i un clam per la
pau, contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra. Amb aquest
projecte, les famílies acullen durant els mesos d'estiu infants i joves sahrauís
que viuen als camps de refugiats de Tindouf, un espai on les condicions de vida
són extremes, amb una creixent manca d’aliments per les retallades de les ajudes
humanitàries i una total incertesa respecte al seu futur, després de més de 40
anys del repartiment del Sàhara Occidental entre el Marroc i Mauritània, que
va expulsar de casa seva més de 180.000 sahrauís. La crisi econòmica dels
darrers anys ha fet minvar el nombre d'acolliments i potser ara és el moment
de donar un nou impuls a aquesta iniciativa enriquidora per a les famílies i per
als joves acollits i que ajuda a visibilitzar un conflicte internacional no resolt.

Per compartir

POCA BROMA!

L'

encadenat d’eleccions que
se’ns apropa com nuvolada de
tempestes o boires abans del
sol, pot fer canviar –en positiu
o en negatiu– el panorama dels nostres
camps polítics i socials. Eleccions estatals,
municipals, europees i, potser ben aviat,
també nacionals. Temps de cruïlla: va de
llibertats, certament, en plural.
Espanya, l’estat que ens condiciona perquè ara mateix en som part –i molt important– es debat entre llibertats i pluralitat o
imposició i uniformitat; entre un govern de
democràcia i progrés o un altre d’autoritarisme i immobilisme. Totes les eleccions
que aniran venint es mouran, amb tots els
matisos que calgui, dins els mateixos paràmetres. Poca broma! Catalunya, Espanya,
Europa, els nostres pobles viles i ciutats
ens estem jugant si anem cap a unes polítiques de llibertats, igualtats i fraternitats
o, com ens proposen els partits dretans i
reaccionaris, cap a l’autoritarisme, les desigualtats i les discriminacions.
És hora de donar prioritat al benestar, la
convivència, el diàleg, la pau, la justícia, la
igualtat, la plena vida humana com a única
certesa que tenim, única esperança que ens
pot enfortir, únic objectiu comú que ens pot
moure. Cert, va de llibertats plurals, de llibertats per a tothom. La llibertat —paraula
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

ORIOL FORT
Humanitòleg i gestor cultural
en singular— només es pot conjugar en
plural; perdre la essa del plural és perdre
la essa de solidaritat.
Cap govern, ni espanyol ni molletà ni
europeu ni català no pot perdre la essa de
llibertats perquè si ens entossudim en defensar per sobre de tot la «nostra» llibertat,
si ens dividim defensant cadascú la «seva»
llibertat, els partits de la ceguesa autoritària ompliran de foscor els paisatges mera-

Ens estem jugant anar cap a
polítiques de llibertat, igualtat i
fraternitat o, com proposen els
partits dretans reaccionaris, cap
a autoritarisme i discriminacions

vellosos dels nostres futurs desitjats: a la
seva paleta només hi ha el color negre.
En aquest nostre temps, cap demòcrata
i progressista no hauria de pensar en la
seva llibertat ans en la de totes les persones, de tots els pobles: salvem les llibertats
per a poder aconseguir la llibertat. Deixem
de mirar-nos el melic: ara, llibertats. Ara,
aquí, allà i més enllà, governs de les llibertats. Això a Espanya, avui, només pot ser
amb govern a l’entorn del PSOE, del PSOE
que, amb responsabilitat històrica, retorni
al socialisme i a la república.
Que l’egoisme no ens faci traïdors!
sommollet.cat

somparets.cat

MONZÓ

Coordinador de l'ANC
Martorelles i Santa Maria

L

a majoria de la gent no sap distingir una entitat purament geogràfica d'una entitat política.
Espanya és el nom donat des de
l'antiguitat –Hispània– a la Península Ibèrica, en un sentit exclusivament geogràfic.
Espanya, com a entitat política només existeix des de fa tres-cents anys, quan el rei de
Castella, el Borbó Felip V, va incorporar els
estats de la Corona catalano-aragonesa (o
corona d'Aragó) a Castella, "por justo derecho de conquista", i essencialment amb el
primer decret de Nova Planta de Catalunya,
signat el gener del 1716.
Des d'aleshores els diferents estats espanyols mai no han tingut la visió política d’intentar que el poble català s’incorporés amb
voluntat i sentiment a l'Espanya unificada
per la força de les armes; si haguessin posat
interès i voluntat en dialogar en igualtat de
condicions i voler escoltar els sentiments i
desitjos del poble català potser ara no seríem
en la situació conflictiva que vivim.
¿Per què mai l’Estat Espanyol s’ha preguntat
el motiu pel qual la immensa majoria dels
catalans no es troben identificats i a gust
amb l'Espanya actual? ¿I els motius pels
quals no se senten integrats en l’actual monarquia parlamentària i, per tant, volen separar-se i formar el seu propi Estat Català?
I ara ja han fet tard, amb les contínues
declaracions dels líders espanyols de PSOE,
PP, Ciudadanos i l’altre, proclamant que mai
hi haurà una Catalunya independent no fan
una altra cosa que esperonar i alimentar les
ànsies d'independència, invoquen un altre
cop tots ells el maleït article 155, suposo
que convençuts que treient competències a
la Generalitat el poble català anirà remeten
les seves ànsies de llibertat i independència;
res més lluny de la realitat.
Quan el 28 de juny del 2010 el Tribunal
Constitucional va sentenciar l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 retallant-lo,
sense pretendre-ho, a la vegada va provocar
l’inici de la voluntat irreversible de l'escissió
de Catalunya de l’Estat Espanyol.
L’estat actual de les autonomies és fruit de
la demanda dels catalans d’establir un Estatut per Catalunya, juntament amb Euskadi, que van ser aprovats el 18 de desembre
del 1979. Cap altra regió abans havia mostrat aquesta voluntat. En realitat, la gent
d’aquestes regions no demanava estatuts
d’autonomies, va ser el nou estat provinent
del règim franquista que va creure en allò

somlallagosta.cat

sommontornes.cat

del “cafè para todos” i es va iniciar el periple
de l’inici de les disset autonomies.
Fa quaranta anys que els catalans demanem, més concretament implorem, un reconeixement diferencial de la resta de les
regions espanyoles, doncs és totalment cert
que la nació catalana és diferent a les altres
regions espanyoles: a excepció d'Euskadi
i Galicia totes les altres regions tenen com
a llengua vernacla el castellà i no volen separar-se de l’Estat Espanyol, perquè volen
ser i constituir aquest estat i se senten “muy
españoles y mucho españoles” com va definir-los en Mariano Rajoy.
Si es pregunta a qualsevol d'una altra regió si la seva regió és una nació, de ben segur
que la totalitat tret d'Euskadi dirien que no,
que la seva nació es Espanya.
A on rau la raó de l’Estat Espanyol per no
voler entrar en un diàleg obert, de tu a tu i
sense ratlles vermelles amb els representants dels catalans que representen aquest
80% reconegut que defensen el dret a la
autodeterminació; al meu entendre la raó
fonamental rau en els diferents Decrets de

La millor manera de saber quants
catalans volen seguir a Espanya i
quants volen un nou Estat Català
és amb un referèndum

Nova Planta que a partir del 1716 i per “justo
derecho de conquista” van abolir els drets i
normes que existien en el Principat de Catalunya i que havien regit des de segles abans.
O sigui som una nació conquerida per les
armes i sotmesa a la voluntat de les monarquies absolutistes borbòniques i de les dues
dictadures que han existit a l’Estat Espanyol.
És evident que hi ha gent que viu a Catalunya que se sent espanyola i la seva pertinença a Catalunya l'entén com una situació d’ubicació geogràfica i res més, o sigui
són espanyols que viuen en una de les 50
províncies espanyoles enclavada en la regió
o autonomia catalana i, fins i tot, es poden
arribar a sentir catalans, però primer espanyols per sentiment i convicció.
La millor manera de saber quants catalans
volen seguir identificant-se amb aquests i
quants volen constituir un nou Estat Català
separat de l’Estat Espanyol en forma de república, és amb un referèndum, que també
podria preguntar les diferents maneres de
tenir un lligam polític amb l’Estat Espanyol.
Som-hi doncs. Estat Espanyol sigues raonable i valent i si s’ha de fer un afegitó a la
Constitución Española, com ja es va fer per
rescatar als bancs endavant. Som-hi!

sommartorelles.cat
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La miranda

JOAN SANJUAN I

ESQUIROL
Historiador

MARTORELLES, 50 ANYS DE VERTIGEN

M

artorelles entra en el segle
XX amb empenta. Una de les
principals línies del ferrocarril
frega el seu terme municipal.
El 1921 el pont de formigó sobre el Besòs
permet travessar de Martorelles a Mollet
sense necessitat de passar el riu en barca o
a gual. Una nova carretera enllaçarà aquest
pont amb el nucli de Martorelles de Baix.
Per la mateix època es construirà la carretera de Sant Adrià del Besòs a la Roca del
Vallès. El 1925 Martorelles comptarà amb
el primer autobús, que no arribarà fins a la
part alta del poble per manca d'una carretera en condicions.
La millora d'infraestructures afavorirà l'explotació de les pedreres (Can Girona i Can
Guillemí) i la industrialització de la zona a
partir del metall (Rabassa) i el tèxtil (Filatures Marta), que culminarà els anys 60 amb la
construcció del polígon de Can Roca.
Un memorial de greuges dels habitants
de la part alta del poble acaba el 1927 amb
la segregació de territori històric de Martorelles en dos municipis: el municipi de la
part baixa mantindrà el nom de Martorelles
i el de la part alta passarà a dir-se Santa Maria de Martorelles.

La construcció del polígon industrial en els
terrenys agrícoles de les finques de Carrencà i Can Fenosa, on hi treballaven 80 famílies
d'arrendadors, provoca un canvi de vida
brutal en el poble. Sortosament, si el camp no
donava per viure la indústria creixia.
Neix una generació d'industrials locals:
Singla, Manaut, Pous, Rabassa, i una munió
de tallers auxiliars, molt lligats al món de
la moto i de la construcció: Benseny, Minguet, Sarvicé, Insersa, entre molts d'altres.
En 50 anys, Martorelles quadruplica la seva
població. La cultura popular agafa una gran
empenta amb el Ball de Gitanes i el cant
coral. El 1903 es funda a Martorelles de
Dalt la Societat Coral La Fló i el 1907 neix
a Martorelles de Baix l'Escola Orfeònica de
Martorelles.
Si a tot això hi sumem la Guerra Civil del
1936, Martorelles va viure anys de vertigen durant, aproximadament, la primera
meitat del segle passat. Segurament un
esforç personal i col·lectiu ingent que difícilment es podria haver donat sense unes
circumstàncies determinades. Hi ho deixem aquí. Després vindrà una crisi industrial fortíssima i una entrada al segle XXI en
condicions ben diferents.
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Subcampionat d'Espanya per al Karate Montornès

Yago Domínguez es lesiona

La Federació Catalana va comptar amb fins a sis karatekes del
Montornès en el 41è Campionat d'Espanya de Karate entre benjamí
i juvenil, celebrat a Albacete. Isaac López, Ossama Karach, Marta
Borrego, Mara Hernández, Judith Anguera i Leire Martínez hi van
competir, amb una medalla de plata per Anguera, en Kata Infantil.

El pilot molletà Yago Domínguez va disputar
la tercera carrera corresponent al Campionat
d'Espanya de Motocròs, on va quedar 16è.
Domínguez va patir una lesió a la mà esquerra i
és dubte per a la pròxima cursa del 5 de maig.

ATLETISME LA COMPETICIÓ VA AUGMENTAR EN PARTICIPACIÓ RESPECTE A L'EDICIÓ ANTERIOR

ALPINISME VAN TRIGAR GAIREBÉ DEU HORES EN ARRIBAR

Triomf del CA Montornès a la
Cursa Popular de la Llagosta

L'expedició inclusiva ja és
a Namche, a 3.440 metres
sergi mingote

El corredor Miquel Corbera va guanyar en els 10 quilòmetres,
mentre que Eloi Cabezas va fer el mateix a la prova dels 5 km
marc garcia

LA LLAGOSTA / MONTORNÈS. Diu-

menge es va celebrar la 32a Cursa Popular Els 10 de la Llagosta,
un esdeveniment organitzat per
l’Ajuntament i en el qual, enguany,
el Club Atletisme Montornès va
ser el gran triomfador. L’atleta del
club montornesenc Miquel Corbera es va penjar la medalla d’or
en els 10 quilòmetres, amb un
temps de 32’05’’. A la cursa dels
5 quilòmetres, un altre atleta del
CA Montornès, Eloi Cabezas –que
ja havia guanyat la prova de la 6K
de la Mitja Montornès–, també va
pujar al lloc més alt del podi, amb
una marca de 15’44’’.

Sonia Gallego, primera dona

Pel que fa a la categoria femenina,
als 10 km, la primera corredora a
creuar la línia de meta va ser Sonia Gallego, de La Sansi, amb un
cronòmetre de 40’08’’. I Ainhoa
Roldán, del Club Atlètic Castellar,
va ser qui, amb 20’40’’, va travessar en primera posició la línia
d’arribada en els 5 km.
Per completar els podis, Juan
Pedro Mora, del I Run Leiva, i
Óscar Rodríguez, del CE Mossos
d’Esquadra, van ser segon i tercer,

ASSOLINT OBJECTIUS Imatge de l'expedició durant el trekking de l'Everest
ELS ATLETES DEL CA MONTORNÈS Van ser els protagonistes de la jornada
respectivament, a la cursa dels 10
quilòmetres. I en el podi femení,
Eva Pupim i Florence Thiefin van
acompanyar Sonia Gallego.
A la cursa dels 5 km, Álex
Muñoz i Esteve Olivé es van penjar la medalla de plata i la medalla de bronze, respectivament. I
en categoria femenina, Marta de
Juan i Montserrat Garceso van ser
segona i tercera, respectivament,
per completar el podi per darrere
d’Ainhoa Roldán. nil artiaga

460 corredors

MÉS PARTICIPACIÓ
QUE A L'ANY PASSAT
En total, van ser 460 atletes els que
van participar en l’edició d’enguany
de la Cursa Popular de la Llagosta. Això
suposa un augment de 70 atletes més
respecte a l’edició de l’any passat.

PARETS. L’expedició inclusiva diri-

gida per l’alpinista de Parets Sergi
Mingote va arribar a la ciutat de
Namche, situada a 3.440 metres
d’altitud, a la regió de Khumbu;
en el recorregut corresponent
al trekking de l’Everest. Tal com
explica Mingote, l’equip va tardar
gairebé deu hores per arribar a
aquesta ciutat, amb sortida des
de Phakding, travessant camins
plens d’obstacles i forts pendents.
L'alpinista paretà destaca la capacitat dels nois, ja que estan "trencant tota mena de barreres i

prejudicis sobre ells".
L’expedició va arribar dijous 11
d’abril a Katmandú, la capital del
país. El primer dia van caminar
pel barri comercial de la ciutat,
Thamel; i divendres van visitar el
lloc més sagrat del Nepal: el temple budista de Boudhanath.
L'endemà van visitar Manthali,
i des de l’aeroport d’aquesta localitat van volar fins a Lukla, des
d’on van iniciar el trekking fins
a Phakding. El vol es va haver de
cancel·lar inicialment per problemes amb la boira.
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FUTBOL | Segona Catalana DESPRÉS DE SETMANA SANTA JUGARÀ EL DERBI AMB LA MOLLETENSE

ALEXIS GARCÍA ES PERDRÀ EL QUE QUEDA DE TEMPORADA

El Mollet UE ja se situa a la
zona de promoció d'ascens

El Parets treu 1 punt en un
derbi calent a les Franqueses
marc garcia

UD MOLLETENSE - CF MOLLET UE
Dissabte, 27 17.30 h Zona Sud

MOLLET. El CF Mollet UE va con-

querir la segona plaça del grup 2
de Segona Catalana, en imposar-se
per 3-0 al filial de l'Europa diumenge al municipal Germans Gonzalvo, en el partit corresponent a
la 29a jornada de la lliga. D'aquesta manera, els homes de Jordi Gallardo ocupen zona de promoció
d'ascens, amb 59 punts, en prendre-li la plaça al CCD Turó de la
Peira –que va empatar a 1 contra
la Unificación Llefià–.
I és que han calgut molt bons resultats dels molletans per superar
el conjunt barceloní a la classificació –encadenen quatre victòries
consecutives–, una fita que semblava difícil fa poques jornades.
Ara, només en queden quatre

TRES PUNTS El CF Mollet UE va superar l'Europa B al Germans Gonzalvo
perquè intentin mantenir el segon
lloc o lluitar pel lideratge, que ara
mateix els queda a sis punts.
Contra l'Europa B, precisament
el millor equip de la segona volta
juntament amb el Mollet UE, els
rojos van fer la feina a la segona
part. La primera va ser més disputada i equilibrada, amb ocasions

per part dels dos conjunts i amb
els dos equips disposats a sumar
els tres punts. A la segona meitat
arribarien els gols: David García
firmaria el seu doblet particular
amb dues dianes, al 53 i al 56. Posteriorment, al minut 67, Martí García sentenciaria amb el 3 a 0.

El derbi molletà, el pròxim partit
Després d'aquesta jornada, la
competició s'atura amb motiu de
la Setmana Santa. No serà fins al
dissabte 27 d'abril quan els rojos
tornaran a jugar, i no serà un partit qualsevol, serà el derbi molletà contra la UD Molletense, a les
17.30 h al municipal Zona Sud.

Miguel López, nou fitxatge

El Mollet UE ha incorporat al primer equip el lateral dret Miguel
López, procedent del CD Masnou
(equip també de Segona Catalana), per afrontar el que queda de
temporada. López té experiència
també en equips com la Fundació
Esportiva Grama i el Rubí. n.a.

PARETS. El CF Parets va empatar a

1 dissabte, a casa, en el derbi vallesà de la Segona Catalana contra
el CF Les Franqueses, en el partit
corresponent a la 29a jornada. Va
ser un partit força intens, amb algunes picabaralles pròpies d'un
derbi, i una expulsió per banda.
A més, als paretans els hi van
anul·lar un gol per un fora de joc
que consideraven inexistent; i un
jugador important per l'equip,
Alexis García, es va lesionar i es
perdrà el que queda de lliga.
El Parets va dur la iniciativa del
joc a la primera meitat, va crear
més ocasions i no va deixar sortir
al conjunt local per buscar la porteria contrària. El conjunt paretà
va estrenar l'electrònic del municipal de Corró d'Avall amb el 0-1 al
minut 13, obra de Ferres.
A la segona meitat, el partit va
ser més equilibrat pel que fa al
domini del joc, però va augmentar en intensitat i hi va haver dues
expulsions, una per cada equip.
El primer jugador expulsat va ser
David Esteban, del Parets CF, al
minut 64. Tot seguit, el conjunt
franquesí va fer l'empat a 1, al 66,

resultat amb el qual s'arribaria al
final del partit. Per part del CF Les
Franqueses, Carlos Julián va ser el
futbolista expulsat per una doble
targeta groga.
Al final de l'encontre, l'entrenador del CF Parets, David Parra,
assegurava que "a la primera
part ens mereixíem haver sentenciat el partit, ja que no els
deixàvem sortir de l'àrea. Hem
sorprès el rival amb una pressió molt alta". "A la segona part,
crec que ens marca la vermella
directa de David Esteban, ja que
tot seguit ens fan el gol. I també ens marca la lesió d'Alexis a
la primera part. Li han trencat
el peu i no han xiulat ni falta",
concloïa. Respecte als objectius
de l'equip, Parra explicava: "L'objectiu és anar partit a partit i ja
veurem a on acabem. Pujar a
Primera Catalana és molt difícil, ja que hi ha molts equips i
està tot obert", finalitzava. De fet,
si l'equip ho aconseguís, seria la
primera vegada a la història.
Diumenge 28 d'abril a les 12 h,
el Parets rebrà la Sabadellenca,
12è classificat. nil artiaga

LA MOLLETENSE ARRIBARÀ SETENA AL DERBI LOCAL

Valuós empat a casa del líder
MOLLET. La UD Molletense va rascar un valuós empat del camp
del líder, el CE Mataró (1-1). Els
homes d'Antonio Filgaira es van
avançar en el marcador en el minut 34 de la primera part, amb un
gol de Pau Sepúlveda. Els blanc-iblaus van aguantar el resultat fins
a l'últim quart d'hora de partit,
quan van encaixar el definitiu em-

pat, obra d'Oriol Martínez.
Els molletans arriben a l'aturada de la competició escalant fins
a la setena plaça, empatats a 42
punts amb el CE Premià, que es
sisè per la diferència de gols. La
UD, d'aquesta manera, també arribarà amb bones sensacions al derbi molletà que jugarà com a local
el proper 27 d'abril.
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POLIESPORTIU EL PROGRAMA INCLOU LES BITLLES CATALANES

FUTBOL SALA ÉS L'EQUIP MÉS GOLEJADOR DE LA LLIGA

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Deu activitats per la Setmana La Concòrdia apallissa el
Vallirana i manté el lideratge
Esportiva de Martorelles
MARTORELLES. Del 29 d’abril al 5
de maig Martorelles celebrarà la
Setmana Esportiva amb una desena d’activitats diferents dirigides
a totes les edats.
El programa d’activitats començarà el dilluns 29 d’abril amb
una de les novetats d’enguany: el
Campionat de bitlles catalanes, a
les 16.30h al parc de Can Sunyer.
Les bitlles catalanes són un esport
tradicional català consistent en
llançar uns bitllots –bitlles petites– contra unes bitlles situades a
una determinada distància a fi de
tombar-les. El mateix dilluns a la
tarda, es disputarà un quadrangular de futbol base al camp de
futbol municipal (18.30h), organitzat pel Club Futbol Martorelles.
D'altra banda, el dimarts 30
d’abril el programa començarà
amb l’exhibició de gimnàstica de
la gent gran a càrrec de la monitora Puri Ramírez a la pista del pa-

velló (18h). El mateix espai acollirà una exhibició d'aeròbic i zumba
per a dones (18.30h).
El dimecres 1 de maig hi haurà
campionat de futbol 3x3 en categories escola, prebenjamí, benjamí i aleví al pavelló (9 h). I a la
tarda, arribarà el torn del bàsquet
3x3 en categoria premini, mini, infantil, cadet, júnior, sots21 i sènior, organitzat per la Unió Esportiva Bàsquet Martorelles (16.30h).
D'altra banda, el dijous 2 de
maig se celebrarà el Dia de la raqueta amb la possibilitat de practicar el pickleball, el tennis taula o
el bàdminton a la pista del pavelló
municipal (16.30h). El divendres
3 a les 17h, hi haurà un campionat
de petanca al parc de Can Sunyer.
I, per últim, el cap de setmana
es farà l’exhibició de karate a càrrec del Gimnàs Dinàmic (dissabte
a les 9 h); i, diumenge, la Caminada Popular, també a les 9 h.

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia

marxarà de vacances aquesta Setmana Santa com a líder de la Segona Divisió Nacional Femenina,
després de golejar amb contundència el Vallirana, en un partit on
es van veure fins a 11 gols (9-2).
Les noies de Dani Mosteiro van arrasar el seu rival amb quatre gols
de Villa, dos de Sonia i un d’Alba,
un de Paula i un d’Iris.

Amb aquest resultat, les llagostenques sumen 61 punts, 2 més
que el Xaloc Alacant i 5 més que
el Mecanoviga Eixample. A més, la
Concòrdia es converteix en l'equip
màxim golejador de la lliga i el que
menys gols ha encaixat.
Després de Setmana Santa,
s'enfrontaran al FS Castelldefels,
equip que actualment ocupa la
cinquena plaça de la taula.

Divisió d'Honor Catalana SÓN SISENS AMB 34 PUNTS
marc garcia

MOLLET. L'equip sènior masculí del
Mollet Hoquei Club va perdre a la
pista del CH Caldes, per 4 a 2, en
el partit corresponent a la 27a jornada del grup A de Segona Catalana. A falta de tres jornades perquè

acabi la competició, els molletans
són sisens amb 44 punts; i la zona
de promoció d'ascens queda a 13
punts, de manera que ja no podran lluitar per pujar. Dissabte 4
de maig jugaran a Vilassar.

MONTMELÓ. Fins a 13 podis va

aconseguir la Montmeló Associació de Rítmica (MAR) a la final
de la lliga comarcal de gimnàstica
rítmica, disputada el diumenge al
pavelló poliesportiu municipal de
Montmeló, en una jornada on 250
gimnastes van competir entre un
total de quatre clubs. A més, l’entitat montmelonina es va classificar per a la fase territorial, –en la
modalitat de pilota, (Cadet B); en
mans lliures (infantil B) i en duet
aleví 1–; una fase que es disputarà
el mes de maig, tot i que les dates
encara no se saben. "Les nenes
treballen molt. Al final, no són
tan importants els podis, sinó el
fet de superar-se dia rere dia",
assegura la presidenta de la MAR,
Esther Rodríguez.

HANDBOL | Tercera Catalana

HOQUEI PATINS L'EQUIP PERD A LA PISTA DEL CH CALDES

El Mollet A s'assegura la
permanència a Segona Catalana

La Montmeló
Associació de
Rítmica accedeix
a la fase territorial

El FS Parets goleja el quart classificat
El FS Parets va derrotar el Caldes –quart classificat– per 6 gols a 1, en el
partit corresponent a la 22a jornada de la Divisió d'Honor, una competició
que també s'atura per Setmana Santa. Els visitants es van avançar al minut
5, però els paretans van remuntar tot seguit i van passar per sobre el
Caldes amb molta superioritat. El Parets ara mateix és sisè amb 34 punts.

El Can Calet segueix sense triomfs
SANT FOST. El Barri Can Calet FS
no guanya un partit de lliga des
de la jornada 17. En l'últim partit
va empatar a 3 contra el Pineda
de Mar. Els de Sant Fost van fer el

que semblava el gol del triomf a
dos minuts pel final (3-2), però els
visitants van empatar just al final.
El Can Calet se situa només tres
punts per sobre del descens.

L'HC Vallag puja
a Segona Catalana
LA LLAGOSTA. L'Handbol Club Va-

llag va certificar l'ascens a Segona
Catalana a falta de dues jornades
perquè acabi la lliga, gràcies a la
victòria a la pista del Vilanova i la
Geltrú per 20 a 27. Els llagostencs
van marxar perdent 13-12 a la
mitja part, però van aconseguir
remuntar a la segona meitat.
Amb aquest resultat, el Vallag
se situa en segona posició del
grup A de Tercera Catalana, amb
35 punts i aconsegueix l'ascens
de forma matemàtica, ja que pugen els tres primers classificats.

dj, 18 abril 2019

29

30

ESPORTS

www.solaristas.es / .com / .solar

Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables
Solar tèrmica i Solar fotovoltaica

AUTOCONSUM
Aerotèrmia ACS

(Aigua Calenta Sanitària)

Calefacció
Refrigeració
Terra radiant i
emissors de fred i calor
Gestor de consums
Bateries de liti

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es
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BÀSQUET L'EQUIP DEPENIA DELS RESULTATS DEL SANT ADRIÀ

HI VAN PARTICIPAR 24 EQUIPS

El Recanvis no jugarà la
fase d'ascens a LEB plata

Èxit del torneig
3x3 Premini i
Mini de l'Escola
Sant Gervasi

MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mollet no jugarà la fase d’ascens a la
lliga LEB Plata tot i haver guanyat
dissabte a la pista de l’Alfindén CB
amb 20 punts de diferència (57 a
77), en el partit de la penúltima
jornada de la lliga EBA.
Els homes de Josep Maria Marsà
estaven obligats a guanyar els dos
partits que quedaven de la competició regular per intentar aconseguir la segona plaça que els hagués
classificat per a la fase d’ascens.
Però l’altra condició era que, el segon classificat, el Sant Adrià, perdés els dos últims encontres; i ja va
guanyar el primer: 83 a 66 contra
l’Arenys. Per tant, a falta d’una jornada per al final de la lliga EBA, el
CB Mollet ja no podrà ser segon,
perquè té un balanç de 18 victòries
i 7 derrotes; i, el Sant Adrià, 19 victòries, 6 derrotes i l’average gua-

nyat amb els molletans. Per la seva
banda, el líder, el Pardinyes, ja es
va classificar en guanyar al pavelló
Plana Lledó en la jornada anterior
(65-82).
Contra l’Alfindén, els de Josep
Maria Marsà van començar perdent el primer parcial: 24-22. Tot
i això, els molletans van remuntar
al segon període, i al descans es va
arribar amb un marcador ajustat
de 36 a 38. Posteriorment, els visitants van passar per sobre el seu
rival i van encarrilar el matx amb
superioritat: al final del tercer
quart, el resultat era de 44 a 60. A
l’últim parcial, el Recanvis segellaria la victòria amb el definitiu 5777; un triomf, però, que resultaria
ser intranscendent. El CB Mollet
finalitzarà la temporada a casa, el
dissabte 27 d’abril a les 19 h, contra el Sant Josep. nil artiaga

MOLLET. El passat dissabte 13
d'abril l'Escola Sant Gervasi va
organitzar la primera edició del
torneig 3x3 de bàsquet per a les
categories Premini i Mini. En total
hi van participar 24 equips, entre
masculins femenins i mixtes; el
que va equivaler a un nombre de
100 jugadors aproximadament.
Els partits es van jugar al pavelló blau de l’escola Sant Gervasi i
els equips podien estar formats
de fins a quatre jugadors. Des del
club, asseguren que donat l'èxit de
l'edició d'enguany, es farà un altre
torneig l'any que ve i no es descarta fer una altra trobada semblant
destinada a les altres categories
com: preinfantil, infantil i cadet.

Primera Catalana LES MOLLETANES SUMEN LA SETENA VICTÒRIA DE LA TEMPORADA
marc garcia

El Sant Gervasi
femení surt del
descens directe
MOLLET. El sènior femení de

l'Escola Sant Gervasi va sortir
de la zona de descens directe en
superar el Marquès CB Lleida (6755); i ara se situa en promoció de
descens. Aquesta és la setena victòria de les molletanes en tota la
temporada, després d'encadenar
dues derrotes consecutives. Actualment ocupen la 13a posició
del grup 1 de Primera Catalana.
Diumenge 28 d'abril a les 18 h
visitaran la pista del Lluïsos de
Gràcia, vuitè classificat.

ONA FUENTES La jugadora del Sant Gervasi encara cistella
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CULTURA

Torna la música antiga a Martorelles

Homenatge a Castaño

Aquest diumenge Martorelles tornarà a ser escenari d'un concert de música
clàssica emmarcat dins la 1a temporada de Música Antiga de Martorelles a
càrrec de l'Orquestra Barroca de Barcelona. Serà gràcies a la veu d'Oriol Rosés,
contratenor, i la direcció de Gilles Colliard –també violí–, que el municipi
podrà escoltar les àries de Händel de 12 a 14 h al Celler de Carrencà.

Sant Fost realitzarà un homenatge al
polifacètic artista pictòric nascut a
Extremadura però resident al municipi
Pedro Castaño el dijous vinent a les
19 h a l'Auditori de l'Ateneu.

TRADICIONAL MARCEL COMAS VA DUR A TERME EL PREGÓ DE SETMANA SANTA I VA ANUNCIAR LA NOVA ABANDERADA D'HONOR, CARME GRANÉ SÁNCHEZ

La Processó del Silenci de Martorelles tindrà
dones armades per primer cop a la història
Aj. Constantí

Marc garcia

ABANDERADA D'HONOR Josep Juan Costa va passar el relleu a Carme Grané
MARTORELLES. Tot preparat per
l'acte central de la Setmana Santa
de Martorelles a càrrec de la Confraria La Santa Espina, Armats i
Vestes del municipi baixvallesà. Es
tracta de la Processó del Silenci.
El passat divendres va tenir lloc
al celler de Carrencà el pregó de
Setmana Santa a càrrec de Marcel
Comas, director de la Biblioteca

Montserrat Roig. Així mateix, Comas va donar a conèixer l'abanderada d'aquest any que serà Carme
Grané Sánchez, persona molt vinculada a l'entitat tradicional i que
agafa el relleu de mans de Josep
Juan Costa, president de la Confraria i anterior abanderat.
La Processó del Silenci es farà
aquest dijous a partir de les 21 h

Diumenge de palmes a Montornès

A CONSTANTÍ Els Armats i Armades de Martorelles amb l'alcalde, Marc Candela
i sortirà des de la Capella de Sant
Domènech de Carrencà. L'acte
anirà de Carrencà, i seguirà per
l'avinguda d'en Piera, el carrer de
la Primavera, el carrer d'Horta i el
carrer del Rec.

Els armats es feminitzen

Per primera vegada a la seva
història, la Processó del Silenci

comptarà amb armats i armades.
La confraria martorellenca va
participar com a colla convidada
en la 23a Trobada d'Armats de
les Comarques de Tarragona a
Constantí el passat 7 d'abril i va
ser aleshores quan van donar-se a
conèixer les armades de Martorelles. Feia 21 anys que la colla nascuda l'any 1983 no participava en

aquesta trobada.
Segons va assegurar Montserrat Pugés, membre de la junta de
l'entitat, no és estrany que hi hagi
colles d'armats amb presència
de dones. Tot i això, per a Pugés
continua éssent quelcom relativament nou i per això no deixa de
sorprendre la presència femenina
a les colles d'armats.

FESTIVAL EL CICLE DE QUATRE RECITALS HA TINGUT UN COST DE 12.100 EUROS

El PopFost fa bona entrada amb Urrutia
però punxa en els tres primers concerts
víctor león

SANT FOST. El festival PopFost va

L'exterior de la Parròquia de Sant Sadurní de Montornès va ser l'indret en
el qual es va celebrar, com en altres municipis del Baix Vallès, la tradicional
benedicció de palmes i palmons de Setmana Santa. A l'acte es van congregar
més d'un centenar de persones que van rebre la benedicció de Diumenge de
Rams de mans de mossèn Oriol Gil.

tancar les portes amb un sabor
agredolç. Aquest cicle de quatre
concerts de folk i pop intimista que
prometia convertir-se en un referent a la comarca no va acomplir
amb les expectatives. Segons va explicar l'equip de govern en el passat
ple de Sant Fost a pregunta d'ERC,
l'entrada dels tres primers concerts
va ser fluixa. Es refereixen als espectacles de Rubén Pozo, exmembre de Pereza i Lichi, poeta i veu de
la Cabra Mecánica, Big Dani Pérez i
Bikimel.
D'altra banda, l'últim dels concerts, el de Jaime Urrutia va tenir
una millor entrada. Tanmateix,

EL MAESTRO Jaime Urrutia va actuar en l'últim concert del festival
Montserrat Sanmartí no va donar
xifres exactes de públic i va afegir
que tampoc podia donar el número
dels ingressos perquè d'això "s'en-

carreguen els promotors del festival". En canvi sí que va fer públic
el cost que ha tingut per al municipi:
12.100 euros els quatre concerts.
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DIADA LA DEIXALLERIA LLAGOSTENCA TORNA A PARTICIPAR EN AQUESTA CITA CULTURAL

LES PARADES DE SANT JORDI ESTARAN A L'AVINGUDA PIERA

Tot a punt a la Llagosta La Martorelles
pel dia del llibre i la rosa més literària fa un
arxiu

LA DIADA MÉS LECTORA Els llibres, les roses i les activitats ompliran la plaça d'Antoni Baqué com l'any passat
LA LLAGOSTA. Sant Jordi ve aquest
any carregat d'activitats, paradetes, roses i llibres.
La plaça d'Antoni Baqué serà el
punt neuràlgic de la diada amb tot
un seguit d'actes organitzats per
la Biblioteca de la Llagosta que començaran a partir de les 15.30 h
amb una fira de revistes. A les 18
h, Puri Ortega realitzarà l'Hora del
Conte especial de Sant Jordi i a les
18.30 h, es durà a terme l'entrega
de premis del Concurs de punts de
llibre de Sant Jordi.
Les activitats seguiran a les
18.45 h amb la lectura de poemes,
a càrrec dels integrants del Taller

de poesia de la Biblioteca.
A la plaça d'Antoni Baqué també
hi participaran nombroses entitats com l'AMPA de l'Escola Gilpe,
Aspayfacos, la Llagosta Club de
Ball, el Club Bàsquet la Llagosta,
el Club BTT Bikers la Llagosta, els
Animalets, la Resistència Literària
i el Trikijocs.

les persones usuàries d'aquest
servei poden trobar llibres usats
en bon estat.
Aquesta iniciativa del Consorci
de Residus del Vallès Oriental ja
ha aconseguit recuperar prop de
34.000 exemplars en nou anys.
Això ha permès evitar l'emissió a
l'atmosfera de 5.430 kg de CO2.

Sant Jordi amb la deixalleria

Contes i música en família

Ja els dies previs i posteriors a la
cita, de divendres a dimecres, la
deixalleria del municipi se sumarà
a la diada amb el Deixallibres, una
proposta que vol allargar la vida
útil dels llibres i mitjançant la qual

Sant Jordi seguirà el dissabte 27
d'abril a la Biblioteca amb una
proposta per als infants menors
de 5 anys. Un Conte al Sac explicarà la història musicada Contes per
a la princesa, Sant Jordi i el Drac. i

homenatge a Brossa
MARTORELLES. L'avinguda d'en
Piera acollirà per Sant Jordi tot el
programa d'activitats organitzat
per l'Ajuntament i per la Biblioteca Montserrat Roig. Les parades
de roses i llibres i jocs gegants per
als més petits seran els majors reclams. Les activitats començaran
a les 15.15 h amb l'arribada de
l'alumnat de les escoles martorellenques a l'avinguda d'en Piera.
Allà podran gaudir a les 15.30 h
d'un espectacle per a alumnes
d'Educació infantil i d'un per a
alumnes d'educació primària a les
16.00 h. A les 17 h es durà a terme una lectura de contes a càrrec
dels participants al programa LEXCIT de trenta minuts. Seguirà un
espectacle de màgia itinerant amb
Pau Segalés (17.30 h). A les 18.30
h es realitzarà una JAM de Poesia,
a càrrec de l'Escola de Poesia de
Martorelles, i a les 19 h una lectura amb escriptores locals a càrrec
de la Biblioteca Montserrat Roig.
Mitja hora més tard serà el torn
per la Joventut Sardanista què
tancarà la diada amb una sardana
de germanor.
Dos dies després encara amb
l'esperit de Sant Jordi, la Biblioteca Montserrat Roig organitzarà
tota una tarda dedicada al centenari del naixement de l'escriptor

Joan Brossa. Sota el títol de Tarda
Ambrossada, a les 15.15 h, Sara Sareta realitzarà una Hora del conte
per als alumnes de P4 i P5 de les
escoles Simeó Rabasa i Les Pruneres, amb contes, però també amb
endevinalles, embarbussaments i
cançons. A les 17.30 h serà el torn
per les retro-projeccions de Brossa i a les 18.30 h per a la poesia
teatralitzada, ballada i musicada a
càrrec de Pepa Lavilla i de l'escola
de poesia de Martorelles. Segons
expliquen des de l'organització,
aquesta darrera proposta, és una
"performance a ritme de tango
amb el monòleg de la Mona Miquela, extreta de l'obra de teatre Rapsòdia de Music-hall que
combina el text poètic, el ball i
l'acció teatral".
El mateix dijous la gent gran
de Martorelles podrà gaudir de
la seva diada particular al Celler
de Can Roda amb un berenar i un
gran ball en directe per 8 euros.

Concurs narratiu a Santa Maria

D'altra banda, diumenge (11 h),
es durà a terme a la sala de sessions de l'Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles l'acte de
lliurament de premis de la quarta edició del Concurs de narrativa
curta Font de la teula. i
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Una selecció de llibres de casa

Les recomanacions literàries per un Sant Jordi 100 per 100 baixvallesà
Segurament entre les mans de moltes de les persones que decideixin comprar un llibre aquest Sant Jordi hi acabarà l'últim best-seller d'intriga o la novel·la romàntica de moda. Amb tot, potser toca

canviar per aquesta diada i comprar alguna de les següents recomanacions: llibres de casa, d'autors del Baix Vallès que han publicat durant el darrer any.

IL·LUSTRACIÓ

BIOGRAFIA

EDUCACIÓ

NOVEL·LA

PENSAMENT

MICRORELATS

SANDRA DE LA CRUZ

IVAN ALLUÉ

MARTA BUTJOSA

ALEXANDRE PLAZA

CHELO MORILLO

QUIN VALIENTE

Experiències de la molletana
viatjant pel Japó on investiga
paraules sense traducció
de la llengua nipona.

L'escriptor i periodista
martorellenc repassa els més
de 30 anys de la banda de
heavy metal, Kutulu.

Aquesta professora de
l'Institut de Montmeló explica
com educar des de la llibertat
interior als infants.

Una trama en la qual tots els
volcans del món han entrat
en erupció, cobrint el cel
de núvols de cendra.

L'autora de Montmeló explica
com el concepte de 'marca de
ciutat' és indispensable
en el món del segle XXI.

Recull il·lustrat de tot un
seguit de microrelats escrits
en els darrers anys per l'autor
montornesenc.

NOVEL·LA

HISTÒRIA

NOVEL·LA

CONTES

AUTOAJUDA

POESIA

JUDIT LÓPEZ FONT

XAVIER PÉREZ GÓMEZ

JOSÉ RAMÓN VERA

ANDRÉS HERNÁNDEZ

QUINI HOLANDA

MERCEDES REJAS

Un text per als que encara
creuen en les casualitats i per
als que continuen avançant
encara que ensopeguin.

Obra que gira entorn de
l'única cartoixa de Catalunya
que encara conserva una
comunitat de monjos.

Llibre de l'autor llagostenc
que narra un futur en el qual
per equilibrar la població
s'envia als ancians a Sibèria.

Relats de l'escriptor de la
Llagosta que plantegen
situacions límit. Fins on
arribaries per algú estimat?

Llibre que vol ser un cant a la
llibertat i una guia per a
persones que pateixen
situacions difícils de superar

Poemari que també inclou
cançons i relats breus on
s'aprecia el petit món interior
de l'escriptora llagostenca.

Ed. Bridge

Atlantis Ediciones

Amazon

Pagès editors

Boira Editorial

Atlantis Ediciones

Seleer

Amazon

Profit Editorial

Círculo Rojo

Círculo Rojo

Amazon
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ÀLBUM FOTOGRÀFIC IMATGES D'ALGUNS DELS ESPECTACLES QUE ES VAN DUR A TERME DURANT L'ÚLTIMA MITMO, QUE VA REUNIR UN TOTAL DE 35.000 PERSONES

Mollet viu la festa dels titelles
La Mostra Internacional de Titelles de Mollet organitzada per
Galiot Teatre i l'Ajuntament, va ser
un èxit un any més. Aquesta cita
ineludible del calendari cultural
de la capital baixvallesana que ja
ha complert 13 edicions va reunir
35.000 persones. No en va, es van
exhaurir totes les entrades, i dissabte a la tarda i diumenge al matí
van ser els moments de màxima
assistència. "Una dada que parla
de l'acceptació que té la MITMO
és la procedència dels visitants
d'altres poblacions d'arreu de
Catalunya que durant el cap de
setmana van visitar Mollet per
poder assistir als espectacles",

assenyala l'Ajuntament.
Es van dur a terme més de 60 representacions a càrrec d'una vintena de companyies vingudes de
països d'arreu del món. Algunes de
les més destacades van ser la cercavila de les companyies Hathi (2)
i les Jirafes (3) que va concloure en
una plaça Prat de la Riba plena de
gom a gom (1). També es van poder veure espectacles més íntims
com Vida (4), de Javier Aranda, i
obres més clàssiques com els Títeres de Cachiporra, de Teatre Arbolé
(5) o El Carruaje de los sueños de
Andersen (7), de Ángeles de Trapo,
i Què bèstia, de Titelles Naip (6).

1

fotos: MArc garcia i titelles naip

4

5

EL TEMPS
divendres 19

dissabte 20

diumenge 21

6

per

Felip Comas

Vent de llevant, que generarà un cel força tapat.
L’absència de sol i el vent
provocaran un dia rúfol i
desagradable.

Continuarà bufant aquest
vent de llevant, amb cel
totalment tapat i sensació de fred. No s’esperen
però pluges.

El vent girarà a gregal,
però no impedirà que el
cel continuï tapat tot el
dia, i potser que a darrera
hora hi hagi algun ruixat.

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.

DIJOUS, 11

19˚C

8˚C

16˚C

-

27 km/h SE

DIVENDRES, 12

18˚C

10˚C

15˚C

-

31 km/h SSE

DISSABTE, 13

20˚C

7˚C

16˚C

-

31 km/h SSE

DIUMENGE, 14

18˚C

7˚C

16˚C

-

26 km/h SE

DILLUNS, 15

16˚C

8˚C

15˚C

0,2

23 km/h SSE

DIMARTS, 16

18˚C

9˚C

15˚C

-

24 km/h SSE

-

-

-

-

DIMECRES, 17

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

-
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SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

Pizza Delicatessen

Amb vedella picada, formatge blau
i crema de llet
Per a totes aquelles persones que
s’atreveixen amb pizzes amb personalitat i fusió de gustos, aquí
teniu la PIZZA DELICATESSEN!
Sobre una base de tomàquet s’hi
troba una gustosa i cuita vedella
picada que va acompanyada del
gust explosiu del formatge blau
i la crema de llet. I tot això, amb
una capa de formatge emmental

que aconseguirà que gaudeixis
d’aquesta combinació de gustos
tan equilibrada. Per fer que el
sopar sigui encara més rodó, tria
un bon vi a la mateixa pizzeria.
La Tomate Magique també ofereix pizzes sense gluten per a persones celíaques. Ningú té excusa
per no tastar les pizzes artesanes
d'aquesta pizzeria molletana!

te

MENÚ DIARIO
Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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