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BAIX VALLÈS. Aquest dijous, el Go-
vern de la Generalitat activava 
la fase d'Emergència 1 del Pla de 
Protecció Civil de Catalunya (PRO-
CICAT), a través del qual el Govern 
ha pres un conjunt de mesures per 
mitigar la propagació del corona-
virus. El tancament durant 15 dies 
dels centres educatius, equipa-
ments municipals –tant esportius 
com culturals o per a la gent gran– 
i la suspensió de les activitats a es-
pais tancats i a la via pública són 
les principals mesures per comba-
tre l'expansió del Covid-19, que, 
fins a aquest dijous deixava tres 
casos positius al Baix Vallès. 

Dimarts, el Departament de Salut 
donava a conèixer el cas d'un home 
veí de Mollet de 77 anys que havia 
donat positiu a l'Hospital de Mollet. 
L'home és usuari del Casal Cultural 
i, per aquest motiu, els responsa-
bles de l'equipament decidien tan-
car portes dimarts al migdia fins al 
25 de març. "És un lloc on es reu-
neix molta gent gran i tenint en 
compte que és una població de 
risc és millor evitar el contagi", 
deia Albert Adami, del Casal, que 
també aconsellava el confinament 
a casa dels seus treballadors. El 
pacient va ser traslladat a un altre 
centre hospitalari.

El segon dels casos és el d'una 
usuària de la residència de gent 
gran Pedra Serrada de Parets,  un 
cas que també ha obligat a tancar 
el centre de dia de l'equipament 
i a restringir les visites a la res-
ta d'usuaris de la residència. Es 

tracta d'una dona, veïna de Lliçà 
d'Amunt, usuària del centre de 
dia de Parets. El positiu es va de-
tectar a l'Hospital de Granollers.

El tercer cas confirmat és el 
d'una persona veïna de Montor-
nès del Vallès, tot i que no s'ha 
proporcionat més informació.

Comitès de seguiment
Aquesta setmana, els ajuntaments 
baixvallesans han posat en marxa 
comitès per fer seguiment de l'evo-
lució del coronavirus als diversos 
municipis i aplicar les mesures en 
funció de les directrius de les ad-
ministracions competents. L'Ajun-
tament de Mollet, per exemple, ha 
creat dues comissions: una tècnica 
d'emergències, que es reunirà dià-
riament, i una altra, també amb po-
lítics, que es reunirà, com a mínim, 
un cop per setmana. "Totes les 
mesures es prenen per contenir 
el virus, no per la seva gravetat. 
Cal apel·lar a la responsabilitat 
dels ciutadans per seguir les in-
dicacions i donar un missatge de 
calma", diu l'alcalde molletà, Josep 
Monràs, un missatge que com-
parteixen tots els alcaldes baixva-
llesans, que dimecres van coincidir 
al Consell d'Alcaldes amb el conse-
ller Damià Calvet, a qui reclamaven 
que el Govern català els mantingui 
puntualment informats. 

De fet, l'expansió del corona-
virus i les previsions que es feien 
des de Salut, han fet que ja des de 
principis de setmana s'hagin notat 
els efectes, que s'han precipitat 

CRISI DEL COVID-19  ELS AJUNTAMENTS DEL BAIX VALLÈS CREEN COMISSIONS DE SEGUIMENT DE L'EVOLUCIÓ DEL VIRUS I DEMANEN CALMA A LA CIUTADANIA 

El coronavirus marca l'agenda 

RENTAR-SE LES MANS sovint amb aigua i sabó o bé 
amb solucions alcohòliques, especialment després 
del contacte directe amb persones malaltes o el 
seu entorn.
EVITAR EL CONTACTE ESTRET AMB PERSONES que 
mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o 
esternuts.
MANTENIR UNA DISTÀNCIA DE DOS METRES 
aproximadament amb les persones amb símptomes 
d’infecció respiratòria aguda i evitar llocs 
concorreguts.
TAPAR-SE LA BOCA I EL NAS amb mocadors d’un sol 
ús o amb la cara interna del colze en el moment de 
tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
EVITAR DE COMPARTIR MENJAR O ESTRIS (coberts, 
gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense 
netejar-los degudament.

CONSELLS PER EVITAR EL CONTAGI

Les mesures per contenir el virus a 
Catalunya obliguen a tancar equipaments 
i a suspendre activitats durant 15 dies

des del dimecres. El coronavirus 
ha provocat la cancel·lació de nom-
broses activitats algunes de les 
quals esdeveniments importants 
al Baix Vallès com la Mitja Marató 
de Montornès [més informació a 
la pàgina 20] i activitats progra-
mades com les jornades de portes 
obertes de les escoles i instituts.

A més, a nivell comercial, molts 
establiments regentats per ciuta-
dans d'origen xinès han abaixat la 
persiana durant els propers dies 
per evitar el contagi. Les imat-
ges d'algun supermercat amb les 
prestatgeries buides també s'ha 
repetit a alguns llocs del Baix Va-
llès, malgrat les autoritats ja han 
assegurat que l'abastiment està 
garantit.  laUra ortiZ

SUSPENSIÓ DELS MERCATS AMBULANTS 
· Mollet: 17, 24 i 31 de març.
· Montornès: 13, 14, 20 i 21 de març
(Montornès Centre i Montornès Nord).
· La Llagosta: 19 de març.
· Parets: de moment no es cancel·len.
· Martorelles: de moment no es cancel·la.

TANCAMENT D'EQUIPAMENTS 
PER A LA GENT GRAN
Mollet: Ateneu Gran, casals Sant Jordi, 
Can Pantiquet, Lourdes i El Lledoner. 
Parets: Residència Pedra Serrada i 
Casals Ca n'Oms, Asoveen i Sant Jordi. 
Montornès: Casal de la Gent Gran 
Centre i Nord. La Llagosta: Casal d'Avis. 
Montmeló: Casal de la Gent Gran i 
Centre de Dia Can Dotras. Sant Fost: 
Casa Bastinos i Mas Cantí. Martorelles: 
Casal d'avis i Centre de suport a la Llar.

ANUL·LACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS 
I SOCIALS AQUEST CAP DE SETMANA 
Mollet: Concert de Non Jambi & the Durans; les 
projeccions de pel·lícules de la Sala Fiveller i Can 
Pantiquet; Trobada de Bèsties; Fira del Destorb i 
actuació dels Castellers; obres de teatre Els nuvis i 
¡¡No em toquis els pebrots!!. Parets: Programa Març de 
Dones; acte Dones antifeixistes. Testimonis en primera 

persona; sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura; 
vermut solidari per l'Álvaro i el David; concert de la 
Companyia Malaguilla. Montornès: Obres de teatre 
Carrer Q i Akelarre; celebració del Dia Mundial de la 
Poesia. Montmeló: Plogging pel Besòs; espectacle 
Antikaraoke; visites a Mons Observans i al Museu de 
Montmeló. La Llagosta: Festes de Sant Josep; Nit de les 
Dones. Sant Fost: Caminada solidària fi ns a l'Ermita de 
Cabanyes. Martorelles: Concert de l'Orquestra Barroca 
de Barcelona al Celler de Carrencà; FiraEduca.

SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT
ESPORTIVA A TOTS ELS NIVELLS

Seguint les indicacions de la Secretaria 
General de l’Esport i les Federacions 
Catalanes totes les competicions 
esportives s’anul·len i es tanquen 
tots els equipaments esportius. Més 
informació a la pàgina 20.
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MOLLET. "Ara per ara la situació 
a l’Hospital de Mollet és tran-
quil·la però hem d’estar prepa-
rats per a qualsevol situació". 
Aquesta és la consideració que fa 
la dra. Sabina Molina, directora 
assistencial de la Fundació Sani-
tària Mollet sobre l'estat actual 
del centre hospitalari. Davant la 
previsió que el nombre de malalts 
s'incrementi en els propers dies i 
setmanes, l'Hospital ja està duent 
a terme plans específics per po-
der absorvir aquests pacients. "El 
més important és poder donar 
resposta a les necessitats sani-
tàries que representa aques-
ta situació excepcional per tal 
d’assegurar un ràpid diagnòstic 
i un maneig adequat", indica Mo-
lina. Així doncs, el principal criteri 
és sectoritzar les àrees d’atenció 
per a pacients amb infeccions res-
piratòries, prioritzar les cirurgies 
ambulatòries i urgents –amb la re-
organització d'agendes– i potenci-

ar l’atenció telemàtica sempre que 
sigui possible.

Les dificultats amb el personal 
també s'hauran de tenir en comp-
te, ja que, ara per ara ja hi ha pro-
fessionals sanitaris de Mollet que 
es troben en quarentena.

Protocol a seguir
Sobre el protocol que se segueix 
quan es detecta un cas positiu, 
Molina explica que, segons els 
criteris clínics i les circumstànci-
es de l’entorn sanitari i social, els 
professionals, "que ja fan ús or-
dinari de totes les mesures de 
prevenció necessàries", deci-
deixen en primer lloc si el pacient 
és candidat a aïllament domicili-
ari. En cas que presenti símpto-
mes greus o sigui una persona de 
risc el pacient seria hospitalitzat, 
mantenint l’aïllament i les mesu-
res de seguretat necessàries per 
assegurar que no hi hagi contagi. 
L'ingrés o no de la persona, de-

CRISI DEL COVID-19  ELS RESPONSABLES DEL CENTRE ASSEGUREN QUE LA SITUACIÓ ÉS "TRANQUIL·LA" MALGRAT QUE HI HA PROFESSIONALS EN QUARENTENA

C. Berenguer III, 146 · Mollet del Vallès · T. 93 570 46 41
http://agora.xtec.cat/escolaanselmclave · secretaria@escolaanselmclave.com

Agrupació Escolar

ANSELM CLAVÉ
INFANTIL · PRIMÀRIA · SECUNDÀRIA

CENTRE CONCERTAT PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

VISITES GUIADES

HORES CONCERTADES EN HORARI FLEXIBLE DE MATINS I TARDES

CONEIX-NOS!

Algunes   empreses,   especialment   
del sector químic i de l’electrònica 
de  components,  han  començat  a  
notar la falta de subministraments. 
Des de Pimec, el seu delegat al Va-
llès  Oriental,  Joan  Carles  Basi,  ex-
plica  que  actualment  hi  ha  “més 
preocupació que no pas un pro-
blema real d’abastiment”, ja que 
la majoria d’empreses treballen 
amb comandes  planificades  a  di-
versos  mesos  vista.  “De  moment  

hi  ha  una  relativa  normalitat”, 
diu Basi, qui assegura que “el prò-
xim mes i mig serà clau” per veu-
re l’impacte de la malaltia. “Si la 
situació s’allarga més d’un mes sí 
que hi haurà efectes importants”, 
diu Basi. El delegat de Pimec asse-
nyala, però,  que tota aquesta situ-
ació “pot tenir un efecte colateral 
positiu”, que és que les empreses 
deixin de concentrar totes les seves 
importacions en un sol territori, 

reparteixin el risc i busquin alter-
natives de compra de subministra-
ments més locals. 

Risc d'ajustaments de plantilla
Des de CCOO, en canvi, alerten 
que aquesta situació pot arribar a 
comportar expedients de regulació 
d’ocupació (ERO).  Davant d’això, el 
secretari general de CCOO al Vallès 
Oriental, Maresme i Osona, Gonzalo 
Plata, reclama que qualsevol mesu-

Pimec alerta que si la situació s'allarga 
pot tenir "efectes econòmics importants"

pendrà de les necessitats d’aten-
ció salut que pugui presentar. En 
cas de pacients amb diagnòstic de 
coronavirus, és el SEM qui deter-
mina on ingressa cada pacient.

Tot i l'alerta per l'expansió del 
coronavirus, Molina assegura que 

les visites a Urgències de l'Hospital 
presenten xifres similars a cada any 
durant l'època de grip i que no han 
augmentat. "Que no hi hagi un in-
crement podria ser degut a que 
s’està fent una bona comunicació 
i bon ús de l’atenció primària i 

Investigació

La farmacèutica paretana Grifols està 
treballant "per desenvolupar un po-
tencial tractament amb immunoglo-
bulines" per combatre el coronavirus. La 
companyia informa en el seu web: "Des 
de l'inici de l'epidèmia –ara ja pandè-
mia–, Grifols ha compartit el seu ampli 
coneixement i tecnologia amb plasma 
convalescent amb els nostres futurs 
socis a la Xina, Shanghai RAAS, i amb 
altres autoritats sanitàries internacio-
nals". En aquesta línia, Grifols ha donat 
suport l’IrsiCaixa, el Barcelona Super-
computing Center i el Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CRESA) en la creació 
de fàrmacs contra el Covid-19, que es 
començaran a assajar en cultius cel·lu-
lars durant el mes d'abril.

GRIFOLS TREBALLA 
EN TRACTAMENTS 
POTENCIALS CONTRA 
EL CORONAVIRUS

L'Hospital de Mollet es prepara per a 
un increment de pacients contagiats

arxiu

ATENCIONS  Les visites a Urgències no s'han incrementat a Mollet

que la ciutadania està seguint les 
indicacions que s’han comunicat 
des de Salut", opina.   l.o.

ra d’aquest tipus sigui fruit de la ne-
gociació col·lectiva i que, en tot cas, 
siguin ajustaments temporals  que  
permetin  una  recuperació  d’hores 
més endavant. “Demanem  que  no  
es  prenguin mesures traumàti-
ques davant una davallada pun-
tual dels subministraments, sinó  
flexibilitat; tot el que ara quedi 
aturat sortirà més endavant”, diu 
Plata. Per això des del  sindicat  de-
manen "adaptar el calendari la-
boral, redistribuir  la  jornada  la-
boral  i  acordar  borses  horàries  
per  tal  de flexibilitzar i adaptar 
la situació a les necessitats pro-
ductives". Pel que fa als treballa-
dors que puguin estar en aïllament 

preventiu com els qui s’han conta-
giat del virus, Plata recorda  que  es  
consideren en incapacitat temporal 
equivalent “a una baixa laboral 
per accident de treball”. Plata de-
mana actuar  amb  previsió  davant  
d’un previsible repunt les pròximes 
dues setmanes i reduir, en la mesu-
ra del possible, tots els viatges, des-
plaçaments  i  reunions  presencials 
a les empreses així  com recomana  
el  teletreball  en  les  eines de caràc-
ter  administratiu  i  de  serveis. Tot 
i aquesta “contenció necessària”, 
també demana “sentit comú” da-
vant d’una  situació   d’“anormali-
tat” com  l’actual: "Cal evitar l'alar-
misme", conclou.   x.l.
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SOCIETAT
Els Mossos investiguen l'incendi de tres cotxes
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les 
causes de l’incendi que es va produir dissabte pels volts de  les 22 h a 
la Llagosta i que va cremar tres cotxes que estaven a l’aparcament que 
hi ha al costat del CEM El Turó. Un dels vehicles va quedar afectat en 
un 70% i els altres dos cotxes van resultar parcialment cremats. 

La Murga lliura els diners per l'ELA
La Murga va lliurar dissabte els 3.267,52 € 
aconseguits el 2019 en activitats solidàries per a la 
investigació de l’ELA. Josep Gámez, coordinador de la 
Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron va ser l'encarregat de recollir la donació.

LA LLAGOSTA. La Casa d'Andalusia 
de la Llagosta ha perdut 200 socis 
en els últims 15 anys. El descens 
preocupa al president de l'entitat, 
Juan Antonio Illescas, que tem que 
si la situació no millora, a la llarga, 
l'entitat amb 46 anys d'història 
acabi desapareixent. 

Segons el president de la Casa 
d'Andalusia de la Llagosta, l'enti-
tat es troba en hores baixes tant 
d'abonats com de finançament: 
"la majoria dels nostres socis 
són persones grans", afirma. I és 
que actualment l'entitat compta 
amb un centenar de socis, una xi-
fra que 15 anys enrere es triplica-
va: "Havíem arribat a tenir fins 
a 300 socis", explica Illescas.

ASSOCIACIONISME  L'ENTITAT TAMBÉ ALERTA DE LA RETALLADA DEL FINANÇAMENT PER PART DE LA DIPUTACIÓ I DE LA GENERALITAT EN ELS ÚLTIMS ANYS

La Casa d'Andalusia de la Llagosta 
perd 200 socis en els últims 15 anys

víctor león

DIA D'ANDALUSIA  L'acte es va celebrar diumenge amb 200 participants

L'entitat agrupa veïns de la 
Llagosta vinguts d'arreu del te-
rritori espanyol, sent les famílies 
cordoveses i sevillanes les més 
representades. Tot i aquesta par-
ticipació, el president lamenta la 
falta de compromís: "costa que 
la gent vulgui ocupar un càrrec 
dins l'entitat".

Antonio Illescas ha presidit l'en-
titat 25 anys, tot i que ho ha fet en 
dues etapes. Després d'un període 
de descans, ja en fa 12 que torna a 
estar al capdavant i ho fa, assegu-
ra, perquè aquesta no acabi desa-
pareixent: "Seria una pena que 
es perdés".

Pel que fa als ingressos, cada 
soci paga una quota de 30 euros 

LA LLAGOSTA. Els treballadors 
encarregats de la recollida d'es-
combraries i la neteja viària de 
la Llagosta ha arribat a un acord 
amb l'empresa Serveis Reunits 
(SERSA), encarregada de l'explo-
tació del servei, per incrementar 
el seu salari un 8% de mitjana en 

els pròxims tres anys. Arribat  el 
pacte, els treballadors desconvo-
caven el passat 4 de març la vaga 
indefinida que havien iniciat per 
reclamar millores salarials i con-
tractuals. 

La plantilla formada per 11 tre-
balladors, va començar la vaga el 

15 de febrer, una aturada que es 
va fer de forma intermitent du-
rant dues setmanes i que segons 
fonts del consistori llagostenc, va 
tenir una afectació mínima.

Segons el secretari general de 
FeSP UGT al Vallès Oriental, Cris-
tóbal Balmisa, l'acord ha sigut sa-

Els treballadors de les escombraries 
arriben a un acord i suspenen la vaga 

LABORAL L'EMPRESA S'HA COMPROMÈS A INCREMENTAR EL SOU DE LA PLANTILLA UN 8% DE MITJANA EN ELS PRÒXIMS 3 ANYS

tisfactori "gràcies a la mediació 
de l'Ajuntament", però lamenta 
que no s'hagi pogut equiparar el 
salari al que tenen els treballadors 
en altres municipis on SERSA ofe-
reix el servei: "la millora és con-
siderable, però es queden lluny 
de l'equiparació".

Amb tot, els treballadors esta-
rien encara negociant mesures de 
caràcter social dels seus contrac-
tes, entre ells la protecció contra 
l'acomiadament.  anna mir

anuals per formar part de l'en-
titat. La Casa d'Andalusia també 
compta amb una subvenció que 
els proporciona l'Ajuntament: 
"Ens ajuden molt, sense ells no 
sé si podríem tirar endavant", 
explica Illescas.

La Casa d'Andalusia va rebre 
l'any passat una subvenció del 
consistori llagostenc (6.000 eu-
ros) i una altra de la Junta d'Anda-
lusia (2.000 euros). Però, segons 
el president, tant la Diputació 
de Barcelona com la Generalitat 
haurien deixat de concedir-los 
les subvencions que els donaven 
anys enrere: "No arriben les sub-
vencions com arribaven abans", 
lamenta.

Aquests diners els serveixen 
per poder organitzar una vinte-
na d'activitats durant l'any, entre 
elles, el Dia d'Andalusia que es 
va celebrar diuemnge passat i va 
comptar amb una cercavila i una 
butifarrada popular amb més de 
200 participants.   anna mir

Rebaixa del rebut 
de la brossa per a 
127 llagostencs
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament bonifi-
carà a 127 veïns per haver fet ser-
vir la deixalleria durant el 2019 
més de deu vegades. Dels 127, 56 
tindran un descompte en el rebut 
de les escombraries del 10% per 
haver utilitzat el servei entre deu 
i catorze vegades i 70 el tindran 
del 15% per haver utilitzat la dei-
xalleria més de quinze vegades. 
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Nous productes per perdre pes.

“SI DAS EL PASO 
DARÁS CON 
TU PESO”

EL MÈTODE 
DE CONTROL DE PES 

QUE FUNCIONA. 
AIXÍ DE CLAR!

METODONOVALINE

Productes naturals · Cosmètica Ecològica · Flors de Bach personalitzades

El TJUE sentència 
que els jutges 
espanyols han 
de controlar la 
transparència de 
les clàusules IRPH

El Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE), ha determinat en 
la seva Sentència de 3 de març de 
2020 que els tribunals espanyols 
hauran d’assegurar-se del caràcter 
clar i comprensible de les clàusules 
de contractes de préstec hipotecari 
que estableixin l’aplicació d’un tipus 
d’interès variable basat en l’índex de 
referència de les caixes d’estalvis (el 
conegut com IRPH).

D’aquesta forma, si aquests tribunals 
arribessin a la conclusió que aquestes 
clàusules són abusives, podran subs-
tituir-les per un índex legal aplicable 
de manera supletòria, per a així pro-
tegir als consumidors.

Les conseqüències en la pràctica de la 
nul·litat de l’índex serien notables, ja 
que existeixen milers de consumidors 
que van contractar en el seu moment 
hipoteques que usaven com a índex 
de referència el IRPH, però sense que, 
en el moment de la comercialització, 
les seves entitats els haguessin pro-
porcionat la informació necessària 
per a formar un consentiment infor-
mat.

Amb la nova decisió de la Justícia 
Europea, els afectats pel IRPH podran 
reclamar judicialment per la falta de 
transparència i les deficiències en la 
comercialització que els van portar 
a contractar una hipoteca que ha re-
sultat ser molt més cara que la que 
usava com a referència l’Euribor.

CONSULTORI

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

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net

LA LLAGOSTA. El Govern de la Gene-
ralitat ha obert el concurs de pro-
jectes per a la redacció del projec-
te bàsic, del projecte executiu i la 
posterior direcció d’obra del nou 
Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
la Llagosta. 

Segons s'indica en les bases, el 
pressupost de la licitació és de 
443.408,27 euros i la durada del 
contracte serà de set mesos. Les 
empreses interessades poden pre-
sentar les seves ofertes fins al dia 6 
d'abril.

Amb tot, està previst que el pro-
jecte es pugui redactar durant 
aquest any i les obres puguin co-
mençar el 2021.

Amb la licitació oberta, l’alcalde 
de la Llagosta, Óscar Sierra, ha des-
tacat que “el nou ambulatori de la 
Llagosta està més a prop”. Sierra 
també ha remarcat que “la nova 

EQUIPAMENTS  EL PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ ÉS DE 443.408 EUROS I ES PREVEU QUE LES OBRES PUGUIN COMENÇAR EL 2021

La Generalitat obre la licitació del 
projecte de redacció del nou ambulatori

a.Mir

CONVIVÈNCIA  LA COORDINADORA DE RESPECTE ANIMAL HA ACORDAT REUNIR-SE UN COP AL MES PER CONTINUAR TREBALLANT

L'Ajuntament de Mollet impulsa 
una declaració d'intencions per 
la protecció dels animals 
MOLLET. La coordinadora de Res-
pecte Animal de Mollet, impulsa-
da per l'Ajuntament a través de la 
Regidoria de Respecte Animal, ha 
publicat una declaració d'intenci-
ons per la protecció dels animals.  
Aquesta dibuixa les línies de tre-
ball, basades en dos grans eixos: 

la convivència i el civisme i la pro-
tecció i defensa dels animals.

La decisió es va prendre dilluns 
durant la segona reunió entre la 
regidora, Núria Muñoz, i les enti-
tats animalistes implicades en la 
defensa dels drets dels animals 
Red Solidaria Pro Animal, Plata-

forma Solidaria de Artistas por los 
Animales, Adopta un Amic, Espai 
Gos, Vallès Natura i Fundació Dai-
na, que es reuniran un cop al mes.

La regidora de Respecte Ani-
mal, Núria Muñoz, va agrair "la 
bona disposició de les entitats 
animalistes". A més, va afegir que 

"hi ha molt per fer però que es 
podran aconseguir polítiques i 
propostes interessants".

Per altra banda, divendres, el Ca-
sal Popular va acollir una xerrada 
sobre el maltractament i l'abando-
nament animal organitzat per Red 
Solidaria Pro Animal. 

Durant la xerrada, l'advocada i 
coordinadora de la Comissió de 
Dret Animal del Col·legi d'Advocats 
de Terrassa, Cristina Bécares, va 
advertir que les denúncies més fre-
qüents són per maltractament físic i  
va assegurar que tot i que hi ha més 
consciència social "es queden amb 
la denúncia via xarxes".  

instal·lació serà una oportunitat 
per tenir a la nostra localitat mi-
llors serveis sanitaris”.

L’Ajuntament de la Llagosta va 
cedir al Servei Català de la Salut de 

la Generalitat part de l’espai situat 
darrere de l’edifici Consistorial en-
tre l’avinguda de l’Onze de Setem-
bre i els carrers del Mercat i de Jau-
me Balmes. 

En aquest terreny, la Generalitat 
construirà el nou ambulatori de 
1.700 metres quadrats i substitui-
rà l’actual, que va ser inaugurat el 
1987 i el qual hauria quedat obsolet 
a causa de l’augment de població 
que ha experimentat la Llagosta des 
d’aleshores.Actualment el municipi 
compta amb una població que su-
pera els 13.000 habitants.

Els terrenys cedits a la Generali-
tat, amb una superfície de 860,70 
metres quadrats, van ser qualificats 
com a equipament sanitari-assis-
tencial mitjançant una modificació 
puntual del Pla General d’Ordena-
ció Urbanística aprovada definiti-
vament pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat. 

Ara, la Generalitat haurà d’encar-
regar el projecte i, posteriorment, 
adjudicar la construcció de l’ambu-
latori nou.   

AL COSTAT DE L'AJUNTAMENT  La zona on es construirà el nou CAP
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LA LLAGOSTA. Les dones llagosten-
ques van ser les protagonistes de 
l'acte institucional que va orga-
nitzar l'Ajuntament divendres al 
Centre Cultural, per commemorar 
el Dia Internacional de la Dona. Un 
acte presidit pel lema #LaLlagosta-

Feminista amb el qual la localitat va 
tornar a reivindicar el seu suport a 
la igualtat

Les jugadores del CD La Concòr-
dia, Sonia Blanco i Paula Jiménez 

van ser les encarregades de llegir 
el manifest institucional, el qual va 
encoratjar a les dones i als homes 
a alçar la veu per la igualtat i a no 
donar cap pas enrere amb els drets 
adquirits per les dones. En el seu 
discurs, les futbolistes també van 
voler destacar la tasca que des del 
futbol sala s'està fent per impul-
sar l'esport femení, tot i assegurar 
que "encara hi ha diferències", 
segons Blanco. Mentre que Jimé-

nez va mostrar el seu suport a les 
"campanyes per potenciar la 
igualtat entre home i dones com 
ha estat T'ho estàs perdent".

Per la seva banda, la regidora 
d'Igualtat de l'Ajuntament, Melania 
Beltrán va fer una crida a seguir 
treballant per la igualtat de condi-
cions entre homes i dones: “Enca-
ra ens queda molt camí per fer, 
per exemple, en les desigualtats 
salarials o els treballs precaris. 

FEMINISME  ESPORTISTES, ESCRIPTORES I ARTISTES VAN SER LES PROTAGONISTES DE L'ACTE INSTITUCIONAL QUE ES VA CELEBRAR PER COMMEMORAR EL 8 DE MARÇ

Un clam per la igualtat a la Llagosta el 8M
08centvint

AMB EL DI`PLOMA Les guanyadores i el guanyador del concurs de microrelats 

SOLIDARITAT  L'ENTITAT LLAGOSTENCA APLEGA PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

La Parròquia recapta 1.000 
euros per Aspayfacos
LA LLAGOSTA. L'entiat Aspayfacos, 
que aplega a persones amb diver-
sitat funcional, ha recaptat 1.000 
euros en donatius. La recaptació 
es va fer gràcies al sopar solidari 

que va organitzar la Parròquia de 
Sant Josep el 29 de febrer. 
Una seixantena de persones van 
participar del sopar solidari, en-
tre ells, la regidora de Serveis So-

cials de l’Ajuntament de la Llagos-
ta, Antonia Illescas. Durant l'àpat, 
els assistents van menjar pa amb 
tomàquet i embotit.

Des de l’entitat, s’han mostrat 
molt agraïts, tant per la donació 
com per l’acollida rebuda durant 
l’acte. En el sopar la parròquia va 
fer entrega als membres d'Aspay-
facos de la recaptació. 

La Llagosta redueix un 9% les 
trucades al 112 durant el 2019
LA LLAGOSTA.  Les trucades al 112 
l’any 2019 fetes des de la Llagosta 
van disminuir un 9% en compa-
ració amb l’any 2018, segons el 
CAT112. D'aquesta manera, durant 
el 2019 es van fer 1.625 trucades, 

mentre que el 2018 la xifra va ser 
de 1.787. D’aquestes, el 41,5% van 
ser per demanar assistència sanità-
ria, el 23.6% per motius de segure-
tat, el 20% de trànsit i el 7,3% per 
informar sobre incendis . i

EMERGÈNCIES  EL 41,5% VAN SER PER ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

08centvint

DURANT L'ACTE Les futbolistes del CD la Concòrdia i la regidora d'Igualtat en la lectura del manifest divendres

Ser feminista està de moda, però 
ser feminista s’ha de demostrar i 
haurem de lluitar contra els mi-
cro masclistes que veiem”.

El mite de la "superwoman"
Durant l'acte també es va conèixer 
els guanyadors del Concurs de mi-
crorelats que enguany portava per 
títol El mite de la superwoman. Del 

treball invisible i no remunerat, al 

treball visible i precari. La trampa 

de les dobles i triples jornades.
La guanyadora d’aquesta segona 

edició, amb Tiempo robado, va ser 
Azahara Matas, que també va impo-

sar-se en la primera edició. 
El segon premi del consurs va 

ser per a Ramón Ferreras, amb Re-
tratos asimétricos; i el tercer, per 
a Mari Carme Marí, amb Crònica 
d’una tarda qualsevol.

La celebració del Dia de la Dona, 
que va estar amenitzat per tres re-
presentants de l’Escola Municipal 
de Música de la Llagosta, Anna Ar-
regui, Marina Marcos i Ruth Garlet, 
va finalitzar amb la inauguració de 
l’exposició del Foto-Club La Llagos-
ta amb el títol La Llagosta captada 

per dues amigues, realitzada per 
Isabel Moyano i Eva Redondo.   
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MOLLET DEL VALLÈS
03/03Jorge Martín Trujillo 61 anys
04/03 Matilde Algamasilla Sánchezi 82 anys
05/03 Juan Martínez Peñas 73 anys
07/03 Maria Angeles Valls Trullas 94 anys
MONTMELÓ
04/03 Enric Soler Mayneris 60 anys
PARETS
07/03 Jose de la Peña Muñoz 88 anys
MARTORELLES
09/03 Julio Bonilla Sanjulian 62 anys
SANT FOST
09/03 Maria Ferrer Lluch 97 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

09/03 Aina López Martínez (Parets)
07/03 Jacob Palma Valero (Mollet)
04/03 López Santiago (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb  

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 14 de març de 2020 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Dimarts, 17 de març de 2020 
A les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: Pere 
Rodríguez, alcalde de Montmeló. Amb Albert 
Maspons i Susanna Aguilera

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

SALUT  LA INICIATIVA VOL INCLOURE LA POLICIA LOCAL I ELS TÈCNICS D'ESPORTS, JOVENTUT I SALUT DELS MUNICIPIS

MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. El grup 
motor de la Mancomunitat del 
Galzeran va presentar dimarts un 
nou protocol per detectar de for-
ma precoç el consum de drogues i 
l'ús addictiu de les pantalles entre 
els joves menors d'edat. 

La iniciativa, que haurà d'apro-
var la comissió política de l'ens, 
forma part del Crític, el Pla de 
Prevenció en drogues, pantalles 
i riscos associats i neix amb l'ob-
jectiu de crear un protocol comu-

nitari que incorpori a tots aquells 
agents implicats en el tracte amb 
els menors. 

En aquest sentit, el protocol vol 
incorporar agents de la Policia Lo-
cal, tècnics d'esports, de joventut 
i de salut, a banda dels professio-
nals de l'ambit de l'ensenyament, 
com es feia fins ara.

La finalitat és poder "detectar 
aquells casos que comencen a 
tenir consums problemàtics" i 
fer-ho a través d'un "circuit co-

ordinat" per tal que els menors 
puguin ser derivats al Servei d'As-
sessorament per a la prevenció de 
Drogues i Pantalles (SADIP) de la 
Mancomunitat del Galzeran que 
hi ha a Montornès, segons ha ex-
plicat la Núria García, del centre 
SPOTT de la Diputació, especia-
litzat en la detecció i prevenció de 
drogodependències en menors de 
21 anys.

A banda de la detecció del con-
sum de drogues entre els menors, 

El Galzeran amplia el protocol per detectar 
el consum de drogues i pantalles en joves

el protocol també es vol centrar 
en detectar l'ús problemàtic de 
les pantalles, una addicció que 
segons García, "ha crescut en els 
últims anys, tal com indica l'úl-
tima enquesta del pla nacional 
de drogues entre els joves de 14 
a 18 anys".

Segona edició del Crític
La trobada també ha servit per po-
sar en marxa la segona edició del 
Crític per als pròxims quatre anys 
(2020-2023). Aquesta substituirà 
a l'actual Crític que es va posar en 
funcionament l'any 2017. 

Entre les primeres iniciatives 
que es planteja el grup motor per 
al nou pla, hi ha la de fer una di-
agnosis de la situació actual del 
consum de substàncies i pantalles 
entre els joves.

La reunió de dimarts, es va cele-
brar a l'Ajuntament de Montornès 
amb la presència dels tècnics dels 
ajuntaments que formen part del 
grup motor del Crític - Montornès, 
Martorelles, Santa Maria de Mar-
torelles, Sant Fost, Vallromanes i 
Vilanova del Vallès -, així com la 
representant de la Diputació de 
Barcelona i el centre SPOTT, que 
dóna suport al pla i la cooperativa 
EINES, que s'encarrega de la seva 
gestió.  a.m.

a.M.

REUNITS La trobada del grup motor del Crític es va fer dimarts al matí a l'Ajuntament de Montornès

JUSTÍCIA  DIJOUS ES VAN INAUGURAR LES INSTAL·LACIONS DE CAN FÀBREGAS, AMB LA PRESÈNCIA DE LA CONSELLERA ESTER CAPELLA

SANT FOST. L’Ajuntament ha mu-
nicipalitzat l’edifici de L’Ateneu. 
La proposta va quedar aprovada 
amb els vots a favor de l'equip de 
govern i l'abstenció del partit de 
l'oposició, Independents Units per 
Sant Fost (IUSF) en un ple extra-
ordinari celebrat dimarts. 

Amb aquest acord, el consistori 
recupera la concessió de L’Ateneu, 
que es va adjudicar a Arc Concesi-
onaria de Obras y Servicios l'any 
2006 per un període de 30 anys. 
La concessió incloïa la redacció 
del projecte, la construcció de 
l’edifici i la seva explotació. 

Segons l'alcalde, Carles Mi-
quel, "ara era el moment de po-
sar-nos d'acord". Miquel també 
va expressar durant el ple que és 

L'Ateneu de Sant Fost passa a 
ser de titularitat municipal

"la voluntat d'aquest equip de 
govern municipalitzar tots els 
serveis que ens siguin possi-
bles i que tinguem la necessitat 

de poder gestionar".
Mentre que Montserrat San-

martí, del partit de l'oposició, 
recordava: "IUSF va ser un dels 

partits que va endegar aquest 
canvi per municipalitzar l'edi-
fici de L'Ateneu, però nosaltres 
ens abstindrem perquè en el 
tema econòmic vostès no són 
fiables", va dir Sanmartí. I és que 
l'abril 2018, durant el mandat de 
IUSF, el consistori va aprovar, per 
unanimitat, l'extinció del contrac-
te amb l'empresa Arc.

Amb la municipalització de 
l’edifici, l’Ajuntament pretén mi-
llorar la qualitat dels serveis que 
ofereix L’Ateneu. Un acord que se-
gons l'alcalde, serà "avantatjós" 
per a l'Ajuntament, ja que supo-
sarà un estalvi d'uns 125.000 € 
anuals. Per la seva banda, el con-
sistori assumirà el deute bancari 
de la concessionària i gestionarà 
el lloguer dels locals de l'Ateneu. 

Per altra banda, el proper 23 
d’abril, Diada de Sant Jordi,  es 
farà l’acte de canvi de nom de 
L’Ateneu, que passarà a dir-se 
‘Jaume Rifà’.  

arxiu

CANVI DE NOM  Per Sant Jordi l'edifici adoptarà el nom de Jaume Rifà 

Caminada solidària 
diumenge per 
salvar l'ermita de 
Cabanyanes
SANT FOST. El Grup Senderisme 
Sant Fost organitza aquest diu-
menge una caminada solidària 
per salvar l'ermita de Cabanyes. 
La sortida es farà des de la plaça 
de la Vila a les 10.30 h i consistirà 
en un recorregut d'aproximada-ment una hora  fins a l'ermita.

L'acte a l'ermita estarà amenit-
zat amb sardanes, ball de basto-
ners i amb una xerrada sobre la 
història del lloc. Just després es 
farà un dinar per a tots els assis-
tents, que segons els organitza-
dors superen el centenar. 

La recaptació de la recollida, 
tret de les despeses, anirà ínte-
grament al compte que té la par-
ròquia per recaptar fons per l'ar-ranjament de l'edifici, on ja fa un 
temps es van detectar esquerdes i 
problemes que poden moalmetre 
l'estructura.  

POPULAR
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Campanya per nodrir de 
pisos buits la borsa de 
lloguer de l'Ajuntament
PARETS. El servei d’Habitatge de l’Ajunta-
ment de Parets ha impulsat una campanya 
sota el nom Vols llogar el teu habitatge?, que 
té com a objectiu cercar pisos buits per no-
drir la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge.

La regidora d’Habitatge, Montserrat Fol-
guera, ha posat de manifest la necessitat 

d’iniciar aquesta campanya, ja que han de-
tectat "que falten habitatges a tots nivells, 
sobretot per als sectors més vulnerables 
de la població”. Actualment, l’Ajuntament 
disposa d’una borsa de lloguer assequible 
amb 27 habitatges, que no cobreix les ne-
cessitats ni la demanda al municipi.

La borsa actua com a mediadora entre 
les persones propietàries i les llogateres. 
En aquest sentit, Folguera destaca alguns 
dels beneficis per als propietaris: "Tens la 
seguretat que cobraràs el lloguer; tens 
una assegurança multirisc, que inclou 
desperfectes en el cas que no et tornin el 
pis en condicions; tens una assegurança 
en cas d'impagament; i hi ha visites de 
seguiment de l'habitatge durant el con-
tracte i supervisió".

D'altra banda, l'Oficina Local d'Habitat-
ge assigna cada pis a la persona sol·licitant 
que millor s’hi adapti tenint en compte la 
relació entre el preu de lloguer pactat amb 

el propietari i els ingressos de la unitat de 
convivència, la relació entre la superfície 
de l’habitatge o el nombre d’habitacions i 
la seva composició familiar. A més, vigila 
que la renda a pagar sigui adequada al ni-
vell d’ingressos de la unitat de convivència, 
establint un màxim del 30% dels ingressos 
aproximadament.

El servei d’Habitatge ha impulsat aques-
ta iniciativa després d’observar, en l’últim 
estudi de la Diputació de Barcelona, que 
a Parets del Vallès hi ha 363 pisos buits. 
D'aquesta manera, considera que són una 
oportunitat per emplenar aquesta Borsa i 
facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans 
del municipi. 

HABITATGE  SEGONS LA DIPUTACIÓ, A PARETS HI HA 363 PISOS BUITS

Ara Parets ERC presenta 
una moció per promoure la 
creació d'habitatge públic
PARETS. Ara Parets ERC ha presentat una 
moció amb la qual demana al govern de l'Es-
tat que faci els canvis legislatius necessaris 
per utilitzar part del superàvit municipal a 
la creació d’habitatge públic de lloguer as-
sequible. La moció, que es debatrà a la Junta 
de Portaveus d'aquest mes de març, insta el 
govern espanyol a treure la limitació de l’ús 
del superàvit municipal, i així poder consti-
tuir un estoc d’habitatge públic de lloguer 
assequible.

El text també demana al govern de l’Estat 
que modifiqui el règim jurídic de la SAREB 
(Societat de Gestió d'Actius Procedents de 
la Reestructuració Bancària) perquè aques-

ta cedeixi el 30% d’immobles al lloguer as-
sequible, amb l’objectiu de crear un fons 
social d’habitatge.

Des d'ERC apunten que “l’accés a l’habi-
tatge ha esdevingut un factor clau de la 
desigualtat avui dia i davant del lent pro-
cés de maduració de les polítiques pú-
bliques tendents a incrementar el parc 
d’habitatge amb algun tipus de protec-
ció pública, cal trobar mecanismes que 
permetin garantir l’accés a l’habitatge 
per part de la ciutadania, especialment 
amb caràcter d’habitatge social mitjan-
çant l’ús de tots aquells actius immobi-
liaris procedents del rescat bancari”. 

Durant el termini de presentació dels ajuts de 100 
euros per reduir l'import de l'Impost de Béns Im-
mobles (IBI) de Parets s'han registrat 281 sol·lici-
tuds, i l'Oficina d'Atenció Ciutadana està en procés 
de valoració dels compliments dels requisits. Du-
rant l'exercici 2018 es van resoldre favorablement 
164 peticions i es van destinar 16.400 euros. D'altra 
banda, a 207 jubilats de Parets se'ls ha bonificat 
l'impost de la recollida orgànica durant el darrer 
any. L'ajut per pagar l'impost de la recollida orgà-
nica es pot sol·licitar durant tot l'any.

281 VEÏNS DEMANEN L'AJUT 
DE 100 EUROS PER A L'IBI

Impostos

Montserrat Folguera: "Tens
la seguretat que cobraràs el

lloguer i tens una assegurança
multirisc, que inclou desperfectes"
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JUSTÍCIA JUVENIL  EL CENTRE ELS TIL·LERS DE MOLLET POSA EN MARXA UN MÒDUL PER A NOIES MENORS RECLUSES QUE TREBALLA AMB UNA VISIÓ FEMINISTA 

MOLLET. El Departament de Justí-
cia ha posat en marxa el nou mò-
dul per a noies menors privades 
de llibertat al Centre Educatiu Els 
Til·lers de Mollet del Vallès. Es 
tracta d’una unitat pionera que, 
de forma transversal, incorpora la 
visió feminista i l’empoderament 
de la dona en tots els tallers, acti-

vitats educatives i tutories indivi-
dualitzades.

L’objectiu és que les noies evi-
tin relacions tòxiques, de depen-
dència o control. De fet, segons 
dades de Justícia, un 25% de les 
internes actuals han comès delic-
tes empeses per la seva parella, 
fruit d’una relació de domini. La 

consellera de Justícia, Ester Cape-
lla, que aquest divendres visitava 
el centre, lamenta que aquesta 
situació sigui "una constant" en 
les dones recluses, tant en les me-
nors com en les adultes. "Deien 
que les estimaven però les han 
utilitzat com a instrument per 
delinquir", denuncia.

Un 25% de les menors recluses han estat 
empeses a delinquir per les seves parelles

N’hi ha d’altres que han passat 
per situacions de violència mas-
clista que no són capaces d’iden-
tificar. Les internes acostumen a 
ser persones vulnerables i des-
protegides, víctimes de maltracta-
ments o situacions traumàtiques. 
"És un patró que es repeteix, hi 
ha dones que no són tan influ-
enciables però totes en algun 
moment han patit alguna situ-
ació de discriminació", assegura 
Meritxell, una de les educadores 
del centre. "Nosaltres aquí tre-
ballem per empoderar-les per-
què hi ha noies que han vingut 
sent doblement víctimes. Pel fet 
de ser dones han estat maltrac-
tades, pegades i abusades".

Aprofitant la proximitat del Dia 
Internacional de les Dones, al mò-
dul s’hi està celebrant la Setmana 
de la dona amb tallers específics 
sobre el masclisme en el llenguat-
ge col·loquial i en les lletres de 
cançons actuals.

El mòdul molletà
El mòdul va entrar en funciona-
ment a finals d’any i està ocupat 
per les 16 joves que actualment 
compleixen una mesura d’inter-
nament a Catalunya per haver co-
mès un delicte. La majoria d’elles 

justícia

MISSATGES El centre treballa amb les menors recluses amb una visió feminista i d'empoderament de la dona

DEMOGRAFIA  EL 2018 VAN CANVIAR LA TENDÈNCIA DE DESCENS QUE ES DONAVA DES DE LA CRISI

BAIX VALLÈS. El 8,9% de la pobla-
ció resident a la comarca tenia 
nacionalitat estrangera el 2019. 
Aquest percentatge suposa un 
augment del 5,94% respecte a 
2018. Aquest creixement es sin-
cronitza amb la dinàmica del con-
junt de Catalunya (+7,15%) i a 
l’àmbit Metropolità de Barcelona 
(+8,13%). La població estrange-
ra passa dels 34.250 als 36.285 
persones, xifra que representa el 
8,9% de la població de la comarca, 
percentatge inferior al de Catalu-
nya (15,3%) i al de l’àmbit metro-
polità (14,7%).

En els darrers anys, l’evolució 
de la població estrangera a la co-
marca va perdre pes en el conjunt 
d’habitants del Vallès Oriental 
des de l’any 2009, coincidint amb 

l’agreujament de la crisi econò-
mica al nostre país. Aquell any, la 
població estrangera resident era 
del 12%. Des de llavors la tendèn-
cia ha sigut negativa (creixement 
negatiu), fins a l’any 2018 quan 
aquesta tendència torna a ser de 
creixement, tot i que no es regis-
tren els valors de població estran-
gera que hi havia al Vallès Orien-
tal abans de l’any 2009.

En conjunt, la distribució de la 
població del Vallès Oriental per 
sexe és molt semblant, ja que el 
49,9% són homes i el 50,1% són 
dones. Quan es  posa el focus en la 
població estrangera, aquesta dis-
tribució és menys homogènia: el 
56,74% de la població és masculi-
na i el 49,20% restant és femenina.

Pel que fa a les edats, un 60,94% 

de població estrangera es troba 
dins de la franja d’edat de 25 a 49 
anys. Les tres principals naciona-
litats més presents a la comarca 
són la marroquina, la senegalesa i 
la romanesa.

Un 31% al Baix Vallès
Respecte a la comarca, el Baix 
Vallès concentra el 31% de la 
població estrangera, que ha 
crescut a tots els municipis: la 
Llagosta (+8,32%), Martore-
lles (+12,8%), Mollet (+7,26%), 
Montmeló (+2,36%), Montornès 
(+5,34%), Parets (+7,40%), Sant 
Fost (+10%) i Santa Maria de 
Martorelles (+15%). Les pobla-
cions baixvallesanes on els veïns 
migrants són més del 10% són la 
Llagosta, Mollet i Montornès.  

La població estrangera al Baix 
Vallès va créixer l'any passat

provenen del Centre Educatiu Can 
Llupià de Barcelona, que era on 
fins ara hi havia la unitat de noies.
Aquest nou mòdul d’Els Til·lers té 
capacitat per a 25 noies i disposa 
de setze dormitoris, dues zones 
de lavabos, un despatx d’educa-
dors, dues sales de dia i un men-
jador. El Departament ha invertit 
1.771.535 euros en la rehabilita-
ció, la dotació de serveis, el mo-
biliari i el personal. Hi treballen 
25 professionals, entre psicòlegs, 
educadors, treballadors socials i 
monitors.

El perfil de les internes
Les menors internes de la justí-
cia juvenil són, majoritàriament, 
de nacionalitat espanyola. Estan 
privades de llibertat una mitjana 
de 230 dies. Un 32% dels delictes 
que cometen són robatoris, un 
25% són lesions en l’àmbit fami-
liar i un 19% lesions.

Un 35% de les noies ha tingut 
intents de suïcidi, un 65% ha patit 
violència a la llar i un 70% ha es-
tat víctima de maltractament in-
fantil. Un 82% és consumidora de 
tòxics com ara marihuana, haixix, 
alcohol o pastilles. Totes tenen un 
rendiment escolar baix. Les joves 
internes suposen un 5% de tota la 
població dels centres de justícia 
juvenil de Catalunya.

El Departament de Justícia ha 
format els 500 treballadors de 
l’àmbit de la justícia juvenil per-
què incorporin la visió de gènere 
en el seu treball diari.ó.  a.m.

El Museu Abelló va acollir dimarts la presentació de la renovada revista Valors, 
en un acte promogut pel Síndic Personer de la ciutat, Lluís Martínez. La molletana 
Maria Rosa Buxarrais, catedràtica del Departament de Teoria i Història de 
l’Educació de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB) i 
membre del consell assessor de la publicació, va ser l’encarregada d’impartir 
una conferència, en què va explicar que tothom neix amb una motxilla de valors 
proporcionada pels altres i no és fins a l’edat autònoma que ens construïm els 
nostres propis valors a partir de “referents, de la tradició, de la reflexió personal 
i de les relacions humanes”. Valors ètics que es construeixen des de la llibertat, 
que donen qualitat a la persona, que són universals, que són horitzons de 
referència i són motors d’acció. foto: laura ortiz

El Museu acull la presentació de 'Valors'
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Jordi Turull surt de la presó 
per treballar en un bufet 
d'advocats de Terrassa
PARETS. L'exconseller paretà Jor-
di Turull va sortir dimarts al matí 
per primer cop de la presó de Lle-
doners per treballar en un bufet 
d'advocats de Terrassa. Ho va fer 
una mica abans d'un quart de nou 
en aplicació de l'article 100.2 del 
reglament penitenciari, tal com va 
acordar la setmana passada la Jun-
ta de Tractament de la presó.

El van recollir la seva dona i la seva 
filla. Tots tres van sortir caminant i 
es van dirigir a l'aparcament, on van 
agafar el cotxe en direcció a Terras-
sa. Ell anava de copilot. Turull podrà 
sortir del centre penitenciari dotze 
hores al dia de dilluns a divendres. 
Dilluns va sortir de la presó Josep 
Rull, també per treballar.

De fet, tots els presos indepen-
dentistes ho han pogut fer ja per 
diferents motius, ja sigui per tre-
ballar, per fer voluntariat o per 
cuidar de familiars.

"No és ni de bon tros la llibertat"
Només sortir, l'exconseller va 
publicar al seu compte de Twit-
ter que malgrat que "després 

de tants dies entre barrots, de 
tantes presons", comença a sor-
tir per treballar, "no és ni de bon 
tros la llibertat". En la mateixa 
piulada va reconèixer, però, que 
surt "carregat d'infinita gratitud 
a tantes persones per tant i amb 
les conviccions i el compromís 
polític intactes".

L'exconseller va arribar a la pla-
ça Vella de Terrassa, al bufet d'ad-

vocats Badia, on desenvoluparà 
tasques de responsable de l'àrea 
de dret públic, on va tenir una 
càlida rebuda per part d'un grup 
d'unes 200 persones concentra-
des, segons va informar MónTer-

rassa. També hi havia la dona de 
Josep Rull, que va ser la primera a 
abraçar-lo, així com representants 
de Junts per Catalunya, com Edu-
ard Pujol.  reDacció / acn

POLÍTICA  EL PARETÀ PODRÀ DEIXAR EL CENTRE DOTZE HORES AL DIA DE DILLUNS A DIVENDRES

A TERRASSA  Un ciutadà abraçant el paretà Jordi Turull de camí a la feina

norMa vidal / acn

JUSTÍCIA LA DECISIÓ S'HA PRES EN EL MARC DEL DISPOSITIU TOGA

El TSJC rebaixa la 
protecció policial a
la seu judicial de Mollet 
MOLLET.  El president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), Jesús María Barrientos, ha 
rebaixat la protecció policial a seus 
judicials que fins ara s'establien en 
el marc del dispositiu Toga. Entre 
aquests es troben els de Granollers 
i Mollet del Vallès.

En un escrit, Barrientos manté 
la protecció policial "presencial i 
permanent" a la seu del TSJC i a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelo-
na, però en canvi rebaixa aquesta 
presència a 22 jutjats catalans 
on, fins ara, la presència d'agents 
també era permanent, i ara serà 
"dinàmica". La decisió arriba des-
prés d'un informe dels Mossos en 
el que comunica que en els últims 
dos mesos només s'ha produït un 
episodi de "baixa rellevància" en 

les seus judicials, i que no identifi-
ca "riscos futurs".

Davant d'aquest informe, Bar-
rientos ha decidit "adequar la 
intensitat" del dispositiu Toga i 
rebaixar la presència policial a les 
seus judicials de Balaguer, Berga, 
Cerdanyola del Vallès, Cervera, 
Figueres, Girona, Granollers, Man-
resa, Mataró, Martorell, Mollet del 
Vallès, Olot, Rubí, Sabadell, Sant 
Feliu de Guíxols, Santa Coloma de 
Farnés, Solsona, Tarragona, Torto-
sa, Valls, Vilanova i la Geltrú i Vic. 
Si fins ara la protecció policial era 
"presencial i permanent", ara 
passarà a ser "dinàmica durant 
tot el dia", complementada amb 
"una protecció estàtica a inter-
vals i durant els diferents torns 
de matí, tarda i nit".  

Parets coneix 'Tota la 
veritat' sobre el procés

PARETS. Odei  A.-Etxearte  i  Roger 
Mateos, dos dels autors del llibre 
coral sobre el procés Tota la ve-

ritat –editat per Ara Llibres, de la 
cooperativa Som*–, van presentar 
dissabte a Parets "la crònica més 
completa i rigorosa que explica, 

com no s’ha fet mai abans, el re-
refons d’uns fets que han canviat 
la història de Catalunya", en una 
activitat organitzada per l'Assem-
blea Republicana de Parets.

Els assistents al casal de Can But-
josa van poder conèixer com es va 

DOS DELS COAUTORS DE L'OBRA EDITADA PER ARA LLIBRES VAN ASSISTIR DISSABTE A CAN BUTJOSA

asseMblea republicana de parets

DOS DELS AUTORS  Roger Mateos (esquerra) i Odei  A.-Etxearte (dreta)

portar a terme aquesta "investi-
gació periodística de primer or-
dre sobre el conflicte polític més 
important al nostre país, sense 
herois ni traïdors, sense retrets 
ni lloances". Sis periodistes de di-
ferents mitjans de comunicació han 
unit el seu talent, els seus recursos 
i les seves fonts d’informació per 
entrevistar amb discreció més d’un 
centenar de dirigents polítics, líders 
presos i exiliats, activistes socials, 
assessors, membres de l’Estat Ma-
jor i col·laboradors que van prota-
gonitzar l’1-O. Tota la veritat és, per 
tant, el resultat de més de dos anys 
de treball periodístic, amb docu-
mentació i revelacions inèdites fins 
ara, que ha anat a càrrec de Ferran 
Casas, Gerard Pruna, Marc Martínez 
Amat, Neus Tomàs, Odei A.-Etxear-
te i Roger Mateos, i que compta amb 
el pròleg d’Enric Juliana.

Els dos assistents van assegurar 
durant l'acte: "És un llibre que no 
agradarà a tothom, però no dei-
xarà indiferent a ningú. Hem vol-
gut explicar uns fets, no donar un 
veredicte. Que cada lector tregui 
les seves pròpies conclusions".  

CIUTADANIA  MOLLET I SANT FOST ENCAPÇALEN LA LLISTA

El Síndic va engegar més 
de 200 actuacions al Baix 
Vallès durant el 2019

BAIX VALLÈS. El Síndic de Greuges 
ha lliurat l’informe anual de la ins-
titució corresponent a l’any 2019.  
Arreu del Vallès Oriental, el Síndic 
va rebre 540 queixes i 474 consul-
tes durant tot l'any.

Per tipologia d'actuacions inici-
ades, les més nombroses han estat 
les relacionades amb polítiques so-
cials –discriminació, educació i re-
cerca, infància i adolescència, salut, 
serveis socials i treball i pensions– 
amb un 29,6%. Li segueixen les 
queixes i consultes de polítiques 
territorials –habitatge, medi am-
bient i urbanisme i mobilitat– amb 
un 21,6%; consum (20,5%); admi-
nistració pública i tributs (18,3%); 

seguretat ciutadana i justícia (8%); 
i cultura i llengua (0,1%). La resta 
de consultes constitueixen l'1,9%.

Pel que fa a total de queixes i 
consultes rebudes en cada munici-
pi del Baix Vallès, el rànquing l'en-
capçala Mollet amb 94, seguit de 
Sant Fost de Campsentelles (33), 
Montornès (26), la Llagosta (23), 
Montmeló (22), Parets (21), Mar-
torelles (7) i Santa Maria de Marto-
relles (2). Cal destacar, però, que el 
Síndic es va desplaçar durant l'any 
passat a una dotzena de municipis 
de la comarca, entre els quals al-
guns de baixvallesans com Mollet 
(gener), Montmeló (març) i Sant 
Fost de Campsentelles (juny). 

MOLLET 44 50

PARETS 7 14

MONTORNÈS 11 15

LA LLAGOSTA 10 13

MONTMELÓ 12 10

SANT FOST 17 16

MARTORELLES 2 5

SANTA MARIA 2 -

QUEIXES CONSULTESMUNICIPIS
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Mollet Coworking
Tu oficina compartida de alquiler mensual

No pagues de más por tu oficina

ESPACIO 
DE TRABAJO

SALAS 
DE REUNIONES

DOMICILIACIÓN 
DE EMPRESAS

Avda. Antoni Gaudí, 71 · 08100 - Mollet del Vallès · T. 93 593 52 44 · hola@molletcoworking.com

www.molletcoworking.com
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

PSICOANALOGIA · ANSIETAT · DEPRESSIÓ 
BAIXA AUTOESTIMA · FLORS DE BACH · TESTS
MEDICINA NATURAL · TÈCNIQUES D’ESTUDI...

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès
T. 93 570 43 04 / 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

Plaça Catalunya, 1 · Mollet del Vallès ·  T. 93 570 34 28
Segueix-nos a       facebook.com/farmaciatugas

VOLS CONÈIXER L’ESTAT DE 
LA TEVA PELL I MILLORAR-LA?

DIAGNÒSTIC PERSONALITZAT I GRATUÏT
DEMANA’NS HORAR

Smoothies saludables, uns bons 
aliats per baixar de pes
Una de les formes més senzilles de baixar 
de pes de manera saludable i sense passar 
gana són els smoothies, aquest liquats de 
fruites i verdures amb llet o iogurt de de-
liciós sabor i senzilla preparació. Són tan 
pràctics que pots fer-los en despertar i por-
tar-los amb tu per a prendre'ls camí al tre-
ball, per esmorzar o a mig matí.

Preparar-los només et portarà uns mi-
nuts i et donaran sensació de sacietat amb 
la quantitat adequada de calories i evitant 
que et passis o que piquis entre hores.

Els passos són molt senzills: selecciona de 
3 a 5 ingredients segons els teus gustos; si 
et decideixes per un que contingui verdu-
res, barreja’l amb taronja, plàtan o poma, 
ja que són les fruites que millor combinen 
amb elles; tria sempre fruites madures, que 
li donaran un plus de sabor, tria la teva base 
líquida: aigua, llet i/o iogurt. La quantitat 
adequada de base és d'una tassa aproxima-
dament per persona. Pots afegir algun edul-
corant, millor si és natural, com la mel o la 
canyella.  eva remolina / amic 

EL RACÓ
DEL PROFESSIONAL
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ECONOMIA

MOLLET / BAIX VALLÈS. CCOO s'ha 
convertit en la primera força sin-
dical al Baix Vallès. Un cop tancat 
el procés d'eleccions sindicals, 
el sindicat que al Vallès Oriental 
lidera Gonzalo Plata, s'ha impo-
sat amb 1.416 delegats a les em-
preses de la comarca, un nombre 
que representa el 49% del total 
de delegats sindicals, per davant 
de la UGT (1.073 delegats) i la 
USOC (141). Plata valora aquests 
resultats i destaca la importàn-
cia d'aquests resultats que "ens 
proporcionen més representa-
tivitat a l'hora de negociar els 
convenis col·lectius".

De fet, la vitalitat del sindicat a la 
comarca va a l'alça i, el 2019, creixi-

en un 22% el nombre d'afiliats, fins 
arribar a les 9.031 persones. A més 
l'activitat també ha crescut i l'any 
passat es van rebre les consultes 
laborals de 2.083 persones, de les quals 214 no eren afiliades. Se'n 
van derivar al gabinet jurídic 1.538, 
de les quals 432 van acabar en ex-
pedients judicials. "El nostre és un 
sistema més garantista que el de 
qualsevol despatx d'advocats ja 
que les consultes, si són afiliats, 
són gratuïtes i si no ho són, les 
cobrem. No necessitem anar als 
jutjats per cobrar", assegura Plata, 
qui considera que això fa que, des 
de CCOO, es treballi més la negoci-ació i la mediació en els conflictes.

Davant aquest increment d'ac-

MONTMELÓ / PARETS. L'empresa 
Apper Outsourcing, amb seu al po-
lígon industrial El Circuit de Mont-
meló, ha signat un contracte per 
una segona implantació de 6.000 
metres quadrats al Vallès Oriental, 
en aquest cas al polígon de  Parets 
al Polígon Industrial Can Volart, al 
costat de la C-17.   

D'aquesta forma l'empresa creix fins als 33.000 metres quadrats de superfície de magatzem i ma-
nipulació, dels quals 13.000 són a 
la comarca.  Amb aquesta inversió, 
està previst augmentar la plantilla 
de treballadors de l'empresa a la 
zona. "La necessitat dels nostres 
clients de tenir serveis de proximi-
tat i la ubicació estratègica, a mig 
camí entre Barcelona i la frontera 
amb França; que sigui una de les 

zones més industrials de Catalu-
nya, al costat de l'AP7, C-17 i C-33, 
i a una distància raonable del port de Barcelona, ha estat definitiu", 
explica Xavier Palou gerent de 
l'empresa. "Els nostres clients 
necessiten assegurar  la seva ca-
dena de subministrament amb 
partners de proximitat i evitar 
riscos de manca de estocs, com 
ara moltes empreses estan pa-
tint amb productes que vénen 
de la Xina, per culpa de la crisi 
del coronavirus".

Apper és una empresa familiar 
amb més de 25 anys d'experiència, 
que  ofereix serveis de transport, 
logística, manipulació i logística in-
house, a cost variable a empreses 
d'alimentació, joguines, tèxtil, en-
vasos i matèries primeres. 

SINDICATS  L'ORGANITZACIÓ TÉ EL 49% DE DELEGATS SINDICALS DE LES EMPRESES A LA COMARCA EMPRESA  OBRE UNA SEU DE 6.000 METRES A CAN VOLART

CCOO és la primera 
força sindical al 
Baix Vallès

Apper amplia amb 
una nova planta a Parets

Formació gratuïta sobre cooperativisme a Mollet

Les instal·lacions del Mollet Hub acolliran el dijous 19 de març (de 18 h a 
20 h) la formació Introducció al model empresarial cooperatiu, organitzada 
per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i per EMFO. Nico Duran, tècnica 
de l’Ateneu s'encarregarà d'explicar com funcionen les cooperatives, els 
seus principis, quins tipus existeixen, els seus òrgans i com es regulen.

tivitat, el sindicat ha considerat 
necessari ampliar els serveis a la 
seva seu de Mollet, situada a la 
rambla Balmes número 10, per 
tenir més presència al Baix Vallès. En concret, si fins ara es feia aten-
ció al públic dues tardes a la set-
mana, ara la seu romandrà oberta 
també dos matins a la setmana.

Totes aquestes dades les exposa-
va el sindicat en una roda de prem-
sa dimarts, en què analitzava els 
objectius del col·lectiu. En aquest 
sentit, Plata opinava que s'hauria 
de reforçar l'estratègia baixvallesa-
na del Consell Econòmic i Social de 
Mollet –creat fa poc més d'un any– 
amb la inclusió d'altres agents com 
les patronals Pimec i la UEI. "Per 
tenir més fortalesa cal ampliar 
el radi d'actuació per així tam-
bé sumar-nos a iniciatives més 
enllà del municipi com el Pac-
te Nacional per a la Indústria", 
deia Plata, qui també remarcava la 
importància de fer una estratègia 
conjunta dels dos vallesos per no 
perdre pistonada com a motor eco-
nòmic i la de participar en la regió 
metropolitana.  laUra ortiZ

PATRONAL  L'ENTITAT AGRUPA EL 30% DEL CENS EMPRESARIAL DE LA COMARCA

Nou pla estratègic de 
PIMEC al Vallès Oriental
BAIX VALLÈS. Pimec Vallès Orien-
tal s'ha posat com a objectius per 
als propers anys millorar estruc-
turalment les àrees de servei al 
territori, incrementar la presència 

institucional a més municipis i con-
tinuar com a referent de suport en 
la millora de competitivitat de les 
pimes. Aquests són els eixos del pla 
estratègic 2020-2023, que diven-

dres es presentava en una reunió 
a Barcelona amb els màxims repre-
sentants de la patronal. Daniel Boil, 
president de Pimec Vallès Oriental, 
apunta que “la delegació està crei-
xent per sobre del 10% en socis 
i actualment ja agrupa 4.500 
empreses, entre socis directes, 
gremis i associacions, cosa que 
representa el 30% del cens em-
presarial de la comarca”.  

apper

INSTAL·LACIONS  Xavier Palou a la nova seu paretana

LA LLAGOSTA. En el marc del seu 
pla d'expansió, la cadena de 
supermercats Condis va inau-
gurar el passat dia 5 de març un 
nou establiment a la Llagosta. Es 
tracta d'un Condis Express de 170 
metres quadrats que està situat al 
carrer Pintor Fortuny número 6 i 
dóna feina a cinc treballadors. 

La botiga disposa de seccions 
com drogueria i perfumeria, con-

gelats, fruiteria, forn de pa i expo-
sitors de carnisseria i xarcuteria. 
L’horari d'atenció comercial és 
de dilluns a diumenge de les 9 del 
matí a les 11 de la nit, ininterrum-
pudament. 

Amb aquest establiment, el 
grup Condis arriba als 34 centres 
oberts al Vallès Oriental, amb una 
superfície acumulada de 12.865 
metres quadrats. Entre aquests 

hi ha els 4 establiments que el 
grup ja té al Baix Vallès, a banda 
de la Llagosta, els quals es troben 
a Martorelles, Mollet, Montornès i 
Parets. 

A tot Catalunya la xifra d'esta-
bliments de la marca fundada el 
1961 pels germans Condal-Escu-dé és de 558, amb una superfície 
de venda de més de 215.000 me-
tres quadrats.   

El Grup Condis inaugura a la Llagosta 
el 5è establiment al Baix Vallès

EXPANSIÓ EL NOU CONDIS EXPRESS TÉ 170 METRES QUADRATS I EL SEU HORARI COMERCIAL ÉS DE 9 H A 23 H ININTERROMPUDAMENT, DE DILLUNS A DIUMENGE

La companyia Idila, que fabrica a Parets la crema de cacao 
Nocilla, ha presentat una nova gamma adreçada al sector 
hoteler. Aquesta inclou un format més gran de la varietat 
clàssica que es ven en el canal comercial i una segona 
varietat més fluida per facilitar-ne l’aplicació.

Nocilla presenta noves varietats

j.l.r.

14 HORES OBERTA  La botiga està situada al carrer Pintor Fortuny número 6
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MOLLET. SomMollet ha fet efecti-
va la compra de la capçalera del 
setmanari Mollet a Mà, degà de la 
premsa molletana actual, a l’em-
presa Bonet & Grau publicitat, 
SL. Des del mes de gener, l’equip 
de SomMollet gestiona tant el 
setmanari en paper, que es dis-
tribueix cada divendres, com el 
digital www.clicama.cat, que ac-
tualitza continguts de forma dià-

ria. La compra ha permès ampliar 
la cartera de clients i reforçar el 
posicionament al mercat baixva-
llesà de SomMollet, que ara, amb 
dues publicacions diversifica pro-
ductes i se situa com a referent 
del mercat publicitari local. "Les 
dues publicacions són comple-
mentàries ja que són productes 
diferents i cadascuna té el seu 
públic. La compra ens reforça 

perquè ara podem dir que arri-
bem a tots els perfils", assegura 
Sílvia Viñeta. 

Cada setmana des del 1993
Mollet a Mà és un setmanari gra-
tuït amb un format DIN A5, a di-
ferència del format diari de Som-
Mollet, que va néixer el 1993 de la 
mà de l’editor Josep Lluís Bonet. 
Mitjà associat a l’AMIC, el 1998 va 

posar en marxa el primer web in-
formatiu d’àmbit local a la ciutat, 
que avui dia s’ha transformat en 
el portal clicama.cat.

La formalització de la compra 
de la publicació es va fer a prin-
cipis de gener, amb la signatura 
de la transacció entre l'anterior 
editor del Mollet a Mà, Josep Llu-
ís Bonet, i el director general de 
Som, Oriol Soler.  

MOLLET. La setmana passada es va 
fer el primer fòrum participatiu 
del procés de redacció del Pla de 
Màrqueting Turístic Operatiu de 
Mollet del Vallès, en què van parti-
cipar una trentena d’agents relaci-
onats amb el turisme i la promoció 
de la ciutat. L’objectiu va ser analit-
zar conjuntament la diagnosi i tre-
ballar sobre quins són els elements 
clau per definir una estratègia de la 
ciutat envers la promoció turística.

En aquest sentit, per a la regi-
doria de Turisme i Promoció de la 
Ciutat, Encarna Ortiz, “aquest pla 
té l’objectiu de prioritzar i ori-
entar el turisme a la ciutat, amb 
una metodologia participativa 
que integri la visió de tots els 
agents implicats". Després d’una 
primera fase d’anàlisi amb entre-
vistes, ara s'han iniciat les sessions 
de participació per poder construir 
un diagnòstic conjunt, definir els 
objectius estratègics i les actuaci-
ons concretes.  

COMUNICACIÓ  L'ADQUISICIÓ DEL SETMANARI REFORÇA EL POSICIONAMENT DE SOM COM A REFERENT EN EL MERCAT BAIXVALLESÀ TURISME

SomMollet compra el 'Mollet a mà'
soM* soM*

SIGNATURA DEL CONTRACTE  Bonet i Soler tancaven l'acord DIVERSIFICACIÓ  Som gestiona els dos productes d'informació local 

Trobada de  
diagnosi del pla 
de màrqueting 
turístic de Mollet

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

ÁTICO EN VENTA 

EN MOLLET. ESTA-

CIÓ DEL NORD. Con 

terraza, finca sin 

ascensor, Quarta 

planta, 3 habita-

ciones, baño, sa-

lón-comedor con 

salida a terraza de 

30 m2. Suelos de 

gres, ventanas de 

auminio. Certifica-

do eficiencia ener-

gética: G. Precio: 

115.300 euros. Ref. 

JV14263. Tel. 93 579 

33 33.

LOFT EN VENTA: 

MOLLET. DEL VA-

LLÈS ZONA COL·LE-

GIS NOUS. Referen-

cia: JV13670. Piso de 

1 habitación, baño 

completo, amplio 

salón, cocina inde-

pendiente. Ventanas 

de  aluminio, suelos 

de gres, calefac-

ción, aire acond. 

CEE: G. Precio: 

137.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN VENTA 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORRELL. Piso 

reformado de 113 

m2, planta baja, 

3 habitaciones (1 

suitte), 2 baños, sa-

lón-comedor, coci-

na americana. Re-

formas de diseño, 

suelos de parquet, 

aire acondicionado. 

Certificado efici-

encia energética: B. 

Precio: 237.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA ADOSADA EN 

MOLLET CENTRO. 

Ref. JV4194. Casa de 

338 m2 construi-

dos, en el centro del 

pueblo. Consta de 

tres plantas distri-

buidas en 5 habi-

taciones, 3 baños, 

2 terrazas, 2 bal-

cones. Acabados de 

calidad. Certificado 

eficiencia ener-

gética: E. Precio: 

410.000 euros. Telé-

fono de contacto: 93 

579 33 33.

CASA EN MOLLET. 

ZONA CAN PANTI-

QUET. Ref. JV14264. 

169 m2 construidos 

que constan de tres 

plantas distribuidas 

en 5 habitaciones 3 

baños, cocina offi-

ce, lavadero, 2 bal-

cones, patio, jard´´ín 

y garaje. Certificado 

eficiencia ener-

gética: F. Precio: 

325.000 euros. In-

teresados llamar al 

teléfono de contac-

to: 93 579 33 33.

SE VENDE CASA EN 

MOLLET. COL·LEGIS 

NOUS. Referen-

cia: JV 14265. Casa 

adosada de 94 m2, 

todo en 1 planta que 

consta de 3 habita-

ciones, baño, am-

plio salón, cocina, 

pato, jardín y garaje. 

CEE: 240.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO EN VENTA. 

MOLLET DEL VA-

LLÈS. ZONA CAN 

PANTIQUET. Ref. JV 

14239. Finca con 

ascensor, 70 m2, 

con 2 habitaciones, 

baño, cocina con 

lavadero, salón con 

salida a balcón, 

suelos de parquet y 

ventanas de alumi-

nio. Certificado efi-

ciencia energética: 

E. Precio: 120.000 

euros. Interesados/

das llamar al telé-

fono de contacto:  

93 579 33 33.

PISO EN VENTA 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORRELL. Ref. 

JV14235. Planta baja 

reformada de 113 

m2, con 3 hab. (1 

suitte), 2 baños, sa-

lón-comedor, coci-

na americana. Re-

formas de diseño, 

suelos de parquet, 

aire acondicionado. 

Certificado efici-

encia energética: B. 

Precio: 237.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

LOCAL DE 40 M2 

PER LLOGAR A 

MARTORELLES a 

l'Avinguda Piera. 

Per oficina, o per-

sona per fer arran-

jaments, o locutori 

i internet, etc. Alta 

vigent d'aigua i llum. 

Preu assequible a 

tractar. Teléfon 93 

593 71 14.

SE ALQUILA PLAZAS 

DE PARQUING PARA 

COCHES pequeños/

motos en zona Avda. 

Badalona, 8-14 de 

Mollet. Tel. 652 971 

544 / 638 127 395.

NISSAN QASHQAI 

2.0 DCI. 150 CV, 

Tekna, año 2007, 

157.142 km. Precio 

financiado: 6.950 

euros. Tel. 93 593 

26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 

75 CV Acces, 5 

puertas, año 2011, 

108.576 km. Precio: 

5.500 euros. Tel. 93 

593 26 44.

V O L K S W A G E N 

CADDY OUTDOOR 

2.0 TDI 102 CV, año 

2019, 12.234 km, 

automático. Precio: 

26.500 euros. Tel: 

630 06 59 90.

TOYOTA AIGO 

X-SHIFT 70 X-PLAY. 

Año 2015. 93.996 km. 

Automático. Precio 

financiado: 7.900 

euros. Tel. 630 06 

59 90.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS
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OPINIÓ

Dimarts el Departament de Salut confirmava el primer cas de coronavirus a Mollet. 
L'arribada de la malaltia a la comarca ja és, doncs, un fet evident, i s'han hagut 
d'activar diverses mesures de contenció, tot atenent les recomanacions de la 
Generalitat. Així, hi ha hagut un degoteig d'actes suspesos, tot plegat, per mirar que 
aquest nou tipus de coronavirus no es propagui més, a l'espera que en uns mesos 
es disposi d'una vacuna per a les persones de risc. Aquesta crisi sanitària davant el 
Covid-19 –que encara no se sap si és estacional com la grip, tot i que s'intueix– pot 
acabar comportant també una crisi econòmica si s'acaba traient de mare una situació 
epidemiològica que afecta menys que la grip A, totalment estesa i de la qual ja ningú 
parla. És important que Salut informi dels casos amb més transparència per evitar la 
inquietud de la població i, sobretot, és essencial que la ciutadania mantingui la calma i 
actuï amb normalitat. Cal prevenir i evitar situacions de risc però aturar-se quan no és 
necessari només pot que causar conseqüències socioeconòmiques nefastes.

CRISI SANITÀRIA

Editorial

Promou:

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

Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat
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En la consciència del ciutadà 
està la seva elecció d'on compra 

i a qui compra. Posem el nostre
gra de sorra per salvar els nostres
pobles i pagesos, que és el mateix

legeixo del darrer llibre del meu 
amic José Arbués Possat, gran 
estudiós i cronista dels canvis 
dels temps: “Desde empezar 

labrando el campo casi dos años antes, pa-
sando por la siembra del trigo, el escarda-
do, la siega, la trilla, la selección, la molien-
da, el amasado y cocido, hasta que está el 
pan en la mesa o en la alforja, ciertamente, 
muchas han sido las visicitudes por donde 
ha pasado el pan y nosotros tras él...” 

Això era als anys 50, sense la maquinà-
ria actual, quan els pobles suportaven amb 
esforç una postguerra terrible i van comen-
çar a despoblar-se irremissiblement quan, 
tard, l’Estat va fer-los arribar carreteres, 
electricitat, aigua corrent, telèfon o, avui en 
dia, cobertura i connexió digital. 

L’Estat arriba tard sempre al que no és el 
seu melic. Al Vallès ho veiem, però la pro-
ximitat i caliu de Barcelona, de cops ens 
apaivaga algun inconvenient. Però on gai-
rebé no hi ha res a gratar és en la comunitat 
de pagesos que encara ens queda arreu del 
país. Els herois que van sobreviure al des-
poblament rural que dèiem, ara no tenen 
continuació familiar per manca de recursos 
o lleis justes. La seva mitjana d’edat s’atan-
sa a l’edat de jubilació dels catalans no pa-
gesos.

El blat es pagava al productor a 0,23 €/

L

LA MATANÇA 
DELS PAGESOS

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

kg l’any 2012; l’any passat, 2019, van ser 
0,172 €/kg. Aquestes són xifres de casa 
meva, a Montmaneu, no les he tret de cap 
manual. 

Vivim en una economia especuladora 
on la creació de riquesa està perjudicada, 
ruïnosa molt sovint. Un dia podem parlar 
de la indústria, també desfavorida, però 
avui cal que cridem, que intentem posar el 
nostre gra de sorra per a la salvació i man-

teniment dels nostres pobles i els seus pa-
gesos, que ve a ser el mateix. 

De cap de setmana gaudim de l’extraor-
dinària qualitat dels productes del nostre 
camp. Siguem conscients d’això, siguem 
conscients del que costa dur-nos a taula 
llegums, fruita, llet, oli, vi o pa. Potser no 
aconseguirem que la influència dels in-
termediaris rebenti tota lògica, però en la 
consciència del ciutadà està la seva elecció 
d’on compra i a qui compra tots aquests 
productes. 

I també hi va la nostra salut: com a quí-
mic us podria mostrar que no només es 
talla la droga per fer negoci...

Bústia
Canyers excessius al Besòs

La riuada del Besòs a conseqüència del 
temporal Gloria, el passat mes de gener, va 
posar en evidència l'excessiva existència 
de canyers dins la llera del riu. La canya 
de riera (arundo donax) és una espècie ve-
getal invasora. En contra de la creença po-
pular, la canya no forma part de la nostra 
flora autòctona. A les ribes i lleres de les 
rieres i rius hi troba l’hàbitat propici per 
créixer, però suposa un obstacle important 
en cas de riuades i avingudes d’aigua ja que 
suposa un fre a l’evacuació torrencial d’ai-
gua i, per tant, un obstacle important.

Darrerament es debat sobre la conve-
niència de naturalitzar la llera i ribes del 
Besòs amb espècies vegetals. Cal tenir en 
compte, primer de tot, que de res servirà 
si no s’eliminen els canyers abans. Cal te-
nir també en compte no confondre’ls amb 
els canyers de joncs i balques que sí con-
tribueixen a la biodiversitat riberenca, 
no dificulten l’evacuació d’avingudes de 
rierades i més aviat les atenuen. Voldria 
cridar l’atenció de les institucions i auto-
ritats competents sobre el perill dels ca-
nyers dins la riba. De l’enorme quantitat 
de canyers, que cal eliminar per prevenir 
el perill de desbordament per col·lapse  de 
la capacitat d’evacuació del riu i del perill 
que suposaria aquest desbordament a les 
indústries i activitats instal·lades a les ri-
bes així com a poblacions.

En alguns trams fluvials d’altres rius de 
la conca el Besòs, per exemple, s’han dut 
a terme actuacions al respecte. Apel·lo a 
dur-les a terme al tram alt del Besòs, entre 
Montmeló i Montcada, pel bé de la comuni-
tat i la biodiversitat.

 adolf candela 
santa maria De martorelles

Tota la vida aprenent, quina sort

No podem deixar d’aprendre. La capacitat 
d’aprendre forma part de l’experiència hu-
mana. Aprendre és viure, aprenem per viu-
re millor i per morir millor també. Sempre 
aprenem i aprenem a tot arreu. Aprenem, 
fins i tot, quan no volem.

Hem creat unes institucions que donen 
una determinada prioritat a uns determi-
nats aprenentatges. Alguna d’aquestes ins-
titucions, com l’escola, tenen una història 
molt breu si la comparem amb el camí que 
hem fet els humans. Fet i desfet, perquè 
aprendre vol dir aprendre i desaprendre. 
Aprendre dels altres i amb els altres i en 
contra dels altres i quan ho fem millor és 
que aprenem a favor dels altres. Aprenem 
sols, a l’interior de la cova o en el silenci 
d’una catedral romànica. Al  mig del desert, 
en un carrer sorollós de qualsevol ciutat o 
dalt d’una muntanya. 

Penseu en Crusoe, tot sol a l’illa fent 
memòria i reconstruint  de bell nou el seu 
món, recordant i refent l’herència que ha 
rebut, perquè tots arribem a un mon co-
mençat. No inaugurem res, però sabem 
que necessitem els altres. Crusoe és més 
interessant quan ensopega amb Divendres, 
l’altre personatge de la novel·la. Aprenem 
de la ciència i del mite. Aprenem quan con-
trastem el nostre saber amb una novetat, 
el coneixement antic es relaciona amb el 
nou coneixement. Quan situem la nostra 
herència al costat de la nostra capacitat de 
preguntar-nos i de trobar respostes. 
“Jo estic aquí, amb totes les meves certe-
ses i incerteses, per ajudar-te”. I en aques-
ta jove institució que es diu “escola” tenim 
el grup dels adults. Tot són convencions, 
maneres de dir per entendre’ns. I al cos-
tat d’aquests adults, adults que alguns són 
molt joves, hi ha un grup de mestres que 
acostumen a estar allunyats dels focus 
mediàtics. Fan una feina excel·lent, la fan 
però poca gent en parla. Són com aquelles 
ombres amables dels relats antics. Mestres 
que se situen al costat dels seus alumnes, 
de les seves alumnes i encarnen dues co-
ses. La primera és que sempre som apre-
nents i que sempre podem aprendre, com 
ja he dit anteriorment. La segona és que el 
mestre diu i dient-ho ho fa, sense cap mena 
d’engany: jo estic aquí, amb totes les meves 
certeses i incerteses per ajudar-te. I men-
tre t’ajudo, m’ajudo. Molt grans, aquests i 
aquestes mestres d’adults!

 jaume cela / Mestre jubilat i escriptor

la llagosta

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

El record de la Neus Català també 
arriba a Parets, concretament al 
IES Torre de Malla on els joves 
estudiants coneixeran la valentia 
d'aquesta dona #MaiMes

A. Vicente @AntoniVicenteGr Alberto Murillo @albmurillo 

L'FMI demana a Espanya mesures de despesa 
extraordinària davant del coronavirus. Ara 
l'FMI es canvia de bàndol i aposta per allò 
públic i per la seguretat dels treballadors del 
nostre país. No tindran poca vergonya?
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BAIX VALLÈS. La competició fede-
rada i escolar dels clubs esportius 
del Baix Vallès se suspèn quinze 
dies pel coronavirus. Dimecres 
la gran majoria de les federa-
cions catalanes van anunciar mi-
tjançant comunicats la suspen-
sió competitiva durant les dues 
pròximes jornades, que afecta els 
equips absoluts i de formació del 
territori baixvallesà.

Una de les primeres federacions 
a pronunciar-se va ser la Federa-
ció Catalana de Futbol (FCF), que 
va advertir el camí que seguirien 
la resta de federacions catalanes 
d'altres modalitats esportives. 
"L’FCF ha pres aquesta mesu-
ra després de rebre en el dia 
d’avui comunicació de la Reial 
Federació Espanyola de Futbol 
(RFEF), amb la recomanació de 
suspensió de les competicions 
de futbol i futbol sala d’àmbit 
estatal no professional, i de les 
competicions de futbol i futbol 
sala d’àmbit autonòmic, per 
un període de dues setmanes", 
deia en el comunicat.

Reaccions per xarxes socials
Aquesta decisió ha anat acompan-
yada dels clubs esportius de fut-
bol i futbol sala, que van anunciar 
mitjançant xarxes socials la sus-
pensió també dels entrenaments 
durant quinze dies. "El CF Mollet 
UE informa del tancament del 

arxiu

POLIESPORTIU  LES COMPETICIONS SÈNIORS I DE FORMACIÓ SUSPESES DURANT UNS 15 DIES

L'esport al Baix Vallès 
s'atura pel coronavirus

ESPORTS
El CEVO sense activitat escolarMartín Parejo, a l'espera de competicions
El Consell Esportiu del Vallès Oriental 
(CEVO) ha decidit suspendre l'activitat de les             
competicions escolars comarcals durant un mes, és a dir, fins al 13 d'abril pel coronavirus, 
segons ha informat en un comunicat.  

L'atleta paralímpic Martín Parejo ajorna buscar la mínima pels Jocs 
Paralímpics de Tòquio 2020 pel coronavirus, fins a nou avís. L'atleta 
martorellesenc, i el seu guia, Albert Selva, s'han vist obligats a aturar 
la previsió competitiva per aquest cap de setmana a La Nucia, Alacant, 
perquè s'ha suspès la competició i està a l'espera d'Olot i València. 

ATLETISME LA CURSA S'HAVIA DE CELEBRAR EL 28 I 29 DE MARÇ

MONTORNÈS. La 27a edició de la 
Mitja Montornès, Montmeló, Vi-
lanova i la Roca s'ha ajornat fins al 15 de novembre per les afec-
tacions del coronavirus. La cursa 
referent del Baix Vallès s'ha vist 
afectada com la resta d'esdeveni-
ments esportius i el Club Atletis-
me Montornès va decidir ahir di-
jous posposar la seva celebració, 
que s'havia de fer el pròxim 29 de 
març. 

Els responsables de la mitja 
montornesenca han anat seguint 
les directrius dels estaments sa-
nitaris per ajornar la prova, que 
també posposa la cursa de 6 km i 
la Mini Solidària. 

"Ens hem basat en el dia a 
dia dels comunicats de les au-
toritats sanitàries i com anava 

La Mitja Montornès s'ajorna 
fins al 15 de novembre

desenvolupant-se tot això i ha 
estat una decisió inevitable", ha 
admès el director del Club Atletis-
me Montornès, Esteban Jiménez, 
que admet la preocupació arran 
l'ajornament de la Marató de Bar-
celona: "va ser la punta de llança 
per a moltes curses, que s'han 
anat ajornant o suspenent. No-
saltres, vèiem que podíem ce-
lebrar-la fa uns dies, però des-
prés de les últimes afectacions i 
els casos confirmats de corona-
virus pel territori, ja feia molt 
complicat tirar-la endavant i 
ajornar-la ha estat per respon-
sabilitat".

L'Atletisme Montornès donarà 
l'opció als atletes ja inscrits d'uti-litzar el seu dorsal el 15 de no-
vembre. 

EN JOC  Una imatge que no es veurà durant els proxims quinze dies

camp durant dues setmanes a 
l'espera de nous comunicats", 
advertia el CF Mollet UE, tanma-
teix el CF Parets: "El nostre club 
es veu obligat a suspendre tots 
els entrenaments fins a nou 
avís". 

Posteriorment al comunicat de 
l'FCF, van seguir documents en la 
mateixa línia de les federacions 
de bàsquet, handbol, judo... entre 
altres. En aquest cas, la reacció 
dels clubs ha estat en gran mane-
ra suspendre els entrenaments 
per precaució quinze dies o fins a 
nou avís. 

Pel que fa a les competicions 
d'àmbit estatal al nostre territo-
ri, en un primer moment s'havia 
avisat de la possible disputa dels 
partits a porta tancada dues set-
manes però les federacions es-
panyoles, seguint les directrius 
del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), van anunciar la suspensió 
de les competicions d'àmbit esta-
tal no professionals. Una mesura 
que afecten a la Concòrdia, a la Se-
gona Divisió de futbol sala; el Re-
canvis Gaudí Mollet, a la Lliga EBA 
de bàquet; i el Tenis Taula Parets, 
a Tercera.  Jl roDrÍgUeZ B.

arxiu

SENSE CURSA  Una de els arribades de l'edició del 2019
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LA LLAGOSTA. Representants del 
Joventut Handbol la Llagosta i 
l'HC Vallag han iniciat converses 
per fusionar-se en un sol club 
d'handbol de cara la temporada 
2020-2021. L'apropament entre 
els dos clubs va començar al ge-
ner i des de fa un mes es reunei-
xen setmanalment per concretar 
aspectes de la fusió. En cas que 
la negociació fos positiva, el nou 
club s'anomenaria Joventut Vallag 
La Llagosta.

Els dos clubs veuen amb bons 
ulls la fusió perquè permetria 
completar l'estructura masculina 
d'handbol i intentar enfortir la fe-
menina. "Molta gent ho deia. És 
una cosa que cal i fa falta que 
estiri endavant. Mantenir dos 
clubs en un poble tan petit no 
tenia gaire sentit últimament", 
admet el responsable esportiu del 
Joventut Handbol, Xavier Canale-
jas, que afegeix: "si tot ens unim 
i fem força farem un club d'han-
dbol potent al nostre poble, que 

joventut handbol

HANDBOL ELS CONTACTES VAN COMENÇAR AL GENER AMB L'OBJECTIU D'ENCETAR EL NOU CLUB LA PRÒXIMA TEMPORADA

El Joventut Handbol presenta els equips
El Joventut Handbol la Llagosta va celebrar diumenge al pavelló Antonio 
García Robledo l'acte de presentació dels equips de la temporada 2019-
2020. L'entitat llagostenca compta aquest curs amb un total de set equips i 
prop d'una norantena d'esportistes. El club llagostenc està format aquesta 
campanya amb un benjamí mixt, un aleví masculí, un infantil masculí, un 
cadet masculí, un sènior masculí i un màster femení –en la fotografia–. 
També té un infantil femení compartit amb el CH Sant Fost. 

El Joventut Handbol i l'HC Vallag 
inicien converses per fusionar-se 

sempre ha estat un esport im-
portant".

Les dues entitats porten gairebé 
una dècada coexistint i l'objectiu 
és ser més competitius. "Mirant 
de cara la pròxima tempora-
da, vèiem que tindríem equips 
incomplets i preguntant a res-
ponsables del Joventut Hand-
bol, es trobaven en una situació 
similar. Llavors creiem que la 
fusió és un fet que havia de pas-
sar", assegura el coordinador del 
Vallag, Javier Iglesias.

La previsió dels dos clubs de 
cara la pròxima temporada és 
comptar amb una desena d'equips 
d'handbol base. "A més, cal veu-
re si tindrem un o dos equips 
sèniors. És possible que vinguin 
nois que hagin marxat", adver-
teix Canalejas. "Cadascú per la 
seva part ha anat aconseguint 
resultats, però si tots anem en 
la mateixa direcció, creiem que 
tot anirà molt millor", augura 
Iglesias.  Jl.roDrÍgUeZ B.

Albert Caballero, 
campió estatal

L'infantil B del FSU 
Llagostense, segon 
de la Supercopa

LA LLAGOSTA. L'atleta Albert Ca-
ballero va guanyar el Campionat 
d'Espanya màster de cros per 
equips, de 45 a 49 anys, amb l'At-
lètic Mollet, a la localitat andalusa 
de Jerez de la Frontera. També va 
ser subcampió individual.  

LA LLAGOSTA. L’infantil B del FS 
Unión Llagostense s’ha proclamat 
subcampió de la Supercopa de 
Catalunya. La competició va tenir 
lloc fa dues setmanes a Balaguer i 
estava organitzada per la Federa-
ció Catalana de Futbol Sala entre 
les categories benjamí, aleví, in-
fantil, cadet i juvenil.  L’infantil B 
va ser subcampió després de per-dre a la final contra la Garriga per 
7 a 2. També el cadet va ser tercer després de guanyar la final de 
consolació contra el Teià (1-3). 

FUTBOL SALA | Base

ATLETISME | Màster
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MOLLET. Isabel Hernández, veï-
na de Mollet i de 45 anys, és la 
nova presidenta del Club Patinat-
ge Artístic Mollet des del gener. 
Hernández agafa el relleu de José 
Antonio Marco, qui ha estat presi-
dent de l’entitat durant els darrers 
20 anys. "Tot i guanyar les elecc-
cions al juny, veia que ja era el 
moment de fer un pas al costat. 
Veig que hi ha gent amb ganes i 
això ho hem d'aprofitar", admet 
José Antonio Marco, que adver-
teix: "Ajudaré en tot el que em 
demanin, com un soci més". 

Hernández, al juny, va entrar 
en la directiva de  Marco i ser pre-
sidenta va ser una decisió de la 
pròpia directiva. "Jo porto ja uns 
set anys amb la meva filla com 
a patinadora al club i com que 
hi havia molt bon ambient vaig 
entrar a la junta directiva. Poc 
després Marco va anunciar que 
volia plegar i va ser una decisió 
de la junta directiva, entre tots", 
admet la nova reesponsable, que 

té com obejctiu seguir la "bona 
feina feta per Marco". 

La resta d’integrants de la nova 
junta són Teresa Díaz com a treso-
rera, Jordi Olivares, secretari, i les 
vocals Núria González i Alícia Ro-

ajuntaMent Mollet

PATINATGE ARTÍSTIC JOSÉ ANTONIO MARCO DEIXA LA DIRECTIVA DESPRÉS DE DUES DÈCADES

Isabel Hernández és la nova 
presidenta del CPA Mollet

HERNÁNDEZ La segona per l'esquerra i Marco, l'últim, amb l'alcalde 

mero. Dilluns, la directiva va reu-
nir-se amb l'alcalde Josep Monràs 
"amb l'objectiu d'intentar mi-
llorar el pavelló per acollir més 
competicions", admet la nova 
responsable.  Jl.r.B.

MOTOR  L'ÀREA ESTÀ UBICADA A CAN GUITET, A LA PORTA 6

MONTMELÓ. Un any més, l'Ajun-
tament de Montmeló organitzarà 
i gestionarà l'àrea d'acampada de 
Moto GP 2020, que està situada a 
Can Guitet al costat de la porta 6 
del Circuit de Barcelona-Catalunya. 

El servei estarà disponible des 
de dijous 4 de juny, a les 17 h, fins 
diumenge 7 de juny, a les 18 ho-
res. Fins dilluns 8 de juny, a les 9 h 

Montmeló posa a la venda els
tiquets de l'acampada MotoGP

es mantindrà uns serveis mínims 
per aquells clients que desitgin 
passar la nit de diumenge a di-
lluns sense càrrec en el preu.

La venda d'entrades anticipada 
ja s'ha posat en marxa  i el preu 
pels tres dies és de 26,50 euros 
per persona;  22,50 euros per ten-
da; 20 euros per moto; o 56,50 eu-
ros per vehicle vivenda. 

BÀSQUET | Lliga EBA  ÉS TERCER I EMPATA AMB EL QUART LLOC

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
va guanyar diumenge contra el 
JAC Sants, per 70 a 82. Els de Jo-
sep Maria Marsà van marcar la 
diferència al tercer quart amb un 
parcial impecable, 6 a 26.

El duel va estar ajustat durant 
els dos primers quarts i els locals 
van arribar al descans amb un 
avantatge, 44 a 38. La diferència 

El Recanvis Gaudí Mollet venç el 
Sants en un bon tercer període

Una maneta de 
gols contra el 
César Augusta
LA LLAGOSTA. La Concòrdia va go-
lejar dissabte el César Augusta, 
per 5 a 0. L'equip de la Llagosta 
va refer-se de la derrota a la jor-
nada passada contra el CN Caldes 
amb una maneta de gols contra les 
aragoneses. Les golejadores locals 
van ser Elida, per partida doble, 
Sonia, Naiara i Sandra.  La Concòr-
dia és 7a amb 37 punts. 

FUTBOL SALA | Segona Divisió

va arribar al tercer període amb 
un Mollet piconadora, que va ser 
millor en totes les facetes del joc. 
El Mollet és tercer, empatat amb 
el quart, el Valls. 

Pel que fa a la Copa Catalunya, 
el Recanvis Gaudí Mollet B va per-
dre contra el Lliçà, per 83 a 68; i 
el Sant Gervasi contra el Montgat, 
per 93 a 88. 

CICLISME COMPLETA LA TERCERA I QUARTA ETAPA A ALACANT

cc Mollet

El Club Ciclista Mollet participa 
a la Copa d'Espanya júnior

EQUIP Membres del Transluján-CC Mollet bans d'una sortida d'etapa

MOLLET. El Transluján-CC Mollet 
va participar a la tercera i quar-
ta etapa –aquesta era una prova 
puntuable per a la Copa d'Espan-
ya– del Trofeu Víctor Cabedo, que 
van celebrar-se el cap de setma-
na a Alacant. El conjunt molletà 
afrontava així el seu segon cap de 
setmana intensiu de competició oficial amb l'objectiu d'anar aga-

fant rodatge de cara la temporaa-
da 2020.

El ciclista molletà millor posi-
cionat a les dues etapes va ser Pol Mulet, que va intentar ficar-se en 
el grup capdavanter per la vic-
tòria. En totes dues etapes va aca-bar al lloc 43è de la classificació 
general, a pocs minuts dels guan-
yadors de les dues etapes. 
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Tu pertanys aqui

EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.

C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona

93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

31,40€
QUOTES

DES DE

* Consulta condicions. 

... i mol t mes

l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 
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MONTORNÈS.  Maria López i Wiam 
Koubiss, membres del Club Karate 
Montornès, s'han proclamat cam-
piones de Catalunya de Karate. 
Les montornesenques van partici-
par dissabte al català, que va tenir 
lloc a Esparreguera i va reunir els 
millors karatekes de Catalunya.

López va imposar-se en el kata, 
on va compartir podi amb altres 
dues companyes del Club karate 
Montornès perquè Lara Ferrer i 
Teresa López van penjar-se la me-
dalla de bronze. El kata montorne-
senc va sumar una quarta medalla 
amb la plata de Ciro Gutiérrez.

Dues medalles en combat
El Club karate Montornès va su-
mar dues medalles més en la mo-
dalitat de combat. En menys de 55 

kilos, la karateka Wiam Koubiss, 
va dominar el pes guanyant el ca-
talà absolut, mentre que Cristina 

cK MontornÈs

KARATE EL CK MONTORNÈS GUANYA SIS MEDALLES AMB DOS ORS, UNA PLATA I TRES BRONZES

María López i Wiam Koubiss, 
campiones del català absolut

EN PISTA Els membres del CK Montornès a Esparreguera

Fernández, en menys de 61 kilos, 
va pujar al podi amb una medalla 
de bronze.  

ATLETISME  REGL'ATLETA MOLLETÀ S'IMPOSA ALS 3.000 METRES

MOLLET.  Marçal Herráiz, de l'Atlè-
tic Mollet, s'ha proclamat campió 
d'Espanya d'atletisme sub-18 en 
800 metres, que va tenir lloc a 
València en pista coberta. L'atleta 
del club molletà va imposar-se en 
la final amb un registre d'1 minut, 
59 segons i 23 centèsimes.

Herráiz havia passat a la final 
amb el millor temps de les tres 
semifinals i amb el seu millor re-
gistre amb 1 minut, 54 segons i 
90 centèsimes. Tot i córrer la final 
cinc segons més lent, li va valdre 
per penjar-se la medalla d'or.

L'atleta molletà havia arribat a 
l'estatal amb la medalla de plata 
del Campionat de Catalunya sub-
18 dels 800 metres, que va tenir 
lloc fa una setmana a la pista de 
Sabadell. En aquesta mateixa dis-
tància, Álex Lozano, també del CA 

Marçal Herráiz, campió 
estatal sub-18 a València

ca Mollet

Mollet, va ser tercer. A més, l'atle-
ta del CA Montornès, Izan Ramí-
rez, que quedar tercer als 3.000 
metres marxa amb un registre de 
14 minuts, 39 segons i 90 centè-
simes. 

JUDO EL CLUB PARTICIPA AL CATALÀ BENJAMÍ I ALEVÍ

Pluja de medalles del Judo la Llagosta
L'AE Karate-Judo la Llagosta va guanyar trenta medalles en la Copa 
Catalunya de judo benjamí i aleví, que va tenir lloc dissabte a Cardedeu 
amb centenars d'infants. En categoria benjamí, els esportistes llagostencs 
van sumar dues medalles d'or, una plata i deu bronzes; mentre que en 
categoria aleví van guanyar cinc ors, dues plates i deu bronzes.

D'OR Herráiz amb la medalla i el seu entrenador, Rogelio Vega

Català sub-20

Als 3.000 metres del Campionat 
de  Catalunya sub-20 de Sabadell, 
Álex Salgado va guanyar l'or amb un             
registre de 8 minuts, 42 segons i 38 
centèsimes. El molletà havia de lluitar 
per les medalles a l'estatal sub-20 de 
Sabadell, ajornat pel coronavirus. 

ÁLEX SALGADO, D'OR 
ALS 3.000 METRES

ae Karate-judo

Paula Martin, or al 
català universitari

MOLLET. Paula Martin, de l'Escola 
Ganesh, ha guanyat el Campionat 
de Catalunya Universitari de tae-
kwondo. L'esportista molletana va 
penjar-se l'or fa dues setmanes en la fase final del català en les ins-
tal·lacions de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, a Barcelona. 
També va participar Laura Cam-
pos, de l'escola molletana, que va 
penjar-se un bronze. 

TAEKWONDO | Catalunya

LAURA CAMPOS I PAULA MARTIN

escola ganesh

ESCACS | Divisió d'Honor GUANYA ALS QUARTS CONTRA EL VALLS

El Club d'Escacs Mollet 
contra el Barberà a la semifinal
MOLLET.  El Club d'Escacs Mollet és 
un dels quatre millors equips de 
la Divisió d'Honor Catalana 2020. 
L'equip molletà va passar dissab-
te a les semifinals en guanyar amb 
comoditat el Valls, per 7 a 3. 

El Club d'Escacs jugarà dissabte 

la semifinal a Mollet, a partir de 
les 16.30 h contra el Barberà, que 
va guanyar el cap de setmana con-
tra el Foment, per 6,5 a 3,5. L'altre 
semifinal enfrontarà l'Escola d'Es-
cacs de BCN contra el Colon Saba-
dell Chessy.  
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700 plantacions en la renovada 
Festa de l'Arbre i la Biodiversitat

POPULAR  ENGUANY S'HAN AFEGIT ELS TALLERS PER DONAR A CONÈIXER LA BIODIVERSITAT

CULTURA
Taller artístic del CRA'P pel 8 de març
Emmarcat en la programació d'actes del Dia de la Dona de 
Mollet, el CRA'P farà aquest divendres (18 h) el taller artístic 
La memòria de la carn a la seva seu (carrer d'Anselm Clavé, 
67). Mirant dones d'altres temps, els participants podran 
comprendre d'on sorgeix la feminitat d'avui dia.

Exposició sobre Teresa Pàmies
Fins al 27 de març es pot gaudir a la Biblioteca 
Municipal La Grua d'una exposició sobre Teresa 
Pàmies, en commemoració del centenari del 
naixement de la reconeguda escriptora catalana, 
premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2001.

Carles Casado presenta 
el seu primer llibre

LITERATURA  'SUSPIROS EN EL RECUERDO' VA SORTIR EL 2019

j.l. rodríguez beltrán

CARLES CASADO

LA LLAGOSTA.  El llagostenc Carles 
Casado, de 26 anys, va presentar el 
passat mes de febrer el seu primer 
llibre, Suspiros en el recuerdo, en un 
acte que va tenir lloc a la Biblioteca 
de la Llagosta. "Des de ben petit 
escric en llibretes, i un dia vaig 
decidir ajuntar-les i passar-les a 
net". Així sorgeix aquest llibre que 
va veure la llum el 2019 i que va ser 
autoeditat pel mateix Casado. Al 
principi, l'autor només volia tenir 
un recull dels seus poemes per a 
ell mateix, però la seva parella el va 
animar "a treure'l al mercat". A 
partir d'aquí, el llagostenc va des-
cobrir "que Amazon té una eina 
per autoeditar llibres" i amb 
l'ajut de videotutorials d'internet 
va tirar endavant el projecte.

El llibre conté poemes que expli-
quen les seves vivències personals: 

"Amor, desamor, salut, mort...". 
Tanmateix, l'autor apunta: "Són 
vivències meves, però són poe-
mes en què tu també et pots sen-
tir reflectit". Casado es considera 
un "poeta en desús", ja que no 
segueix cap mètrica i habitualment 
els seus poemes tampoc busquen 
rimes. "Però per mi ha estat com 
anar al psicòleg. Amb una dife-
rència: la llibreta mai et jutjarà 
ni et respondrà", assevera. D'al-
tra banda, també admet que, tenint 
en compte que ja escrivia amb 10 
o 11 anys, "alguns poemes s'han 
quedat pel camí" i altres els ha ha-
gut de retocar o actualitzar.

Pel que fa al títol, Suspiros en el 

recuerdo ha estat l'escollit per-
què aquest poema "va significar 
un punt d'inflexió per tornar a 
escriure". En un moment de crisi 
creativa, en què tenia decidit dei-
xar d'escriure durant un temps, va 
presentar el poema al concurs de 
microrelats i poesia del Sant Jordi 
del 2018 a la Llagosta i va quedar 
tercer. El guardó i les bones críti-
ques que va rebre el van animar a 
continuar escrivint.

Aquest Sant Jordi, a més, presen-
tarà la seva segona obra, Cuando mi 

corazón susurra. "Deixo enrere la 
poesia per passar-me a la prosa 
poètica", explica, i afegeix que els 
lectors trobaran uns textos "més 
madurs, més viscuts i més deta-
llats". "És una prosa poètica més 
feta amb el cor", clou.  s.carrillo

víctor león

PLANTANT ARBRES  Els més petits també van participar en la Festa de l'Arbre, en què hi van assistir 700 persones

MOLLET. El parc dels Pinetons 
gaudeix d'uns 650 arbustos i una 
cinquantena d'arbres més des de 
diumenge, quan set centenars de 
ciutadans que van participar de la 
Festa de l'Arbre i la Biodiversitat 
els van plantar. Concretament hi 
ha espècies autòctones com lle-
doners, til·lers, aladerns, marfulls, 
arços blancs i llentiscles. A més, 
també es van alliberar quatre eri-
çons perquè visquin als Pinetons.

Aquesta activitat organitzada pel 
Casal Cultural i per l'Ajuntament de 
Mollet ha estat renovada respecte 
a les darreres edicions. Fins ara se 
celebrava la Festa de l'Arbre, que se 

centrava exclusivament en les plan-
tades. Enguany, però, el nom de l'ac-
tivitat és Festa de l'Arbre i la Biodi-
versitat i també va acollir tallers de 
construcció de caixes niu i d'identi-
ficació d’ocells amb l’objectiu de fer 
pedagogia i difusió de la biodiver-
sitat que existeix a la ciutat. Els as-
sistents van construir una trentena 
de caixes niu per a ocells insectívors 
de les quals 23 s’han instal·lat als 
Pinetons i 7 a Can Mulà. A més, pel 
que fa als tallers de reconeixement 
d’animals, es van poder veure eri-
çons, òlibes, gripaus i es van obser-
var més de 25 espècies en llibertat 
al parc, com ara el tallarol capnegre 

i el de casquet, el mosquiter comú, 
la conxa fumada, el pit-roig, la garsa, 
la cadernera, el raspinell, la tórtora 
turca, o el pardal comú. Segons el 
consistori, tot plegat va ser "una ex-
periència única, ja que no és gens 
habitual veure tantes espècies en 
un mateix espai tan a prop de la 
ciutat i en tan poc temps".

Amb aquest, ja són 30 els anys 
en què s'ha organitzat aquesta fes-
ta per donar a conèixer a la ciuta-
dania i fer-la copartícip d’aquelles 
actuacions que es porten a terme 
als espais verds de Mollet per afa-
vorir la biodiversitat i renaturalit-
zar la ciutat. 

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

Un front del nord pro-
vocarà una baixada de 
temperatures amb molts 
núvols, la majoria d’ells 
de tipus alt i mitjà i sense 
conseqüències.

Núvols de tipus alt fins al 
migdia amb temperatures 
semblants. A la tarda sol 
combinat amb l’aparició 
d'alguns núvols baixos.

Aquests núvols baixos 
romandran amb nosal-
tres tot el diumenge, dei-
xant-nos el cel ben tapat i 
un dia fresc.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 5 22ºC 8ºC 18ºC - 58 km/h W

DIVENDRES, 6 17ºC 5ºC 12ºC - 45 km/h NW

DISSABTE, 7 17ºC 3ºC 13ºC - 34 km/h SE

DIUMENGE, 8 18ºC 6ºC 14ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 9 18ºC 7ºC 12ºC - 37 km/h ESE

DIMARTS, 10 18ºC 7ºC 15ºC - 23 km/h SW

DIMECRES, 11 21ºC 7ºC 16ºC - 19 km/h SE

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

dissabte 14

diumenge 15

divendres 13
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AVENIDA ONCE DE SEPTIEMBRE, 84-86, LOCAL 2, LA LLAGOSTA          TELÉFONO: 93 004 99 59          e-mail: angelsdelallar@angelsdelallar.com             FACEBOOK: Angels de la Llar
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100 persones compartint 
la natura martorellenca

MARTORELLES.  L'escola Les Prune-
res va organitzar el passat dissab-
te 7 de març la tercera edició de la 
caminada escolar, amb un recor-
regut d'uns 5,7 quilòmetres pels 
entorns naturals de Martorelles i 
Santa Maria de Martorelles, i que 
va comptar amb un centenar de 
participants. Des de Les Pruneres 
apunten que, en la línia de l'eix 
transversal d'aquest curs –ano-
menat Salvem el planeta–, aquesta 
activitat serveix per promoure la 

convivència d'alumnes, familiars 
i personal del col·legi gaudint ple-
gats de la natura. 

L'ESCOLA LES PRUNERES VA ORGANITZAR LA TERCERA CAMINADA

PLANTANT ARBRES  Els més petits també van participar en la Festa de l'Arbre

escola les pruneres

PATRÓ

L'Ajuntament de 
la Llagosta suspèn 
les festes de Sant 
Josep pel Covid-19
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha deci-
dit cancel·lar totes les activitats de 
la programació de les festes de Sant 
Josep com una de les "mesures de 
caràcter preventiu per evitar la 
propagació del virus (Covid-19, 
altrament dit coronavirus)". La ce-
lebració del patró estava progra-
mada per als pròxims dies, amb una 
desena d'activitats entre dimarts 
17 de març –concurs Té talent!, de 
l'Escola de Música de la Llagosta– 
fins al diumenge 29 de març –troba-
da gegantera de la Llagosta–. Tam-
bé se suspèn la revetlla popular, el 
correfoc o la visita al pou de glaç de 
Can Donadéu, entre d'altres. 

L'AV Santa Rosa clou el 
carnaval amb 4 guardons

MOLLET. L'AV Santa Rosa va cloure 
dissabte la temporada de rues de 
carnaval, amb una temporada his-
tòrica, ja que han aconseguit ser 
premiades en quatre municipis 
diferents amb la comparsa Einher-
jar, encarnant aquests esperits de 
la mitologia nòrdica.

El primer va ser a Vilassar de 
Mar, assolint el segon premi. A 
més, des de l'organització van 
quedar molt contents amb la parti-
cipació de la comparsa molletana, 

comunicant que els esperen per al 
proper Carnaval. El segon va ser a 
casa, a Mollet, on es van tornar a 
endur el primer premi. El següent 
cap de setmana van participar en el 
carnaval de l'Alt Maresme (Pineda 
i Calella) amb 27 comparses més 
i per primera vegada van aconse-
guir quedar entre les 10 millors 
comparses (van ser cinquens). I la 
darrera va ser dissabte a Tossa, on 
van aconseguir el segon premi per 
tancar el carnaval 2020.  

POPULAR  PREMIATS A VILASSAR, ALT MARESME, TOSSA I MOLLET

EN RUA  La comparsa Einherjar durant la cercavila molletana

víctor león
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ARTS ESCÈNIQUES

S'obren les 
inscripcions per
a la novena edició 
del Faràndomus
MOLLET. Ja estan disponibles les 
entrades per gaudir de la novena 
edició del festival artístic Faràndo-
mus, que organitza Escena Mollet 
i el mag molletà Pau Segalés, amb 
la col·laboració d'El Casal, Good i 
Bodegas Segalés, i que tindrà lloc 
el 17 (20 h) i 18 d'abril (19 h). Els 
artistes que hi actuaran seran Ual-
la –un duo musical amb temes pro-
pis d’estil modern i gags teatrals 
de caràcter humorístic que lliguen 
les peces entre si–, Mago Rafa, Ter-
cio Incluso –teatre visual i d'ob-
jectes– i Tan Lluny –espectacle de 
dansa–. El Festival Faràndomus 
neix inspirat per la xarxa europea 
Hors Lits i es desenvoluparà amb 
quatre propostes escèniques en 
quatre espais privats de la ciutat 
de Mollet. Per assistir-hi s'han de 
fer les reserves al correu electrò-
nic farandomus@gmail.com indi-
cant-hi el nom, el dia, el nombre de 
persones i un número de telèfon 
de contacte. El preu és de 20 euros 
per persona. 

MOLLET. Dimarts al migdia va ser el 
dia en què els alumnes de primer, 
segon i tercer d'ESO del Centre 
d'Estudis Mollet, i creadors de Ma-

ranyes, van assistir a La Marineta 
per contemplar l'obra. Uns noran-
ta alumnes van participar durant 
diverses setmanes en un taller a 
La Marineta, que va anar a càrrec 
de l'artista i professora molletana 
Susana Malagón, i a partir del qual 
ha sorgit aquesta escultura con-
junta.

El primer pas per fer-la va ser 
"escriure una llista de deu o més 
coses bones i dolentes que ens 
havien passat a la vida", segons 
va explicar Clara Encinas, alum-
na de segon d'ESO. Tot seguit, els 
alumnes van haver d'ordenar per 
anys els diferents ítems que havi-
en redactat i fer un gràfic. "Si era 
una cosa bona, havíem de pujar 
la línia del gràfic, i si era una 
cosa dolenta, l'havíem de bai-
xar", va explicar Encinas.

A continuació va arribar el torn 

de fer les escultures. "La Susana 
ens va donar filferro i vam fer 
el gràfic amb aquest material. 
Després el vam rodejar amb 
cinta de pintor per fer-lo més 
gros, i vam posar-li una espè-
cie de cotó i una barreja de cola 

perquè es quedés solidificat", va 
exposar Marta Rodríguez, també 
alumna de segon d'ESO.

La mostra, per tant, consta d'una 
norantena d'escultures –una per 
alumne– fetes amb filferro, cinta 
de pintor, waipe, cola blanca i ai-

gua, que es poden veure al passadís 
extern de La Marineta i que s'entre-
llacen entre si formant grans mara-
nyes. Així ho van detallar les dues 
artistes de segon d'ESO. "Anàvem 
unint els gràfics de vida amb fils 
per representar que estem unint 
les nostres vides", va apuntar En-
cinas. I Rodríguez va afegir que "si 
tenia una amiga que ja havia fet 
la seva vida, podia agafar un cor-
dill i unir-lo amb la seva obra per 
mostrar una connexió amb ella".

A més d'un treball artístic, Ma-
ranyes també té un altre objectiu 
adreçat als adolescents que l'han 
creat. "Fer-los reflexionar de 
com estan anant les seves vides 
en aquest egocentrisme adoles-
cent en què es troben", explicava 
Malagón. En aquesta línia, les dues 
estudiants van dir que amb el pro-
jecte s'han adonat "de les coses 
bones i dolentes que ens han 
passat a la vida". Per acabar, Ro-
dríguez va animar els molletans a 
gaudir de l'obra: "Estaria bé que 
la gent vingués a veure-la, per-
què l'hem fet molta gent en comú 
i és una mostra molt bonica".

Maranyes es pot visitar a La Ma-
rineta fins al 3 d'abril i està emmar-
cada en la iniciativa Passadissos 
del centre cultural.  sergio carrillo

ART  ELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA DEL CENTRE D'ESTUDIS MOLLET I L'ARTISTA SUSANA MALAGÓN SÓN ELS CREADORS DE 'MARANYES'

s.c.

ADMIRANT LES OBRES  Dimarts van passar els 90 creadors per la mostra

El passadís de La Marineta 
s'omple de maranyes juvenils
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FINANÇAMENT EN 20 MESOS SENSE INTERESSOS. TAE 0%

ESPAIS PER CRÉIXER

FINANÇAMENT

MESOS SENSE 
INTERESSOS

FINANÇAMENT EN 20 MESOS SENSE INTERESSOS. TAE 0%
Import mínim 240 euros. Mensualitat mínima 12 euros. TIN 0% TAE 0%. Interessos subvencionats per MAC MOBLES. Oferta subjecta a la 
prèvia autorització de Banc Cetelem S. a. Societat Unipersonal després de l'estudi de la documentació aportada i signatura del contracte.  
Data de validesa de l'oferta financera fins al 31/03/2020.

RACONS ÚNICS 
PER A PERSONES 
ÚNIQUES

CURSOS

SUBVENCIONATS

PLACES LIMITADES EMPRESA / FINANCES
Nòmines i Seguretat Social (30h)

Comptabilitat bàsica (60h)

Protocol per a la prevenció 

en igualtat (20h)

Promoció i negoci a través 

de les xarxes socials (40h)

Treball en equip (30h)

Xarxes socials (30h)

AUTÒNOMS, TREBALLADORS EN ACTIU O EN SITUACIÓ D’ATUR

MÉS INFORMACIÓ: info@lakademia.cat • cursos@criteria.es • Tel. 699 072 365 • 934 636 838

PRÒXIMAMENT A

L’Kadèmia

IDIOMES
Català (150h)

Anglès (75h)EDUCACIÓ 
/ FORMACIÓ
Llenguatge de 

signes (30h)

SOCIO / SANITARI 
Atenció a malalts

amb demències (15h)

Primers auxilis (30h)
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada

distinta cada día

Productos de

PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

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

ESPECIALITAT EN 

TAPES CASOLANES

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

Si us agraden les explosions de gus-
tos, la pizza Mona és la vostra! 
Sobre una fina capa cruixent s’hi 
troben una varietat d’aliments que 
combinats fan que sigui un regal per 
als sentits. 
El gust de la ceba i la patata ben cui-
tes es barregen amb el pernil dolç i 
la crema de llet que aconsegueixen 
crear un resultat molt curiós. Una 

pizza que aposta per la diversitat i 
contrast de sabors que no deixarà 
indiferent els paladars més refinats. 
I la cirereta de la pizza: el format-
ge de cabra desfet per cada un dels 
ingredients que fa de cada mosse-
gada un autpentic plaer. No deixis 
de tastar aquesta novetat de LA 
TOMATE MAGIQUE! La Mona t’ena-
morarà només sortir del forn!

Pizza ‘Mona’
Amb pernil dolç, ceba, formatge de cabra, 

patates i crema de llet

LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22

pizzerialatomatemagique.com

SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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Venda, reparació i manteniment  
informàtic, venda de consumibles.

Av Sant Jeroni 5 - Tel 93 579 19 95 - Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.

Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES

Defunció  Incapacitat Permanent absoluta  Incapacitat Per-

manent Total  Defunció per Accident  Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident  Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal  

Depedència Severa i Gran Dependència  Defunció per Accident 

de Circulació  Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL
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