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Els delictes pugen un 4,7% a la Llagosta
PARETS

MOLLET

SANT FOST

MARTORELLES

MONTMELÓ

LA LLAGOSTA

MONTORNÉS

SANTA MARIA

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Homicidi/assassinat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Temptativa d'homicidi/assassinat

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

2

0

2

1

0

0

Lesions

31

23

93

112

14

7

5

6

16

19

29

27

46

36

0

0

Agressions sexuals

2

1

2

1

0

0

0

0

1

0

1

1

2

1

0

0

Abusos sexuals

0

4

6

11

0

0

0

4

2

1

2

5

2

4

0

0

Maltractament àmbit de la llar

12

14

54

65

8

4

3

5

4

10

13

20

15

18

0

0

Violència l'ambit de la llar

0

1

10

9

3

2

1

0

4

2

3

1

0

0

0

0

Amenaces

22

36

93

96

13

7

3

3

14

12

25

28

27

19

3

1

Coaccions

2

3

10

7

1

4

3

0

2

0

1

1

2

3

0

0

Robatori amb força domicili

60

49

97

93

45

69

9

14

25

14

20

19

48

43

2

2

Robatori amb força empresa

19

20

23

14

6

1

2

8

10

14

10

19

20

19

0

0

Ronatori amb força establiments

27

23

33

65

7

7

4

8

3

6

11

9

11

11

0

0

Robatori amb força interior vehicle

47

36

170

129

17

5

10

12

68

50

27

32

52

44

0

0

Robatori amb força resta

23

16

53

44

10

13

10

7

11

9

11

16

26

11

7

0

Robatori amb violència domicili

0

0

0

3

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

Robatori amb violència establiment

5

3

13

3

2

0

1

1

1

3

1

4

50

20

0

0

Robatori amb violència i estrebada

5

4

11

16

0

3

0

0

2

5

7

3

10

1

0

0

Robatori amb violència espai públic

19

5

71

40

4

4

3

2

8

7

18

7

37

26

0

0

Robatori amb violència resta

2

2

5

4

1

1

0

0

2

9

5

2

1

2

0

0

Robatori de vehicle

14

11

44

30

4

7

9

1

5

11

18

14

18

22

1

1

Furts

232

185

860

703

29

34

27

35

113

169

153

161

420

259

1

1

Danys

152

103

386

370

46

28

28

20

53

65

97

77

82

111

1

3

Estafes

108

143

251

376

30

54

23

44

41

69

45

75

68

83

3

7

Conduir sota efectes alcohol / drogues

20

37

49

67

8

6

2

7

8

12

10

13

8

17

0

0

Negativa a sotmetre's a les proves

3

3

10

4

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Delictes contra salut pública

1

8

54

45

1

2

0

0

2

2

1

1

1

2

0

0

BAIX VALLÈS. Les dades del 2018 al

Baix Vallès aportades pels Mossos
d'Esquadra indiquen que en total,
el territori va registrar 5.269 delictes. Això significa 201 delictes
menys que el 2017, quan la xifra
total de delictes es va situar en els
5.476; una disminució anual en
els delictes del 3,78%.

Mollet en ser el municipi més
poblat va ser on més intervencions es van dur a terme. A la ciutat,
el delicte més freqüent va ser el
furt –robatori sense intimidació
ni violència–, ja que a la capital
baixvallesana hi ha majors aglomeracions, sigui pel mercat o esdeveniments amb molta gent, i

per tant el carterisme és més habitual. La reducció d'aquest tipus
de delicte es va fer notar a la ciutat
gràcies a la incorporació d'agents
cívics al mercat, passant de 860 a
703 furts en un any.
Va succeir el mateix amb Montornès on en un any s'ha aconseguit reduir en un 38,33% els delic-

tes d'aquest tipus passant de 420
a 259 furts. Aquesta població va
ser la que major reducció de delictes en general va registrar l'any
passat. Concretament els delictes
van caure en un 20,63%.
A la Llagosta o Parets va ser on
proporcionalment més delictes
contra empreses es van produir.

En el primer cas els robatoris amb
força a empreses van ser 20 i en
el segon 19; les més altes del Baix
Vallès. Tot i així, mentre al primer
dels dos municipis els delictes es
van reduir un 9,54%, al segon van
augmentar un 4,68%.
Continua a la pàgina 4
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Pel que fa a Montmeló el creixement en nombre de delictes el
2018 va ser notori. Aquesta xifra
no té relació amb la inseguretat
diària, sinó amb l'existència de
macroesdeveniments com els
relacionats amb el circuit de curses de motor o amb el festival de
música electrònica Daydream que
concentren grans multituds i generen un gran nombre de furts de
mòbil o carteres.
El cas de Sant Fost és el més singular dels registrats. En el municipi el principal delicte va ser el "robatori amb força a domicili". Això
té a veure amb l'alta concentració
d'urbanitzacions i cases aïllades
que hi ha. Si el 2017 es van produir 45 delictes d'aquest tipus, el
2018 van ser 69; un 53,33% més.
Per últim, a Martorelles i Santa
Maria de Martorelles va ser on
menys delictes es van produir.
A Santa Maria només van registrar-se 15 delictes el 2018, tres
menys que l'any anterior. Pel que
fa, a Martorelles els delictes van
créixer un 23,77% convertint-se,
després de Montmeló, en el municipi amb major creixement de
delictes. i A.A.

Ciutadania

VEÏNS DE SANT FOST
RECLAMEN MÉS POLICIA
Un grup de veïns de Sant Fost ha presentat una moció per demanar més
seguretat al municipi. En total s'han
recollit 427 firmes que s'han presentat a l'OAC. La moció exigeix la millora
de les condicions laborals de la policia local i l'increment d'integrants del
cos fins al mínim de 15 recomanat per
la Federación Española de Municipios
y Provincias i la Unió Europea. L'ajuntament ja va aprovar en el pressupost
municipal per al 2019 la incorporació
d'un nou agent a la plantilla de policia.

DELINQÜÈNCIA EL 2018 DESTAQUEN LES DADES D'ESTAFES PER INTERNET I L'AUGMENT DELS DELICTES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Robatori a domicilis, segona prioritat
dels Mossos després del terrorisme
a.a.

MOLLET. Les dades en fred només

duen alarmisme i augment de la
sensació d'inseguretat de la ciutadania. Aquesta és la primera idea
que es desprèn de l'anàlisi que
fa la inspectora en Cap de Mollet
dels Mossos, Sílvia Catà, de les
xifres de delinqüència de 2018.
Amb tot, al Baix Vallès els delictes
han baixat al darrer any.
En paraules de Catà "els municipis de l'àrea són segurs" i
"el tipus i quantitat de delictes
que es cometen són similars als
d'altres comarques properes".
Una segona idea contundent:
"La primera prioritat dels mossos des de l'atemptat a Barcelona és el terrorisme, la segona
els robatoris en domicilis". En
aquest sentit Catà és conscient que

CAP DELS MOSSOS Sílvia Catà
hi ha alguns municipis com Sant
Fost on aquest tipus de delicte preocupa molt al veïnat perquè són

atacs directes a la intimitat. "Hem
fet un treball amb l'Ajuntament,
la Policia Local i la ciutadania de
les urbanitzacions de Sant Fost
perquè aquest tipus de delicte
crea molta inseguretat", explica.
Això ha fet que els robatoris en
cases hagin augmentat només un
0,78% durant l'últim any. "Moltes
vegades són els veïns qui millor
coneixen com fer més segures
les zones on viuen", afirma. "Ningú sap millor on ha d'anar un
fanal o on han de patrullar els
mossos", diu.

La delinqüència ha canviat

Hi ha un grup de xifres que sobresurt de la resta: les estafes. En l'últim any aquest tipus de delictes
han augmentat moltíssim. "Són

sobretot estafes per internet",
assevera Catà. Es tracta de delictes difícils de perseguir perquè
són internacionals. Segons la cap
de Mossos "s'ha produït una internacionalització de la delinqüència". A més, Catà considera
que "el delinqüent d'avui no és
com el de fa deu anys, té molta
més mobilitat". En un exemple:
un telèfon mòbil es pot robar al
Baix Vallès i ser venut a Marroc.
Per últim, Catà analitza una altra dada de delinqüència que ha
augmentat en els últims anys. "Els
delictes per violència de gènere
han crescut un 25%", diu Catà.
"Les dones denuncien més i
això és positiu, malauradament
encara hi ha molta opacitat",
conclou Catà. i A.A.

SEGURETAT TOT I QUE LA POSSIBILITAT D'UN ROBATORI SEMPRE EXISTEIX ELS MOSSOS AFIRMEN QUE HI HA FORMES D'EVITAR-LOS

"Quan t'entren a casa, sents
que violen la teva intimitat"
MONTMELÓ. La Maria i la seva família van marxar de vacances el
27 de desembre i quan van tornar
a casa la nit de Cap d'Any, es van
trobar que havien entrat al seu domicili per robar-los. "Primer vam
veure que el cotxe d'empresa
de renting no estava aparcat
fora de la casa", explica la Maria.
"Quan vam entrar tot estava regirat i ens havien robat algunes
joies, material informàtic i fins i

tot les guardioles dels nens on
no hi havia res", afegeix.
Havien entrat forçant una finestra del xalet sense que cap veí
s'assabentés. "En pocs minuts va
arribar la policia municipal, i
l'endemà va venir la científica",
assenyala. "Amb tot, no van trobar cap empremta", diu la Maria.
Els agents els van indicar que
es prenguessin temps per posar
la denuncia, perquè "amb el pas

dels dies vas adonant-te de coses que t'han robat i que fins
aleshores no trobaves a faltar".
El més sorprenent és que el 5 de
gener, la Maria va veure el cotxe
robat al carrer. "Allà tampoc van
trobar empremtes", explica.
Si una idea es repeteix en totes
les persones que han sofert un
robatori al domicili, és la sensació
d'inseguretat. "Sents que violen la teva intimitat", relata la

Maria per afegir que "quan veus
com han remenat la teva roba et
sents molt vulnerable". En el seu
cas, els lladres van arribar a beure's una Coca-Cola que hi havia a la
nevera. "S'ha de tenir molta set",
bromeja la Maria ara que ha passat un mes però reconeixent que
els dies després tenia por. "Estem
pensant de posar una alarma i
ara deixem un llum de baix consum encès quan marxem", explica la Maria, que també informa els
veïns quan deixen la casa sola.
Els Mossos diuen que els robatoris a la llar són impossibles d'eradicar, però que els sistemes de
seguretat i un veïnat cohesionat,
poden ajudar a evitar-los. i A.A.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides ﬁns a 120 x 70 cm)
§ Acabats de rajola a escollir entre més
de 20 models § Retirada de banyera
antiga i runa ocasionada § Mà d’obra

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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SOCIETAT

Aliança entre Som i Minoria Absoluta

Campanya de Mans Unides

Som, empresa editora entre d'altres publicacions de
SomGranollers i SomMollet, i Minoria Absoluta han arribat
a un acord per crear una nova editorial especialitzada
en història. El nou segell editarà les revistes El Món d’Ahir,
dirigida per Toni Soler, Sàpiens i Petit Sàpiens.

Mans Unides del Vallès Oriental engega
enguany una campanya per cooperar
amb dotze comunitats tribals situades a
la zona boscosa d'Anantagiri, un municipi
de l'estat d'Andhra Pradesh, a l'est de l'Índia.

SUCCESSOS ACTUALMENT EL JOVE TÉ LESIONS NEUROLÒGIQUES IRREVERSIBLES I VA EN CADIRA DE RODES

SORT

Vist per a sentència el judici contra els
presumptes agressors de Sergio Mármol

La Loteria deixa
348.174 euros
a la Llagosta

LA LLAGOSTA. El judici a l'Audiència

de Barcelona contra tres joves de
Granollers per la brutal pallissa
a Sergio Mármol, veí durant un
temps de la Llagosta que arran
de l'agressió va quedar en cadires
de rodes i necessita atenció les 24
hores del dia, va quedar vist per a
sentència dilluns.
La fiscalia i l'acusació particular
demanaven 1,2 milions d'euros
d'indemnització i 14 anys de presó per als tres, però el ministeri
públic va rebaixar la petició de
presó a sis anys.

El jove havia viscut
molts anys a la Llagosta,
on els fets van mobilitzar
amics i familiars

Segons les acusacions, a les 5.30
h del 22 de novembre del 2015,
a la sortida d'una discoteca de
Malgrat, hi va haver una baralla
multitudinària entre dos grups de
joves. Sergio Mármol va rebre un
cop de puny a la cara de part d'un
dels acusats, Mamare D.B., que el
va deixar al terra estabornit. En
aquell moment, els altres dos acusats, Miquel P.S. i Ramon S.C., que
ja marxaven del lloc en cotxe, van
tornar i van clavar diverses puntades de peu, juntament amb l'altre

acusat, al cap del jove, de manera
que li van provocar greus traumatismes cranioencefàlics.
El jove, que aleshores tenia 21
anys, va ser atès a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i
va quedar sis mesos en coma. Actualment té lesions neurològiques
irreversibles, pateix tetraparèsia,
va en cadira de rodes, té problemes parlar, d'oïda i visió, i disfàgia, cosa que li impedeix menjar i
beure amb normalitat.
De fet, la seva mare va haver de
deixar de treballar per fer-se'n
càrrec i va ingressar el seu altre
fill, amb paràlisi cerebral, en una
residència. La Seguretat Social ha
decretat la incapacitat total del
jove, però des de fa més d'un any
no li paga cap tractament de rehabilitació. La seva mare l'ha hagut
de costejar amb un crèdit que ja no
pot pagar. El cas del jove és conegut
a la Llagosta i els seus amics han fet
festes per recaptar diners.

El judici

En la primera sessió del judici van
declarar una desena de testimonis
que van donar versions contradictòries sobre què va passar. Això va
ser aprofitat per les acusacions per
assegurar que els testimonis s'havien conxorxat per exculpar dos
dels acusats. Els metges forenses
van explicar que les lesions cra-

Arxiu

CONCENTRACIÓ A la Llagosta es van fer diverses mobilitzacions
nials no s'haurien pogut produir
amb un cop de puny, sinó que hi va
haver més d'un cop amb objectes
contundents, com botes. L'acusació
va recordar que la víctima no presentava senyals de defensa i un dels
advocats defensors va dir que el
seu client anava amb sabates toves.
En les seves conclusions definitives, les defenses van demanar
l'absolució o, subsidiàriament,
condemna per lesions o intent
d'homicidi desistit i amb imprudència greu amb l'atenuant de
consum d'estupefaents. A més,
la primera defensa va remarcar
que cap testimoni va veure el seu
client colpejar amb el peu el cap
de la víctima, mentre que les altres

dues defenses van al·legar que els
testimonis han anat canviant de
versió, cosa que els resta credibilitat. A banda, van assegurar que
els missatges d'àudio gravats per
un testimoni en un grup de Whatsapp no són concloents i que els
va aportar un jove per interessos
"espuris". En tot cas, van assegurar que els suposats agressors no
tenien intenció de matar el Sergio.
El primer acusat està en presó
preventiva des del desembre del
2015, mentre que els altres dos ho
estan des del maig del 2017. Els
acusats van utilitzar el dret a l'últim torn de paraula per lamentar
les seqüeles de la víctima, i el primer acusat s'ha disculpat. i ACN

LA LLAGOSTA. El número 59.395

de la loteria nacional consignat a
l'administració del carrer Estació
número 3 de la Llagosta va ser valedor d'un premi total de 348.174
euros fa una setmana.
Segons informen des de l'administració, un total de 58 persones
van obtenir aquest premi, que suposa uns guanys de 6.003 euros
per persona. Es tracta d'un bitllet
abonat, és a dir, un número que
els mateixos clients compren de
forma setmanal.
"Com a curiositat malaurada,
hi ha el fet que dues persones
no van anar a buscar el bitllet
i es van quedar sense el seu
premi", explica la responsable de
l'administració. i

RESIDUS

Descomptes per als
veïns que facin
ús de la deixalleria
Fer servir la deixalleria municipal
de la Llagosta almenys deu vegades durant un any té premi. Segons ha informat el consistori, les
persones que van fer-ho durant el
2018 obtindran una bonificació
del 10 o del 15% en el rebut de les
escombraries d'aquest any. En total són un comerç i 127 persones.
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SUBMINISTRAMENTS EN TOTAL, EL 2018 AL BAIX VALLÈS ES VAN DEFRAUDAR 3.275 MEGAVATS/HORA D'ELECTRICITAT

Endesa va detectar l'any passat
51 casos de frau elèctric a la Llagosta
BAIX VALLÈS. Endesa va detectar

l'any passat 361 casos de frau elèctric al Baix Vallès, que van suposar 3.275 MWh (megavats/hora)
d'energia defraudada. El municipi
on se'n van detectar més va ser
Sant Fost, amb 127 i 1.219 MWh,
una xifra que situa la població com
la primera en nombre de casos a la
comarca del Vallès Oriental.
Pel que fa a la resta de municipis baixvallesans, durant el 2018,
Mollet va ser el segon en casos,
amb 73 casos i 582 MWh defraudats, la Llagosta (51 i 515 MWh),
Montornès (49 i 484 MWh), Parets del Vallès (41 i 321 MWh),
Montmeló (13 i 113 MWh), Santa Maria de Martorelles (4 i 34
MWh) i Martorelles (3 i 7 MWh).
L'any passat, al Baix Vallès se'n
van detectar 562 casos, una xifra
molt superior a la de 2018 però
que, segons confirma Endesa, "té a
veure amb el fet que les inspeccions són rotatives i potser l'any
passat se'n van fer més a la zona".
En concret, els casos de frau
responen al consum d'energia mitjançant mètodes antireglamentaris, com empalmaments il·legals a
la xarxa per part d’usuaris sense
contracte, dobles escomeses o manipulació dels equips de mesura.
Segons un estudi fet per Endesa,

FRAU ELÈCTRIC AL BAIX VALLÈS 2017/2018
2017
Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
La Llagosta
Montmeló
Sant Fost de Campsentelles
Martorelles
Santa Maria de Martorelles
TOTAL
TOTAL VALLÈS ORIENTAL
només l'1% d'aquests casos correspondrien a famílies en situació
de pobresa energètica que s'enganxarien a la xarxa. En canvi, en
la gran majoria de casos, el frau el
cometen grans consumidors, tant
empreses de sectors industrials i
de serveis com negocis i domicilis
particulars amb consums elevats.

Cultius de marihuana 'indoor'

A més, una altra problemàtica detectada en els darrers anys és el
creixement dels cultius de cànna-

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

Casos de frau
280
64
90
43
32
31
17
5
562
1.178

Energia MWh
2.882
1.060
689
524
261
412
99
17
5.944
25.286

bis, que, freqüentment, van acompanyats d’enganxaments il·legals
a la xarxa elèctrica, "que poden
arribar a generar importants interrupcions de subministrament
als nuclis de població on es duen
a terme", expliquen des d'Endesa.
Una habitatge utilitzat com a plantació indoor de marihuana consumeix, segons dades de la companyia, l’equivalent a 20 habitatges

2018
Casos de frau
73
41
49
51
13
127
3
4
361
909

Energia MWh
582
321
484
515
113
1.219
7
34
3.275
9.825

i la concentració d’aquests cultius
en determinades zones arriba a
saturar la xarxa. En tot cas, segons
Endesa, el Vallès Oriental no és una
de les comarques on aquesta problemàtica sigui més present.
El 2018 a Catalunya, Endesa va
detectar prop de 26.400 casos de
frau elèctric a Catalunya. Així, van
aconseguir recuperar-se més de
289 milions de kWh defraudats. i

Santa Maria inicia els treballs per
soterrar part de l'enllumenat públic
SANTA MARIA DE MARTORELLES. L'Ajuntament de Santa Maria ha iniciat
aquesta setmana els treballs de soterrament d’una part de l’enllumenat
públic del municipi. Les tasques es realitzaran al carrer Anselm Clavé,
Sant Domènec i Font del Ca per aquest ordre. Segons ha comunicat el
consistori, l’empresa executora realitarà els treballs durant el dia i a
partir de la tarda i nit es podrà tornar a aparcar en les zones afectades.

Naixements
29/1 Thiago Manuel Iker Yeste Da Rosa (Sta.
Perpètua)
30/1 Gael Arvelo Blanco (Mollet)
2/2 Bruno Gallegos Fernández (Mollet)
2/2 Logan Dieguez Pérez (Parets)

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

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
29/01 Marcelino Tornero Laguia
76 anys
29/01 Rosa Subirats Segura
93 anys
31/01 Francisco Sallent Pamies
62 anys
02/02 Ascension Santisteban Guzman 83 anys
03/02 Manuel Saez Ruiz Jose
85 anys
03/02 Carmen Jimenez Jimenez
78 anys
04/02 Julia Rivero Bolaños
85 anys
04/02 Juan Andres Gonzalez Perez 65 anys
MONTMELÓ
27/01 José Maria Fanes Espuña
85 anys
PARETS DEL VALLÈS
02/02 Pedro Marruecos García
74 anys
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
28/01 Juan Antonio Garceso Gallego 63 anys
29/01 Maximino Talamino Gallardo 71 anys
02/02 Rosa Brullet Folguera
86 anys
05/02 Susana Alemany Alberti
90 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte, 9 de febrer
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 10 de febrer
A les 22.00h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 11 de febrer
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla
Dimarts, 12 de febrer
A les 20h: L’entrevista amb l’alcalde: Pere
Rodríguez, alcalde de Montmeló
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.
www.vallesvisio.cat
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SALUT AIXÍ HO DIU UN ESTUDI AMB EMPREMTA LLAGOSTENCA

EQUIPAMENT EL PROJECTE INCLOU LA FONT I LA REURBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA PLACETA

L’obesitat dels infants va
lligada amb la dels pares

Una Dona d'Aigua de 4 metres
s'instal·la a la rambla Fiveller

LA LLAGOSTA. Un estudi realitzat per

professionals del Centre d’Atenció
Primària la Llagosta i membres de
la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFiC),
vincula l’obesitat infantil amb l’excés de pes dels pares.
Per a Gemma Baulies, investigadora principal del projecte i pediatra del CAP La Llagosta, “l’obesitat
suposa un important problema
de salut pública que cal abordar
des de la infància i per aquest
motiu hem volgut conèixer la relació entre l’obesitat infantil i el
pes dels pares”.
Els resultats de l’estudi demostren que la majoria dels pares de
nens obesos tenen excés de pes, i
que la major part dels nens obesos,
compleixen criteris d’obesitat mòrbida. Concretament, el 85,9% dels
infants tenen un índex de massa

corporal per sobre del percentil
97, quan a partir del percentil 90 ja
es considera obesitat. Pel que fa als
progenitors, es posa de manifest
una relació entre l’obesitat infantil
i el pes dels pares, de manera que
l’excés de pes (sobrepès i obesitat) afecta al 77,8% dels pares i
al 75,8% de les mares dels nens
obesos.
Segons Baulies, “la influència
de la família, els seus hàbits
alimentaris i els estils de vida
són factors importants en el
desenvolupament de l’obesitat
infantil. Per aquest motiu, és fonamental l’abordatge multidisciplinar en l’àmbit de l’atenció
primària, destinats a prevenir
l’excés de pes i afavorir canvis
en l’alimentació i els estils de
vida, que reverteixin en benefici
de la família i dels infants”.

Protocol contra les Taula oberta
violències sexuals de propostes, al
en espais d'oci
CEM Les Vernedes
MOLLET. L'Ajuntament ha posat en
marxa l'elaboració d'un protocol
local d'actuació per evitar les violències sexuals en espais d'oci de la
ciutat, de la mà de la Diputació de
Barcelona. Aquesta és una nova acció dins la campanya No és No contra les violències sexuals a l’espai
públic, que es va iniciar al municipi
fa dos anys. Concretament contempla la prevenció, detecció, actuació
i recuperació davant les violències sexuals en espais d’oci, i inclou
també una guia de recomanacions. Aquestes actuacions formen
part del 3r Pla d’igualtat de gènere
2016-2020 de l’Ajuntament.

MONTORNÈS. Els departaments

municipals d'Esports i de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Montornès han engegat
una campanya per crear la Taula
Oberta del CEM Les Vernedes, un
espai de participació que "permetrà els usuaris i usuàries
donar la seva visió del servei
i aportar propostes", apunten
fonts municipals. Les inscripcions
per participar-hi es poden fer fins
al 25 de febrer. L'òrgan participatiu pretén ser un espai de reflexió
on els diferents tipus de persones
i entitats que utilitzen l'equipament tinguin veu pròpia.

Obres de la nova parada de riera Seca
LA LLAGOSTA. Les obres de la parada de la riera Seca que estarà inclosa
en la zona 1 de l'àrea metropolitana ja s'han posat en marxa. Les obres
provocaran restriccions de trànsit en aquella zona. Així, en el punt, sobre el pont, s’ha tallat un carril i s'ha habilitat al pas alternatiu dels vehicles regulat per un semàfor provisional.

aj. mollet

MOLLET. Una Dona d’Aigua de

més de 4 metres s'alça a tocar de
la rambla Fiveller, una escultura
que té com a objectiu "reconèixer
la tasca que fan el col·lectiu de
persones amb discapacitat de
la ciutat, visualitzar-los i reivindicar-los", apunten fonts municipals, i que amplia l'oferta de fonts
lúdiques a la ciutat. El cost del projecte ha estat d'uns 85.000 euros
(IVA inclòs). La iniciativa també
ha servit per arranjar i millorar
aquest espai, un dels més transitats de la ciutat, suprimint, per
exemple, barreres arquitectòniques i afavorint la seva utilització.
El projecte –un acord dels pressupostos de 2018– amplia el nombre de fonts lúdiques de la ciutat, i
ha estat concebuda perquè, especialment els més menuts, es puguin
refrescar durant els mesos d’estiu,
com ja passa amb les fonts del Parc

PRESENTACIÓ Els molletans gaudeixen de la Dona d'Aigua des de dissabte
de les Pruneres, a la rambla Balmes o al Parc dels Colors. Durant
els mesos d’hivern, els llocs d’aigua
funcionaran els diumenges de 12 a
12. 30 h i pel que fa la llum, s’il·luminarà cada dia a partir de les 18 h.

Els usuaris de l’Institut Municipal
de Serveis als Discapacitats (IMSD),
van ser dissabte els protagonistes
de la presentació de la dona d'aigua, un projecte artístic i d’inserció
laboral que confecciona l’IMSD.

EDUCACIÓ S'EMPLACEN A FER UNA PLANIFICACIÓ A MIG TERMINI ABANS D'ACABAR L'ANY

La Generalitat i l'Ajuntament estudien
com afrontar la davallada de demanda
de places de P3 els propers cursos
MOLLET. El Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament estudiaran en els propers
mesos com afrontarà la ciutat la
davallada demogràfica prevista i
com afectarà aquesta a les places
escolars a la ciutat. Aquesta setmana, l'Ajuntament enviava una
carta al conseller d'Educació, Josep Bargalló, per exigir-li que paralitzés els canvis pretesos per al
curs 2019–2020, uns canvis que,
segons fonts consultades, passarien per fusionar dues escoles
davant la previsió de davallada de
demanda d'infantil. El govern local exigia la paralització d'aquesta actuació que no havia estat
consensuada i, que considerava

precipitada, "fins que no hi hagi
una correcta planificació escolar a mig termini a la ciutat".
Davant la demanda municipal,
el director dels Serveis Territorials d'Educació Vallès Oriental
Maresme, Pere Masó, ha assegurat al diari Som que "s'ha pactat
amb l'Ajuntament esperar un
temps per prendre una decisió", diu. Amb tot, Masó considera que "no podem trigar més de
finals d'aquest any per solucionar-ho". Per aquest motiu, des
del Departament s'ha marcat un
calendari a l'Ajuntament. D'una
banda, abans del juliol, el consistori hauria de presentar una
contraproposta a la solució de

fusió aportada per Educació. De
l'altra, abans d'acabar l'any "hem
d'arribar a un acord de planificació a mig termini", una planificació que l'Ajuntament fa anys
que reclama.
Segons Masó, en aquesta planificació, a més de tractar la davallada
de places d'infantil i primària també s'haurà de tractar la situació de
l'INS Aiguaviva, actualment repartit en dos edificis a diferents punts
de la ciutat. En aquest cas, l'Ajuntament ja fa anys que va mostrar la
seva voluntat de cedir un terreny
municipal a Ca l'Estrada per a la
construcció del 4rt INS, tot i que
Masó apunta que el Departament
té "altres possibilitats". l.ortiz
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MUNICIPALS 2019 L'ALCALDE VA AFIRMAR QUE LA SEVA GESTIÓ HAVIA ACONSEGUIT SANEJAR ELS COMPTES DE LA LLAGOSTA

PRIMÀRIES

La plana major del
PSC dóna suport a
Óscar Sierra

La Llagosta en
Comú vota la
llista electoral

LA LLAGOSTA. Figures preeminents
del socialisme català es van reunir
a la Llagosta per donar suport a la
presentació d'Óscar Sierra com a
candidat a les eleccions municipals
del pròxim 26 de maig.
Miquel Iceta, primer secretari del PSC, Salvador Illa, secretari
d'Organització del PSC, Jordi Terrades, diputat al Parlament i Jonatan
Martínez, secretari del PSC al Vallès
Oriental, van donar escalf a l'actual
alcalde de la Llagosta.
L'acte que va transcórrer a la
Sala Àgora de l'Institut Marina es va
plantejar com una assemblea oberta en la qual els veïns de la Llagosta
podien fer les seves preguntes als

representants polítics. L'esdeveniment va comptar amb més de 200
persones i va deixar petit l'espai llagostenc que té una capacitat de 198
assistents.
Així mateix, Sierra que es presenta per segona vegada a l'Alcaldia,
va fer gala de la gestió econòmica del seu govern i va afirmar que
"fa quatre anys ens vam trobar
amb un milió d'euros de factures
impagades i una obligació d'impagaments de més de 4 milions
d'euros, i teníem la deshonra de
pagar les factures a més de 100
dies. Avui, amb el gran treball
i l'esforç que es fa, es paguen a
menys de 30 dies. Això permetrà

Ona cervera

EL CANDIDAT I EL SECRETARI Miquel Iceta fa una fotografia a Óscar Sierra
que el dia de demà podrem fer
inversions al municipi".
Sierra també va destacar que
"és un honor que et visiti la plana major del partit i també ho
és que des del PSC s'hagi fet una
aposta ferma pels alcaldes joves
com Javi Silva de Polinyà o Emilio
Corderon de Canovelles".
Per la seva banda, Iceta va assenyalar que "un dels grans avantatges de l'equip de l'Óscar és

que no es resigna i que vol més
per a la Llagosta".
Per últim, Jonatan Martínez va
afirmar que l'agrupació de la Llagosta "és una agrupació de referència a la comarca i per a molts
alcaldes i grups municipals socialistes. Durant molts anys el PSC
ha estat fent les coses bé a la Llagosta, amb governs que s'han dedicat a solucionar els problemes
de la gent". i a. a.

Després d'escollir el seu cap de llista, Toni Cubel, La Llagosta en Comú
–formada únicament per ICV– encara la recta final per conformar
la candidatura de cara a les municipals. Així, el partit va celebrar el
passat divendres una assemblea
"per aprovar el calendari i el
reglament per crear la seva llista electoral". Segons informava
La Llagosta en Comú, les llistes
es podien presentar fins a aquest
divendres i es votaran de forma
presencial el 16 de febrer. En total
s’espera que una cinquantena de
persones censades al partit votin.
Des de la formació afirmen que
de moment només hi ha una candidatura. Encapçalada per Toni Cubel, és una llista “feminitzada que
integra més de 7 dones en els 10
primers”. El mateix Cubel ha afirmat que és “una llista renovadora amb moltes cares noves”. i

ELECCIONS L'ALCALDESSA VA REIVINDICAR LA POLÍTICA MUNICIPALISTA EN UN ACTE DE TALL EMOTIU EN EL QUAL TAMBÉ VA INTERVENIR EL REGIDOR D'HISENDA

Montserrat Sanmartí tornarà a ser
candidata a l'alcaldia de Sant Fost
SANT FOST. Cap sorpresa: Mont-

serrat Sanmartí tornarà a presentar-se per l'alcaldia de Sant Fost pel
grup IUSF.
L'alcaldessa que ostenta el càrrec des del 2008 va donar a conèixer la seva decisió en un acte que
va tenir lloc a l'Auditori de l'Ateneu
el dissabte a les 12.00 h i que va ser
especialment emotiu. Sanmartí no
va poder contenir les llàgrimes en
expressar la seva incondicionali-

tat a Sant Fost i en mencionar totes les persones que donen suport
a la seva candidatura; sobretot a la
resta de regidors i a la seva família.
"Em dedico a la política municipal perquè estimo el nostre poble", deia l'alcaldessa emocionada.
Més enllà dels moments emotius, l'acte va servir per reivindicar la "política de municipi" i per
recordar, en paraules del regidor
d'Hisenda i president d'IUSF, Juan

Francisco Fernández, "l'enorme
treball fet de la millor alcaldessa
possible".
El mateix regidor va valorar els
pressupostos recentment aprovats
que va titllar de "molt interessants
per Sant Fost", i va valorar també
l'acord d'estabilitat que el govern
municipal ha mantingut amb el
PSC durant l'últim mandat. A més,
Fernández va criticar els governs
de Sant Fost abans de l'arribada

PRESENTACIÓ Montserrat Sanmartí i Juan Francisco Fernández
de IUSF que "es guiaven més pels
interessos del seu partit que pels
interessos dels pobles". No en va,
l'acte va ser batejat sota el lema de

"Gent del poble pel poble". "No
volem que ningú de Barcelona
vingui a donar-nos lliçons", va
afegir el regidor d'IUSF. i a.a.
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MUNICIPALS 26-M EL PARTIT VA PRESENTAR ALGUNS DELS CANDIDATS INDEPENDENTS QUE FORMARAN PART DE LA LLISTA

El doctor Jaume Vilaseca,
a la candidatura d'ERC Mollet
MOLLET. Ara Mollet ERC continua

amb el degoteig de noms que formaran la llista del partit de cara a
les eleccions del 26-M. Aquest dimarts, el torn ha estat per a alguns
dels independents que estaran integrats a la candidatura, entre els
quals el doctor Jaume Vilaseca.
Vilaseca és un d'aquells noms
més que reconeixibles per a bona
part dels molletans. Llicenciat el
1976 en Medicina i Cirurgia, els
seus inicis com a doctor van ser a
Mataró i Santa Perpètua de Mogoda
i finalment a Mollet, on ja era conegut per la tasca del seu pare, també metge a la ciutat. Durant trenta
anys va ser metge de capçalera a
Mollet, i el 2008, quan era doctor al

L.O.

PLE MUNICIPAL

eleccions lliures i en l'alternança
al govern. A Mollet cal un canvi
perquè fa temps que hi ha gent
descontenta amb aquest Ajuntament. L'Oriol garanteix un canvi
generacional, més transparència
i més proximitat", considera.

Més noms de la llista

NOVES INCORPORACIONS D'esq. a dreta, Suàrez, López, Andrés i Vilaseca
CAP de Can Pantiquet, es va jubilar.
Segons ha explicat el mateix Vilaseca, "mai abans havia estat en

política, però fa uns dos o tres
anys vaig vincular-me a ERC".
"La democràcia es basa en les

Els altres dos membres independents de la llista que van presentar-se dimarts van ser Sergi Suárez
i Dolors Andrés. Suárez és un jove
estudiant de Dret de 21 anys que
havia format part de la Joventut
Socialista i que és membre del col·
lectiu jove Atzarola, format fa uns
mesos. Per la seva part, Dolors Andrés és col·laboradora amb entitats
vinculades amb la gent gran
Segon el candidat, Oriol López,
la llista que es presentarà el 15 de
febrer representa una candidatura
"àmplia, amb gent que prové de
diferents tradicions". l.o.

EL PSC DE MOLLET VA OBRIR EL DIMECRES EL PROCÉS DE PRIMÀRIES PER TRIAR EL CAP DE LLISTA DEL PARTIT

Incògnita amb Monràs
i la seva candidatura
MOLLET. L’executiva del PSC ha

aprovat el calendari de primàries
perquè els i les militants que desitgin encapçalar la candidatura
de les properes eleccions municipals ho comuniquin a l’agrupació.
Aquestes primàries van començar
dimecres 6 de febrer i duraran fins
al dimarts dia 12.
A partir d’aquest moment, els
precandidats hauran de començar
la recollida d’avals, els quals hau-

psc

ran de ser lliurats com a molt tard
el 26 de febrer.

La decisió de Monràs

En paral·lel, el passat dilluns, l'actual alcalde a través de Facebook, no
revelava encara si la seva intenció
era repetir com a alcaldable. De fet,
Monràs explicava que ho comunicaria "els propers dies" i que està
fent una "reflexió serena i amb la
família" per prendre la decisió. "Si

FIRMES Monràs va rebre a la seu del PSC veïns que li donen suport
no tinc el suport de la família,
se'm fa molt difícil", deia. Monràs
també agraïa l'entrega de les 400
firmes de ciutadans que li han de-

LA CANDIDATA DEL PARTIT SOCIALISTA ASPIRA A DOBLAR EL NOMBRE DE REGIDORS

Assumpta Pastor,
candidata del PSC a
l'Alcaldia de Martorelles
MARTORELLES. El PSC de Martore-

lles ha decidit en assemblea que
Assumpta Pastor torni a encapçalar la llista del partit de cara a les
pròximes eleccions municipals.
Pastor, que aquest mandat ha estat regidora de Serveis Socials,
Dones i Gent Gran, assegura que
l'objectiu per als comicis és "doblar els regidors". És a dir, d'un
a dos regidors.
Pastor considera que com a

"èxit" el pacte de govern que hi
ha hagut els darrers quatre anys
–juntament amb ERC, ICV-EUiA-E
i MAPM–, una unió de forces polítiques que afirma que "no és gens
fàcil", però "ha fluït sempre sense cap problema". En el mandat
actual "hem fet molta feina",
apunta la candidata socialista, i
per això en els pròxims quatre
anys "volem recollir les actuacions que tenim a mitges". Pastor

A.p.

manat que torni a presentar-se. De
fet, Monràs i membres del partit
van rebre part d'aquests ciutadans
a la seu del PSC. l.o.

també assenyala que "la intenció
és que aquesta sigui la meva última candidatura per fer el traspàs als joves". Uns joves que, de
fet, "sempre són presents a les
nostres llistes", conclou. S.C.

LA LLAGOSTA. El primer ple de la
Llagosta de 2019 celebrat l'últim
dia de gener va servir per aprovar
dos protocols. El primer sobre assetjament sexual i per raó de gènerei el segon d'actuació en casos
d'assetjament laboral i sindical
del consistori.
Tots els grups municipals van
votar afirmativament aquesta
proposta, que, en paraules de la
regidora del PSC Conchi Jiménez,
"vol aconseguir un entorn de
treball segur per a totes les persones", i, que tal com va assenyalar la regidora de l'oposició d'ICVEUiA Eva Miguel, "tan de bo no
calgui utilitzar mai perquè això
suposaria trobar-se amb un cas
d'abús".
Els protocols fa temps que es
treballen. Va ser el 26 de gener de
2015 quan Inspecció de Treball va
requerir a l'Ajuntament l'elaboració d'un protocol en matèria d'assetjament. Mesos més tard, el 27
de juliol del mateix any, el comitè
de seguretat i salut laboral de la
Llagosta va acordar l'elaboració
dels protocols d'assetjament. Finalment, el contingut dels protocols va ser ratificat definitivament
el 29 d'octubre de 2018.
Jiménez, a tall de resum, va afirmar que aquests protocols són
"necessaris per actuar contra
l'assetjament sexual i laboral;
és la nostra obligació prevenir
aquestes actituds". a.a.

Procés per escollir Trobada per parlar
la llista electoral
d'educació amb
de Mollet en Comú Canviem Montmeló
MOLLET. La formació Mollet en

ASSUMPTA PASTOR

L'Ajuntament
de la Llagosta
vota contra
l'assetjament

Comú va proclamar al desembre
Marina Escribano com la cap de
llista. Ara s'engega el procés per
escollir els següents noms de la
llista electoral, fins al número 11.
De l'11 al 13 de febrer es poden
presentar les candidatures i els
dies 28 de febrer i 1 de març es
votaran. Finalment, el 10 de març
es proclamaran els candidats i
candidates escollits en un acte públic, en el qual també es presentarà el programa electoral de Mollet
en Comú per als comicis municipals que tindran lloc el pròxim 26
de maig.

MONTMELÓ. Canviem Montmeló
portarà a terme dimarts (19.30
h) la trobada Parlem d'educació!,
a la seu del partit –carrer Mercè
Rodoreda, número 64–. Es tracta
d'una sessió oberta que té l'objectiu de parlar d'educació, així
com debatre i compartir idees i
propostes que des de Canviem asseguren que "afegirem al nostre
programa electoral". El partit
que encapçala Jordi Manils –qui
serà cap de llista en les eleccions
municipals del maig– vol "convidar a aquesta trobada a tota la
comunitat educativa del nostre
poble", assegura.

REDACCIONAL
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Biblioteques: accés directe a la informació,
el coneixement i la cultura
Més de 20 milions de visites
La millora constant en les infraestruc-

ESCALINATA PRINCIPAL DEL PALAU GÜELL. Pañau Güell

MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS. Ramon Manent

El camí és llarg, ple de revolts, la carretera sinuosa i la
pluja persistent comença a transformar-se en flocs de
neu. Tot i així en Sergi Escayol, conductor i auxiliar de
biblioteca i Montserrat Fàbregas, directora del Bibliobús
Puigdon de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona ho tenen molt clar. Tenen una cita,
cada dia, en aquesta ocasió amb els usuaris de Vilanova de Sau. Tot i les inclemències del temps, ells ja estan
acostumats i han de donar servei, sobretot als usuaris
més joves que esperen amb il·lusió que arribi el servei de
biblioteca al seu poble.
Aquest és un dels serveis que des de la Diputació de Barcelona es dona a la ciutadania de la demarcació. Els bibliobusos ofereixen servei bibliotecari itinerant a 110 municipis
i més de 160.000 persones. L’objectiu és proporcionar a
les poblacions de menys de 3.000 habitants un accés als
llibres i a la informació igual al que tenen les poblacions
més grans, amb biblioteques estables, per facilitar l’accés
a la cultura, el lleure i la informació a tothom.
La Xarxa de Biblioteques i el nou model BiblioLabs –biblioteques tecnològiques, interactives i especialitzades de
nova generació on es genera coneixement- són un dels
estendards de la corporació.
Amb el BiblioLab, la Diputació vol fomentar la creativitat
de la ciutadania, habilitats de gran valor en el desenvolu-

pament de les persones en àmbits com l’educació, la cultura i l’emprenedoria.
A través de les 226 biblioteques i els 10 bibliobusos que
formen la Xarxa reben servei més de 5 milions i mig de

tures bibliotecàries i en els serveis virtuals, que donen resposta als usuaris
analògics, semidigitals i digitals, es veu
també reflectida en la resposta ciutadana a aquesta oferta. Les biblioteques van
registrar més de 20 milions de visites al
llarg de l’any, entre presencials i virtuals, el que significa que, cada dia, gairebé 100.000 persones interactuen amb
la seva biblioteca municipal.

La Xarxa de Biblioteques
Municipals de la
Diputació de Barcelona
aplega 226 biblioteques
i 10 bibliobusos
persones de 253 municipis. O el que és el mateix: el 98%
de la població de la demarcació. Més de la meitat d’aquesta població –prop de 3 milions de persones– disposen del
carnet d’usuari, que els permet gaudir dels serveis de les
biblioteques municipals. Un servei que té més de 18 milions
de visites anuals i més de 12 milions de préstecs anuals. I
és que més del 96% de municipis de més de 5.000 habitants i el 88% dels municipis entre 300 i 3.000 habitants
de la demarcació disposen de cobertura bibliotecària.
Precisament, durant el 2018, la Biblioteca de Sallent -que

MUSEU VÍCTOR BALAGUER. Ramon Manent

va ser la primera biblioteca pública que la Mancomunitat de Catalunya va construir a la demarcació
de Barcelona va celebrar cent anys. Amb ella es
començava a gestar l’actual Xarxa de Biblioteques
Municipals, que gestiona la Diputació de Barcelona
amb els ajuntaments, per garantir l’equilibri territorial i la qualitat del servei i l’accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura.
Segueix-nos a twitter: @diba
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TRIBUNALS ELS POLÍTICS CATALANS S'ENFRONTEN A ACUSACIONS DE REBEL·LIÓ, SEDICIÓ, MALVERSACIÓ I DESOBEDIÈNCIA

Blanca Bragulat: "Les famílies tenim
moltes ganes que comenci el judici"
PARETS. El proper dimarts, dia 12,

comença el judici pel procés, tal
com va confirmar dijous el Tribunal Suprem dijous. Entre els encausats hi ha el veí i exregidor de
Parets Jordi Turull. La seva dona,
Blanca Bragulat, afirma que els familiars tenen “moltes ganes que
comenci el judici”. Diumenge,
Bragulat va anar a veure'l a la presó de Madrid on ha estat traslladat
abans del judici. Dilluns ja tornava
a ser a la casa familiar de Parets.
Ella serà una dels dos familiars
per cada pres que el Suprem permetrà que assisteixin al judici, un
procediment que pot allargar-se
diversos mesos.
Bragulat hi serà durant tota la
setmana que ve, quan comenci
el judici. "I tenim moltes ganes
que comenci ja", insisteix, "per-

què amb el codi penal a la mà,
aquest judici està guanyat"
afirma. I recalca que "el Jordi es
manté fort. L'he vist encara més
fort després de la vaga de fam
que abans".

pol solà

Petició denegada
De moment, l'única cosa que és segura és que el judici començarà el
dia 12, ja que el Tribunal Suprem
així ho confirmava dijous, tot i els
intents per part de la defensa per
posposar l'inici del judici. L'advocat Jordi Pina (qui, a més de la defensa de Turull, porta també la de
Josep Rull i Jordi Sànchez) va presentar dimarts dos escrits a l'alt
tribunal on demanava la suspensió
del procediment judicial durant
tres setmanes per poder estudiar
amb temps la molta documentació

JORDI PINA L'advocat de Turull
del cas i no es vulneri el dret de defensa.
També denunciava la prohibició
de l'ús dels ordinadors que conte-

nen la causa a la presó de Soto del
Real, que és el centre penitenciari
on es troben els acusats des del
seu trasllat el passat 1 de febrer.
En el seu escrit, la defensa es queixava que els presos no poguessin
tenir accés als ordinadors malgrat
la providència del Tribunal Suprem del 30 de gener.
Després de recordar que van
comprar aquests aparells quan
ja estaven a la presó i, per tant,
"compleixen amb totes les mesures de seguretat que la legislació penitenciària exigeix",
Pina subratlla també que han
passat d'una presó a una altra,
sense que tercers n'hagin tingut
accés. Per tot això, considera que
"no té sentit que no puguin utilitzar-los com estaven fent" a la
presó de Lledoners. J.R.

MUNICIPALS 26-M SERÀ DISSABTE AL TEATRE DE CAN RAJOLER

PLE SUMEM PARETS VA PRESENTAR LA PROPOSTA

Gabriel Rufián presentarà
la candidatura de Seguer

Parets aprova una moció
de suport a Open Arms
erc

PARETS. El portaveu adjunt d'ERC

al Congrés dels Diputats, Gabriel
Rufián, serà a Parets aquest dissabte (12 h) al teatre de Can Rajoler per presentar la candidatura a
l'alcaldia de Jordi Seguer, escollit
per unanimitat com a candidat
d'Ara Parets ERC en les primàries
que la formació republicana va celebrar l'abril de l'any passat.
També al teatre de Can Rajoler
va intervenir fa tres anys l'aleshores president de l'Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Sànchez,
avui empresonat per la causa del
procés, en un acte organitzat per
l'ANC.
Ara Rufián torna al mateix escenari per donar suport públic al
candidat de la llista local d'ERC.
Nascut al barri de La Linera fa 45
anys, Seguer ja va encapçalar la
llista de la formació republicana

GABRIEL RUFIÁN
a les municipals de 2015 com a
independent. Amb 1.153 vots, el
grup, que aleshores no tenia representació al consistori, va aconseguir 3 regidors.

PARETS. A proposta del grup de

Sumem Parets, al darrer ple es
va donar compte de l'aprovació
d'una moció en suport de la tasca
del vaixell d'Open Arms. Un vaixell
que treballa en el rescat de refugiats a alta mar i que es troba parat
al port de Barcelona a falta d'autorització per tornar a navegar.
El text, aprovat amb els vots favorables de Sumem, PSC, Ara Parets
ERC i PDeCAT, insta a "mostrar
tot el suport i tota la solidaritat a
l'ONG Proactiva Open Arms per
la magnífica tasca que fa salvant
vides de persones que cerquen
refugi i protecció internacional", així com a "instar el govern
espanyol per tal que faciliti immediatament l'autorització per
poder tornar a rescatar davant
les costes de Líbia".
Per a la portaveu de Sumem,

Casandra Garcia, "és tremendament irresponsable no deixar
que el vaixell d'Open Arms torni a la mar. Salvar vides humanes està per sobre de qualsevol
altre argument. Per això des de
Parets hem volgut posar el nostre granet de sorra".
L'acord es farà arribar al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació
Catalana de Municipis, a la Generalitat i al Govern de l'Estat. j.r.

info@imbv.es
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OCUPACIÓ EL BAIX VALLÈS HA REGISTRAT UN LLEUGER INCREMENT I EL NOMBRE TOTAL D'ATURATS S'HA SITUAT EN ELS 7.352

L'atur a la Llagosta puja un 3,92%
Mercats de treball

Atur gener

Taxa atur

849
269
3.352
442
1.126
886
383
45
7.352

13,17%
11,79%
12,95%
10,26%
13,98%
9,60%
9,89%
11,14%
12,16%

La Llagosta
Martorelles
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Parets del Vallès
Sant Fost de Campsentelles
Santa Maria de Martorelles
Baix Vallès

LA LLAGOSTA. Després de la baixa-

da de desembre, al gener, l’atur
a la Llagosta ha pujat un 3,92%
respecte al mes anterior. Això significa 32 persones aturades més,
per un total de 849: un 13,17%
de la població activa del municipi.
Amb tot, seguint amb la tendència positiva general a tot l'Estat,

VARIACIÓ MENSUAL
Variació
Variació
absoluta
relativa
32
l 3,92%
-14
l -4,95%
47
l 1,42%
12
l 2,79%
19
l 1,72%
20
l 2,31%
-12
l -3,04%
-3
l -6,25%
101
1,39%

la mitjana interanual és millor, ja
que aquestes xifres representen
una baixada del 4,39% respecte
al mes de gener de l'any passat.
Ara hi ha 39 persones aturades
menys a la Llagosta que fa dotze
mesos.
Al Baix Vallès, la tendència ha
estat la d'un lleuger increment dels

VARIACIÓ ANUAL 18-19
Variació
Variació
absoluta
relativa
-39
l -4,39%
-43
l-13,78%
-194
l -5,47%
-27
l -5,76%
-26
l -2,26%
-60
l -6,34%
-12
l -3,04%
4
l 9,76%
-397
-5,12%

desocupats a tots els municipis
excepte a Martorelles, Sant Fost i
Santa Maria de Martorelles, on s'ha
registrat una davallada.
El Vallès Oriental va iniciar l’any
amb 22.013 persones apuntades
a les Oficines de Treball, 236 persones més respecte al desembre.
El creixement intermensual és de

l’1,08%, inferior a l’increment registrat al conjunt de Catalunya (1,4%).
La taxa d’atur registral (segons el
càlcul de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) se situa en l’11,28%. i

MONTMELÓ, AFECTAT
PER L'ERO A PIMKIE
L'empresa de moda Pimkie ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 89 treballadors, 11
dels quals de les oficines de Montmeló
i de diversos àmbits: recursos humans,
serveis, serveis jurídics, comptabilitat
o manteniment. Dimarts es va iniciar
el període de consultes de l'ERO amb
la constitució de la mesa negociadora.

PRESTACIONS LA COMISSIÓ DE JUBILATS DE MONTORNÈS CONVIDA LA DIPUTADA AINA VIDAL I L'ECONOMISTA RAMON FRANQUESA
juanjo bermejo

"La viabilitat de les
pensions és qüestió
de voluntat política"
MONTORNÈS. La Comissió de Jubilats i Pensionistes va convidar dijous passat a Can Saurina la diputada d'En Comú Podem, Aina Vidal, i
el portaveu de Marea de Pensionistes de Catalunya i professor d'Economia Mundial a la Universitat de
Barcelona, Ramon Franquesa, que
van defensar la viabilitat del sistema públic de pensions.
Unes 90 persones van assistir a
la xerrada en què es va analitzar la
situació actual del sistema de pen-

sions públiques a l'Estat. Segons
Vidal, "la viabilitat d'un sistema
públic de pensions, garantista
i suficient és possible; és una
qüestió de voluntat política",
deia la diputada en declaracions a
Ràdio Montornès. Vidal afegia que
per fer-ho possible "les pensions
han de ser un element central,
per exemple, als Pressupostos
Generals de l'Estat, cosa que a
dia d'avui no ho acaben de ser".
En aquest sentit, Vidal opinava

CONSULTORI

El Suprem
aclareix l'IVA
en la compra de
cotxe d'empresa
La Llei de l'IVA regula les limitacions
que tenen empresaris i professionals
a l'hora d'aplicar deduccions quan adquireixen béns o serveis que no s'afectin, directa i exclusivament, a la seva
activitat empresarial o professional.
Aquesta norma assenyala que quan es
tracti, entre altres, de vehicles, es presumiran afectats al desenvolupament
de l'activitat empresarial o professional en la proporció del 50%, encara que fixa una llista de vehicles (de
mercaderies, etc.) que es presumiran
afectats al 100%.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir que «tot subjecte passiu que utilitzi béns per a una activitat
econòmica té dret a deduir l'IVA suportat al moment de la seva adquisició
per petita que sigui la proporció del
seu ús per a finalitats professionals»,
la qual cosa es podria entendre que
l'empresa podria deduir-se la totalitat
de la quota.
No obstant això, el Tribunal Suprem
rebutja que la normativa europea obligui a l'Agència Tributària a admetre
una deducció total de l'IVA en la compra d'un vehicle que vagi a ser utilitzat
per a una activitat econòmica.
El Suprem avala la deducció proporcional a la utilització dels béns mixtes
afectes a les activitats de l'empresa,
descartant una deducció total i incondicional. En conseqüència, la deducció
superior o inferior al 50% depèn de la
prova que acrediti els usos del vehicle
en qüestió.

CONFERÈNCIA La xerrada va aplegar gairebé un centenar de persones
que el sistema actual de pensions
està "amenaçat" per les retallades
i perquè "hi ha partits polítics que
no les defensen". La diputada també denunciava els "interessos de
les entitats bancàries per fer negoci amb els plans de pensions".

José Vizarro, portaveu de la Comissió de Jubilats i Pensionistes
de Montornès, valora molt positivament la xerrada i apunta que el
col·lectiu està plantejant realitzar
una manifestació en defensa de les
pensions al municipi. i

Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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KALIU RESTAURANT
C/ Quarter Nord, 2 · Mollet del Vallès. Tel. 931 096 202
www.kaliurestaurant.com

RACÓ
GASTRONÒMIC

Pastís Saint Honoré
Per a la massa "choux":
• 375 ml d'aigua
• 375 ml de llet
• 15 g de sal
• 15 g de sucre
• 300 g de mantega producte de
Cerdanyola del Vallès - Bayolac
• 450 g farina
• 12 ous
Fon la mantega amb l'aigua
i incorporar el sucre i la sal.
Tamisar la farina i homogeneïtzar amb la resta d'ingredients.

Després escaldeu la massa a foc
mitjà fins que es desprengui de
les parets del cassó. Abocar la
barreja en un robot pastador amb
l'accessori "pala" i afegir els ous
a temperatura ambient, un a un.
Posteriorment, escudellar en
safates amb un filtre llisa del nº
10, amb l'ajuda d'una forquilla, esquinçar la superfície per
tal de fer-la pujar verticalment.
Finalment, coure al forn a 140ºC
sense ventilació durant 1h.

Per a la crema xantillí:
• 250 ml nata per muntar
• 2 beines de vainilla
• 100 g sucre
Muntar la nata ben freda, afegir la
polpa de vainilla i abocar el sucre
en forma de pluja.
Per al caramel:
• 100 g sucre
• 1 suc de llimona
• 10 ml aigua
Fondre el caramel fins que estigui
ros i banyar les profiteroles per
ambdós costats amb compte de
no cremar-nos.
Per a la base de pasta de full:
• 1 planxa de pasta de full
• 100 g sucre glas
Encunyar amb l'ajuda d'un tallapastes individual la pasta de full i
coure al forn a 200 º C durant 10
min. Després, escampar el sucre
glacé amb ajuda d'un colador, i
novament, coure 10 minuts més.
Muntatge del plat:
• maduixes
• flors
• Fulles de menta
Utilitzar la pasta de full caramelitzat com a base del pastís i al voltant
anar posant la crema xantillí i les
profiteroles farcits. Decorar amb
maduixes, fulles de menta i flors.

Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA

PISO EN MOLLET
78M2 todo exterior
2 salidas a terraza
de 104 m2. Primero
3 hab, baño, salón, cocina. PVP:
154.000 euros Tel.
684 118 026.

primaria i secundaria... Casa cantonera
a 3 vents, amb jardí
de 60 m2. 4 hab. (2
dobles), 2 banys,
terrassa de 16 m2,
garatge per 2 cotxes. Banys i cuina
reformats. CEE: E.
PVP: 309.000 euros.
Tel. 667 312 216.

PISO DE 96 M2 EN
MOLLET CENTRO.
Consta de 4 habitaciones, baño
completo, cocina,
amplio salón con
salida a balcón,
carpintería de aluminio y calefaccion.
Cert. energética: E.
PVP: 149.000 euros.
Referencia: JV13646.
Tel: 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET
CON PARQUING.
ZONA CAN BORRELL. 3 hab., baño y
aseo, cocina office
reformada, lavadero, salón-comedor
de 24 m2 con salida
a balcón. Calefacción. Cert. energética: E. PVP: 249.000
euros. Tel. 93 579 33
33.

OPORTUNITAT! PARETS. PLAÇA DELS
GEGANTS. Al costat
de tots els serveis,
guarderia, escoles

PISO DE 104 M2 EN
MOLLET. CAN BORRELL. 3 hab., baño y
aseo, cocina office
reformada, lavade-

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

PISO EN MOLLET.
CAN PANTIQUET.
75 m2. Reformado.
Ascensor. 3 hab.,
baño con plato de
ducha, cocina con
lavadero, comedor, suelos de gres,
ventanas de aluminio. Calefacción.
Cert. energética: E.
Ref. JV14065. PVP:
169.500 euros. Tel.

93 579 33 33.

PISO EN MOLLET.
EST. FRANCIA. 72
m2, 1º sin ascensor,
2 hab., baño, cocina, lavadero, salón,
terraza. Ventanas
de aluminio, puertas de haya, suelo
gres. Calefacción.
CEE: G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 572 30 73.
PISO EN MOLLET
CENTRO 70 M2. 3
Hab., 1 baño, cocina, comedor con
salida a balcón,
suelos
parquet,

te

MENÚ DIARIO
MENÚ
EJECUTIVO

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día

CARTA
Fin de semana

Productos de
PROXIMIDAD

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

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

ventanas aluminio,
calefacción,
aire
acondicionado.
CEE: E. Ideal inversores. Ref. JV13731.
PVP: 165.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
LLOGUER
NECESSITO PIS DE
LLOGUER. Preu assequible. A municipi
del Vallès Oriental.
De particular a particular. Solvència.
Tel. 678 350 973.
SEÑORA EDUCADA
NECESITA HABITACIÓN EN CASA
SERIA. Parets o

Mollet. Solv. Tel. 678
350 973.

PVP: 450 euros. 606
30 51 03.

SENYORA
EDUCADA NECESSITA
HABITACIÓ A CASA
SERIOSA. Parets o
Mollet. Solv. Tel. 678
350 973.

SERVEIS

DESPATX DE 84M2
A L'AVINGUDA LLIBERTAT DE MOLLET,
a prop de l'Ajuntament. 1a planta amb
molta llum. Vestíbul
+ 3 despatxos amb
modernes mampares de separació i climatització
fed-calent. Alta vigent de llum i aigua.

S’OFEREIX AUTÒNOMA per portar
comptabilitats/
fiscal /impostos, a
pimes i autònoms.
Tel. 651 04 00 07.
S'OFEREIX
SENYORA AMB TÍTOL
D'AUXILIAR CLÍNICA
per estar interna en
una casa per cuidar
gent gran. Tel. 630
012 425 Montserrat.
MOTOR
MERCEDES C 200

AVANTGARDE
SPORT. Año 2005.

Turbo 1 año. PVP:
6.300 euros Tel. 684
11 80 26.
SE HACEN TRANSPORTES CON FURGONETA.

Vallès

Oriental

(Mollet,

Parets...)

Precio

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

TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. PVP:
8.300 euros. Tel. 630
06 59 90.
SE VENDE FIAT 500
1.3, 70 CV, any 2013.
67.413 km. PVP: 7.800
euros. Tel. de contacto: 630 06 59 90.
MINI ONE 1.6D. 90
CV, any 2013, 95.669
km. PVP: 11.500 euros. T. 630 06 59 90.
VENDO SEAT TOLEDO MAGNUS 1.9
TDI. 5 puertas con

bola de remolque.
En Mollet del Vallès.
Tel. 685 269 870.
FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:
4.500. Tel. 93 593
26 44.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eur.
Tel. 93 593 26 44.
FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. PVP:
8.100 euros. Tel. 93
593 26 44.
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OPINIÓ

L'ultimàtum de la vergonya

Editorial

SEGURETAT AL PUNT DE MIRA

ÀLEX

El Baix Vallès és un lloc segur. Si més no aquesta és la conclusió que extreuen
els Mossos d'Esquadra de les dades de fets delictius comesos als municipis
baixvallesans en els dos darrers anys, unes xifres que no divergeixen molt
d'altres comarques de característiques semblants. El nombre de delictes de
2017 i 2018 és molt similar, tot i que es detecta un augment significatiu de les
denúncies relacionades amb violència masclista i de les estafes, en gran part,
per la seva proliferació a Internet. Els atemptats a Barcelona i Cambrils l'agost
de 2017 van elevar el nivell d'alerta i el terrorisme va passar a ser la
prioritat de la policia catalana. La segona preocupació, però, és la dels
robatoris a domicilis, una tipologia de delictes que s'ha reduït a la majoria del
Baix Vallès, a excepció de Sant Fost i Martorelles, precisament les poblacions
amb més zones d'urbanització i cases aïllades. El nivell de seguretat real
i la percepció d'aquesta no necessàriament van de la mà. La percepció
d'inseguretat és difícil de combatre però administracions i cossos policials
han de fer el possible per reduir-la amb molta comunicació amb els veïns i els
afectats per evitar així una alarma social que pot agreujar el problema.

Cave Canem

OPORTUNITAT

L'

anul·lació judicial del POUM de
2005 posa fi a l'agonia d'una
manera d'entendre Mollet que
s'erigí a l'entorn de la seva condició de subseu olímpica el 1992 i la celebració del seu Mil·lenari. El molletanisme
rampant dels noranta i principis del segle
XXI es desmarcava de l'etapa de la Segona Restauració i els primers ajuntaments
no franquistes, capficats en la recuperació
d'equipaments i serveis i de les mancances
d'un fosc túnel de quaranta anys. El POUM
significava intentar petrificar la idea d'un
Mollet autocomplaent, cofoi, completat i
instal·lat en l'eufòria del progrés caduc de
la modernitat.
Aquesta idea no fou ni compartida ni
consensuada i, per això duia a les entranyes
un dels motius de la seva descomposició: la
conflictivitat social i judicial davant la gestió urbanística del POUM. Si a tot plegat
afegim la greu crisi de 2008, l'anul·lació del
POUM potser és el millor que podria haver
passat. Si bé la situació d'ara, interina i incerta, no és positiva, com a mínim ja no cal
seguir el llibret d'una òpera a la qual li han
canviat completament la música.
Les circumstàncies han mudat molt ràEditora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

ORIOL ESCURA
Politòleg
pidament: Mollet és arrossegat pel desplegament de Barcelona com a ciutat
globalitzada, ja no aspira a articular un
projecte del Baix Vallès mentre s'escola
la idea d'una fantasmagòrica àrea metropolitana vallesana, es produeixen canvis
ens els models de mobilitat i energètics
amb uns preus de l'habitatge i dels subministraments desorbitats, l'augment de la
pressió d'espais periurbans com Gallecs,
o el desplaçament del comerç tradicional
per franquícies i grans superfícies, entre
d'altres punts, són els ítems a considerar
ara.

El POUM de 2005 significava
petrificar la idea del Mollet
autocomplaent i cofoi instal·lat
en l'eufòria del progrés
caduc de la modernitat

Cal esperar, molt seriosament, que les
candidatures de les properes eleccions locals a Mollet siguin molt clares i explícites
sobre quin model de ciutat defensen i com
ho pensen plasmar al POUM. Ens mereixem aprofitar a fons aquesta oportunitat
enmig d'una clara decadència.
sommollet.cat

somparets.cat

ANFRUNS
Periodista i membre del
col·lectiu Investig'Action

A

nomenar malament les coses és
sumar desgràcia al món”. Adaptem al context de Veneçuela
aquesta frase atribuïda a Albert
Camus. Seria una cosa així com
“reconèixer un president paral·lel per
servir els interessos d’altres potències”.
Sembla que no hi ha hagut prou guerres i
refugiats. Efectivament, qui va autoritzar a
França o Espanya anomenar Guaidó com a
president de Veneçuela, si no un altre que
el controvertit president dels Estats Units,
Donald Trump?
En reconèixer Guaidó com a president interí de Veneçuela, el ministre de Relacions
Exteriors francès, Jean-Yves Le Drian, està
seguint la mateixa política exterior d’ingerència que ja ha donat excel·lents resultats
a Líbia o Síria, com qualsevol pot constatar-ho. ¿No hi ha hagut ja prou guerres i
refugiats? Prenguem l’exemple d’Hondures.
Edwin Espinal, ¿aquest nom els diu alguna
cosa? És el d’un jove activista hondureny
que acaba de fer un any a la presó en les
condicions inhumanes del règim de Juan
Orlando Hernández. El seu delicte és haver
denunciat el frau electoral a finals de 2018.
Fa deu anys, els Estats Units va tenir un paper decisiu en el cop contra Mel Zelaya, i des
de llavors, la situació en aquest país no ha
deixat d’empitjorar. Durant mesos, milers
d’hondurenys han estat fugint d’aquest país,
però com alberga una important base militar dels Estats Units, se li diu democràcia.
Dirigents com Emmanuel Macron i Pedro
Sánchez s’han inclinat vergonyosament davant Trump i han insultat la sobirania nacional dels pobles francès i espanyol a l’anunciar
que reconeixeran Guaidó després que finalitzi el termini de vuit dies que li van donar
al president Maduro. Com hem arribat fins
aquí? Estats Units ha subvertit els principis
de Nacions Unides en introduir la noció del
“dret a protegir”, és a dir, a legitimar la ingerència amb el pretext que un govern atacaria
al seu propi poble. La fórmula no és infal·lible, però ha funcionat diverses vegades.
Durant la manifestació de dissabte 2 de
febrer, Guaidó va anunciar que l'“ajuda hu-

Fe d'errades

manitària” aviat arribaria per Cucuta, la
ciutat colombiana a la frontera amb Veneçuela, coneguda com el lloc de pas de tot
tipus de tràfic il·legal, amb la presència
inclosa de paramilitars. L’objectiu dels Estats Units és utilitzar Colòmbia, o fins i tot
Brasil, per reproduir el patró de “corredors
humanitaris” que es va posar en marxa en
el conflicte a Síria. I, amb el pretext d’obtenir ajuda, passar armes de contraban i
infiltrar mercenaris. Poc després d’aquesta
mobilització, l’assessor de John Bolton va
cridar l’alt comandament de l’exèrcit veneçolà per dur a terme un cop d’estat. Als
Estats Units els agradaria intervenir sense
que es vegi massa. Aquí és on els vassalls
poden servir.
Mentrestant, a l’avinguda Bolívar, una
marxa massiva del 'chavisme' contra l’intervencionisme i en defensa del llegat de 20
anys de la Revolució Bolivariana amb la Cinquena República a Veneçuela. Alhora, com

Veneçuela és ara l'escenari en què
es juga el futur de la humanitat. O
un món on regni el caos imperial o
un món amb equilibri multipolar
que respecti l'ordre de l'ONU

es va poder constatar, hi havia una perfecta
calma als carrers de França, i els armilles
grocs ja es van avorrir del fred de l’hivern i
el tracte exquisit de la policia. Circulin, no hi
ha res a veure. La crisi només està a Veneçuela. I si la realitat no es correspon amb la
informació, llavors n’hi ha prou amb avivar
les brases des de l’exterior. El vicepresident
dels Estats Units, Mike Pence, sap molt d’això. Va repetir que totes les opcions estaven
sobre la taula, és a dir, bombardejar i destruir un país sencer com ho havien fet a
l’Iraq, perquè “no és el moment per al diàleg,
sinó per a l’acció”… Com diu vostè? ¿Que desenes de milers de persones a França es van
manifestar al carrer contra la repressió, perquè ja no donen suport a Macron després de
sol un any i mig al govern? Ximpleries.
No cal ser periodista o un intel·lectual
saberut per comprendre que Veneçuela és
ara l’escenari en què es juga el futur de la
humanitat. O un món on regni el caos imperial, o un món amb un equilibri multipolar que respecti l’ordre de Nacions Unides.

En l'edició 869 de SomMollet es publicava la notícia que els ajuntaments que depenen del Parc de Bombers
de Mollet havien enviat una carta a la Conselleria d'Interior per reclamar-hi millores. En el llistat d'ajuntaments
signants no hi apareixia, per error, l'Ajuntament de Mollet, que, de fet, va fer el tràmit per enviar la carta.

somlallagosta.cat

sommontornes.cat
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OPINIÓ

85 anys d'antifeixisme
JORDI

SEGUER

Candidat Ara Parets ERC
#Municipals2019

A

quest dimecres 6 de febrer la
Secció Local d’Esquerra Republicana a Parets compleix 85 anys
de vida. I ho fa en un dels millors
moments de la seva història, amb tres regidors en el consistori, amb una trentena de
militants i una llista cada cop més àmplia
de simpatitzants i amics.
El Centre d’Esquerra es va constituir al
Bar Rajoler, on actualment hi ha el Centre
Cultural, local on també tenien la seu la
Unió de Rabassaires i el Sindicat Agrícola
de Parets. Carlos Mumbrú en seria el primer president, substituït posteriorment
per Antoni Arimon, alcalde afusellat al
Camp de la Bota, o Agustí Palou, darrer
president que se’n té constància abans de
l’inici del franquisme.
En aquests 85 anys, Esquerra sempre ha
defensat els valors republicans, els de la
justícia social, els drets civils i la plena llibertat de Catalunya en forma de República.
85 anys després d’aquell 6 de febrer de
1934 la situació política catalana presenta
massa semblances amb aquest període.
El Centre d’Esquerra naixia durant el
govern de dretes de la 2a República espanyola i a pocs mesos dels fets d’octubre que
portaria a la presó la totalitat del Govern
legítim de la Generalitat. El feixisme començava a agafar embranzida al país (amb
una CEDA en alça) i Esquerra es va convertir en un dels partits que més va plantar
cara als moviments més ultres, catòlics i

conservadors. A Parets, ERC va ser l’única
força política d’esquerres que es va presentar a les eleccions municipals de 1934 i en
contraposició a la Unió Ciutadana vinculada a la Lliga Regionalista.
Però malgrat que avui alguns vulguin
amagar-ho, Esquerra va governar l’Ajuntament entre 1936 i 1939 després que els consellers municipals abandonessin el nostre
poble i deixessin el consistori sense govern.
Passada la Guerra Civil, aquesta implicació l’acabaria pagant molt cara amb l’afusellament de tres alcaldes i dos regidors, i la
mort a l’exili de tres regidors i altres militants del partit, la majoria a França.
85 anys després reivindiquem més que
mai la memòria d’Antoni Arimon i Pere Ramon Falgà, primers regidors republicans en
el plenari però de Manuel Guasch fundador
d’ERC i primer alcalde republicà el 1931 en
una candidatura unitària de totes les forces.
Però també de tots aquells que van treballar per defensar els valors republicans i
van lluitar contra el feixisme.
Avui dia Esquerra no necessita gesticular
ni signar cap cordó contra el feixisme ara
que alguns veuen perillar el poder territorial. Els fets i la història ens avala. Qui necessita marcar perfil és un partit que quan
li ha convingut ha pactat amb el PP a Parets
i a l’entorn metropolità, que s’ha manifestat al costat de VOX per anar contra l’autonomia catalana, que ha defensat l’aplicació
del 155, que ha aprovat dedicar un nom de
carrer a un exfalangista com Adolfo Suárez
(2014) o recuperar la bandera espanyola
de la mà de Ciutadans, 40 anys després, per
aprovar uns pressupostos.
Diga'm de què presumeixes i et diré de
què manques.

Com aniran les eleccions?
ALBERT

BIESCAS

Cap de campanya d'Ara
Mollet-ERC-MES

Q

uan queden tres mesos i escaig
per a les eleccions municipals del
2019 sembla que totes les opcions
molletanes es van posicionant.
Algunes coalicions com Ara Mollet ERCMES, no solament ja fa temps que hem escollit el nostre candidat sinó que, el 15 de
febrer presentarem la candidatura. D’altres, que no continuaran compartint espai,
i algun partit també ho tenen decidit.
I queden per decidir, els seus candidats a
l’Alcaldia, partits que no saben si continuaran amb les mateixes persones que es van
presentar el 2015 i algun que altre que té la
intenció de presentar-se –almenys així ho
han manifestat– per primer cop.
Dels que encara no ho han decidit, destaquen els que –tot fa pensar- no continuaran sota les mateixes sigles i els que, tot i
que els ho han demanat 400 persones (un
0,78% de la població), encara no s’han de-

cidit. Caldria saber si estan esperant que
les enquestes –aquelles eines en què ningú
hi creu– els vagin a favor o si estan valorant
la possibilitat de no sortir guanyadors. Una
derrota que, per a alguns i algunes, seria
molt dolorosa de pair.
D’allò que no hi cap dubte és que serà una
campanya electoral molt interessant per
al ciutadà de peu. Uns haurem de convèncer-los que el canvi en la forma de governar
i fer polítiques més properes als ciutadans i
ciutadanes és possible, i d’altres intentaran
mantenir el seu status quo.
Podrem explicar els nostres arguments
i defensar les nostres posicions amb tota
la vehemència del món. Podrem rebatre
i contraposar idees, opinions i projectes.
Però el que hauríem d’evitar, de totes totes,
són les desqualificacions personals, els molletans i molletanes no s’ho mereixen.
La ciutat de Mollet necessita que pensem
i treballem per ella. Nosaltres estem disposats a fer-ho des del primer minut, perquè
tenim gent preparada i amb molta il·lusió
per liderar el canvi, perquè tenim un projecte de ciutat i, el més important, perquè per
nosaltres el més valuós són les persones.

Bústia
Qui serà l'alcalde de Mollet?

Dona d'aigua

Aquí, només poden haver-hi tres pactes per
governar, sempre en funció de la representació obtinguda per cada formació: un pacte de les esquerres –Ara Mollet ERC-MES
amb CUP i Mollet en Comú– que donaria el
canvi a l'Alcaldia amb l'Oriol López (ERC);
un pacte en clau nacional –PSC-PSOE amb
Podemos Mollet– que mantindria l'actual
alcalde, Monràs (PSC); i el pacte del 155
– PSC-PSOE, C's i PP– que també seguiria
mantenint l'actual alcalde del PSC.
Junts per Mollet (PDCAT), tot i no ser un
partit d'esquerres, només podria entrar en
el pacte del canvi, el que donaria l'Alcaldia
a l'Oriol López. És a dir, si algun d'aquests
3 pactes obté una suma de regidors igual o
superior a 13 regidors, serà el que formarà
nou govern municipal i donarà l'alcalde de
la ciutat per als 4 anys vinents.
Si cap d'aquests pactes suma 13 regidors,
l'alcalde serà (tal com va passar a l'anterior
mandat), la llista més votada, i pel que diuen les enquestes, amb uns resultats molt
fraccionats, les llistes més votades seran les
d'en Josep Monràs i l'Oriol López.
Canviaran molt les coses en aquests 4 mesos que falten? Un servidor pensa que no,
però veurem. La política sempre ha tingut
poca memòria remota i molta memòria recent, si mes no, a l'hora de votar..

Dissabte es va inaugurar a la rambla Fiveller
una plaça amb un encant especial on es podran establir les persones i els nens a gaudir del so de l'aigua i refrescar-se. Presideix
aquesta plaça un dona d'aigua especial amb
un gran somriure i que no envelleix, amb
dolls d'aigua que surten de la seva caballera i
el seu collaret. De nit s'il·luminen la cara i les
arrecades. Aquesta ninfa de muntanya i de
bosc té virtuts especials i simbolitza la vida.
És una icona de Mollet, que es lliura a visites
a l'Ajuntament i en esdeveniments a la ciutat.
Una altra cosa important a conèixer, és al
lloc on manualment s'elaboren. Hi ha un
col·lectiu de persones amb capacitats diferents del Centre Ocupacional del Bosc i Centre Especial de Treball Taller Alborada on
un centenar de nois i noies treballen cada
dia per tirar-les endavant amb un Institut
Municipal de Discapacitats que les controla.
La sensibilitat d'un alcalde que s'envolta
d'un grup de persones amb discapacitat, per
a la posada en marxa de la font de la Dona
d'aigua, diu molt de l'afecte d'ell i de tot el
consistori en el dia a dia d'aquestes persones
especials. Bella o no, depén de les opinions,
rostre invisible, expressió profunda, respira
i dona benestar a tothom que les contempla.
Pasaran els anys i ella no envellirà, seguirà
sent bella interior i exteriorment.

manel f. sostres i bordas / Regidor d'Ara

Mollet-ERC-MES / mollet del vallès

josep poblador / President de l'Associació

ALB-BOSC / mollet del vallès
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Suspès el partit de la Unión Llagostense B

El CA Mollet, al campionat estatal

El partit del filial de la Unión Llagostense de dissabte va quedar
aturat als sis minuts de joc per la lesió greu d'un jugador de l'equip
baixvallesà. El futbolista, Iván Manzanal, va patir un trencament de
tíbia i peroné i haurà de ser operat. Ara, jugadors i Federació Catalana
hauran d'acordar una nova data per a reprendre l'encontre.

Quatre equips de Cros del Club Atlètic Mollet,
juvenil masculí, cadet, júnior i cadet femenins,
es van classificar dilluns pel Campionat d'Espanya de Cros a Jaén, en el Campionat de Catalunya. Uns resultats històrics, segons el club.

FUTBOL | SEGONA CATALANA L'EQUIP GUANYA EL MATARÓ I ÉS QUART A LA CLASSIFICACIÓ

El CF Mollet aconsegueix
un triomf de prestigi

KARATE JOSÉ FERNÁNDEZ OBTÉ UN 64% DE SUPORT
arxiu

ONA CERVERA

RENOVACIÓ DE LA JUNTA José Fernández és el nou president

Fernández, nou president
del Club Karate Montornès
MONTORNÈS. El Club Karate Mon-

VICTÒRIA CONTRA EL LÍDER El CF Mollet UE guanya el Mataró a casa i es consolida a la quarta plaça
MOLLET. El CF Mollet UE va aconseguir una victòria de prestigi
per 3 gols a 2 diumenge davant
l'actual líder del grup 2 de Segona
Catalana amb 47 punts, el CE Mataró, en el partit corresponent a la
jornada 20. Amb aquesta victòria,
els homes de Jordi Gallardo són
quarts de forma provisional amb
37 punts.
Els molletans li van donar la
volta al marcador just abans del
descans, quan es va arribar amb
un 2-1 favorable als locals.
El Mataró va inaugurar l'electrònic mitjançant un gol a plaer
d'Amador, després d'una errada

defensiva en la sortida de pilota.
Tot i això, els blanc-i-vermells es
van refer i, després de diverses
ocasions, van igualar el marcador
amb una diana de Ramón Fernández a la mitja hora de joc. Just
abans del descans, al minut 44,
Brian Quijada va posar per davant
els de Jordi Gallardo amb un gol
de falta directa (2-1).
Al segon temps Quim Ruiz va
encarrilar la victòria molletana
amb el tercer gol, amb una rematada de cap imparable i impossible pel porter visitant a un quart
d'hora pel final del partit. I poc
abans del final, Cristian va posar

l'emoció al matx pel Mataró amb
el 3 a 2 definitiu.
Aquest cap de setmana el CF
Mollet UE visitarà la Unificación
Llefià, rival directe dels molletans
i que ve de perdre amb el filial de
l'Europa. Actualment suma 29
punts i és vuitè classificat.

La UD Molletense rep l'Europa B

Els blanc-i-blaus jugaran aquest dissabte a les 16.30 h davant de l'Europa B, equip que ara mateix ocupa la
tretzena posició amb 21 punts. Els
d'Antonio Filgaira van empatar diumenge passat amb el Sant Andreu
Atlètic (1-1). N.ARTIAGA

tornès va celebrar diumenge les
eleccions per conformar la nova
junta. Amb una participació del
89% i amb el 64% del suport dels
votants la candidatura de José
Fernández Ortega –que substitueix Jorge Martínez a la presidèn-

cia– va ser escollida per dirigir el
Club Karate Montornès durant els
propers 6 anys. La nova directiva
està formada per José Fernández,
Jesús Hernández, David Gutiérrez
i Sonia Coloma, Aitor Pérez, Xavier
Talavera, Ferran Caminada, Xavier
Vilà i Raúl Leal, com a vocals.

PATINATGE CLASSIFICACIONS DEL CPA MOLLET

Nou patinadores molletanes
al Campionat de Catalunya
MOLLET. Totes les patinadores del
CPA Mollet que van participar al
Campionat de Barcelona de Figures Obligatòries el cap de setmana passat es van classificar per al
Campionat de Catalunya. Aquest
torneig es farà a Mollet entre el 16
i el 17 de març. En concret, són 9

les patinadores classificades.
A més, entre elles, 3 van aconseguir pujar al podi. En categoria
sènior, Julia Marco es va classificar
en segona posició.
I, en aleví, Ariadna Nevot i Judit
Sallent van quedar primera i tercera, respectivament.
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FUTBOL SALA | SEGONA DIVISIÓ NACIONAL EMPAT DE LA CONCÒRDIA CONTRA EL LÍDER

A les portes del lideratge

BÀSQUET EL MASCULÍ VA PERDRE PERÒ ES MANTÉ LÍDER
ona cervera

ONA CERVERA

DUEL IGUALAT El partit va estar molt disputat fins als últims instants

Derrota per la mínima

UN DELS GRANS PARTITS DE LA TEMPORADA Les jugadores de la UD no van poder recuperar el lideratge
LA LLAGOSTA. El CEM El Turó es va
omplir dissabte per acollir un dels
grans partits de la temporada del
CD La Concòrdia, davant el Xaloc
Alacant, un duel intens entre els
que eren –abans de començar
l'enfrontament– primer i segon
classificat de la Segona Divisió Nacional. Les locals no van poder recuperar el lideratge de la lliga, que
havien perdut la jornada anterior
i l'havien cedit precisament a les
alacantines.
Ara mateix, les llagostenques
són terceres a la taula classificatòria, superades pel Mecanoviga
CFS Eixample, que va derrotar
l'Hospitalet per 2 a 3.

Màxima intensitat

La igualtat entre la Concòrdia i
el Xaloc va quedar reflectida des
del primer minut. La possessió
era equilibrada i les arribades
eren constants per part d'ambdós
equips, que jugaven amb molta intensitat. Les llagostenques

van aconseguir el domini del joc
ofensiu als primers compassos
del partit. Al minut 8, Domi va tenir una altra ocasió en un llançament de falta vora l'àrea. I al 10,
la portera visitant va desviar un
xut molt potent de Paula a córner
amb una gran intervenció.
Només uns instants després es
va trencar la igualtat en el marcador. Va ser el Xaloc qui va anotar
el primer gol després d'un servei
de cantonada executat a la perfecció i aprofitant la distracció defensiva de les locals.
Però poc abans del descans va
arribar l'empat, amb un gran gol de
falta de Domi, en una acció posterior a un mà a mà, on les jugadores
locals i el públic van reclamar la
vermella per a una futbolista visitant, per cometre una falta en una
ocasió clara de gol de Cris.

Domini blau, però sense encert

La segona meitat no va començar
tan intensa com la primera. Als

primers deu minuts la Concòrdia
va gaudir d'algunes aproximacions clares, entre elles una pilota
al travesser de Cris, però sense
encert de cara porteria.
Les blaves van dominar el joc i les
accions ofensives al segon temps,
però els hi va faltar definir. A 8 minuts del final, les visitants van fallar
una ocasió a porteria buida, després d'un refús de Jess, en què va
ser l'oportunitat més clara del Xaloc
en tot el segon temps. Les noies de
Dani Mosteiro van respondre amb
més ocasions de molt perill com un
pal de Domi al minut 17. L'emoció
es va mantenir fins a l'últim sospir.
Al final, però, l'empat a 1 es va mantenir a l'electrònic. Amb aquest resultat La Concòrdia suma tres empats consecutius.
La setmana que ve les llagostenques descansaran i la següent
rebran a casa l'Eurogan Red Stars
d'Aragó, que se situa tretzè a la
taula classificatòria amb només 8
punts. NIL ARTIAGA

MOLLET. El sènior femení de l'Escola Sant Gervasi va caure derrotat per la mínima a casa contra el
Sant Cugat (78-79). Les molletanes ocupen la penúltima posició
de la taula i s'enfrontaran aquest
dissabte al Joviat de Sant Joan de
Vilatorrada, a les 16.15 h.
D'altra banda, el sènior masculí
va perdre contra el Minguella-Cit-

roen-Automoció Badalona, per 77
a 65. Tot i així, els molletans continuen líders de grup a la Primera
Categoria Masculina, amb 12 victòries i dues derrotes. El jugador
més destacat del Sant Gervasi va
ser Pau Reina Massaguer amb
27 punts. Aquest diumenge a les
18.45 h jugaran a casa contra el
Tona, desè.

Els millors esportistes montmelonins

La Festa de l'Esport de Montmeló ha guardonat els millors esportistes locals
del 2018. Els premiats han estat: Emma Cardona, del Penya Blaugrana, com a
millor esportista menor d'edat; Marc Ortega, del Club d'Escacs, millor esportista
major d'edat; l'Aleví B de l'Associació Rítmica i el sènior Femení de l'Associació
Esportiva, com a millors equips locals. aj.montmeló

ESPORTS
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ALPINISME | L'ESPORTISTA PARETÀ PRESENTA EL DOCUMENTAL SOBRE L'ASCENSIÓ ALS PRIMERS TRES 8.000 DEL REPTE

HOQUEI PATINS

Sergi Mingote presenta 'K2+Broad
Peak+Manaslu, 72 dies al límit'

MOLLET. L'alpinista de Parets Sergi

Mingote va exhibir el seu documental K2+Broad Peak+Manaslu,
72 dies al límit, divendres passat
al Centre Cultural La Marineta
de Mollet davant d'un bon grapat
d'aficionats a la muntanya.
El llargmetratge, que es va projectar de forma íntegra per primera vegada, és un recull de les
experiències viscudes durant l'ascensió dels tres 8.000 –K2, Broad
Peak i Manaslu– que va coronar
durant l'estiu del 2018 i sense oxigen artificial.
Al documental apareixen imatges espectaculars, gravades per
ell mateix, en què es mostra el que
significa el dia a dia d'una expedició de tantes setmanes i a tanta
alçada: condicions atmosfèriques
adverses, moments en què els al-

Cara i creu per
als dos sèniors
de l'HC Mollet
s.m.

A mitjans març, l'alpinista marxarà als Andes per
pujar el volcà més alt del món, l'Ojos del Salado
pinistes es perden durant hores,
parets que semblen impossibles
d'escalar, congelacions als dits
dels peus, entre d'altres.
Però també, la inexplicable sensació de felicitat un cop fet el cim
després de tant d'esforç i tantes
hores al darrere.

Experiències d'alta muntanya

Sergi Mingote explicava que "en
expedicions tan llargues com
aquesta sovint camines sol
durant hores i això et permet
reflexionar sobre coses en les
quals no penses durant el dia a
dia", deia l'alpinista.
Mingote també explicava que,
per hidratar-se, havien de beure
"la neu que s'havia de desfer" i
havien de prendre "pastilles i sopes que portaven sals minerals

A TOCAR DEL K2 L'alpinista va presentar el seu documental
necessaris".
Aquestes tres ascensions s'inclouen dins del projecte 3x2x8000
Solidary Project, que consisteix
a fer sis 8.000 en 365 dies sense
l'ajuda d'oxigen artificial, el que sig-
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nificaria un nou Rècord Guinness.
Per preparar-se, Mingote pujarà al
volcà més alt del món, l'Ojos del Salado, situat als Andes. El 15 de març
marxarà cap allà i té previst estar-hi
fins a l'1 d'abril. nil artiaga

El sènior masculí del Mollet HC A
va perdre diumenge a casa contra
l'HC Sant Just per 3 gols a 5, en la
jornada 18 del grup A de Segona
Catalana i és setè amb 25 punts.
El diumenge jugarà a la pista del
Molins de Rei, últim classificat
amb només 4 punts. El sènior B,
per la seva part, va golejar el Tona
B fora de casa amb un contundent
marcador de 2 a 7, i és tercer amb
30 punts, a 6 del líder, la UE La Garriga. Diumenge a les 22 h jugarà
davant del SHUM Frit Ravich, vuitè classificat amb 11 punts.

Yago Domínguez
s'endú la Bassella Race
El jove pilot de Montornès Yago
Domínguez va guanyar la clàssica Bassella Kids Race, en què van
participar 1.200 pilots. El pilot va
ser primer en la categoria de 85
cc, en quedar segon en la Scratch
a només 1,6 segons d'una 125 cc.
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CULTURA

Projecció del film 'La forma del agua' a la Llagosta

Balls de la Casa de Andalucía

La Biblioteca de la Llagosta dedicarà el videofòrum de febrer a comentar
la pel·lícula La forma del agua, del director mexicà Guillermo del Toro.
La vida de la solitària Elisa, que treballa netejant el laboratori, canvia
totalment quan descobreix un experiment classificat com a secret: un
home amfibi que es troba reclòs. Es projectarà dimecres (16 h).

La Casa de Andalucía de la Llagosta celebrarà
dissabte (19 h) un intercanvi cultural amb els
quadres de ball de l'entitat, el Centro Cultural
Andaluz de Mataró i el Rincón Extremeño de
Badalona. L'acte tindrà lloc al Centre Cultural.

TITELLES LA COMPANYIA MOLLETANA ES VA CREAR EL 15 DE FEBRER DEL 1994, DIUMENGE DE CARNAVAL, AMB UNA MUDANÇA FINS AL CARRER PORTUGAL

Galiot Teatre bufa 25 espelmes
MOLLET. El 15 de febrer de 1994, un

diumenge de Carnaval a Mollet, Jordi Monserdà encapçalava un trasllat amb un carretó de paleta dels
antics locals del carrer La Pau fins
al carrer Portugal, que va comportar l'origen de la companyia titellaire Galiot Teatre. "A les 16 h, just
després de dinar, vam començar
el trasllat. I en acabar vam dir:
'aquí passarà alguna cosa important'", recorda Monserdà, l'alma
mater de la companyia. I 25 anys
plens d'espectacles, titelles i èxits
és el que ha passat des d'aleshores.
Al principi, com a associació, es
van anomenar Dardaire Contes.
Després van passar a ser Galiot
Contes. I des del 2001 són Galiot
Teatre, quan van passar a ser una
empresa i es van mudar del local
del carrer Sant Llorenç –on s'havien instal·lat en deixar la seu del
carrer Portugal– fins al local actual, davant La Farinera, també a
Mollet. I amb les tres nomenclatu-

GALIOT TEATRE

res la companyia llueix unes xifres
ben importants: més de 3.000 actuacions, participacions en més de
40 festivals internacionals, 15 espectacles d'escenari, 5 espectacles
itinerants i 3 grans instal·lacions
titellaires –l'Espai Munta Titella,
la Carpa Món Titella i Cal Titella–.
Pel que fa a les instal·lacions, "totes s’han construït amb material
reciclat –fusta o ferro, entre d'altres–", apunta Monserdà, qui recorda que "va ser el mestre Cesc Bas
–artista local que va morir el 1994
als 44 anys– qui em va ensenyar a
treballar els primers motlles de
fang i guix". És el mateix Monserdà
el constructor de les instal·lacions
i dels titelles de la companyia, que,
de fet, té guardades entre Mollet i
Sant Fost, on hi ha repartits el magatzem, l'espai de creació i el taller.

Uns orígens olímpics

Tot i aquests 25 anys amb Galiot Teatre, Jordi Monserdà ja es dedicava

LA FIRA D'ARTESANS, EL TEATRE CAN GOMÀ
I LA MITMO, ELS SEUS GRANS APARADORS

n Galiot Teatre ha passat per tres etapes ben diferenciades, pel que fa a l'estrena
dels espectacles. Fins que es van constituir com a empresa, les estrenes eren a la
Fira d'Artesans, principalment espectacles itinerants. "Com a artesà titellaire, és
un racó on em sento identificat", apunta Monserdà. Després les actuacions, de
mitjà-gran format, van començar a veure la llum a Can Gomà, durant la Festa Major
d'hivern i de la mà de La Xarxa Mollet. I per últim, la Mostra Internacional de Titelles
de Mollet (MITMO) és des del 2007 el lloc ideal per presentar els darrers espectacles
i principalment les noves instal·lacions titellaires que "em tenen el cor robat".

'ANIMALETS' Jordi Monserdà representant aquest espectacle creat el 2001
prèviament a les arts escèniques.
Concretament, del 1988 al 1993
va treballar en companyies de teatre de carrer i, de fet, va ser un dels
xanquers seleccionats de Catalunya
que formaven part de l'especta-

cle de La Fura dels Baus en l'acte
d'inauguració dels Jocs Olímpics de
Barcelona, el 1992. Concretament,
el Teatre Can Gomà va ser el 1994
l'escenari del seu primer contacte
amb els titelles. s.carrillo

Properes parades

DE BARCELONA A
VILADECANS I GIJÓN
Galiot Teatre ja prepara uns documents
i fotografies històriques de la seva trajectòria per exposar en la 13a Mostra
Internacional de Titelles de Mollet (MITMO), el 12, 13 i 14 d'abril. Ara, Galiot té
per endavant una setmana ben atapeïda
d'activitats. La primera serà aquest cap
de setmana a l'interior de l'Ajuntament
de Barcelona amb l'Espai Munta Titella i la representació de l'espectacle En
Patufet, en el qual la protagonista serà
la Laia, la mare del mateix Patufet. Tot
plegat, dins la festa de la copatrona de
la capital catalana, Santa Eulàlia. L'Espai
Munta Titella es desplaçarà dimarts al
cinquè Espai de Carrer-Cúbic de Viladecans, una jornada tècnica de contractació d'espectacles d'arts de carrer
adreçada als directors de festivals i
als programadors culturals i tècnics
d'ajuntaments. I per últim, Galiot tornarà
a participar en la Feria Europea de Artes
Escénicas para niños y niñas (FETEN), a
Gijón, també amb la gran instal·lació del
Munta Titella. Precisament el 15 de febrer, just el mateix dia però 25 anys més
tard de la creació de Galiot Teatre, hi
seran de viatge per fer les representacions diumenge, dilluns i dimarts. Jordi
Monserdà també participarà en alguns
col·loquis de la fira com a director de la
MITMO. Enguany s'han presentat 840
propostes culturals al FETEN i només se
n'han seleccionat 86. La fira s'adreça als
ciutadans i als programadors nacionals
i europeus, dels quals se'n preveu l'assistència de més de mig miler.
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INVERSIONS ELS ESTUDIANTS GAUDIRAN D'ESPECTACLES A GRANOLLERS I AL MUNICIPI

7.300 € per apropar el teatre
als alumnes de la Llagosta
aj. la llagosta

CENTRE CULTURAL La Diputació subvencionarà les obres per a les escoles
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de la
Llagosta preveu apropar les actuacions teatrals als alumnes dels centres educatius del municipi amb un
pressupost de 7.305 euros. Així ho
va aprovar la junta de govern local
el passat 31 de gener.

Concretament, 4.875 euros aniran destinats a la Fundació Associació Cultural de Granollers, que
organitzarà una quinzena d'espectacles per als alumnes llagostencs
durant tot el curs que es representaran a Granollers. Algunes de les

obres seran Treasure Island (teatre
en anglès), Nàufrags (circense), El
col·leccionista de pors (titelles) o
Miranius (música).
Els 2.430 euros restants els subvencionarà la Diputació de Barcelona per portar a terme una programació d'arts escèniques i musicals
al Centre Cultural de la Llagosta,
també per als estudiants.
Totes les actuacions tindran lloc
entre setmana i en horari lectiu, i
seran activitats per als alumnes des
d'escola bressol fins a batxillerat.

9.700 € per a la biblioteca

Per altra banda, en la mateixa junta de govern també es va aprovar
destinar 3.732 euros a les activitats
que formen la programació regular
de la biblioteca municipal, i demanar una subvenció de 6.000 al Departament de Cultura de la Generalitat per ampliar el fons bibliogràfic
de la biblioteca. s.carrillo

TEATRE "QUÈ PASSA SI T'EMBOLIQUES AMB LA DONA DEL TEU MILLOR AMIC?", ES PREGUNTEN

El molletà Jordi Coromina torna
a casa amb 'Perduts... per elles'
MOLLET. Després que diumenge
passat el teatre Can Rajoler de
Parets fos l'escenari del sainet
Perduts... per elles, aquest dissabte
(21 h) l'obra de teatre es representarà al teatre Can Gomà de Mollet. Dirigit per Ramon Madaula i
interpretat pel molletà Jordi Coromina i per Xavier Bertran, l'espectacle gira entorn de les converses

que dos companys de feina i amics
tenen cada dia mentre dinen plegats en el mateix restaurant de
menús. Un dia inicien una conversa sense retorn al voltant de les
següents dues preguntes: "Què
fas quan t’enamores de la dona
del teu millor amic? Què passa
si t'emboliques amb la dona del
teu millor amic?". El que comen-

ça com un joc innocent, es converteix en un embolic de dimensions
inimaginables. Aquesta comèdia
tracta la crisi dels 40 i alguns clixés que l’acompanyen, com la insatisfacció i les inseguretats.

Ds 9 de febrer, 21 h
Teatre Can Gomà. Preu: 12 €

EL TEMPS

per

divendres 8

=
dissabte 9

=
diumenge 10

=

LITERATURA SERÀ DIMARTS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

Presentació dels llibres
de Pepe i Samuel Ramos
p.r.

s.r.

PEPE RAMOS

SAMUEL RAMOS

LA LLAGOSTA. La biblioteca acolli-

Samuel, per la seva banda, presenta Entremés, el seu segon llibre
després d'Amonathep. Es tracta
d'una obra formada per cinc històries curtes. A les tres primeres,
els protagonistes són els d'Amonathep, de fet, el punt de partida
de la primera història és el final
del seu llibre anterior, i "la quarta és la introducció a la que serà
la meva tercera novel·la –que
s'anomenarà El toque– que tracta
sobre una forense; és per obrir
boca", apunta Pepe. "Intento ser
amè i trepidant, amb molts diàlegs per deformació professional, perquè vinc del teatre amateur", clou l'autor. s.carrillo

rà dimarts (19 h) l'acte de presentació dels últims llibres dels
germans Pepe i Samuel Ramos
–vocal i president de la Resistencia Literaria–. Fidelitatis és la
vuitena obra de Pepe, i el tercer
que passa en una ciutat inventada d'Espanya. "És una novel·la
negra paranormal amb tocs de
terror, un thriller de suspens",
el defineix l'autor. "Dos policies s'enfronten a un assassí en
sèrie que està relacionat amb
l'orde religiosa del Papa Innocenci X", explica Pepe. Amb sis
dones assassinades en només tres
dies arrenca aquesta novel·la.

Relats pel Dia de la Dona

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament, la biblioteca de la Llagosta i l’entitat Resis-

tencia Literaria han obert les participacions per al primer concurs de microrelats del Dia Internacional de les Dones. Els textos s'han d'enviar a
b.llagosta@diba.cat fins al 20 de febrer i han de tenir 200 paraules com
a màxim –incloent articles i conjuncions–. Poden ser tant en castellà com
en català. El tema sobre el qual s'ha d'escriure és Viure a Venus: Experiències de vida d’ahir i d’avui. Els canvis en la situació de les dones, des de les
nostres àvies fins a les nostres filles.

Felip Comas

Situació anticiclònica,
però amb un cel enteranyinat de núvols alts i
prims i temperatures
semblants a les d’ahir.

Continuarem amb aquest
cel enteranyinat, amb
vents més aviat de SW
i amb temperatures que
no oscil·laran gaire.

Res no vol canviar, i per
tant els núvols alts continuaran amb nosaltres,
sense cap conseqüència
en forma de pluja.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 31

16˚C

7˚C

14˚C

-

40 km/h W

DIVENDRES, 1

16˚C

9˚C

13˚C

2

47 km/h W

DISSABTE, 2

12˚C

6˚C

10˚C

0,2

23 km/h N

DIUMENGE, 3

13˚C

1˚C

10˚C

-

34 km/h N

DILLUNS, 4

13˚C

-1˚C

9˚C

-

26 km/h SSE

DIMARTS, 5

16˚C

4˚C

12˚C

-

11 km/h W

DIMECRES, 6

18˚C

3˚C

13˚C

-

19 km/h SSE
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CINEMA DIUMENGE SERÀ LA PREMIÈRE DEL FILM DE LA MOLLETANA NEUS BALLÚS

TEATRE

'Staff Only' passarà de la
Berlinale a les sales comercials

Una obra a la Sala
Malabars i acrobàcies
Fiveller per faltar-li a Montmeló amb
el respecte a la mort el xou 'Entre Portes'

vasAver

del festival de Berlín–, Staff Only recorrerà diversos festivals de cinema d'Espanya i de Catalunya. I tot
seguit, el llargmetratge de la molletana Neus Ballús "es podrà veure
als cinemes comercials". Així ho
confirma Ballús, que explica que
això serà possible gràcies al conveni signat amb la distribuïdora A
Contracorriente Films. Tanmateix,
"encara no podem confirmar en
quines dates estarà als cinemes".

Procés de maduració
A PUNT PER A LA PREMIÈRE L'actor Sergi López i la directora Neus Ballús
MOLLET. Diumenge és el gran dia.

La 69a edició de la Berlinale, el
Festival Internacional de Cinema de Berlín, gaudirà a partir de
les 22.30 h de la première d'Staff
Only, dirigida per la molletana
Neus Ballús.
La directora assegura que estan
"supercontents" per estrenar el
film en aquest "gran aparador"

que és el festival de la capital alemanya. Ballús diu que arrencar
les projeccions d'una pel·lícula a
la Berlinale és "un gran inici" i és
també "un gran reconeixement
a la feina feta". De fet, a la Berlinale ja va estrenar la seva òpera
prima, La plaga.
Un cop passada la première –hi
participa en la categoria Panorama

La molletana explica que els valors
principals que emanen d'Staff Only
sorgeixen "del pas de l'adolescència a l'edat adulta de la protagonista i dels grans erros que
es cometen aleshores". A més, "la
noia redefineix la seva relació
amb els pares" en aquesta història
que transcorre i està enregistrada
al Senegal. Entre els protagonistes,
destaca la participació de l'actor
català Sergi López, que fa el rol del
pare de la protagonista, interpretada per Elena Andrade. s.carrillo

MÚSICA LA SANTFOSTENCA HI VA ACTUAR COM A MEMBRE DEL GRUP GAVANA TRIO

Claudia Stecatto supera les
audicions a cegues de 'La Voz'
la voz

SANT FOST. La cantant santfosten-

ca Claudia Stecatto, amb les seves
companyes Eva del Canto i Paula
Domínguez –amb qui forma el grup
Gavana Trio–, va superar dilluns
les audicions a cegues del programa d'Antena 3 La Voz, amb la cançó
Born this way, de Lady Gaga. I ho
van fer amb un resultat espectacular, i és que Antonio Orozco i Paulina Rubio no s'ho van pensar gaire
per girar-se, i Luis Fonsi ho va fer
tot seguit. Gavana Trio, però, es va
decidir per aquest darrer. "Fonsi
ens va saber convèncer molt bé
i ens vam decantar per ell sobre
l'escenari", afegeix la santfostenca, que va ser alumna de l'escola de
música Pilar Torrico.
El porto-riqueny va assegurar
que s'identifica "al 100% amb
elles, perquè vaig cantar cinc
anys en un grup a cappella", fet
que "encaixa amb el que ens
agrada", diu Stecatto. El seu nou
coach, per assegurar l'elecció, també els va fer una suculenta pro-

GAVANA TRIO Eva del Canto, Claudia Stecatto i Paula Domínguez
posta: "si veniu amb mi, podem
visitar l'Antonio (Orozco) a Barcelona, la Paulina (Rubio) a Madrid i assagem a casa meva a la
platja a Miami". Sobre l'actuació,
Stecatto assegura que "va ser molt
emocionant", encara més tenint
en compte que "va ser la primera
vegada que cantàvem juntes sobre un escenari com a Gavana".
El trio va néixer amb la gravació

d'uns vídeos musicals divertits a
cappella i amb la caracterització
de totes tres. El salt de les xarxes a
la televisió va ser sense disfresses,
"perquè a La Voz la protagonista és la veu", però sense variar de
l'objectiu primer del grup, que és
el mateix: "La nostra essència és
la veu. I tot i que tenim veus diferents, totes juntes sonem com
una sola", clou Stecatto. S.Carrillo

La Sala Fiveller de Mollet acollirà diumenge (18 h) la comèdia negra El mal morir, de la
companyia Fil Vermell. L'obra
posa sobre l'escenari "un fet
tan quotidià i amagat com és
la mort per poder faltar-li el
respecte, tutejar-la i conviure
amb ella". El mal morir pretén
ser un acostament a la mort, per
celebrar la vida.

ART

La companyia Cíclicus representarà diumenge (12 h) a la Sala Polivalent de Montmeló l'espectacle
familiar Entre portes, inclòs dins la
programació de La Xarxa. Al xou hi
haurà malabars, aeris, música en
directe, dansa i acrobàcia dins de
tres imaginaris entrecreuats en un
veïnatge peculiar, on els personatges es desvelen en relació entre ells
i el sistema que els envolta.

'Miscel·lània' arriba a Badalona, una
mostra amb to molletà i martorellenc
Els escultors martorellencs Ricard Mira i Pepi Montesinos, juntament
amb la molletana Susana Malagón, Luis Pérez Quiroga i Lola Corrales
inauguraran dijous (19.30 h) l'exposició Miscel·lània al Serendipity
Espai de Badalona, que es podrà visitar fins al 2 de març. L'exposició
és una barreja d'estils i temàtiques formada per unes 70 escultures,
pintures i ceràmiques realitzades en diverses tècniques i materials,
com ara tela, fusta, pedra, ferro i fang.

POPULAR

Sessió de videojocs
a Cal Jardiner

Torna a Santa Maria
el concurs de fotos

El casal de joves Cal Jardiner
acull aquest divendres a la tarda la primera Gamer Night, a
càrrec de Social Lovers. Engegarà a les 18.30 h amb el torneig
de Fifa 19, a les 19 h continuarà
amb el de Mario Kart, i la jornada acabarà jugant a Rocket League a les 19.30 h. Dissabte (18
h), a més, es farà un torneig de
billar al mateix equipament.

Dilluns arrencarà el 3r concurs
de fotografia Naturalment, Santa
Maria. Es pot participar publicant fotos al perfil de Facebook o
Instagram –quatre com a màxim–
de la fauna, la flora i la natura de
l’entorn de Santa Maria. Es pot
fer fins a l'11 de març, i totes les
imatges han d'incloure l'etiqueta
#naturalmentsantamaria2019,
així com un títol.

Mercat de segona
mà a la Rambla
Nova de Mollet

L'Escola Orfeònica de
Martorelles organitza
una nova calçotada

Sobre la Rambla Nova de Mollet
–des del carrer Aureli Maria Escarré fins a la Via Ronda– s'instal·larà diumenge el Mercat de
segona mà, organitzat per l'Asociación Social del Rastrillo de
Parados de Mollet. Serà de 9 h
a 14 h.

L'Escola Orfeònica de Martorelles
organitzarà diumenge la tradicional calçotada de l'entitat. A les
10.30 h arrencarà la preparació
dels calçots, a les 12 h serà el concurs d'allioli i a les 14 h, el dinar.
Tot plegat tindrà lloc al gimnàs de
l'escola Les Pruneres.
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

T.J. CÁNOVAS

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.
Psicoterapeuta i herborista

Plantes per tenir cura de la salut
Antigament s'usaven plantes com a remei
bàsic per a la majoria de malalties i els avenços científics dels darrers anys les havien
deixat en desús fins que l'evidència d'efectes
secundaris de molts medicaments d'origen
químic, especialment per als petits mals quotidians, han provocat que l'OMS hagi recuperat els usos tradicionals de moltes plantes
medicinals i la seva validació científica per
a la cura de la salut. Podem prendre-les en
infusió, macerades, en vapors o en les seves
formes més modernes: en càpsules o en extracte (més concentrades i més pràctiques).
Coneixes les propietats medicinals de
les plantes?
Cua de cavall, gauba, ortossifó: per a la
retenció de líquids sobrants, infeccions de
bufeta i en general del tracte urinari.
Aloe vera: per millorar les úlceres estomacals, la colitis ulcerosa i el còlon.
Farigola, equinàcia: per refredats i altres
infeccions, estimulen el nostre sistema immunològic i el reforcen.
Eucaliptus, llanten, pi: problemes respiratoris, bronquitis i per a persones fumadores.

Arç blanc: millora insuficiències cardíaques, arrítmies o la hipertensió arterial.
Passiflora, til·la, valeriana: plantes relaxants, per calmar els nervis, per dormir bé.
Anís verd, fonoll, camamilla: ajuden a eliminar gasos, alleuja els còlics, les nàusees i
les digestions pesades.
Ginkgo biloba: millora la circulació sanguínia al cap i per prevenir tinitus o aqüífers.
Hipèric: ajuda a alleugerir els casos de
depressió lleu a moderada.
Ginseng: aporta energia, redueix l'estrès i
el cansament mental.
Sàlvia: millora la circulació sanguínia.
Card marià, escarxofera, dent de lleó, ulmària: depuratives, afavoreixen la funció del fetge.
Castanyer d'Índies: prevé i millora les varius.
Damiana: molt útil per estimular la libido
femenina.
L’herbolari és el professional que té coneixements i experiència per aconsellar la
planta o la barreja de plantes, més adequada
per a cada necessitat i també en quina forma
resultarà més efectiva a cada persona.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
c. Gaietà Ventalló, 9. MOLLET. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons
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CERIMÒNIES & CASAMENTS
MONOGRÀFIC

BODES ELS ENLLAÇOS MATRIMONIALS NO RELIGIOSOS VAN A L'ALÇA AMB UN CREIXEMENT DEL 28,55% DE L'ANY 2007 AL 2017

La xifra dels casaments civils
al Baix Vallès supera el 91%

Menys del 8% són cerimònies catòliques i només el 0,45% són d'altres religions

AL BAIX VALLÈS | 2017

Catòlic

Altres

Mollet

14

1

175

190

Parets

6

1

74

81

Montornès

8

0

63

71

La Llagosta

2

0

43

45

Montmeló

2

0

31

33

Sant Fost

3

0

19

22

Martorelles

-

-

-

19

Santa Maria

-

-

-

3

BAIX VALLÈS. Els casaments amb
cerimònies religioses van completament a la baixa al Baix Vallès i,
de fet, més del 91% són civils.
Pel que fa als enllaços matrimonials religiosos però no catòlics,

Només civil

les xifres no han variat gaire en
els darrers 10 anys. El 2007 n'hi
va haver 4 i el 2017 –l'últim any
del qual l'Idescat ha publicat les
xifres– en van ser 2, el que significa un descens del 0,35% respecte

Total

del total de casaments, passant
del 0,81% al 0,45%. Cal destacar que només es van celebrar
bodes religioses no catòliques a
Mollet (1) i Parets (1) el 2017, i a
Mollet (1), Parets (1), Montornès

(1) i Montmeló (1) el 2007.
Però les que sí que han variat
notablement han estat les catòliques i, per consegüent, les civils.
Les primeres amb un gran descens, ja que de bodes catòliques
n'hi va haver 178 al Baix Vallès
el 2007 i 35 el 2017, fet que comporta un descens del 80%. De fet,
el percentatge dels enllaços civils
d'ara fa dos anys és del 91,63%.
De fet, en les xifres que presenta
l'Idescat dels matrimonis de l'any
2017 –que no especifica els tipus
de celebracions en els casos de

El 2007, al Baix Vallès es
van celebrar 178 casaments
catòlics pels 35 de 2017, un
descens del 80%

Martorelles i Santa Maria de Martorelles– es pot comprovar que
la Llagosta és el municipi baixvallesà amb més casaments civils
(95,56%) i Sant Fost el poble amb
el percentatge més baix (86,36%).
Enmig hi ha Montornès amb un
88,73%, Parets amb un 91,36%,
Mollet amb un 92,11% i Montmeló amb un 93,94%.

CONSELLS

Com organitzar
la boda més
original de totes
Per fer que el casament, sigui únic
i inoblidable, es poden seguir els
següents consells per organitzar
una boda ben original.
Contractar un servei d'animació
per aconseguir que tothom participi de les activitats i jocs que es
proposin és tan elemental com
comptar amb un grup de música
que canti i balli les cançons que
agraden als nuvis i dinamitzi les
coreografies preferides dels que
es casen.
Tant si us agrada ballar com si
mai heu aconseguit fer tres passos seguits bé, el moment del ball
inicial és un acte molt emotiu. Per
això cal no tenir por i llençar-se a
ballar la cançó escollida. Moltes
empreses ofereixen un servei de
coreògraf que us farà sentir segurs i gaudir del ball.
A més una altra idea que triomfa en moltes bodes és la del flashmob on pots sorprendre a la teva
parella o als invitats amb un moment realment divertit i coreografiat que serà difícil d'oblidar.
I per què no fer un karaoke?
Tindre un lloc on poder muntar-lo
i fer que tot el món hi participi en
algun moment del convit és una
altra idea d'allò més original.
Per últim no està gens malament
pensar a contractar un servei de
photocall o fotomaton. Aquesta
idea és perfecte per poder emportar-vos els records d'aquest dia a
casa.
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Torna Bodamarket, una fira per
als nuvis amb uns 40 expositors
La fira de les bodes va néixer fa 12 anys per inspirar, informar i agradar als nuvis
bodamarket

GRANOLLERS. L'organització d'un

casament sempre requereix molt
de temps i dedicació. Si a més es
vol que sigui especial, diferent,
que identifiqui els nuvis i es recordi com un dia meravellós, és important buscar el millor assessorament per garantir que tot surti
tal com s'havia planificat. Per això
Bodamarket, la fira de les bodes,
aplega cada any una oferta àmplia
i variada de marques, empreses i
serveis dedicats a les parelles que
estan pensant en passar per l’altar
els pròxims mesos.
Són serveis de restauració, fotografia, vestits de núvia i nuvi,
roba interior i llenceria, joieria,
organització d’enllaços i agències
de viatges, així com serveis de vehicles i transport, empreses d’animació i espectacles i allotjament i
planificació de llunes de mel per
aconseguir el casament que sempre havíeu desitjat.
A més, com l’any passat, hi haurà un estand de serveis oferts per
diferents comerços de Granollers.
Bodamarket, que els últims

als nuvis. Com ja és habitual, l’organització ha previst dues desfilades nupcials que es faran al mateix recinte de Roca Umbert, a la
Troca. Centre de Cultura Popular i
Tradicional, dissabte a les 19.30 i
diumenge a les 17.30 h. L’empresa
terrassenca Una Boda Juntos serà
la responsable de la decoració i
l'ambientació de la fira.
D’altra banda, com ja és tradició, l’organització de Bodamarket
i Pàrquings Blaus han arribat a un

L'organització ha previst
dues desfilades que
es faran dissabte (19.30 h)
i diumenge (17.30 h)

acord per oferir tres hores gratuïtes d’aparcament als vehicles que
estacionin als espais que gestiona
l’empresa. Així, els visitants podran aparcar al pàrquing de l’Auditori –obert tot el cap de setmana–, Escolapi Blau i Corona –tots
dos oberts només dissabte–.

EXPOSITORS A la mostra hi haurà empreses de fotografia, vestuari, viatges, organització i restauració entre d'altres
anys ha aplegat més de 2.000 visitants en cada edició, arriba enguany a la 12a edició amb un total
de 42 expositors. La fira se celebrarà un any més a la nau Dents

de Serra de Roca Umbert, 900 metres quadrats dedicats a les bodes
que obriran les portes dissabte i
diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 20
h. Dissabte tindrà lloc la passejada

inaugural a les 12 h.
L’accés es farà pel carrer Lluís
Companys; a l’entrada hi haurà un
espai amb food trucks (vehicles de
venda de menjar) i vehicles per

Espai i horaris
:: Nau Dents de Serra de Roca Umbert
(av. Enric Prat de la Riba, 77)
:: Dissabte 9 de febrer, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h
:: Diumenge 10 de febrer, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h

ASSISTÈNCIA

ACTIVITATS

ESDEVENIMENTS

INVITACIONS

L'organització espera
superar els 2.000
visitants a la mostra

Tres foodtrucks
serviran menjar a
les portes del recinte

Música per amenitzar
les dues desfilades
de vestuari nupcial

Un petit formulari al
web de Bodamarket
permet tenir invitació

El saló monogràfic de casaments Bodamarket s'ha consolidat com la fira de referència del sector després d'11 edicions
celebrades a Granollers. Cada any es registren entre 2.000 i 2.600 visitants, una
xifra que augmenta any rere any. i

Cahuita Caravan Food, El Grillat Food
Truck Events Càtering i Food and Roll
Café aparcaran els seus camions de menjar a les portes de Roca Umbert, al carrer
Lluís Companys, on oferiran creps, entrepans i hamburgueses, i pintxos i vins. i

L'Aplegador de la Troca acollirà dissabte
(19.30 h) i diumenge (17.30 h) dues desfilades de moda i vestuari nupcial a càrrec dels
establiments col·laboradors. Durant la sessió, la soprano Júlia Viñas i Sam amenitzaran les desfilades amb les seves cançons. i

El preu de l'entrada per accedir a la fira és
de 3 euros per persona, tot i que també és
possible accedir-hi mitjançant una invitació que es pot descarregar gratuïtament
a través del web www.fira-nuvis.com després d'omplir un petit formulari. i
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ELS EXPOSITORS

EXPOSITORS | 2019
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La nau Dents de Serra de Roca Umbert transformarà
els seus 900 metres quadrats de superfície en un gran
saló dedicat als futurs nuvis, amb una quarantena
d'estands especialitzats en casaments i serveis complementaris. Aquests expositors, doncs, donen continuïtat a una fira que enguany arriba a la 12a edició i
que compta amb marques, empreses i serveis que ja

17

18

19

20

21

22

fa anys que no falten a la mostra, tot i que també n’hi
ha que s’hi estrenen per primera vegada. L'esdeveniment pretén facilitar l’organització del casament als
futurs nuvis, que tindran diferents opcions per triar.
“Bodamarket és un espai on es troben les parelles
que es volen casar i els professionals que fan que
tot surti perfecte”, apunten des de l’organització. i

✻ Abril Bodas: Foto & Vídeo (20)
✻ Atenea Vallès Aparthotel (39)
✻ Bodapps (17)
✻ Carles Gabarrella Fotògraf (15)
✻ Carpes Costa Brava (24)
✻ Castell Torre Cellers (18)
✻ Castell & Hotel Peralada (35-36)
✻ Century Box Viatges (41)
✻ Cotó Films (10)
✻ Divinity Fashion Group (7)
✻ DJ.VM (38)
✻ Eli's Travel Agengy (23)
✻ Espai Santa Helena (21)
✻ Festamusic Grup (33-34)
✻ Flors Sempreviva (19)
✻ Hotel Atenea Port Mataró Atenea Vallès Aparthotel (39)
✻ Hotel Ciutat de Granollers (6)
✻ Hotel Masia Can Vivé (1-2)
✻ Hotel UHR Ciutat de Mataró (14)
✻ Imagine BCN (37)
✻ Joan Selva Fotògraf (40)
✻ Júlia Viñas Soprano (42)
✻ La Fortalesa de
Sant Julià de Ramis (29-30)
✻ Mas Pujol (28)
✻ Masia Mas Badó (27)
✻ Masia Piguillem (26)
✻ Montcar Viatges i Esdeveniments (11)

✻ Nataliya Fashion Atelier (22)
✻ Núvies d'Or (3-4-5)
✻ Organització Bodamarket (31)
✻ Sagalés Elite Class (16)
✻ Staring Alianzas (12)
✻ Svelta Lencería
y Complementos (3-4-5)
✻ Tarrats (3-4-5)
✻ The Bride's Party (37)
✻ Torre Sever Finca (8-9)
✻ Una Boda Juntos
& BCN Fotomatón (13)
✻ Xevi Festes DJ (26)
✻ Xeviot (32)
COL·LABOREN
✻ Centre de Formació de
Perruqueria i Estètica Parc Estudi
✻ El Tocador Portátil
CANTEN A LA PASSAREL·LA
✻ Júlia Viñas Soprano
✻ Sam
MÚSICA AMBIENT
✻ El Piano de tu Boda
✻ Contrajazz
FOOD TRUCK EXTERIOR
✻ Cahuita Caravan Food
✻ El Grillat Food Truck Events Càtering
✻ Food and Roll Café

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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