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SEGURETAT   ELS ALCALDES DEL BAIX VALLÈS ES REUNEIXEN AMB EL CONSELLER D'INTERIOR MIQUEL BUCH PER PARLAR DE LA DELINQÜÈNCIA A LA COMARCA 

ONA CERVERA

Els robatoris a pisos cauen un 5%
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CELEBRARÀ AL JULIOL, CONFIRMA 
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El festival Doctor Music 
aterra a l'asfalt del Circuit

El Doctor Music Festival confirmava dimarts que es 
farà del 12 al 14 de juliol al Circuit de Barcelona - 
Catalunya, tal com s'apuntava la setmana passada. 
Finalment, la promotora ha descartat l'opció d'Esca-
larre, a la Vall d'Àneu dels Pirineus lleidatans, arran 
la denegació de permisos per part de l'Agència Ca-
talana de l'Aigua (ACA), que dijous passat emetia el 
segon informe negatiu a la celebració del festival al 
seu emplaçament original als anys 90. 

L'ACA considera els terrenys de la Vall d'Àneu 
inundables, la qual cosa, segons el director del festi-
val, Neo Sala, és "una interpretació molt exagera-
da i destructiva de la normativa sobre els riscos 
teòrics d'inundació en una vall que mai no s'ha 
inundat a l'estiu". Per aquest motiu i per garantir 
el compliment dels compromisos artístics adquirits 
amb els artistes i promotors, l'organització ha deci-
dit traslladar el Doctor Music al Circuit.

L'organització del Doctor Music destaca l'empla-
çament privilegiat del Circuit ―a tan sols 32 qui-

L'organització desisteix de celebrar els concerts 
a la Vall d'Àneu, com les primeres edicions dels 90

L'esdeveniment multitudinari es traslladarà a
l'equipament baixvallesà, del 12 al 14 de juliol

lòmetres de la ciutat de Barcelona i amb múltiples 
accessos per a vehicles, així com estació de tren―, 
així com el fet que és un recinte amb 600.000 me-
tres quadrats que "ofereix multitud de comodi-
tats per al públic assistent difícils de trobar en 
un gran festival de música". El muntatge inclourà 
quatre espais diferents amb un escenari principal de 
162 metres, així com una àmplia àrea d'acampada. 

Enuig dels alcaldes del Pallars
Els alcaldes del Pallars Sobirà han expressat el seu 
"enuig, desil·lusió i desencant" després de l'anun-
ci oficial del trasllat del Doctor Music al Circuit. Tot 
i això, s'han compromès a seguir treballant perquè 
la comarca pugui acollir una pròxima edició del 
festival, segons va expressar el president del Con-
sell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús, que va 
defensar que "l'essència del Doctor Music és al 
Pallars" i que, per tant, no volen tancar portes, sinó 
"deixar-les obertes de cara al futur". i

Aquesta és la vaca 
que ha estat la imatge 
històrica del festival 
nascut a la Vall d'Àneu 
als anys 90. Ara, els prats 
dels Pirineus deixaran 
pas a l'asfalt del circuit i 
l'entorn metropolità.

Va ser el precedent de 
gran festival al Circuit, 
l'any passat, el 30 i 31 
de març. Al Daydream, 
un dels principals 
esdeveniments musicals 
internacionals dedicats a 
la música electrònica, hi 
van passar unes 25.000 
persones, una xifra 
inferior a la que preveia 
l'organització, que 
enguany descarta tornar 
a dur el festival al Vallès.

La imatge

Daydream

ARxiu

CIRCUIT  L'asfalt de l'equipament vallesà acollirà el juliol el macrofestival Doctor Music

L'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, assegu-
ra que amb la notícia que el festival Doctor Music 
finalment es farà a Montmeló té "una sensació 
agredolça". Per una banda, destaca que "el comerç 
montmeloní se'n beneficiarà, rebent el públic 
que hi va en transport públic, ja que han de cre-
uar caminant el centre del poble des de l'esta-
ció de tren". I també assegura que hi haurà empre-
ses del municipi que treballaran directament per al 
festival dins del Circuit. Però, tot i això, Rodríguez 
afirma que "no estem contents per la gent del 
Pallars". Un dels problemes que s'haurà d'afrontar 
amb el festival al Circuit són les molèsties als veïns. 
De fet, l'any passat –en el Daydream– hi va haver 
veïns de Montmeló i Parets que es van queixar per-
què la música se sentia des dels seus habitatges. En 
aquest sentit, l'alcalde apunta que, "sent conscient 
del soroll causat pel Daydream, mirarem que hi 
hagi el mínim d'impacte possible per als veïns 
de Montmeló i d'altres municipis de l'entorn". 
Aquest serà un dels temes que tractarà amb els or-
ganitzadors del Doctor Music quan es reuneixen. 
De moment, l'únic contacte que han tingut va ser la 
setmana passada, quan el van contactar per valorar 
la possibilitat de traslladar el festival al Circuit.

L'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, per la seva 
banda, també veu l'arribada del festival al Circuit 
"positiva per a l'economia i el comerç". "Té parts 
molt positives, i de les negatives haurem de seu-
re i parlar", afegeix. Pel que fa a aquestes negatives, 
a més de les molèsties pel soroll, també apunta als 
possibles problemes de mobilitat i seguretat, i asse-
gura que "hem d'intentar minimitzar-los i hem de 
trobar-nos perquè no sigui un problema, sinó un 
avantatge". Per últim, lamenta que tot i ser membre 
de l'Associació de Municipis del Circuit, "no se'ns 
havia explicat" res sobre el festival. i s.carrillo

Sensacions agredolces
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ELS COMERCIANTS DE MONTMELÓ NO 
PREVEUEN FER L'AGOST AMB EL FESTIVAL
n A més dels hotelers de la comarca, els botiguers de Montmeló també són un 
sector que es pot beneficiar de l'arribada dels milers d'assistents que atrau el 
Doctor Music. Montse Tintó Carolà, comerciant del municipi, assegura que el 
festival "ens afecta, perquè hi haurà molta més gent al poble". "Quan hi ha 
carreres sempre se t'afegeix una mica més de feina, perquè sempre hi ha 
algú que passa i et compra alguna cosa", afegeix. Però lamenta que "molta 
gent ja ve preparada amb neveres i els que venen al càmping no entren ni a 
Montmeló". Menys optimista és un altre comerciant d'un establiment del centre 
de Montmeló, qui assegura que ni l'any passat el Daydream ni enguany el Doctor 
Music "no tenen cap repercussió en el nostre negoci, perquè des del Circuit ja 
ho fan de tal manera perquè la gent que va al concert es quedi allà". Molt pocs 
assistents passen pel centre del poble, diu, ja que "els que vénen en tren fins a 
l'estació de Montmeló, agafen un autocar que va directe cap al Circuit".

El sector hoteler és un dels que 
més es podrà beneficiar del trasllat 
del festival al Circuit. Com a mí-
nim, aquestes són les expectatives 
de l'Associació d'Hotels del Vallès 
Oriental que, tot i que en general 
encara no ha notat els efectes del 
Doctor Music, espera un bon ritme 
de reserves per un mes, el juliol, so-
vint complicat. "És una època flui-
xa per a nosaltres, situats a l'en-
torn urbà, tot i que encara tenim 
pernoctacions d'empreses i tu-
risme que busca una opció més 
econòmica que Barcelona", de-
talla Enric Gisbert, el president de 
l'associació d'hotelers. L'arribada 
del Doctor Music "potser no ens 
afectarà d'una manera tan in-
tensa com ens pensem, s'haurà 

de veure si el públic es decanta 
més per l'acampada, però segur 
que serà bo per a nosaltres, que 
tenim places hoteleres a indrets 
on, fins i tot, es pot arribar al 
Circuit caminant", diu Gisbert. 
L'Associació d'Hotels del Vallès Ori-
ental ja va notar cert augment de 
les reserves amb la celebració  del 
Daydream el març de l'any passat, 
sobretot d'artistes i persones que 
treballaven en el muntatge, tot i 
que la marca era menys coneguda.

Per al president de l'Associació 
d'Hotels i propietari de l'Hotel Gra-
nollers, seria bo que el Circuit con-
solidés l'estratègia d'atreure esde-
veniments més enllà dels esportius 
perquè "ens ajuda a trencar l'es-
tacionalitat i que la gent es pu-

El cartell musical del Doctor Mu-
sic anirà del 12 al 14 de juliol. Per 
tant, la jornada inaugural del di-
jous 11 de juliol queda desconvo-
cada i l'actuació de The Smashing 
Pumpkins –uns dels caps de car-
tell del festival– passa al diumen-
ge 14. A més, a banda de grups 
com The Chemical Brothers i The 
Strokes, dimarts es confirmaven 
altres bandes internacionals com 
Texas i Empire of the Sun.

Ara el Doctor Music serà de tres 
dies de durada –en comptes dels 
4 inicials– i, "a causa de les faci-
litats de producció del nou re-

tsp

MÚSICA  DEL 12 AL 14 DE JULIOL, MÉS DE 60 ARTISTES I BANDES SERAN ELS PROTAGONISTES ALS ESCENARIS QUE ES MUNTARAN AL CIRCUIT DE MONTMELÓ

El cartell inclou més d'una 
seixantena de concerts

THE SMASHING PUMPKINS Un dels caps de cartell, que actuarà diumenge

cinte", s'ofereixen preus d'abona-
ments més barats i entrades d'un 
dia. De fet, els ciutadans empadro-
nats en els municipis dels Pallars 
tindran l'entrada gratuïta. 

Més de 60 concerts
El Circuit, per tant, s'omplirà 
aquell cap de setmana de juliol 
amb més d'una seixantena de con-
certs. El primer dia els concerts 
aniran a càrrec de The Good, The 
Bad & The Queen, Sopa de Cabra, 
Greta Van Fleet, Parov Stelar, The 
Cat Empire, Underworld, Richie 
Hawtin Closer, King Crimson, Ja-
mie Jones, Charlotte de Witte, 
Jimmy Cliff, Texas, Behemoth, So-
ber, Kamasi Washington, Parquet 
Courts, Tom Walker, Carl Craig, 
Els Catarres, Doctor Prats, Obeses, 
Putochinomaricón i Maritrini y 
Sussicarios.

L'endemà, dissabte 13 de juli-
ol, es podrà gaudir del concert de 
Rosalía, però també de Empire of 
the sun, The Blaze, Sabaton, Pri-
mal Scream, The Bizarre World of 
Frank Zappa, Underworld, Lucia-
no, King Crimson, Berri Txarrak, 
The Voidz, Sisters of Mercy, Viva 
Suecia, Anathema, Albert Pla, Qui-
mi Portet, Nahko and Medicine for 
the people. Sophie Hunger, They., 
La Iaia i Hollow Cry.

I tanquen el cartell les inter-
pretacions de The Strokes, The 
Samshing Pumpkings, The Che-
mical Brothers, Christine & the 
Queens, James Bay, Mando Diao, 
Underworld, King Crimson, Ope-
th, Johnny Marr, Damian Lazarus, 
La Pegatina, Joan Dausà, Tesse-
ract, Hawkwind, The Twilight Sad, 
El Petit de Cal Eril, Yoghourt Daze, 
Stay, Alè d'Euga i Ego Band. 

ECONOMIA  ELS HOTELERS DEMANEN QUE EL CIRCUIT DE CATALUNYA CONTINUÏ ACOLLINT ESDEVENIMENTS MÉS ENLLÀ DELS ESPORTIUS, COM AQUEST FESTIVAL

El sector hoteler, satisfet 
amb l'arribada del festival

gui fer més seu el Circuit, que és 
l'únic equipament que ens salva 
els comptes d'explotació", reco-
neix Gisbert, que representa una 
entitat amb 1.200 habitacions a la 
comarca i més de 500 treballadors.

Per això, Gisbert assegura que li 
"sap greu per la gent del Pirineu 
que hagin perdut el festival, 
perquè és un drama econòmic. 
Quan la gent qüestiona la Fór-
mula 1, per exemple, hauria de 
pensar que per a nosaltres seria 
el mateix drama", apunta.

Reserves esgotades a Montmeló
On ja gairebé s'han esgotat les re-
serves per a les dates del Doctor 
Music és a l'Hotel Montmeló. Així 
ho assegura Miguel Jorge Rodrí-
guez, recepcionista de l'hotel, un 
dels més pròxims al Circuit.

Rodríguez assegura que, a més 
d'anar a les acampades, els assis-
tents també s'allotgen als hotels de 
l'entorn quan hi ha esdeveniments 

com aquest al Circuit. "De fet, te-
nim pràcticament ple l'hotel per 
a aquestes dates. Han començat 
a arribar reserves i l'organitza-
ció ja ens ha agafat la majoria de 
les habitacions que teníem dis-

ponibles", afegeix. "L'any passat, 
amb el festival de música elec-
trònica, també ens va anar molt 
bé, perquè són dates que són 
més fluixes i allò va ser un bon 
suport", clou Rodríguez. i m.e. / s.c.
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LA LLAGOSTA. Bombers de dife-
rents parcs van treballar en l'ex-
tinció de tres incendis que van te-
nir lloc a la Llagosta en menys de 
24 hores el dimecres i el dijous de 
la setmana passada. El primer dels 
focs va ser detectat a les 21.06 h 
en unes barraques i horts propers 
al quilòmetre 8,5 de la C-17 i a un 
pàrquing de camions. En aquest 
cas el foc estava controlat a les 
22.30 h i totalment apagat vora 
les 23 h. En l'extinció de l'incendi 
van treballar bombers dels parcs 
de Mollet, Santa Coloma i del co-
mandament de la regió.

El segon dels focs es va produir 
a les 22.03 h mentre es treballava 
en l'extinció de l'incendi a la C-17. 
"Va ser en el carrer Gaudí nú-
mero 42 i en aquest cas també 
es tractava d'unes barraques", 
explicaven des de bombers. El foc 
va ser apagat per efectius de Mo-
llet, Granollers i Badalona.

L'últim dels focs es va declarar 
el dijous a les 13.49 h al costat de 
l'estació de Renfe. Aquí l'incendi 
va afectar 20 metres quadrats de 
matolls i en la seva extinció van 
treballar cossos de Bombers de 
Mollet i del comandament de la 
regió.

Segons informen des de Bom-
bers, en cap dels casos hi va haver 
ferits. i a.a.

LA LLAGOSTA. La situació de l'ha-
bitatge a la Llagosta preocupa i 
preocupa molt. Almenys això és el 
que es desprèn de l'últim ple ordi-
nari celebrat al municipi el passat 
dijous i en el qual el PP juntament 
amb la Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca (PAH) va presentar una 
moció en "favor de la dignitat de 
les persones" que va ser aprovada 
amb l'abstenció de Ciutadans. 

"Les profundes desigualtats 
manifestes en la nostra societat 
castiguen amb contundència 
els sectors més desafavorits de 

Tres focs en 
menys de 24 
hores a matolls 
i barraques

SUCCESSOS

la població del nostre munici-
pi", assenyalava el regidor del PP, 
Jaume Bonallach, davant la resta 
del ple. "Posen de manifest la 
necessitat d'establir mesures 
polítiques per protegir la digni-
tat de les persones", afegia.

Així mateix la moció proposava 
sis acords per aconseguir els ob-
jectius que, segons el PP i la PAH, 
"en realitat estan recollits en 
l'article 47 de la Constitució Es-
panyola". Rebutjar l'especulació 
immobiliària, denunciar els fons 
voltor, donar suport a les plata-

formes que lluiten per un habitat-
ge digne, defensar la llei 24/2015 
aprovada el març i que protegeix 
els més desafavorits en matèria 
d'habitatge, assessorar des de les 
institucions a aquelles persones 
en situació de vulnerabilitat, i des-
tinar una partida pressupostaria a 
l'assessorament de les persones 
més vulnerables van ser els punts 
esmentats per Bonallach.

Tots els grups van secundar la 
proposta del PP i la PAH excepte 
Ciutadans que va abstenir-se en 
creure que "la moció s'ha pre-

sentat tard i no hem pogut revi-
sar-la amb deteniment".

Per la seva banda, Eva Miguel 
d'ICV en to jocós, preguntava a 
Bonallach si no creia que s'havia 
"equivocat de partit". "El PP és 
la formació que menys ha de-
fensat la dignitat de les perso-
nes", deia la regidora, per afegir 
que la seva formació hauria prefe-
rit que la moció es presentés com 
un "manifest institucional".

Des del PSC, Jordi Jiménez ex-
plicava que la competència d'ha-
bitatge no depèn de l'Ajuntament 
llagostenc. A més reivindicava el 
treball fet des del mateix consis-
tori. "No poso en dubte el bon 
treball, la nostra moció vol que 
governi qui governi, es compro-
meti amb la dignitat de les per-
sones", responia Bonallach.

Més enllà de la moció
Alguns ciutadans de la Llagosta 
van aprofitar el torn obert de pre-
guntes del ple per expressar les 
seves inquietuds davant la man-
ca d'habitatges de protecció ofi-
cial i l'existència de fons voltor al 
municipi. Óscar Sierra, l'alcalde, 
va assegurar que des de fa temps 
el consistori té projectat, "i així 
està indicat en el Pla General 
Municipal d'Ordenació Urbana 
de la Llagosta", la construcció 
d'habitatges socials a Can Xiquet. 
Aquest projecte va ser elaborat el 
2007 i, segons l'alcalde, es va haver 
d'aturar amb la crisi. Sierra va afe-
gir que en el cas dels fons voltor, 
"s'està treballant amb el Conse-
ll Comarcal per establir un re-
gistre de particulars que actuïn 
amb ànim especulador". i a.a.

PLE MUNICIPAL  ALGUNS VEÏNS MOSTREN LA SEVA INQUIETUD AL PLENARI PER LA MANCA DE PISOS PROTEGITS I PELS FONS VOLTORS

El PP i la PAH demanen un 
habitatge digne a la Llagosta

Aj. lA llAgOstA

REGIDORS I REGIDORES El ple es va celebrar el passat dijous a les 19.30 de la tarda

Acord per difondre vídeos de salut a tot Catalunya
El psicòleg santfostenc Àlex Letosa presentarà 
dimarts (19.30 h) el seu llibre Caminar Quiet 
a la Biblioteca de Can Mulà de Mollet. L'obra 
inclou un decàleg per a l'èxit educatiu adreçat
a les famílies i als professionals de l'educació.

L’Ajuntament de Mollet, Vallès Visió i la Fundació Sanitària Mollet
posaran en marxa un programa d’alimentació saludable per a les escoles 
a partir del proper curs, amb càpsules audiovisuals i altres materials 
educatius. Les càpsules de la salut de Vallès Visió i la Fundació Sanitària 
Mollet es difondran a través de les televisions locals de tot Catalunya.

SOCIETAT
Decàleg per a l'èxit educatiu
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I si un hereu es 
nega a acceptar 
l’herència?
És molt habitual que les particions he-
reditàries es paralitzin perquè algun 
hereu es nega a acceptar la seva he-
rència.

Aquest cas és el previst a l’article 1005 
del Codi Civil que permet que “Qual-
sevol interessat que acrediti el seu in-
terès en què l’hereu accepti o repudiï 
l’herència podrà adreçar-se al Notari 
perquè aquest comuniqui al cridat que 
té un termini de trenta dies naturals 
per acceptar pura o simplement, o a 
benefici d’inventari, o a repudiar l’he-
rència. El Notari li indicarà, a més, que 
si no manifestés la seva voluntat en 
aquest termini s’entendrà acceptada 
l’herència pura i simplement”.

D’aquesta manera, si un dels cridats 
no accepta ni repudia, els interessats 
poden anar al Notari perquè li reque-
reixi mitjançant una acta de notificació 
i requeriment, i des d’aquest moment, 
en el termini de trenta dies naturals, es 
donarà un dels següents supòsits:

a) Que el requerit accepti purament o a 
benefici d’inventari.

b) Que renunciï.

c) Que no faci res, en aquest cas s’en-
tendrà que ha acceptat purament.

D’aquesta forma es posarà fi a aquesta 
paralització, i a l’herència jacent.

Finalment, hem d’assenyalar que fins 
passats nou dies després de la mort 
del causant, no es podrà intentar cap 
acció contra l’hereu perquè accepti o 
repudiï.

CONSULTORI

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

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

SEGURETAT  LA XIFRA VA BAIXAR EL 2018 DE MANERA MÉS SIGNIFICATIVA A PARETS (18,3%) I MONTORNÈS (10,4%)

Cauen un 5% els robatoris amb 
força a domicilis a la Llagosta
BAIX VALLÈS. Els alcaldes del Baix Vallès es van reunir 
divendres amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, per 
tractar les dades i situacions delinqüencials del 2018 a 
la comarca, en una trobada a l’Hotel Augusta de Vilano-
va, i un dels temes que més preocupava als batlles eren 
els robatoris amb força a domicilis. Tot i que no són un 
dels primers delictes, "són uns fets que provoquen 
molta inseguretat i, per tant, els alcaldes i alcaldes-
ses ens ho han traslladat", va dir el conseller. Buch 
també va destacar que "quan es fa una detenció a un 
grup criminal que és expert en robatori amb força 
en domicilis, el número de fets baixa, perquè es de-
diquen a fer diversos robatoris".

Per la seva banda, el president del Consell Comar-
cal, David Ricart, va apuntar al fet que "tenim unes 
lleis que serien millorables per tal de fer que els 
que cometen robatoris no tornin a cometre'ls" i va 
asseverar que els ajuntaments haurien de posar "més 
mitjans i més formació als agents de policies locals 
i de guàrdies municipals", però també és rellevant 
"incrementar el nombre d'efectius de Mossos".

Tres robatoris menys al Baix Vallès
Durant el 2018 hi va haver un lleuger descens dels 
robatoris amb força a domicilis al Baix Vallès respec-
te al 2017, 3 menys. Sant Fost és el municipi on més 

n A la reunió amb el conseller d'Interior, 
diversos ajuntaments van signar conve-
nis amb el Govern. És el cas de Sant Fost, 
que va signar l'actualització dels conve-
nis de la xarxa RESCAT –de radiocomu-
nicacions d’emergències i seguretat de 
Catalunya– i de la cessió d’ús del pro-
gramari de gestió i suport als processos 
de les policies locals anomenat SIPCAT.

SANT FOST ACTUALITZA 
ELS CONVENIS
RESCAT I SIPCAT

va créixer la xifra, amb 24 robato-
ris més –53,3%–, i Martorelles és 
l'altre municipi on també va pujar 
–tot i que només són 5 robatoris 
més, el percentatge és del 55,5%–. 
A la resta de municipis, aquests ti-
pus de delictes van baixar: un 44% 
a Montmeló, amb 11 robatoris 
menys; un 18,3% a Parets, amb 11 
robatoris menys; un 10,4% a Mon-
tornès, amb 5 robatoris menys; un 
5% a la Llagosta, amb un robatori 
menys; i un 4,1% a Mollet, amb 4 
robatoris menys. Santa Maria de 
Martorelles és l'únic poble que ha 
mantingut la xifra. i sergio carrillo

MOLLET.  La querella criminal per 
calúmnies i injúries a Josep Monràs 
que van interposar els serveis jurí-
dics de l’Ajuntament contra el re-
gidor d’Ara Mollet ERC MES, Oriol 
López, i el president d’ERC a Mollet, 
Albert Biescas, per les declaracions 
sobre l’afer de la venda del solar 

de la Vinyota a Decathlon continua 
el seu curs. La Fiscalia i l’acusació 
particular han presentat els seus 
escrits i demanen multes d'entre 
5.400 i 14.400 euros per a tots dos.

La Fiscalia interpreta que s’hau-
ria pogut cometre un delicte de ca-
lúmnies  pel qual demana 18 mesos 

TRIBUNALS  ORIOL LÓPEZ I ALBERT BIESCAS ESTAN ACUSATS PER LES DECLARACIONS QUE VAN FER SOBRE EL CAS DECATHLON

Fiscalia demana a dos càrrecs 
d'ERC 5.400 € per presumptes 
calúmnies a Josep Monràs 

de multa –10 euros al dia. Per la 
seva part, l’acusació particular amb 
què s’han personat Josep Monràs i 
l’Ajuntament, incrementa la petició 
de pena per calúmnies a 24 mesos 
de multa, i hi afegeix un suposat de-
licte d’injúries –contra l’honor– pel 
qual demana 14 mesos de multa 
també  de 10 euros al dia. A més, re-
clama una indemnització de 3.000 
euros pels presumptes danys mo-
rals causats a Monràs.

Al novembre, Ara Mollet feia 
pública la querella per les declara-
cions que López, Biescas, Marta Vi-

laret i Manel Sostres havien fet des-
prés que es conegués la sentència 
del TSJC que declarava nul·la l'ad-
judicació d'uns terrenys munici-
pals de la Vinyota a l'empresa Dec-
tahlon. El 4 de setembre de 2018, 
el jutge d'instrucció resolia amb el 
sobreseïment provisional pel que 
fa a les acusacions contra Vilaret i 
Sostres però mantenia les acusaci-
ons a López i Biescas. En el moment 
que es va fer pública la querella, els 
responsables d'Ara Mollet conside-
raven que es tracta d'una "perse-
cució política". 

ROBATORIS AMB FORÇA A DOMICILIS

PARETS

MOLLET 97

45

60

48

20

25

9

2

93

69

49

43

19

14

14

2

MONTMELÓ

LA LLAGOSTA

MONTORNÈS
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2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

SANTA
MARIA

SANT FOST 

MARTORELLES

FONT Mossos d'Esquadra
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LA LLAGOSTA

31/03 Maria Rosa Cermeño Tejo 90  anys

MOLLET DEL VALLÈS

26/03 Oswaldo Ibañez Celdran 79 anys

29/03 Joaquin Santacreu Nofrerias 49 anys

30/03 Jose Colome Claverol 94  anys

31/03 Gabriel Tabios Garolera 80  anys

31/03 Vicente Mingall Parra 80 anys

31/03 Gabriel Tabios Garolera 80 anys

01/04 Francisco Jimenez Martinez 70 anys

MONTMELÒ

01/04 Mª del Carmen Burgos Martin 58 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

25/03 Adrià Cidraque Morales (Polinyà)

27/03 Eric Navarro Huguet (Sant Feliu de 

Codines)

27/3 Teo Benaiges Dionisio (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb 

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 6 d’abril
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 7 d’abril
A les 17.45h: El Partit, Bàsquet Lliga EBA: 

Recanvis Gaudí CB Mollet- Ilerdauto Nissan 

Pardinyes Lleida

A les 22.00 h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 8 d’abril
A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla García

Dimarts, 9 d’abril
A les 20.30 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dijous, 11 d’abril de 2019
A les 20.30 h: Visions, amb Núria Segura Insa

 

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

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

www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET. L’Escola Sant Gervasi 
Cooperativa va lliurar divendres 
els 4ts Premis Manuel Arroyo per 
a exalumnes de l’escola en un au-
ditori ple d’alumnes i professors 
de Batxillerat del centre. Els pre-
mis, convocats amb la voluntat 
de reconèixer i significar trajec-
tòries personals i professionals 
d’excel·lència d’exalumnes de 
l’Escola Sant Gervasi, han estat en 
aquesta edició per al professor de 
literatura anglesa de la Universi-
tat Metropolitana de Manchester, 
el doctor Xavier Aldana; per a la 
cardiòloga de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron de Barcelona, la doctora 
Laura Galian; i per la cooperant i 
organitzadora de viatges solidaris 
a Kènia, la Marta Heredia.

Els premis recullen els valors 
del fundador de l’Escola, en Ma-
nuel Arroyo: impulsor de projec-
tes cooperatius i innovadors en 
àmbits com l’educació, l’empresa 
o la solidaritat, mort ara fa una 
mica més de deu anys. 

MONTORNÈS.  Humana i Roba 
Amiga, les dues organitzacions 
de recollida de roba que actuen 
al Baix Vallès van recaptar durant 
l'any 2018, 243.000 quilos de tèx-
til, l'equivalent al pes de 40 ele-
fants de la sabana africana, 162 

cotxes o dos avions Boeing 777 
quan estan buits.

Segons expliquen des de les 
dues organitzacions encarrega-
des de la recollida, la roba que 
s'introdueix en els contenidors, 
en el cas d'Humana verds i en el 

SOLIDARITAT  ALS MUNICIPIS DEL BAIX VALLÈS OPEREN DUES ENTITATS: ROBA AMIGA, VINCULADA A CÀRITAS, I HUMANA

Els contenidors d'Humana 
van recollir 33 tones de 
roba el 2018 a la Llagosta

El Sant Gervasi 
reconeix exalumnes 
amb els Premis 
Manuel Arroyo

MOLLET. La formació Mollet en 
comú lliurava dimecres a l'Oficina 
de Benestar Social i Família, depe-
nent de la Generalitat, i a l'Ajun-
tament de Mollet les  1.887 signa-
tures recollides amb la campanya 
per reclamar residències públi-
ques per a la gent gran. "Estem 
molt satisfets perquè hem superat 
les firmes que esperàvem i això 
demostra que hi ha una necessi-
tat d'aquests equipaments i que la 
gent de Mollet així ho demanda", 
explicava la candidata de Mollet 
en Comú, Marina Escribano.

La campanya, que ha durat dos 
mesos i que es tanca dilluns amb 
la presentació d'una moció al ple 
de l'Ajuntament, reivindica la ne-
cessitat de més places públiques 
de residències per a la gent gran. 
En aquest sentit demana a la Ge-
neralitat que ofereixi més places 
d'aquest tipus "sigui transfor-

mant  places existents com 
fent-ne de noves a partir de la 
cessió de terrenys municipals 
que faci l'Ajuntament", indicava 
Escribano, qui afegia que "fins ara 
el que s'ha fet és vendre terreny 
municipal perquè les residències 

privades, amb el preu que sabem 
que tenen les places, facin negoci".   
El partit demana a l'Ajuntament 
que cedeixi terrenys públics per-
què la Generalitat –que és qui té 
les competències– hi construeixi 
els equipaments.   

SERVEIS  EL PARTIT RECLAMA QUE L'AJUNTAMENT CEDEIXI TERRENYS MUNICIPALS EDUCACIÓ

Mollet en Comú lliura 1.887 
firmes per reclamar residències 
públiques per a la gent gran 

l.O.

LLIURAMENT Moment de registrar les firmes a l'OAC, dimecres

cas de Roba Amiga –associada a 
Càritas- taronja, "té una impor-
tant funció social". Una part es 
destina a la venda, mentre que 
d'altra s'envia directament a per-
sones necessitades siguin de Cata-
lunya o de l'estranger.

Acords amb els ajuntaments
"Per poder recollir roba en un 
municipi cal arribar a un acord 
amb l'ajuntament", expliquen 
des d'Humana. És per això que 
aquesta organització opera a Mo-
llet, Martorelles, la Llagosta, Pa-

rets i Sant Fost, mentre que Roba 
Amiga ho fa a Mollet, Montmeló i 
Montornès.

Pel que fa al que van recollir els 
diferents municipis baixvallesans, 
allí on més roba es va portar als 
contenidors va ser a Mollet amb 
119 tones; 82 de Roba Amiga i 37 
d'Humana. Van seguir la Llagosta 
on es van recollir 33 tones i Parets 
amb 32 tones. A continuació hi ha 
Martorelles amb 21 tones, Sant 
Fost amb 20 i Montornès amb 17. 
Per últim hi ha Montmeló on es 
van recollir 400 quilos. i



dV, 5 abril 2019 9

MOBILITAT  DEMANEN A LA GENERALITAT QUE REDACTI LA PROPOSTA TÈCNICA D'UNA RONDA

Els alcaldes de Sant Fost, 
Mollet i Badalona reclamen 
un traçat alternatiu a la B-500
SANT FOST / MOLLET. L’alcalde de Ba-
dalona, Álex Pastor; l’alcalde de Mo-
llet del Vallès, Josep Monràs, i l’al-
caldessa de Sant Fost, Montserrat 
Sanmartí, reclamen a la Generalitat 
una alternativa a l'actual traçat de la 
B-500. Els representats municipals, 
que es van reunir dimecres, van 
remarcar la vigència dels acords 
aconseguits al Parlament, que re-
coneixen la necessitat inajornable 
de desviar el trànsit de la carretera, 
que uneix Badalona i Mollet, fora 
del centre urbà de Sant Fost. Els al-
caldes reclamen al Govern que, en 
exercici de les seves competències, 
redacti la proposta tècnica del que 
haurà de ser la ronda exterior que 
alliberi Sant Fost de l’actual traçat i 
que haurà d’oferir als usuaris de la 
B-500 "un recorregut més àgil i 
segur", apunten.

A la reunió es va constatar el pa-
per estratègic de la B-500 en la xar-

xa de comunicacions que enllaça el 
Barcelonès, el Maresme i el Vallès, 
via que ara "és insuficient i inse-
gura", apunten. Els alcaldes van 
remarcar que el traçat, tot i la seva 
condició de desviament o ronda 
provisional, "haurà de ser respec-
tuós amb el medi natural i garan-
tir el mínim impacte ambiental".

El projecte haurà de ser consen-

suat amb tots els territoris afectats 
i contemplar també l’increment i 
millora dels serveis de transport 
públic entre aquests municipis.

A la trobada a l'Ajuntament de 
Sant Fost, també van assistir repre-
sentants de la comissió santfosten-
ca pel desviament de la B-500 i de 
la Federació Associacions de Veïns 
de Badalona. 

Aj. sANt fOst

REUNIÓ  Els tres representants municipals es van trobar dimecres

MOLLET. El Servei Català de Trànsit 
(SCT) coordina amb les Policies 
Locals de diversos municipis de 
Catalunya, una campanya preven-
tiva en l’àmbit urbà de protecció i 
control de vianants. Un d'aquests 
municipis és Mollet, on durant tota 
aquesta setmana, la Policia Muni-
cipal ha fet un control de les prin-
cipals infraccions que cometen els 
vianants amb l'objectiu de "sensi-
bilitzar la població i alhora fer 
un control que té per finalitat 
vetllar per la seguretat", apun-
ten des de la Policia.

Els esforços s'han concentrat en 
controlar i sensibilitzar sobre les 
principals infraccions que come-
ten els vianants i que posen en risc 
la seva integritat. A Mollet, la cam-
panya s'ha dut a terme a l'eix de 
Jaume I i avinguda Burgos, ja que 
són zones amb un volum impor-
tant de vianants utilitzant pasos 
semaforitzats, que no sempre es 
respecten.  

SEGURETAT HABITATGE

La Policia fa 
un control de les 
infraccions fetes 
pels vianants

Campanya de 
la PAH per lluitar 
contra l'estigma 
de l'ocupació
MOLLET. La Plataforma d'Afectats 
per la Hipoteca de Mollet va pre-
sentar dimecres una campanya 
d'àmbit català que sota el títol de 
Viure no és delicte vol "acabar amb 
l'estigma i criminalització de 
l'ocupació". Segons Ana Mejías, in-
tegrant del col·lectiu, a tot Catalun-
ya "hi ha un 11,6% d'habitatges 
buits, 448.000 immobles sense 
inquilins". Davant d'això, la PAH 
va denunciar que "només un 1,3% 
del parc d'habitatges està en rè-
gim d'habitatge social, és a dir 3 
habitatges per cada 1.000 habi-
tants". S'hi suma el fet que "el preu 
del lloguer va augmentar en un 
49% en els últims cinc anys, fent 
que les famílies dediquin el 51% 
dels seus ingressos a aquesta 
despesa i el risc de pobresa s'ha-
gi situat al 20%". Com va explicar 
la Mónica, també de la PAH, per a 
moltes famílies "l'opció d'ocupar 
és l'unica solució possible da-
vant de situacions límits". i a.a.
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LA LLAGOSTA. Davant de més de 
100 persones, el PSC de la Lla-
gosta va presentar públicament 
a l'IES Marina, divendres, la llis-
ta que concorrerà a les eleccions 
municipals del 26 de maig.

Sota el lema El canvi a millor, la 
sala Àgora de l'institut llagostenc 
va veure intervenir Marc Ruiz, 
secretari d'Organització de les Jo-
ventuts del PSC al Vallès Oriental i 
número 8 a la llista, Conchi Jimé-
nez, regidora i número 2, i Óscar 
Sierra, alcalde del municipi.

Va ser un acte per als conven-
çuts en el qual es va resumir la 
feina feta durant el mandat de 
Sierra, i en què, tot i la voluntat 
de celebració, no es va escatimar 
en crítiques a l'oposició. "Quatre 
anys no han estat suficients per 
reprendre el nostre treball", 

afirmava Jiménez en una clara 
al·lusió a l'anterior govern d'ICV-
EUiA. "Ens van fer fora el 2011 
encara que havíem guanyat", 
afirmava l'actual regidora.

Fins i tot, Sierra es va permetre 
el que va titllar de joc de màgia: 
"Que cadascú pensi en una obra 
que s'ha fet a la Llagosta", deia 
davant d'un públic entregat i en 
què la majora d'assistents eren 
d'edat avançada. "Estic segur que 
podré endevinar quin govern 
ha dut a terme aquesta millora 
per al poble", afegia. El joc en el 
qual l'alcalde va demanar la col-
laboració del públic, tenia truc, ja 
que en els  últims 36 anys el PSC 
ha governat 32 anys a la Llagosta.

L'esdeveniment també va servir 
per explicar quines seran les línies 
de futur que seguirà la formació. 

A.A.

MUNICIAPLS 26-M  ELS SOCIALISTES VAN CRITICAR L'ANTERIOR GOVERN MUNICIPAL D'ICV-EUIA EN L'ACTE A L'IES MARINA

El PSC demana quatre anys més al govern 
per continuar el seu projecte a la Llagosta

CANDIDATURA AL COMPLET Sierra al capdavant dels 24 candidats

La remodelació de Can Baqué i 
el nou ambulatori van ser els dos 
projectes més esmentats.

L'acte va concloure amb la pre-
sentació dels 25 noms que confor-

men la llista. Entre els candidats, 
hi ha el jugador d'handbol Anto-
nio García, que serà el número 7, 
i l'exalcalde Antonio Rísquez, que 
serà el 17. i a.a.

LA LLAGOSTA. Podem i la Llagosta 
en Comú –integrada per ICV– van 
fer públic el passat dilluns la seva 
decisió de no concórrer plegades 
a les pròximes eleccions munici-
pals. Des de feia mesos la possibi-
litat d'una candidatura conjunta 
estava sobre la taula i, en les dar-
reres setmanes, s'havien intensifi-
cat les reunions per fer-la efectiva.

Malgrat això, finalment les dues 
forces d'esquerra es presentaran 
per separat. A Podem serà Mont-
se Garcia qui encapçalarà la llista, 
mentre que a La Llagosta en Comú 
serà Toni Cubel.

PODEM I COMUNS NO ANIRAN PLEGATS A LES MUNICIPALS, PERÒ NO DESCARTEN UNA ALIANÇA DESPRÉS DE LES ELECCIONS

La Llagosta diu adéu a la coalició d'esquerres
"Es van realitzar fins a tres 

trobades, però finalment hem 
decidit anar separats, perquè hi 
ha matisos i elements de discre-
pància entre les dues forces", 
explicava Cubel. "No és la situa-
ció ideal, però d'aquesta forma 
hem aconseguit evitar els en-
frontaments i malentesos", afe-
gia el cap de llista de La Llagosta 
en Comú.

Per la seva banda, Montse Gar-
cia afirmava que la decisió respon 
a l'estratègia d'arribar "a parts 
més grans de l'electorat". "Tot i 
que La Llagosta en Comú no és 

la vella política, porten temps 
dins de les estructures munici-
pals i nosaltres volem trencar 
amb aquestes dinàmiques", deia 
la candidata de la formació lila.

Des de cap de les dues forces 
es descarta una possible entesa 
després dels comicis. Amb tot, 
ambdues reconeixen que el futur 
de l'esquerra al municipi és incert. 
"Mai ens hem presentat i no sa-
bem com poden anar els resul-
tats", relata Garcia. "Estem con-
demnats a entendre'ns abans o 
després de les eleccions perquè 
no som adversaris", assenyalava 

Cubel que, tanmateix considera-
va que fins que les cúpules dels 
partits en l'àmbit català no es sig-
nifiquin a favor o en contra de la 
unitat, "no es pot descartar la 
candidatura conjunta".

Aquest és l'enèsim capítol en les 
aliances entre les forces d'esquer-
res. El serial va començar a l'estiu 
quan ICV, EUiA i Podem van pre-
sentar una proposta per anar de la 
mà a les eleccions municipals. El 
gener va ser EUiA qui va marxar 
de la coalició i, a dos mesos de les 
eleccions, la separació s'ha estès a 
la resta de partits. i a.a.

JxCat la Llagosta 
vol crear un pol 
farmacèutic

LA LLAGOSTA. Tot i el poc temps 
que fa que Antoni Arenas s'ha 
posat al capdavant de la llista de 
Junts per Catalunya, formació de 
l'espai del PDeCAT a la Llagosta 
per a les pròximes municipals, el 
candidat ja ha llençat algunes de 
les propostes que regiran la seva 
campanya. "Al Vallès Oriental 
tenim el pol farmacèutic més 
important de Catalunya, que 
genera llocs de treball de quali-
tat. Aprofitem-ho per crear una 
dinàmica d'I+D i inversió a la 
Llagosta", explica Arenas.

Així, segons el cap de llista, la 
Llagosta ha d'anar de la mà de la 
Generalitat. "Can Baqué i el nou 
CAP no haurien estat possibles 
sense la Generalitat i la Dipu-
tació, que són dos organismes 
que governa el PDeCAT", diu el 
de JxCAT, qui afegeix que, amb tot, 
"la Llagosta estarà sempre per 
davant de Madrid o Barcelona".

Arenas va arribar al partit el 
2016 amb la desaparició de Con-
vergència. "Sé que per a molta 
gent som el partit de les retalla-
des, però jo faré una campanya 
amb un clar eix social sense re-
nunciar al nacional" afirma.  "No 
pot ser que hi hagi municipis a 
la zona que ens doblin en renda 
per càpita, com l'Ametlla, i que  
tinguin un 6% d'atur mentre 
aquí és del 13%", conclou. i a.a.

ANTONI ARENAS

A.A.

ERC-Junts per Sant Fost 
perfila el programa electoral
SANT FOST. ERC i PDeCAT, forma-
cions que a les properes eleccions 
concorreran plegades sota el nom 
d'ERC-Junts per Sant Fost, van sig-
nar diumenge passat un "acord 
programàtic" amb l'objectiu de 
marcar les línies d'actuació de la 
candidatura. Toni Pinyero va sig-
nar com a president de la secció lo-
cal d’ERC, mentre que Quim Pérez, 
després que Pere Tarrés decidís 
deixar el càrrec, ho va fer com a 

nou president de la secció local 
del PDeCAT. La llista que encap-
çala Carles Miquel s'ha fixat com a 
aspectes prioritaris "la seguretat 
ciutadana, la seguretat viària, 
la promoció econòmica, els ser-
veis socials, el pla d’inversió, 
la mobilitat, el medi ambient, 
sostenibilitat i patrimoni, la jo-
ventut, els esports, la sanitat, la 
construcció nacional, l’educació, 
la cultura i la gent gran".  

ELS DOS PRESIDENTS LOCALS D'ERC I PDECAT, TONI PINYERO I QUIM PÉREZ, VAN SIGNAR L'ACORD PROGRAMÀTIC
ERC-juNts pER sANt fOst

ACORD  La signatura va tenir lloc diumenge passat

MOLLET.  Raul Broto del PSC, Oriol 
López d'ERC, Marina Escribano de 
Canviem Mollet i Xavier Buzón de 
Podem s'enfrontaran dimecres en 
un debat públic que se celebrarà a 
Can Borrell i que organitza Comis-
sions Obreres. El debat començarà 
a les 19 h i estarà moderat per 
Gonzalo Plata, secretari general 
de CCOO Vallès Oriental, Maresme 
i Osona, i Lluïsa González, secreta-
ria d'igualtat de CCOO del Vallès 
Oriental, Maresme i Osona. 

CCOO organitza
un debat entre  
l'esquerra molletana



dV, 5 abril 2019 11



dV, 5 abril 201912

Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

MOLLET DEL VALLÈS. Després d'al-
guns dubtes de la mateixa candi-
data, Susana Calvo ha acceptat ser 
la cap de llista del PP a Mollet. Tot i 
que a principis d'any el partit a ni-
vell català ja l'havia designat com 
a candidata, una "mala època per-
sonal" ha fet demorar la seva de-
cisió però, finalment, encapçalarà 
la llista del PP a l'Alcaldia de Mollet 
per cinquena vegada consecutiva. 

Dilluns el partit, amb la presèn-
cia  del seu president a Catalun-
ya, Alejandro Fernández, feia 
al rstaurant Sa i Fresc l'acte de 
presentació de la candidata, qui 
té com a objectiu "aconseguir 
l'Alcaldia i, si no, treure un bon 
resultat fruit de la bona feina 
feta a l'Ajuntament", deia Calvo, 
qui remarcava que "moltes de les 
propostes que hem presentat i 
que han vingut de la ciutadania 

MUNICIPALS 26-M  L'ACTUAL REGIDORA SERÀ LA CAP DE LLISTA DEL PARTIT POPULAR A LA CIUTAT PER CINQUÈ COP 

Calvo es posiciona com la "candidata 
amb garanties" de la dreta a Mollet 

POPULARS Alejandro Fernández, cap del partit a Catalunya, amb Susana Calvo

l.O.

Premi Maria A. Palau a Mollet Feminista
Les Dones d’Ara Mollet-ERC dijous van fer entrega del II Premi Maria 
Àngela Palau a l’associació Mollet Feminista “en reconeixement a la labor 
de difusió i defensa de valors com  l’equitat, la solidaritat, la justícia social, 
així com la capacitat de cohesionar grups i persones al voltant del feminisme”, 
deia la Marina Planellas. 

ARA mOllEt

MARTORELLES. El ple de Martore-
lles va aprovar dilluns el Pla d'Ac-
ció Educativa 2019-2022 i el regla-
ment de servei de la Policia Local, 
dues aprovacions inicials que van 
tirar endavant per unanimitat. Pel 
que fa al pla educatiu, el regidor 
Juan Francisco García Caba va ex-
plicar que es tracta d'una actualit-
zació del pla dels darrers quatre 
anys. "És una plataforma amb 
tretze punts transversals, perquè 
l'educació no és només de l'àmbit 
escolar, sinó que englobem totes 
les formes d'educació que hi ha 
al municipi", deia. Caba també va 
assenyalar alguns dels aspectes 
del pla: "Àmbit social, cohedu-
cació, renovació pedagògica, 
feminisme, cooperació, medi 
ambient, alimentació, salut, di-
versitat familiar, igualtat i no 
discriminació". L'alcalde, Marc 
Candela, va dir que treballar des 
de la transversalitat ha aportat 
bons resultats al municipi. "Avui 
tenim una viabilitat i seguretat 
de les dues línies escolars del 
municipi, una a cada centre".

Reglament de la Policia
El ple també va aprovar el primer 
reglament del servei de la Policia 
Local de Martorelles, que marca 
com ha de treballar el cos, quins 
drets, deures i obligacions tenen, 
com s'estructura el cos i de quin 
material disposen. També regula 
l'accés a les places públiques de 
policia i marca la jornada laboral 
i el règim disciplinari.

D'altra banda, el ple també va 
aprovar de manera unànime la 
moció del pacte social i institucio-
nal per l'aigua al municipi.  s.c.

Martorelles 
aprova el Pla  
d'Acció Educativa 
2019-2022

PLE MUNICIPAL

Ara Mollet proposa fer per 
a vianants Gaietà Vínzia
MOLLET. Ara Mollet ERC MES pro-
posa en el seu programa electoral 
la reconversió de gran part del 
carrer Gaietà Vínzia en un carrer 
per a vianants. Així ho anunciava 
dilluns en la presentació del seu 
local de campanya situat en aquest 
mateix carrer. La proposta preveu 
vianalitzar el tram comprès entre 
l'avinguda Jaume I i el carrer Com-
te d'Urgell, amb un triple objectiu: 
revitalitzar el sector comercial, 
afavorir la mobilitat a peu i mi-

llorar la connexió entre els barris 
de Plana Lledó i Can Borrell amb 
el centre històric de la ciutat. Se-
gons el candidat d'Ara Mollet ERC 
MES, Oriol López, aquest tipus de 
transformació a altres ciutats com, 
per exemple, Granollers "ha fet 
créixer el comerç". La reconver-
sió implicaria la pèrdua d'espais 
d'aparcament, un fet que, segons 
López, "requerirà de noves fòr-
mules que estudiarem per do-
nar una alternativa", deia.

LA FORMACIÓ HA OBERT UN LOCAL DE CAMPANYA A AQUEST EIX COMERCIAL, QUE ESTARÀ EN FUNCIONAMENT FINS A LES ELECCIONS 

La presentació del projecte es 
va fer aprofitant la inauguració del 
local de campanya que Ara Mollet 
ERC MES obria dilluns al número 
65 de Gaietà Vínzia i que estarà 
obert fins a les eleccions del 26-M. 

"És una manera d'aproximar-nos 
al ciutadà i poder informar del 
nostre projecte municipalista", 
explicava el president d'ERC a Mo-
llet, Albert Biescas. El local estarà 
obert de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.   

s'han acceptat al ple i s'han dut 
a terme", assegurava.

Sobre la resta de noms de la llis-
ta, Calvo destacava la presència 
de militància però també d'inde-

pendents "de Mollet", remarcava, 
que s'han volgut sumar al projec-
te dels populars. En aquest cas, 
sobre la presència dels germans 
Cisneros –exregidors de Cs– a la 

llista del PP, Calvo assegurava que 
"encara no sabem en quina po-
sició estaran però la intenció és 
que s'hi incorporin perquè són 
persones molt vàlides i amb ex-
periència municipal".

En referència a la concurrència 
de tres partits de dretes a les muni-
cipals a Mollet –PP, VOX i Cs– Calvo 
considera que "tot el que sigui divi-
dir la dreta és restar-nos vots entre 
nosaltres", i no estalviava crítiques 
a totes dues formacions. "La llista 
de VOX és ridícula, sense gent de 
Mollet; i Cs està molt desacredi-
tat a la ciutat".

Per la seva part, el president del 
PP a Catalunya, Alejandro Fernán-
dez, assegurava que Calvo "és una 
garantia per al partit perquè és 
una persona formada, amb ex-
periència i a més molt propera 
al ciutadà", concloïa.   l.o. 
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MOLLET. Amb motiu del cicle elec-
toral vigent, el secretari General de 
Comissions Obreres, Javier Pache-
co, està duent a terme una ronda 
de visites a sindicats i administra-
cions d'arreu del territori i dilluns 
va ser el torn de Mollet. Pacheco va 
mantenir una reunió amb l'alcalde 
de la capital baixvallesana, Josep 
Monràs, i els representants dels 
treballadors del consistori per re-
flexionar en l'àmbit local "sobre el 
moment que viu la classe obre-
ra". "Hem de fer palès les mesu-
res que s'han quedat a les portes 
que havien de reconduir la re-
forma laboral després de la mo-
ció de censura", va dir Pacheco.

Per al secretari general aques-
tes converses tenen com a objec-
tiu parlar d'aquells drets que han 
estat "arrabassats amb la crisi i 
que hem de recuperar". "Hem 
de garantir que el creixement 

A.A.

SINDICATS  EL SECRETARI GENERAL DE CCOO VISITA L'AJUNTAMENT DE MOLLET

Pacheco denuncia l'alta rotació 
laboral i l'escletxa salarial

REUNITS Javier Pacheco va parlar amb l'alcalde de Mollet, Josep Monràs

econòmic acabi arribant a les 
butxaques dels treballadors", 
ha explicat Pacheco.

Referint-se a la situació concre-
ta del Baix Vallès, el Secretari Ge-
neral de CCOO ha afirmat que les 
inquietuds dels treballadors aquí 
són semblants als d'altres territo-

ris. "El primer que ens preocupa 
és sortir d'una realitat que s'ha 
instal·lat al món del treball. 
L'alta rotació en la contractació 
laboral, la crescuda dels índexs 
de contractació temporal que 
afecta les dones, l'escletxa sala-
rial", ha relatat.  albert alexandre

MOLLET. Enguany la fleca Llar-
gués fa 140 anys i per commemo-
rar-ho, els responsables del ne-
goci han decidit elaborar un nou 
pa especial, el Pa del 140è aniver-
sari. "Es tracta d'un pa especial 
elaborat amb una barreja de 
les millors farines que tenim 
per potenciar el sabor del pa", 
diu Jordi Llargués.

La fleca Llargués és el forn més 
antic de Mollet, actiu des de l'any 
1879 i regentat per la mateixa 

família durant més de 140 anys. 
Els documents més antics tro-
bats a l'Arxiu Històric Municipal 
de Mollet són les actes de matrí-
cula de contribució industrial de 
l'any econòmic de 1878 a 1879, 
amb José Llargués, rebesavi dels 
actuals responsables. L'any 1884 
el besavi Isidro Llargués conti-
nua amb l'ofici de flequer fins a la 
seva mort, l’any 1914, quan se'n fa 
càrrec del negoci la seva vídua. El 
1930 és l'avi Isidro Llargués qui 

s.C.

COMERÇ  JA SÓN CINC LES GENERACIONS DE LA FAMÍLIA QUE HAN PORTAT EL NEGOCI, DES QUE EL REBESAVI JOSÉ LLARGUÉS L'ENGEGUÉS EL 1879

LA CINQUENA GENERACIÓ  Els germans Jordi i Sergi Llargués

La Fleca Llargués crea un 
nou pa pel 140è aniversari

continua amb el negoci familiar 
junt amb la seva dona Magdalena 
Claverol. Després, la tradició fle-
quera la va seguir el seu fill An-
dreu Llargués que junt amb la seva 
esposa Dolors Cleries van fer créi-
xer el negoci familiar fins a tenir 9 
punts de venda i 25 treballadors. I 
amb el canvi de mil·lenni, la 5a ge-
neració va decidir continuar amb 
el negoci. En l’actualitat la fleca 
Llargués és un forn de pa tradici-
onal. "Els productes s’elaboren 
i es venen al mateix lloc", expli-
ca Jordi. Per això al novembre de 
2018, la Generalitat va atorgar a la 
fleca molletana l’acreditació oficial 
com a flequer artesà alimentari. 

MOLLET. L'ANC organitzarà diu-
menge al matí una jornada de 
consum estratègic i de proximitat 
al Casal Cultural de Mollet.

Arrencarà a les 10 h, amb l'inici 
de la fira. A les 10.30 h tindrà lloc 

la presentació de les empreses al-
ternatives de llum i gas. Tot seguit, 
a les 11.30 h es presentaran les 
empreses alternatives de comu-
nicació. A les 12 h serà el torn de 
presentar les empreses alternati-

Jornada de consum estratègic 
i de proximitat al Casal

ves de serveis financers i assegu-
rances. I per últim, els assistents 
podran conèixer a partir de les 13 
h l'Associació Agroecològica de Ga-
llecs. A les 14 h clourà l'activitat, 
amb un vermut per als assistents.

Per a les persones interessades 
a canviar de companyia el mateix 
diumenge cal portar la darrera fac-
tura del servei, el número de comp-
te (IBAN) i el DNI del titular. 

MOLLET. El Mercat Vell va acollir 
diumenge la primera desfilada de 
moda Mollet Desfila, a la qual van 
assistir centenars de veïns, desit-
josos de veure desfilar els seus 
conciutadans al Mercat Vell.

Sota l'organització de l'Ajun-
tament de Mollet i de l'Associa-
ció d'Autònoms Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya s.XXI 
(ADHEC), una seixantena de mo-
lletans i molletanes, grans i petits, 
van creuar la passarel·la batejada 
com "la Cibeles de Mollet". Així 
ho va dir el president de l'ADHEC, 
Lluís Farré, en la presentació de 
l'esdeveniment.

Aquesta primera edició del Mo-
llet Desfila es va portar a terme 

amb la participació d'un total de 
14 marques de modes presents 
a Mollet: Mama Lloca, Bambi, 
Benetton, Nara, Calçats del Vallès, 
Modes Blasi, Alber Pous Joiers, 
Toscana 2013, Luman, Plata Jeans, 
Sweet Dress Hell, The Skull Shoes, 
Bijuteria el Crit i Issim. També hi 
van participar més d'una vintena 
de professionals estilistes i perru-
quers de Susana Coronado perru-
queria, Montse Palau, Judith Casas 
perruqueria, Pel de préssec, Alicia, 
Art estilisme, Elisabet Salgado, CJ 
Perruquers i Montse Casellas. I, a 
més, hi col·laboraran sis empre-
ses: Orquidia Flors, Esclat, Banc de 
Sabadell, Molletauto Opel, Nauta-
lia Viatges i Restaurant Pi Tapes. 

COMERÇ  L'ADHEC I L'AJUNTAMENT ORGANITZAVEN L'ACTE

Centenars d'assistents
en el primer Mollet Desfila

ONA CERVERA

AL MERCAT VELL  L'equipament molletà es va omplir de gom a gom

Mercat de segona mà a Sant FostInscripcions obertes per al setè Mollet és fira
Sant Fost viurà de nou el seu Mercat de 
Segona Mà aquest diumenge de 10 a 14 h a la 
plaça de la Vila. Aquest cop, arriba de la mà 
de l'Associació del Voluntariat Social per Sant 
Fost, amb la col·laboració de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament de Mollet ha obert les inscripcions per als establiments 
que vulguin participar en el setè Mollet és fira, i hi ha temps fins al 25 
d'abril. L'esdeveniment en aquest cas es farà en dos caps de setmana. 
El primer serà els dies 18 i 19 de maig amb el Mollet és gurmet i motor 
i el segon serà l'1 i el 2 de juny sota el nom de Comerç i qualitat de vida.

ECONOMIA
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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

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO EN MOLLET. 

EST. FRANCIA. 

72m2, Primero sin 

ascensor, 2 ha-

bitaciones, baño, 

cocina, lavade-

ro, salón, terraza. 

Ventanas de alu-

minio, puertas de 

haya, suelo gres. 

Calefacción. Certi-

ficación energéti-

ca: G. Ref. JV13738. 

PVP: 120.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 75M2 

EN MOLLET. CAN 

PANTIQUET. Fin-

ca con ascensor, 

3 habitaciones, 

baño con plato 

de ducha, coci-

na con lavadero, 

comedor, suelos 

de gres, ventanas 

de aluminio, cale-

facción. Certifica-

ción energética: E. 

Ref. JV14065.  PVP: 

169.500 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO DE 104M2 

EN MOLLET. CAN 

BORRELL. 3 habi-

taciones, baño y 

aseo, cocina office 

reformada, lava-

dero, salón-co-

medor de 24m2 

con salida a bal-

cón. Calefacción. 

Parking. Certifica-

ción energética: E. 

Ref. JV14070.   PVP: 

239.000 euros. Tel.: 

93 579 33 33.

PLANTA BAJA PA-

RETS. EIXAMPLE. 

73m2. Ideal inver-

sores. 3 habita-

ciones, comedor, 

terraza de 17 m2, 

baño, cocina of-

fice, lavadero. 

Calefacción y aire 

a c o n d i c i o n a -

do. Certificación 

energética: G. 

Ref. JV13745. PVP: 

135.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO DE 56M2 EN 

MOLLET. ESTACIÓN 

NORTE. 1º real sin 

ascensor. Junto a 

estación de tren. 

Cuenta con 3 habi-

taciones, baño con 

plato de ducha, 

salón con salida 

a balcón, cocina, 

lavadero. Suelos 

de gres. Certifica-

ción energética: E. 

Ref. JV14084. PVP: 

115.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

ÁTICO DE 109 

M2 CON TERRA-

ZA EN MOLLET. 

COL·LEGIS NOUS. 

Finca sin ascen-

sor. Consta de 

3 habitaciones, 

baño, cocina, sa-

lón-comedor, la-

vadero. Suelos de 

gres, ventanas de 

aluminio, cale-

facción. Certifica-

ción energética: F. 

Ref. JV14133. PVP: 

139.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 

CAN BORRELL. 

99m2. Situado en 

magnífica zona 

cerca de todos los 

servicios. Finca con 

ascensor, cuenta 

con 3 habitacio-

nes, baño, amplio 

salón. Calefacción, 

A/A. Certifica-

ción energética: E. 

Ref. JV14088. PVP: 

148.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

ÁTICO DE 101M2 

CON TERRAZA EN 

MOLLET. COL·LE-

GIS NOUS. Finca 

con ascensor. Vi-

vienda exterior de 

4 habitaciones, 2 

baños, terraza de 

70 m2. Cuenta con 

suelos de gres, 

ventanas alumi-

nio. Certificación 

energética: G. 

Ref. JV14099. PVP: 

220.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PLANTA BAJA DE 

90M2 EN SANT 

FOST. En el cen-

tro, con terraza de 

25m2, consta de 3 

habitaciones, co-

cina y baño refor-

mados, lavadero, 

calefacción y A/A 

en toda la vivien-

da. Certificación 

energética: G. 

Ref. JV14115. PVP: 

214.000 euros. Tel. 

93 579 33 

MOTOR

SE HACEN TRANS-

PORTES CON FUR-

GONETA. Vallès 

Oriental (Mollet, 

Parets...) Precio 

asequible. Teléfo-

no 632 04 50 66.

OPEL ZAFIRA 2.0 

ELEGANCE. 110 CV. 

Año 2000. 237.827 

km. PVP: 2.200 eu-

ros. Teléfono 630 

06 59 90.

TOYOTA AURIS 2.0 

D4D Active. 126 

CV, del año 2010, 

102.877 km. PVP: 

8.300 euros. Telé-

fono 630 06 59 90.

SE VENDE FIAT 

500 1.3, 70 CV, any 

2013. 67.413 km. 

PVP: 7.800 euros. 

Telèfon de contac-

te: 630 06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 

90 CV, any 2013, 

95.669 km. PVP: 

11.500 euros. Telè-

fon 630 06 59 90.

FORD FIESTA 1.4 

TDI. 70 CV Trend. 

54.370 km. PVP: 

4.500. Telèfon 93 

593 26 44.

CITROËN C3 1.4 

HDI. 70 CV, Furio. 

Año 2006. 121.277 

km. PVP: 3.400 eur. 

Telèfon de contac-

te: 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUN-

GE 1.2, 70 cavalls. 

56.432 km. PVP: 

8.100 euros. Telé-

fono 93 593 26 44.

RELAX

TRES CHICAS TE 

ESPERAN EN CASA 

DE RELAX lo ha-

cen todo sin prisas 

menos griego. Ha-

cemos duplex dos 

chicas media hora 

por 60€ una blanca 

y una morena o dos 

morenas. Mollet 

del Vallès. Teléfono 

93 138 27 10.

CHICA PARTICU-

LAR Y FIESTERA. 

Susi. Madurita, 

50 años, gordita 

y cariñosa. 150 de 

pecho natural, soy 

guapa, me gustan 

los besos con len-

gua, francés na-

tural y hago todo 

tipo de servicios. 

698 233 361.

CHANEL. Alegre, 

divertida, coqueta 

y sobre todo muy 

morbosa. Des-

cubrirás en mi una 

delicia. Hago una 

gran variedad de 

servicios: griego, 

69, francés, beso 

negro, beso con 

lengua y lluvia 

dorada. Muy com-

pletita. Tel. 611 26 

20 91.

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

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

Finalment, el Circuit de Barcelona - Catalunya acollirà el festival Doctor 
Music, un esdeveniment que preveia uns 55.000 espectadors diaris en el seu 
emplaçament originari –a la Vall d'Àneu, als Pirineus– el segon cap de setmana 
de juliol. Igual que el festival Daydream celebrat l'any passat, el Doctor Music 
és una mostra més de les accions que des de la direcció de l'equipament es 
fan per millorar els ingressos del Circuit amb activitats alternatives que puguin 
eixugar en part el gran dèficit que arrossega fa anys. Fa uns mesos els  
responsables del Circuit admetien que la situació de pèrdues és insostenible  
en el temps i, per això, tiraven endavant un pla estratègic per incrementar 
ingressos i reduir costos. Com tot, el Doctor Music tindrà la seva cara, amb la 
petjada econòmica que pot deixar al territori, i la seva creu, les possibles  
molèsties als veïns. S'haurà de treballar per compatibilitzar-ho tot plegat.

MÚSICA AL CIRCUIT 
Editorial

No podem caure en el parany que
els abusos en la infància només 

els fan els sacerdots, ja que molts
d'ells són en l'àmbit familiar

Expressar dubtes sobre decisions 
polítiques sense cap base és més 

que criticable, però si es formulen
amb citació d'elements que els

fonamenten, esdevenen raonables

àgora molletana segueix fume-
jant amb les runes calentes de 
l'enderroc de part del Tabaran i 
de la Cambra Agrària. Ja vaig re-

flexionar sobre el fet de suprimir referents 
col·lectius consolidats i la seva incidència 
en l'articulació d'un espai públic que fona-
menta el debat polític. Si es van eliminant 
elements singulars en aquest àmbit, a man-
ca de grans debats, se suprimeix la discus-
sió política i es desplaça vers meres discus-
sions sobre eficiència en la gestió.

El drama s'agreuja quan es pretén em-
mordassar barroerament la crítica i la dis-
sidència. Expressar dubtes sobre decisions 
polítiques sense cap mena de base és més 
que criticable, però si es formulen amb ci-
tació d'elements que els fonamenten, es 
converteixen en raonables per més que 
plantegin explicacions o causes hipotèti-
ques gruixudes. En aquest sentit, podem 
dir que temes com l'adjudicació de Decat-
hlon o la llicència del centre d'oració mu-
sulmà han estat mal resolts o resolts amb 
manca de perícia a la llum de fets que s'han 
fet públics, malgrat les resolucions judicials 
a favor o en contra. Són controvertits i ge-
neren dubtes raonables que es projecten o 
bé en les intencions, o bé en les capacitats i 
aptituds de qui ho ha gestionat.

M'hauria agradat més debat i que es fes 
política. Però potser pel tarannà de l'alcal-
de –o, per què no dir-ho, per la imperícia– 

L'
5.400 XAPES

Politòleg
ORIOL ESCURACave canem

es condiciona amb la intervenció de la jus-
tícia, sense demostrar la seva habilitat per 
esvair els dubtes. Una justícia que, si se'm 
permet, també genera actualment molts 
dubtes raonables sobre la defensa de certs 
valors inalienables, sacrificats per la de-
fensa de l'status quo del qüestionat Règim 
del 78.

5.400 xapes, algunes amb la ganyota del 
Borbó, segons la Fiscalia que tot ho afina, 

14.400 més 3.000 de rescabalament se-
gons l'alcalde i els serveis jurídics munici-
pals que paguem entre tots, costa criticar 
i dubtar públicament d'unes decisions po-
lítiques. Aquestes són les condemnes que 
es demanen per a un regidor i un respon-
sable d'un partit de l'oposició municipal 
per plantejar els dubtes abans exposats. 
Però potser és el preu de callar les boques 
i convertir l'àgora política molletana en un 
gran solar devastat. Per sort, però, silenci-
ar pensaments i idees no té preu. 

Enteneu ara per què m'angunieja parti-
cipar en la vida pública i social de la ciutat? 
Quant hauré de pagar algun dia per seguir 
escrivint columnes com aquesta?

l Papa Francesc ha admès i dema-
nat perdó pels abusos a menors. 
Ha reconegut els abusos de sacer-
dots i bisbes a monges. Francesc, 

el Papa que va trencar normes i es va reivin-
dicar per la senzillesa. Li hem de reconèixer 
l'esforç d'aproximació per establir diàlegs: 
fa poques setmanes firmava un document 
per la fraternitat humana, la pau mundial i la 
convivència en comú amb el gran imán suní 
Ahmed al Tayeb amb l'objectiu del respecte i 
reconeixement de les diferents religions.

El pensament ha evolucionat amb els se-
gles i els humans des dels principis dels 
temps han mostrat una necessitat de creure 
amb éssers de naturalesa per sobre d'elles 
i ells. Primer amb diferents divinitats que, 
segons la cultura i les necessitats de super-
vivència, pregaven perquè fossin concedides 
les necessitats que els col·lectius tenien. La 
por a les sequeres, la fam, les forces destruc-
tores de la natura com les plagues i els diluvis.

El cristianisme, en un principi impregnat 
dels valors que Jesucrist va predicar, fa, però, 
més tard una qüestionable interpretació dels 
evangelis segons com es transcrivien i qui ho 
feia. L'essència més lloable de Crist es va anar 
tergiversant i va anar prenent protagonisme 
el càstig, l'infern, el pecat i com a norma per 
alleujar-ho, la confessió i el perdó.

Els lliurepensadors es miren en perspec-
tiva històrica les aportacions dels diferents 
corrents filosòfics i hem de reconèixer que la 
part més rica de la nostra cultura la devem a 
la llibertat de pensament i de religió.

La naturalesa dels éssers humans, en la 
seva vessant més pagana i des d'un punt de 
vista pragmàtic, té l'impuls de la necessitat 
sexual com una eina per deixar anar les ten-
sions que provoquen les hormones, distribu-
ïdes de diferent manera entre dones i homes. 
La sexualitat forma part de la nostra natura-
lesa, relacionada amb l'equilibri físic i psíquic 
de les persones. Tota societat que nega la 
seva pròpia naturalesa tindrà conseqüències  
generant  accions desequilibrades o penals.

L'Església mira la sexualitat  des d'un punt 
de vista gens evolucionat i relaciona sistemà-
ticament el desig amb el pecat i amb un estat 
impur del cos. La masturbació i les relacions 
homosexuals  i  LGTBI,  l'Església  les obvia. 
Seria tan senzill com admetre que la sexua-
litat no està lligada de cap manera al pecat i, 
coherents amb ells mateixos, admetre també 
que les relacions homosexuals i heterose-
xuals formen part de la nostra naturalesa i 

L'església i els abusadors
equilibri. Només comprenen el sexe entre un 
home i una dona, per la conseqüent procrea-
ció i  dins  del sagrament  matrimonial.

Altres corrents religiosos amb bases no 
tan diferent que la dels catòlics accepten, per 
exemple, que les dones puguin ser actives 
dins la religió. Quin sentit té el celibat o els 
vots de castedat? Per què els catòlics exclo-
uen les dones per transmetre la paraula de 
Jesucrist com fan els sacerdots?

Jesús va predicar la pràctica de la veritat 
i la honestedat. ¿Com una comunitat que ha 
presumit durant segles d'educar en els va-
lors i l'amor al pròxim, no és capaç de fer un 
exercici aquest cop sí, de culpa i reconèixer 
la realitat dels fets que s'han anat repro-
duint sistemàticament durant anys?

De res servirà el perdó del Papa Francesc 
i el reconeixement dels errors, si no es re-
capacita i es transforma l'Església d'una 
manera més humana. Calen grans qüestio-
naments, que, em temo, l'Església catòlica 
no serà valenta i no permetrà.

Malauradament tampoc podem caure en 
el parany que els abusos en la infància no-
més els fan els sacerdots. Seria greu pensar 
que l'Església catòlica és l'única respon-
sable. La perversió i les ments malaltisses 
existeixen. Els abusos a la infància han que-
dat sempre amagats, ja que molts d'ells són 
en l'àmbit familiar on sembla que l'infant 
conviu en una aparent protecció.

Possiblement d'això no se'n parla perquè 
no hi ha tanta informació i resulta d'una 
perversió inadmissible, però la societat ha 
d'admetre que és una realitat. Els sistemes 
de detecció són encara més difícils perquè 
l'infant, en principi, confia i estima l'abusa-
dor o abusadora, i en realitat no sap què li 
estan fen. En la maduresa és quan comprèn 
el grau de dany que se li ha fet i que ningú el  
va poder protegir.

Jesucrist mai va dir explícitament que la 
sexualitat fos dolenta, això va ser una tergi-
versació per interessos profunds, i així es va 
anar transcrivint en els evangelis. Jesucrist, 
voldria persones sanes que transmetessin 
la seva filosofia sense viure en l'amenaça 
de caure en pecat. Ens cal treballar per for-
mar societats més sanes, en què l'innocent, 
els infants, realment estiguin protegits. Per 
transmetre amor cal estar en pau amb la 
pròpia naturalesa humana i individual.

E

JUDITH   
VIZCARRA   

 Fotògrafa



dV, 5 abril 2019 19



dV, 5 abril 201920

Bon paper del Montornès a la Copa Federaciones
El Club Karate Montornès va obtenir bons resultats a la Copa  
Federaciones, en què van competir amb l'equip de Catalunya contra 
l'Aragó, Madrid i València. Els karateques Mara Hernández, Bernat 
Vilà, Laia Ferrer, Helena Ortiz, María López i Sergio Hernández 
van fer una bona actuació, amb un total de 14 victòries i 4 derrotes.

5a Caminada Mollet-Montserrat
Dissabte 6 d'abril arrencarà la 5a Caminada 
de Resistència Mollet-Montserrat. Ho farà a  
les 5 h des del pavelló Riera Seca. El recorregut 
serà de 53 km. Des del Club Muntanyenc  
Mollet recomanen tenir una preparació prèvia.

ESPORTS

N.A.

BONASTRE I FANDIÑO Els periodistes de TV3 van ser els conductors de l'acte

El periodista esportiu de TV3 Xa-
vier Bonastre va presentar 100 
històries del córrer dimecres a la 
llibreria L’Illa de Mollet. El llibre 
és un recull d’històries, experièn-
cies i anècdotes que Bonastre ha 
viscut al llarg dels anys durant les 
incomptables curses en què ha 
participat. També exposa alguns 
consells i recomanacions que po-
den ser d’utilitat per al lector en 
relació amb córrer. A més, està 
farcit d’acudits i tocs d’humor. “És 
un llibre fàcil de llegir i que es 
pot començar des d’on es vul-
gui, ja que els relats no seguei-
xen un fil conductor”, afirmava 
Jordi Fandiño, el també periodista 
esportiu de TV3 que va ser l’en-
carregat de conduir la presentació 
i introduir la figura de Xavier Bo-
nastre: “És un home amb molta 
vitalitat, empenta i molt trans-

parent. A més, és molt competi-
tiu”, subratllava. 

Bonastre va explicar que, en el 
llibre, es “despulla” davant del lec-
tor, a través de les seves vivències 
personals. “No està escrit només 
per als corredors”, va afegir. I 
va assegurar que els lectors tenen 
un especial interès en la figura de 
Luis Enrique, exentrenador del 
FC Barcelona, ja que apareix en 
el llibre. Bonastre va afirmar que, 
encara que sembli una persona 
“poc amable”, “és una persona 
encantadora”. El periodista es-
portiu de TV3 va aprofitar l'ocasió 
per explicar algunes de les seves 
curiositats, com per exemple que, 
quan ell corre, s’obliga a si mateix a 
superar petits reptes durant la cur-
sa: “Quan veig gent més gran que 
corre més que jo em pico positi-
vament i em motivo”.  n.artiaga

RELATS  LA LLIBRERIA L'ILLA VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ

Xavier Bonastre presenta '100
històries del córrer' a Mollet

MOLLET. La Cursa Escolar Popular 
Anselm Clavé-Memorial Heliodo-
ro Jiménez va ocupar diumenge 
els carrers de Mollet. Enguany, 
aquesta prova tradicional arriba-
va a la seva 33a edició, una edició 
en la qual es va assolir el rècord 
de participació en la història de la 
competició. I és que gairebé 900 
participants van participar en una 
cursa oberta a tothom i en la qual 
van poder participar-hi totes les 
escoles del municipi i altres per-
sones que s'hi van voler apuntar, 
com molts pares i mares.

En aquesta edició, la novetat va 
ser que la cursa va començar a les 
9.30 h del matí, amb sortida des 
de l'escola. El recorregut no va 
canviar i va ser de la mateixa llar-
gada: 3.600 metres. Tot seguit es 
van fer les proves de les les múl-
tiples categories infantils: des de 
cadet –femení i masculí– fins als 
més petits de P3.

Múltiples guanyadors
Els guanyadors van ser Sergio 
González –en categoria popular 
masculina–; i Míriam Rodríguez 
–en popular femenina–. D'altra 
banda, Albert López va guanyar 
en veterans i Sergio González va 

ONA CERVERA

TOTES LES EDATS Corredors de múltiples categories van participar a la prova

CURSA POPULAR  PER QUART ANY ES VA ORGANITZAR UNA CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG

La Cursa Escolar Anselm Clavé
assoleix rècord de participació

ser superpapi. I, en categoria fe-
menina, la guanyadora vetera-
na va ser Míriam Rodríguez, i la 
supermami, Montse Dempere.

 La resta de campions van ser 
Adrià Roman i Carla Sancho –ca-
det–; Miquel Avellaneda i Anna 
Sirat –infantil–; Pau Sirat i Laura 
Puyuelo –aleví–; Jordi Mir, Sara 
Bellido, Charaf Bilal i Jordina Ased 
–benjamí–; Biel Crivilleres, Aroa 
Zapata, Ismail Bilal i Lucía Mar-
tínez –prebenjamí–; Eric Gordi i 
Nerea Rodríguez –en nens de P5–; 

Fabián D. Viloria i Elena Tejero 
–P4–; i Alan Pachón i Ona López 
–P3–.

Una cursa solidària
A més de la cursa i les proves in-
fantils, l'escola Anselm Clavé tam-
bé va organitzar, juntament amb 
el Banc de Sang i Teixits, una cam-
panya de donació de sang, amb un 
espai habilitat per la Creu Roja. El 
centre educatiu la porta a terme 
aquesta iniciativa solidària des de 
fa quatre anys.  

Prop de 900 corredors van participar en la tradicional
prova molletana, que enguany celebrava la seva 33a edició
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Ausolan, empresa de 
restauració col·lec-
tiva del territori, ha 
complert aquest mes 
50 anys, celebrant 
una història marcada 
per una de les mos-
tres d’emprenedoria 
empresarial de la dona 

més rellevant al nostre país i pel seu model de gestió 
cooperativa com a factors essencials del seu desen-
volupament.

Cinquanta anys d’història que van començar el 
1969, quan disset dones inconformistes van decidir 
lluitar pel seu dret a treballar després de casar-se; 
una lluita per la cerca del desenvolupament personal 
i la independència econòmica que s’ha mantingut 
fins avui.

Qualitat, proximitat, esforç i innovació són els 
factors clau d’ un negoci d’especial sensibilitat, on 
cada dia es cuida al detall la seguretat alimentària, 
el disseny de menús variats i equilibrats, la selecció 
d’ingredients, la forma de preparació, així com el 
valor afegit que proporcionen les persones que ofe-
reixen el servei.

La Festa dels 50 anys: una experiència plena 
de regals solidaris, contes, teatre, balls, pinxos i 
somriures

Amb motiu de la celebració d’aquesta fita, Ausolan 
ha organitzat a diferents escoles de  Catalunya la Festa 
d’Aniversari on els nens i nenes han pogut gaudir de 
diferents activitats plenes de valors com el compromís, 
l’honestedat, la iniciativa, la participació i la cooperació.

Gràcies a la cooperació, els nens han creat unes 
“Messanes”-les pomes d’ Ausolan,- com a regal per a 

tots els nens del menjador de la seva escola. La parti-
cipació i la iniciativa han estat molt presents,  a través 
del conte de les Superàvies d’ Ausolan, una obra de 
teatre i la realització de dibuixos cooperatius.

El dia de la Festa s’ha gaudit  d’una  “paradeta 
solidària” on els infants més grans han lliurat la 
“Messana” a la resta de companys a canvi d’un gran 
somriure d’agraïment i d’un esmorzar de germanor, 
amb pinxos com a protagonistes. 

Rosa Giné, Gerent d’Ausolan a Catalunya, comenta 
“volem agrair als nens i nenes que han participat i 
han gaudit amb nosaltres d’una data tan important 
i estem molt contents d’haver tingut l’oportunitat de 
transmetre els valors per a incidir en l’organització 
d’una societat més justa, igualitària i cooperativa”.

• La companyia, que va néixer el 1969, és la història de 
17 dones avançades a la seva època que van propiciar 
un gran canvi social, la incorporació de la dona casada 
al món laboral, amb la igualtat de drets i oportunitats

• Amb la finalitat de celebrar el seu 50 aniversari, Ausolan 
ha organitzat diferents activitats lúdiques a les escoles: 
una experiència plena de regals solidaris, contes, teatre, 
balls, pinxos i somriures 

Ausolan compleix 50 anys, amb 
la dona treballadora i el cooperativisme 
com a protagonistes

 www.ausolan.com - Tel. 93 645 51 00
Pº del Ferrocarril, 339, 3r 1ª 08860 Castelldefels
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¿Qué es un trastorno alimentario?
Cuando hay una alteración que perma-
nece en el tiempo, relacionada con la 
alimentación y que, como consecuencia, 
se altera la salud física y psíquica po-
demos decir que hay una enfermedad o 
trastorno que precisa atención médica. 
Es importante entender que el hecho de 
comer poco o al contrario comer en ex-
ceso o ser delgado o obeso no signifi ca 
padecer un trastorno. Aunque a veces la 
extrema delgadez o la obesidad mórbida 
puede esconder otro tipo de problema 
psiquiátrico como una depresión, un 
trastorno de ansiedad, un bipolar o in-
cluso un enfermo con una psicosis. Por 
ello, en estos casos no estará de más 
hacer una interconsulta con el psiquiatra.
¿Qué trastornos alimentarios precisan 
atención especializada?
Básicamente son la anorexia y la bulimia. 
En ambos casos y en sus diferentes va-
riedades, hay serios problemas físicos 
que pueden ser peligrosos. Las anorexias 
hacen una disminución muy severa de la 
comida, pierden peso, se altera la imagen 
y percepción que se tiene de sí misma y 
convive con un miedo muy intenso a ganar 
peso. Las personas bulímicas viven con 
atracones constantes, que le llevan pos-
teriormente a provocarse el vómito, tomar 
laxantes, o a estar unos días de ayuno. Los 
atracones son la ingestión de alimentos 
de forma incontrolada durante un tiempo 
concreto y siempre nos dicen la falta de 
control que tienen antes y mientras están 
comiendo. En anorexias y bulimias siempre 
solemos encontrar un doble diagnóstico, 
es decir, detrás encontramos ansiedad, 
depresión o un trastorno de personalidad, 
por ejemplo, lo cual hay que tener en cuen-
ta para el tratamiento. Por último hay otros 
trastornos relacionados con la comida: los 
que van “picando” todo el día, los llamados 
“rumiantes” ( regurgitan la comida y lue-
go la escupen o se la tragan), y los atípi-
cos que van de un extremo al otro, los que 
van persiguiendo dietas durante largos 
periodos de su vida, los que se levantan 
regularmente por la noche para ingerir 
alimentos, los pacientes que comen para 
mitigar su ansiedad o para paliar su triste-
za, etc. Sea como sea, el patrón normal de 
conducta alimentaria puede verse alterado 
y no va a ser un problema que se resolverá 
por sí mismo, ni con el paso del tiempo, se 
requerirá ayuda psiquiátrica y psicológica.

Dr.  J. Rebordosa
Psiquiatra. Imbv
Gaietà Vinzia, 52. Mollet del Vallès
Tel. 93 570 03 65 | www.imbv.es

info@imbv.es

BÀSQUET  BONA OPORTUNITAT PER RETALLAR DISTÀNCIES AL PARDINYES

TRIOMF A CASA Els molletans van recuperar el sabor de la victòria

MOLLET. A falta de tres jornades 
perquè finalitzi la competició, el 
Recanvis CB Mollet rebrà diu-
menge al Plana Lledó el líder de 
la lliga, el Pardinyes, en el partit 
corresponent a la 24a jornada. 
Serà una bona oportunitat per 
retallar distàncies, ja que els llei-
detans van perdre l'últim partit a 
casa contra el Sese (74-76) i tenen 
un balanç general de 18 victòries, 
una més que els molletans.

Retrobament amb el triomf
El Recanvis va tornar a guanyar a 
la lliga EBA després de tres jorna-
des sense fer-ho. Va ser dissabte a 
casa contra el Sants, per 70 a 61, 
en el partit de la 23a jornada de la 
competició regular.

Tot i que els de Josep Maria 
Marsà van marxar per darrere en 
el marcador al final d'un primer 
període molt ajustat (14-15), cap-
girarien posteriorment el resultat 
i establirien un avantatge de 9 
punts al descans (36-27), amb un 
parcial de 22-12 al segon quart. 
Als últims dos períodes, els molle-
tans van saber mantenir el resul-
tat a favor i van acabar guanyant 
de 9 el matx.

Bernat Álvarez i Antoni Figue-
rola van ser els jugadors més des-
tacats del CB Mollet, amb 18 i 16 
punts, respectivament.

Tot i la victòria, el Recanvis no 
recupera la segona plaça –que van 
perdre la jornada anterior–, sinó 
que es manté tercer, ja que el se-

ONA CERVERA

El Recanvis rep el líder de la 
lliga EBA al pavelló Plana Lledó

RECANVIS CB MOLLET - PARDINYES 
Diumenge, 7  18 h Mollet

RECANVIS CB MOLLET 70
SANTS                                                 61

gon classificat, el Sant Adrià, va 
sumar un triomf contundent con-
tra el filial del Morabanc Andorra  
(97-70).  nil artiaga

CluB tRiAtlÓ pAREts

ATLETES DEL TRIATLÓ PARETS El club paretà va ser el gran vencedor de la prova

ATLETISME SOLIDARI  LA PROVA VA SORTIR DE GRANOLLERS I VA TENIR UN RECORREGUT DE 12 KM

PARETS. Diumenge es va celebrar 
la primera edició de la Cursa Tri-
atló Parets, una prova solidària 
per la lluita contra el càncer i en 
memòria dels esportistes Raúl i 
Cristian –del Club Triatló Parets 
i del Club Natació Granollers– 
que van perdre la vida per culpa 
d'aquesta malaltia.

Precisament, dos atletes del 
club paretà, Xavi Serrano i Nazaret 
Garcia, van creuar la línia de meta 
pràcticament a l'hora. Xavi Serra-
no es va proclamar campió de la 
cursa amb un temps de 43'34'', 
només una centèsima per sota del 
seu company. Nazaret Garcia va 

quedar segon amb una marca de 
43'45''. En dones, la guanyadora 
va ser Vanessa Pérez, del CA Pa-
rets, amb un crono de 50'38''.

La prova va consistir en un re-

corregut de 12 km amb sortida a 
les pistes d'atletisme de Grano-
llers i arribada a Parets, passant 
per Montmeló, per la vora del pas-
seig fluvial.  nil artiaga

La primera Cursa 
Triatló Parets 
es queda a casa

MONTMELÓ. La vuitena edició 
d'Espíritu de Montjuïc arribarà 
al Circuit de Barcelona-Catalunya 
els dies 5, 6 i 7 d'abril per inaugu-
rar la temporada de curses 2019. 
Aquest certamen d'automobilis-
me històric omplirà el traçat cata-
là de gairebé 300 clàssics. I, a més 
de les 13 curses programades, al 
llarg de tres dies les famílies po-
dran gaudir de tot tipus d'activi-
tats per a grans i petits –a la zona 
del pàdoc–. Des del Circuit assegu-
ren que el certamen "es converti-
rà en un festival que transpor-
tarà a tothom al passat".

L'esdeveniment esportiu mar-
carà també l'inici de la gira euro-
pea de competició de cotxes his-
tòrics amb les Peter Auto Series. 
Per part de Peter Auto, la Classic 
Endurance Racing, amb GT's i 
Prototips de 1966 a 1981 és una 
de les proves més esperades, amb 
cotxes com ara el Ferrari 512, el 
Ford GT40 o el Porsche 910 i 917.

Les entrades per assistir a Es-
píritu de Montjuïc es poden ad-
quirir a www.circuit.cat a partir de 
20 euros. Els nens de fins a 8 anys 
poden accedir-hi gratuïtament. 

MOTOR  

El Circuit 
acollirà l'Espíritu 
de Montjuïc

MOLLET. El club d'escacs Penya 
Mollet no va poder aconseguir fi-
nalment l'ascens a Segona Divisió 
Catalana. El club molletà va per-
dre a Masnou; i, tot i que el marca-
dor va arribar a situar-se 5-2 favo-
rable als locals, la Penya va acabar 
perdent per només mig punt. 

La Penya es queda a 
les portes de l'ascens

ESCACS  
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MOLLET. La UD Molletense rebrà el 
penúltim classificat del grup 2 de 
Segona Catalana, el Besòs-Baró de 
Viver, dissabte a les 16.30 h.

Els homes d'Antonio Filgaira 
vénen d'empatar a fora de casa, 
al camp de l'Atlètic Club Sant Pol 
(1-1). Josué Fernández va obrir 
la llauna pels molletans al minut 
27, i amb el 0-1 es va arribar al 
descans. La UD, però, no va po-

der mantenir l'avantatge i al final 
del partit se li va escapar els tres 
punts: Sebastián González va em-
patar de penal al minut 88.

Amb aquest resultat, els de Fil-
gaira es mantenen a la desena po-
sició de la taula amb 38 punts. 

La UD Molletense rebrà el
penúltim classificat de la lliga

ATLÈTIC CLUB SANT POL   1
UD MOLLETENSE   1

LA LLAGOSTA. El El CD la Concòrdia 
ocupa de nou la primera plaça de la 
Segona Divisió Nacional Femenina 
de futbol sala, gràcies a la victòria 
de dissabte al CEM Turó de la Lla-
gosta, per 5 a 3 contra el Joventut 
d'Elx; i a la derrota de l'anterior 
líder i ara tercer, el Mecanoviga Ei-
xample (1-3 contra el Castelldefels).

Contra el Joventut, les noies de 
Dani Mosteiro van haver de remun-
tar un gol inicial del conjunt visi-
tant al primer minut de l'encontre. 
Sònia va igualar l'electrònic i Villa 
va posar el 2-1 al marcador, però 
les valencianes van empatar poste-
riorment (2-2). No obstant això, al 
descans es va arribar amb el resul-

tat favorable a les locals (3-2).
A la segona part, el conjunt 

il·licità va equiparar l'electrònic 
novament (3-3), en el que estava 
sent un partit molt igualat; però 
les llagostenques van marcar dos 
gols més tot seguit, obra de Cris i 
Paula, respectivament, per posar 
el definitiu 5-3 al lluminós i sumar 
55 punts a la classificació. 

Copa Catalunya
Dijous a les 22 h, les noies de Dani 
Mosteiro en principi havien de ju-
gar els quarts de final de Copa Ca-
talunya, a la pista del Mataró; un 
encontre que es disputava durant 
el tancament d'aquesta edició. 

FUTBOL SALA | Segona Nacional  ARA VISITARAN EL SABADELL

La Concòrdia és líder
gràcies al triomf contra l'Elx

Lliga Nacional Catalana  ELS LLAGOSTENCS VAN FER 12 GOLS

LA LLAGOSTA. La Unión Llagosten-
se va acabar amb la ratxa de sis 
derrotes consecutives a la Lliga 
Nacional Catalana, i ho va fer amb 
contundència: anotant 12 gols 
contra un cuer, el Ciutat de Grano-
llers, que encara no ha sumat cap 
punt aquesta temporada i que bai-

xarà probablement de categoria. 
12-1 va ser el resultat final, amb 
sis gols pels llagostencs a cada 
part. Dissabte a les 19.15 h, la 
Unión visitarà la pista del Ripoll, 
quart classificat amb 39 punts. El 
conjunt de la Llagosta, per la seva 
banda, és 10è amb 20 punts. 

La Unión acaba amb la mala ratxa 
amb una golejada exagerada

HANDBOL | Tercera Catalana

LA LLAGOSTA. L'Handbol Vallag es 
manté segon a Tercera Catalana, 
en ascens directe, gràcies a la vic-
tòria a domicili contra el Sant Joan 
Despí –penúltim– per 16 a 30. 

LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol, 
per la seva part, va empatar a la 
pista del líder (31-31). Els llagos-
tencs són cinquens a Tercera Ca-
talana, en promoció d'ascens. 

El Vallag es manté
en ascens directe

Empat del Joventut 
a la pista del líder

Tercera Catalana

MOLLET. Ramón Fernández va ser 
el gran protagonista al camp mu-
nicipal Germans Gonzalvo de Mo-
llet amb un hat-trick força inusual: 
des del punt de penal. Tres dianes 
des dels onze metres (al minut 
27, al 55 i al 65) van ser suficients 
per sumar els tres punts contra el 
Young Talent Badalona Sud, i ja en 
són 50 per als rojos, que se situen 
a 6 del Turó Peira –segon classifi-
cat amb 56 punts–. 

El conjunt barceloní se situa en 
zona de promoció d'ascens, i els 
molletans, per la seva banda, te-
nen un partit menys –el que es va 
endarrerir per al 10 d'abril contra 
el Sarrià–. De manera que tenen la 
possibilitat de retallar tres punts 
al Turó Peira per seguir en la pug-
na per l'ascens.

Propera parada: Sant Andreu
Abans, però, hauran de despla-
çar-se al camp del Sant Andreu 
Atlètic, diumenge a les 18 h, en el 
partit corresponent a la 28a jor-
nada del grup 2 de Segona Catala-
na. El filial del Sant Andreu és 13è 

classificat amb 26 punts.
El tècnic del CF Mollet UE, Jordi 

Gallardo, recorda que l'ascens a 
Primera Catalana és l'objectiu mà-
xim de la temporada: "Mentre les 
matemàtiques no diguin el con-
trari, lluitarem fins al final. Ara 
ens enfrontarem a equips molt 

semblants, amb jugadors molt 
joves. Aquests partits marca-
ran un abans i un després en les 
nostres aspiracions". 

ONA CERVERA

FUTBOL | Segona Catalana  SEGUEIXEN VIUS EN LA PUGNA PER LA PROMOCIÓ D'ASCENS

El CF Mollet UE guanya amb 
tres gols des dels onze metres

TRIOMF DELS DE JORDI GALLARDO Van derrotar el Young Talent de Badalona

SANT ANDREU AT. - CF MOLLET UE 
Diumenge, 7  18 h Mollet

CF MOLLET UE   3
YOUNG TALENT BADALONA SUD   0
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MOLLET. La 13a Mostra Internacio-
nal de Titelles de Mollet (MITMO) 
que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 
d'abril portarà a la capital baixva-
llesana una vintena de companyies 
d'arreu del món, que ompliran de 
màgia i espectacle els carrers de la 
ciutat. Dimecres es va poder gaudir 
d'un petit tast de l'esdeveniment 
amb la presentació del festival a 
càrrec de Jordi Monserdà, director 
de la mostra i Galiot teatre i amb 
la presència de l'alcalde de Mollet, 
Josep Monràs, i la regidora de Cul-
tura, Mercè Pérez.

Amb tot, el protagonisme va ser 
per Monserdà qui, amb la seva 
característica passió, va explicar 

a menuts i no tan menuts que en 
l'edició d'enguany, es recorreran 
els contes clàssics "recuperant 
els personatges més coneguts 
amb petites escenes i titelles".

Un protagonisme compartit 
amb els integrants del taller de 
pastisseria del Centre Ocupacio-
nal del Bosc que van preparar les 
galetes del Mollet Mullat per a tota 
la comitiva. Aquests deliciosos 
dolços es podran tastar durant 
tota la MITMO al punt d'informa-
ció de la plaça de Catalunya.

Escalfant motors
Tot i que la mostra no començarà 
fins al pròxim divendres, durant 

els dies previs ja hi ha hagut i hi 
haurà un bon grapat d'activitats.

Dimecres, tot i la pluja, desenes 
de nens i nenes van recórrer des 
de les 17 h els carrers del centre 
de Mollet per visitar els aparadors 
d'alguns comerços on s'hi expo-
sen titelles de la mostra. És la 8a 
edició d'aquest recorregut que ha 
implicat a 10 comerços molletans, 
i durant el qual les criatures van 
poder segellar el seu targetó de 
la MITMO. Els infants que tinguin 
tot el full emplenat entraran en 
un sorteig dimecres que ve a La 
Marineta amb el qual podran gua-
nyar un titella del Mollet Mullat.

És també a la Marineta on des 

A.A.

TOT PREPARAT  Foto de grup en la presentació de la MITMO a La Marineta

Tot a punt per a la 13a edició de la 
MITMO i el 25è aniversari de Galiot

TITELLES  20 COMPANYIES DE TOT EL MÓN SERAN LES ENCARREGADES DELS 24 ESPECTACLES I LES 66 REPRESENTACIONS QUE HI HAURÀ DURANT LA MOSTRA 

CULTURA
Canta Juegos Mix a la Sala Fiveller
El Canta Juegos Mix torna a Mollet aquest dissabte a les 18 h a la Sala 
Fiveller. El famós espectacle comptarà amb pallassos, macs, malabaristes, 
jocs, cançons i concursos de la mà dels personatges més famosos de  
Disney i dels dinosaures de Jurassic Park. Les entrades es poden adquirir 
per 12 € a taquilla una hora abans de l'obra o per 8 € anticipades.

Nou videoclip d'Opoloh 
El cantautor establert a Martorelles Opoloh 
presenta aquest divendres el videoclip  
de la cançó Te cielo a xarxes. Es tracta d'un 
avançament del seu últim disc, DisUtópico, 
que apareixerà aquesta primavera.

A.A.

DRAC MANELIC Jordi Monserdà ensenya la seva nova creació a Monràs

del 3 fins al 12 d'abril es pot veure 
l'exposició del 25è aniversari de 
Galiot Teatre i el nou espectacle 
itinerant Drac Manelic de la ma-
teixa companyia. Tal com expli-
quen des de Galiot teatre "tot va 
començar un diumenge de Car-
naval a Mollet, el 15 de febrer 
del 94, en un petit local del car-
rer Portugal". Des d'aleshores ha 
realitzat més de 40 festivals, més 
de 3.000 actuacions, 5 espectacles 
itinerants i 3 grans instal·lacions.

D'altra banda, aquest dissabte 
de 10.30 a 12.30 h el Mercat Mu-
nicipal les titelles de la MITMO 
s'amagaran entre les parades per-
què els nens i nenes descobrei-

xin on són. En acabar es regalarà 
una gorra de la mostra a tots els 
infants que hagin participat en la 
cerca. Serà el mateix dia que es 
portarà a terme a les 12.30 h el 
primer espectacle de la mostra, 
L'Aigua. Galiot teatre serà la com-
panyia encarregada de l'obra en 
què els infants es traslladaran a 
un bosc; a un bosc molt especial.

Diumenge, al parc de Can Bor-
rell, la MITMO donarà la benvin-
guda a la primavera durant la 
Festa Verda a les 10 h. Els nens i 
nenes podran construir el seu Mo-
llet Mullat amb material reciclat.

A més, durant tota la setmana 
prèvia a la mostra, Galiot Teatre 
visitarà les vuit escoles bressol de 
la ciutat i l'Escola d'Educació Es-
pecial de Can Vila amb l'especta-
cle En Patufet.   a.a

20
SÓN LES COMPANYIES DE TOT 
EL MÓN QUE HI PARTICIPARAN 
Vingudes de Portugal, Colòmbia, 
l'Argentina, Suècia, Andalusia, 
País Valencià, Aragó i d'arreu de 
Catalunya els grups representaran 
24 espectacles diferents en un total 
de 66 representacions. Les obres es 
podran veure tant en espais a l'aire 
lliure com en espais tancats. Així 
mateix hi haurà tres instal·lacions 
interactives: Cal Titella, un parc 
infantil dedicat als titelles; Món 
Titella, una exposició per fer la volta 
al món amb titelles de diferents 
cultures; i Munta Titella, un petit 
taller amb peces i cargols reciclats 
per muntar titelles articulats.
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LA LLAGOSTA 
ASSISTEIX A UN 
FUNERAL DE RIURE

El Centre Cultural de la Llagosta es va omplir  de gom a gom per les dues sessions  
de la comèdia un Funeral de muerte, representada dissabte per la companyia Jump 
Teatre i organitzada per l'Ajuntament i la Carpa Cultural. Jump Teatre és una com-
panyia local que va pujar per primer cop als escenaris el 2013.

ONA CERVERA
TEATRE  L'OBRA DE LA COMPANYIA JUMP TEATRE VA ESGOTAR TOTES LES ENTRADES

MARTORELLES. La tercera edició 
del festival feminista Carrencà 
Cony, organitzat per FemRevol, se 
celebrarà dissabte a la masia de 
Can Carrencà de Martorelles. Co-
mençarà a les 19.45 h.

Martorelles viurà 
el Carrencà Cony 

MONTORNÈS. Aquest cap de set-
mana s’estrena a Llinars del Va-
llès l’obra Veniu a mi. La Passió de 
Llinars del Vallès, en la que parti-
cipen els montornesencs Ricardo 
Piris i Reyes Barragán. 

La Passió amb
dos montornesencs

MOLLET. La plaça Major de Mollet 
serà escenari de la commemoració 
dels 40 anys de la recuperació del 
Ball de Gitanes amb una festa que 
es durà a terme a partir de les 9 h 
aquest diumenge.

40 anys del Ball 
de Gitanes a Mollet

PARETS. Qui no sap qui és Santi Ro-
driguez? Aquest multifacètic ac-
tor d'origen andalús es va donar 
a conèixer arreu de l'Estat gràcies 
a la interpretació del frutero a la 
coneguda sèrie Siete Vides. Amb 
tot, i com demostrarà aquest diu-
menge al Teatre Can Rajoler de 
Parets, amb Infarto ¡No vayas a 
la luz!, Rodríguez té una dilatada 
carrera en el món teatral i sobre-
tot en l'àmbit de la comèdia. En el 
cas de diumenge, l'obra ha estat 
organitzada pel Servei de Cultura 

de Parets i té 90 minuts de dura-
da. L'espectacle començarà a les 
18.30 h i les entrades van dels 13 
als 18 euros.

L'obra, escrita i dirigida pel 
mateix Santi Rodríguez, sorgeix 
després de l'experiència viscuda 
per l'actor. En clau d'humor, l'ar-
tista narra l'infart que va sofrir fa 
més d'un any. Tal com ell mateix 
apunta, després de reflexionar 
sobre aquell ensurt, "si s'ha de 
morir d'alguna cosa que sigui 
de riure". 

Un Santi Rodríguez 
d'infart a Can Rajoler

COMÈDIA  L'ACTOR ÉS CONEGUT PEL SEU PAPER A 'SIETE VIDAS'

sANtiAgO ROdRíguEz

AMB HUMOR L'obra s'inspira en una situació traumàtica que va viure l'actor
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dissabte 6

diumenge 7

divendres 5

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

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

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

DIJOUS, 28 18˚C 4˚C 14˚C - 29 km/h SSE

DIVENDRES, 29 17˚C 5˚C 14˚C - 27 km/h SE

DISSABTE, 30 16˚C 5˚C 13˚C - 26 km/h SE

DIUMENGE, 31 17˚C 7˚C 15˚C - 27 km/h ESE

DILLUNS, 1 19˚C 9˚C 15˚C - 29 km/h SSE 

DIMARTS, 2 18˚C 8˚C 16˚C 0,4 26 km/h SSE

DIMECRES, 3 17˚C 12˚C 13˚C 3,6 23 km/h SSE

SANT FOST. El PopFost arriba a la 
seva recta final amb el plat fort 
del festival. Aquest divendres, el 
rocker Jaime Urrutia actuarà a 
l'Auditori de l'Ateneu a les 22.30 
h. El que va ser líder del grup Ga-
binete Caligari oferirà un concert 
en format trio. L'espectacle s'em-
marca dins de la seva gira acústica 
batejada com a Al Natural i té un 
preu de 12 euros. Qui també és 
conegut com El Maestro porta 40 
anys trepitjant escenaris de tot el 
món, i en aquesta ocasió oferirà la 
seva versió més íntima.

En els anteriors concerts del Pop-
Fost, que tot i la qualitat dels artis-
tes van tenir poca resposta per part 

saxofonista de Los Rebeldes, Big 
Dani Pérez, o la cantautora folk 
d'origen barceloní Bikimel. i

del públic, van actuar Rubén Pozo, 
exmembre de Pereza, i Lichi, de la 
Cabra Mecànica, en format duet, el 

jAimE uRRutiA

MÚSICA  EL ROCKER PRESENTARÀ EL SEU TREBALL "AL NATURAL" EN UN FORMAT TRIO

Final de festa del PopFost amb 
un concert de Jaime Urrutia

'EL MAESTRO' Urrutia porta més de 40 anys sobre els escenaris
MONTMELÓ. L'espectacle dels tres 
tenors reviurà per unes hores a la 
Sala Polivalent de Montmeló. Serà 
gràcies a l'Associació Musical 
Aula de Granollers, que reinter-
pretarà algunes de les peces més 
famoses de Josep Carreras, Pláci-
do Domingo i Luciano Pavarotti. 

Peces d'òpera, la sarsuela, can-
çonetes napolitanes i els èxits 
més famosos del conegut trio que 
va actuar durant més d'una dèca-
da per tot el món, i fins i tot algu-

na cançó pop convertida en òpera 
es podran escoltar a Montmeló.

L'espectacle començarà a partir 
de les 18 h i les entrades tenen un 
preu de 12 euros. Tanmateix hi 
ha descomptes de tres euros si es 
presenta el carnet de la biblioteca 
La Grua o el carnet jove i de cinc 
euros per a menors i jubilats.

Amb aquest concert es vol 
"acostar a música clàssica a un 
públic més ampli de l'habitual", 
segons apunta l'organització. i

Un homenatge als
tres tenors a Montmeló

 S'INTERPRETEN CANÇONS D'ÒPERA I FINS I TOT DE MÚSICA POP
ARxiu

ELS ORIGINALS D'esquerra a dreta: Domingo, Carreras i Pavarotti

Una reflexió amb 
veu de dona 
a la Sala Fiveller
MOLLET. Les Fugitives plantegen 
per diumenge a les 18 h a la Sala 
Fiveller una obra de teatre que vol 
fer reflexionar els espectadors. Es 
tracta de Veu de dona, una peça 
dramàtica dirigida per Maria Ten 
que compta amb l'actuació de la 
mateixa directora, Judith Corona, 
Mònica Molins i Laia Pujol. 

L'obra planteja la vida de qua-
tre dones que viuen en societat 
occidental aparentment igualità-
ria. "En endinsar-s'hi s’adonen 
que encara en ple segle XXI les 
dones són excloses de les esfe-
res de poder, agredides sexual-
ment i educades per ser esvel-
tes, mares, sensibles i infelices", 
diu la companyia. i

TEATRE

MOLLET. Aquest divendres els 
alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Mollet oferiran el seu 
tradicional concert de Sant Jordi a 
l’església Sant Vicenç. 

El concert començarà a partir 
de les 22 h i hi participaran les 
corals Infantil i Juvenil, la Jove Or-
questra de Cambra i l'Orquestra 
de Cambra Juvenil. S’oferirà un 
repertori de diferents èpoques i 
estils. Música tradicional, popu-
lar, ètnica, clàssica i jazz d’Europa, 
Amèrica, Àfrica i Oceania. i

Arriba el tradicional 
concert de Sant Jordi

MOLLET. La Tramolla organitza 
diumenge al parc de Can Mulà una 
mostra de dansa a partir de les 11 
h. Segons apunta la mateixa escola 
d'arts escèniques, l'esdeveniment 
s'emmarca en la celebració del Dia 
Mundial de la Dansa que, tot i ser el 
pròxim 29 d'abril, la Tramolla cele-
bra aquest cap de setmana per no 
coincidir amb les vacances de Set-
mana Santa. Així, es podrà gaudir 
de les actuacions de tots els grups 
de dansa de l'escola i, en acabar, 
d'un petit refrigeri. i

Can Mulà celebra
el Dia de la Dansa

Molt inestable al matí, 
amb alguns ruixats aïllats 
i febles que es repetiran 
a la tarda, vespre i nit, 
i amb més intensitat i 
durada.

Cel molt variable, amb 
més núvols al matí i més 
clarianes a la tarda, amb 
temperatures que torna-
ran a baixar.

Dia semblant molt al 
d’ahir, amb nuvolositat 
molt variable, més abun-
dant al matí. Les tempera-
tures aniran pujant.
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Per celebrar el 20è aniversari del Museu Abelló, la tarda del passat dissabte, 
20 persones relacionades amb l'equipament van explicar 20 obres de l'espai i 
el motiu pel qual els agradaven personalment. L'acte commemoratiu va acabar 
amb un concert de gospel i jazz a càrrec del Grup Vocal Zetzània.

20 guies per als 20 anys del Museu

Can Borrell acull 
la Festa Verda

La primavera es 
viu a Can Sunyer

Aquest diumenge de 10 a 14 h 
Can Borrell tornarà a ser esce-
nari de la Festa Verda. Aquest 
esdeveniment organitzat per 
l'Ajuntament de Mollet té com 
a objectiu posar en valor la sos-
tenibilitat i el medi ambient, i 
comptarà amb nombrosos ta-
llers i espais en els quals trobar 
productes ecològics.

David Sunyer presenta aquest 
divendres al Centre Cultural de 
la Llagosta la seva exposició de 
fotografia titulada En Blanco y 
Negro que explora els entorns 
urbans amb les seves persones, 
llums i ombres.

Martorelles celebrarà una nova 
edició de la Festa de la Primavera 
de Can Sunyer. Aquest dissabte a 
partir de les 10 i fins  a les 13 h 
la plaça El·líptica i el parc de Can 
Sunyer seran l'eix neuràlgic de 
nombroses activitats que inclou-
ran espectacles de música, dansa, 
jocs, animació infantil i un vermut 
musical. 

La Biblioteca municipal de la Lla-
gosta acollirà fins al 27 d'abril una 
exposició amb els punts de llibre 
participants i guanyadors del con-
curs que organitza l'equipament 
amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi.   

El Centro Cultural Andaluz cele-
brarà dissabte (19 h) a Can Gomà 
el seu 40è aniversari amb el cor 
rociero de l'entitat Amigos del Ro-
cío, la banda de tambors del Cen-
tro Cultural i amb els alumnes de 
les classes de guitarra.

AGENDA

Els Armats de 
Martorelles seran 
un grup mixt

La Llagosta en 
blanc i negre

El Centro Cultural 
Andaluz de Mollet 
celebra 40 anys

Punts de llibre i Sant 
Jordi a la Llagosta

La confraria la Santa Espina 
Armats i Vestes de Martorelles 
participarà el proper diumen-
ge a la 23a Trobada d'Armats a 
Constantí, Tarragona i ho farà 
amb una novetat: per primera 
vegada inclourà dones.

Quini Holanda presenta
'Arpegios de Libertad' 
MOLLET.  Arpegios de libertad és 
el nou llibre de l'escriptora i poe-
ta de Mollet Quini Holanda que 
aquest dissabte es presenta al 
Centre Cultural de la Marineta a 
les 17.30. Segons Holanda aquest 
llibre que incorpora il·lustracions 
realitzades per la mateixa autora, 
és "el resultat de 29 anys d'ex-
periència després d'un succés 

traumàtic".
Un llibre que vol ser un cant a la 

llibertat i una guia "per a perso-
nes que han patit experiències 
similars i d'aquesta manera no 
es sentin soles". "Per a mi l'es-
criptura és la meva teràpia", 
conclou l'escriptora que forma 
part del grup 7 plomes de la capi-
tal baixvallesana. i 

Q.H.
LITERATURA  PER A L'AUTORA DEL LLIBRE, L'ESCRIPTURA ÉS UNA FORMA DE TERÀPIA

QUINI HOLANDA

ONA CERVERA
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Si us agraden les pizzes picants a 
LA TOMATE MAGIQUE n’hi troba-
reu una bona selecció. Una de les 
més saboroses i tradicionals és la 
Mexicana, una combinació extra-
ordinària dels ingredients que 
sempre tenen més bona accepta-
ció: tomàquet, olives, vedella pica-
da, blat de moro, pebrot i formatge 
emmental. Tot el sabor de Mèxic 

concentrat en una sola pizza, i ben 
amanida, si voleu, d’un oli picant de 
primeríssima qualitat. A més, per 
acompanyar la Mexicana, res mi- 
llor que fer-ho amb un bon vi d’en-
tre l’extensa selecció que hi ha a la 
casa. Veniu a gaudir de les millors 
pizzes picants; de ben segur que 
la nostra Mexicana no us deixarà 
indiferents!

Pizza Mexicana
Tomàquet, vedella picada, blat de moro, 
olives, pebrot i formatge emmental

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

te

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

Interesados llamar al teléfono:

637 141 396

Bar Restaurante 
en Mollet del Vallès 

zona centro 

EN TRASPASO 
POR NO PODER ATENDER 
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