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DIARI DE MONTORNÈS I BAIX VALLÈS

ESPORTS

LA MITJA MARATÓ ESCALFA
MOTORS PER A LA 26a EDICIÓ,
QUE ES FARÀ EL 24 DE MARÇ 30 i 31

SERVEIS

L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS ENGEGA L'ÀREA
DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA PER TREBALLAR
CONTRA ROBATORIS I OCUPACIONS 10

COLORS DE CARNAVAL
Més de 500 persones van integrar la rua, en
què van participar 14 comparses i 10 grups 36

ona cervera

SERVEIS

El govern local defensa que
la remunicipalització de
l'aigua ha permès la millora
de les infraestructures 8

EDUCACIÓ

Escoles i instituts inicien
les jornades de portes
obertes, que s'allargaran
fins al 9 d'abril 8

CULTURA

'Mulïer', l'espectacle
sobre xanques guardonat
amb dos premis Max, a la
Polivalent de Montmeló 32

8-M, DIA DE LA DONA

Només nou dones han
ocupat una Alcaldia al Baix
Vallès des del restabliment
de la democràcia 3, 4 i Ed.
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Dona i poder, una relació desigual
La presència femenina en els llocs de comandament de molts dels àmbits de l'esfera pública és,
encara avui dia, minsa en comparació amb els homes. Alcaldesses, presidentes de clubs esportius
o alts càrrecs directius en mans de dones escassegen als vuit municipis que conformen el Baix Vallès
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LA LLAGOSTA Set alcaldes
SANTA
i cap alcaldessa
MARIA

SANT FOST

Anna Bosch (19/4/1979 - 24/5/1983)
Carme Coll (25/5/1983) - 30/6/1987)
Montserrat Tura (30/6/1987 - 21/12/2003)

dessa de Mollet entre 1987 i 2003
–i la dona que més temps ha estat
al càrrec al Baix Vallès– el fet que
en aquells moments hi haguessin
dones que estiguessin al capdavant de la política local "va obrir
molts camins tot i que potser
no érem conscients que ho estàvem fent", diu. "En certa forma vam ser exemple de com es
pot tenir un càrrec de responsabilitat i alhora ser una dona,
sense excusar-te".
La molletana recorda que aleshores s'havien de combatre moltes
desigualtats de la població i "ser
dona n'era una d'afegida". L'exalcaldessa, que més endavant també
va ocupar els càrrecs de consellera
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Pilar Carrillo
(8/2/1994 - 17/6/1995)
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Rosa Martí
(19/4/1979 - 4/9/1990)
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ALCALDES I ALCALDESSES
AL BAIX VALLÈS
DES DE LA RESTAURACIÓ
DE LA DEMOCRÀCIA

LA
LL
AG
OS
TA

BAIX VALLÈS. A l'abril de 1979 se
celebraven a Espanya les primeres eleccions municipals dels
ajuntaments democràtics. D'aleshores ençà, i ara farà 40 anys,
només nou dones dels 48 escollits a les urnes han ocupat l'Alcaldia d'algun dels municipis del
Baix Vallès.
Després dels 40 anys de dictadura franquista, durant els quals
–per descomptat– no hi va haver
cap dona al capdavant d'un Ajuntament baixvallesà, la democràcia
retornava a les dones la possibilitat de participar de la vida política municipal. Després d'aquells
primers comicis del 1979, dues
van ser les alcaldesses triades a
Baix Vallès: Anna Bosch, de Mollet, i Rosa Martí, de Parets, que
juntament amb les alcaldesses
de la Garriga i Sant Celoni –Núria
Albó i Teresa Rossell, respectivament, van formar l'anomenat pòquer d'alcaldesses del Vallès.
"La majoria de la població ho
va acceptar molt bé, eren aires
nous, tot estava per fer i teníem
molta il·lusió", recorda Martí, primera alcaldessa de Parets. "Les
dones alcaldesses érem observades amb més deteniment que
els homes, però crec que ens en
vàrem ensortir molt bé", explica.
Martí recorda aquells moments
com "molt intensos i creatius", i
rememora l'estima que rebien de
la gent del poble i "molt especialment de les dones; crec que era
a qui més els agradava tenir una
alcaldessa", opina.
Per a Montserrat Tura, alcal-
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Anna Plaza
(3/7/1999 - 19/10/1999)
M. Concepción Collado
(16/6/2007 - 7/7/2009)
Montserrat Cobo
(7/7/2009 - 11/6/2011)
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Montserrat Sanmartí
(14/5/2008 - 2019)

d'Interior i Justícia de la Generalitat, apunta que fa uns anys era
molt present el debat de les capacitats de les dones, un debat "ara,
formalment desaparegut".

Un conflicte latent
El conflicte de gènere, encara present a dia d'avui, en aquells moments es feia molt més evident i
era intrínsec a la societat. "Aleshores l'accepció d'alcaldessa al
diccionari era únicament dona
de l'alcalde. Recordo que quan
suspenia el ple per alletar la
meva filla el cap de l'oposició
m'ho retreia. Ara això sortiria
als diaris i potser el faria dimitir", assevera Tura, qui considera

que "s'ha avançat i hi ha més
consciència però encara estem
lluny del que voldríem".
Tot i aquells models exemplificants de les primeres alcaldesses,
la masculinització de la política
baixvallesana, sobretot al capdavant de la institució local és evident. De fet, actualment, dels vuit
municipis baixvallesans només hi
ha un que està comandat per una
dona. Montserrat Sanmartí és des
del 2008 alcaldessa de Sant Fost.
"En alguns àmbits més masculins sí que he notat durant la
meva trajectòria una mena de
menysteniment per ser dona
però en general el tracte ha estat exquisit, sobretot per part

dels meus companys alcaldes",
exposa Sanmartí. La santfostenca
considera que la visió femenina
atorga un fet diferencial a la política. "Les dones estem perfectament preparades i som competents en totes les àrees però
aportem una sensibilitat diferent, que crec que fa la política
més social i propera", assevera.
Malgrat la llei de paritat, que entrava en vigor l'any 2007 per afavorir la presència femenina en les institucions i els alts càrrecs, la cara de
la política continua sent masculina.
Un exemple d'això és que, malgrat
que el nombre de regidores ha incrementat –ja que la llei limita a un
40% la presència de candidats d'un
mateix sexe en una llista electoral–
de cara a les eleccions municipals
del proper 26-M les caps de llista
femenines al Baix Vallès són encara
en franca minoria. i laura ortiz

70%

ÉS EL PERCENTATGE DE DONES
QUE OCUPEN CÀRRECS DE

direcció a l’Ajuntament de Mollet.
Aprofitant aquest 8 de març,
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, s'ha reunit amb les directives
que treballen al Consistori i els
ha transmés la necessitat de "fer
efectives polítiques i mesures que
no discriminin les dones a l’hora
d’optar a càrrecs directius i que
serveixin per lluitar contra la bretxa
salarial entre dones i homes".
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"Tenir cura dels altres
ha estat una feina poc
valorada socialment"

FSM

Només un
12% dels clubs
estan presidits
per dones

Mireia Vicente
Tinc 46 anys, sóc infermera des de l’any 1995, vaig començar a
treballar a la unitat coronària de la Vall d’Hebron i des del 1998 a
l’Hospital de Mollet com a infermera. El 2009 vaig assumir la
responsabilitat d’infermera gestora d’hospitalització, i des del 2011
el càrrec de directora infermera de la Fundació Sanitària Mollet.
–T’has trobat amb algun problema per ser dona i exercir la teva
tasca de cap?
–A la Fundació Sanitària de Mollet
no, però qualsevol lloc de responsabilitat implica una dedicació
d’hores molt gran que de vegades
–per no dir sempre– fa difícil conciliar vida familiar i laboral, tot i que
en el meu càrrec he tingut flexibilitat horària i facilitats per poder
combinar-ho. Al final, a la vida has
de prendre decisions i escollir prioritats, però sí que hi ha sacrificis i si
ho he pogut fer ha estat perquè he
tingut un molt bon suport familiar.
–Hi ha discriminació en el món
de la salut pel fet de ser dona?
–La feminització de les professions
de salut ha fet que cada vegada la
representació de les dones en càrrecs de responsabilitat augmenti.
Però la realitat és que en els llocs
d’alta direcció hi ha més homes.
–En el sou, per exemple?
–La discriminació en el sou no hi
és perquè les condicions laborals
estan regulades per convenis. Un
infermer cobra el mateix que una
infermera, un metge que una metgessa. Una altra qüestió són les

oportunitats per accedir a càrrecs
de responsabilitat i la seva remuneració. El món de la salut també
està assentat en un model patriarcal i encara ens queden molts anys
per avançar.
–I en el tracte dels pacients?
–Sovint passa que quan un infermer home atén una persona se
l’identifica amb la figura del metge, i quantes vegades al revés en el
cas d’una metgessa que la identifiquen amb el rol de la infermera.
I ja no dic quan és una infermera
molt jove, que li poden arribar a
dir nena. Les dones tenim un paper molt important de fer-nos respectar, d’estar orgulloses del que
som i del que aportem i fer molta
pedagogia de la igualtat també
amb les persones que atenem.
–Quina creus que és la millor
manera d’evitar la discriminació en el món de la salut?
–Tot el món de la salut i la societat en general hem de fer un pas i
deixar d’estar centrats en un model de societat androcentrista que
posa l’home en el centre, alhora
que oculta les dones i el seu paper
al llarg de la història. Tenir molt

MONTORNÈS DEL VALLÈS. Mon-

Les activitats no s’aturen i dissabte, a Can Saurina, es projectarà
el documental Dones de Montornès, experiències compartides, on
dones de diverses generacions
de la vila expliquen les seves experiències personals envers la
situació de la dona en la societat,
remarcant quines coses han evolucionat i quines no avancen. Per
tancar el cap de setmana, es projectarà en una sessió de cinefòrum
la pel·lícula Thelma i Louise.
El dimarts a la biblioteca de
Montornès, la periodista Gemma
Ruiz, parlarà del seu llibre Argelagues. Els actes seguiran el cap
de setmana següent amb música i teatre. Dissabte 16 de març,
tindrà lloc a Can Xerracan un
concert a càrrec de la cantautora

presents quines són les desigualtats sanitàries que són evitables i
que tots i totes hem de tenir molt
presents, sobretot quan es planifiquen polítiques de salut, polítiques
que reconeguin que les dones i els
homes, a causa de les seves diferències biològiques i dels seus rols
de gènere, tenen necessitats, obstacles i oportunitats diferents.
–Des que vas començar a treballar, creus que ha canviat alguna
cosa en aquest tema?
–No hem avançat gaire, cal més
protagonisme/visibilitat de les
dones, sobretot, en els llocs on es
prenen les decisions, i que les dones també siguem conscients i valentes per afrontar aquests reptes.
–Què n'opines de la discriminació positiva?
–Millor parlaria d’accions positives, com un mecanisme que podem utilitzar per garantir una major participació ciutadana. És una
estratègia destinada a establir la
igualtat d’oportunitats per mitjà
d’unes mesures correctores de les
possibles discriminacions per raons de sexe o altres determinants
socials. Penso que aquest meca-

nisme, a part d’ajudar a reduir desigualtats, pot ajudar a promoure
l’accés dels homes a professions
tradicionalment considerades femenines, com la professió d'infermera. Tot i això, no és la solució a
llarg termini, ja que el que hauríem
d’estar pensant és en el rerefons
de per què es donen aquestes desigualtats.
–Creus que hi ha feines que estan històricament associades a
les dones?
–No hi ha professions d’homes ni
professions de dones! Però la realitat és que les professions relacionades amb tenir cura han estat
i continuen estan feminitzades i
molt estereotipades, durant anys
han estat feines poc valorades socialment, mal remunerades i sempre amb un caràcter de submissió
a l’altre, sempre des de la invisibilitat i el poc reconeixement. Quan
de fet, tenir cura hauria de ser
responsabilitat de tots, homes i
dones. Cal posicionar el tenir cura
com un bé a protegir, perquè qualsevol de nosaltres, en algun moment de la nostra vida, necessitarem ser cuidats. a.alexandre

Concentració feminista a Montornès
tornès viurà un mes de març ple
d’actes per commemorar el Dia
Internacional de les Dones, el 8 de
març. La concentració i vaga feminista d’aquest divendres són els
actes més destacats que s’allargaran fins al 25 de març.
La Taula per la Igualtat de Montornès, organització formada per
diferents entitats i persones de la
vila, organitza els actes de commemoració del Dia Internacional
de les Dones. Els actes es van engegar dimarts i continuen aquest
divendres amb l'acte central: una
concentració i marxa feminista a
favor de la justícia, la igualtat, la
paritat i la llibertat, que començarà a les 18 hores a la plaça de la
República.

ESPORT AL BAIX VALLÈS

Aj. Montornès

CARTELL DEL 8-M Montornès tindrà actes fins al pròxim 25 de març
Mabel Flores, i diumenge, l’Espai
cultural Montbarri oferirà l’obra
La Noia de la làmpada, de Marta
Aran. El 23 de març es representarà a Montbarri l’obra Mare, pilar

de la família, de Forn de teatre
Pa’tothom. Els actes conclouran el
dilluns 25 de març amb una concentració de rebuig a les violències masclistes.

Els últims anys s’ha viscut un increment significatiu de la rellevància de les dones en el món de l’esport. Els mitjans de comunicació
poc a poc s’han animat –obligats
per la demanda de la societat- a
donar-los-hi més espai, aquests
han arrossegat patrocinadors, i
els estadis i pavellons cada vegada
han deixat a la vista menys seients
buits. Però, malgrat els nombrosos passos fets, encara queda molt
camí per recórrer fins a aconseguir la paritat.
Un exemple d’aquest fet és que
només 9 dels 75 clubs del Baix
Vallès analitzats per aquest diari
estan presidits per dones. És a dir,
tan sols un 12%. I Mollet, Martorelles i Santa Maria de Martorelles no
en tenen cap com a màxim responsable. Especialment significatiu és
el cas molletà, sense presència femenina al capdavant dels 15 clubs
esportius que hi ha. Tampoc no en
surt ben parat Montornès. Dels
14 clubs existents només un està
presidit per una dona, Lola Garcia.
És el recent fundat Club Patí.
En canvi, la Llagosta destaca en
sentit positiu. Dels 12 clubs que
hi ha, 3 –un 25%- estan liderats
per una ment femenina. Són María
José García Caballero al Club Bàsquet, Mari Carmen Ortiz al Joventut Handbol i Araceli Bujalance al
Club Futbol. “Sóc la presidenta
des de l’estiu passat. Des d’aleshores, ningú m’ha tractat amb
menys respecte pel fet de ser
dona i tenir aquest càrrec. Però
tots els presidents i coordinadors que m’he trobat en el món
del futbol són homes”, explica la
llagostenca. A la seva junta directiva hi ha quatre persones, tres de
les quals són dones.
La resta de registres són els de
Parets, 2 de 10, amb Matilde Gamero al capdavant del Club Patinatge i Dolors Palomo com a presidenta del Futbol Sala; l’1 de 10 de
Sant Fost de Campsentelles, amb
Dolores Garcia al Club Patinatge; i
el 2 de 8 de Montmeló, amb Margarita Felipo al Club de Bàsquet i
Esther R. Mallafré a l’Associació
de Rítmica. Segons les dades de
l’Institut Català de la Dona –amb
una mostra de 477 clubs i associacions–, el 2015 un 88% d’entitats
de caràcter esportiu catalanes estaven presidides per homes. És el
mateix percentatge que hi ha al
Baix Vallès a començaments del
2019. s.e.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

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

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

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

6

dV, 8 març 2019

SOCIETAT

Cita prèvia obligatòria en la Gestió Tributària

Nou logo de Salut Mental

Divendres passat va entrar en funcionament el nou servei de cita prèvia
obligatòria a tota la xarxa d'oficines de l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona (ORGT). Els únics tràmits per als quals
no es requerirà cita prèvia són el registre a l'ORGT, domiciliacions,
documents per pagar, justificants de pagament i embargaments.

La Taula Vallesana de Salut Mental i
Addiccions ha donat a conèixer el seu nou
logotip, de la dissenyadora Glòria Fernàndez
(molletana, però resident a Martorelles).
S'ha escollit mitjançant un concurs.

CIUTADANIA L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS TREBALLA PER ENGEGAR LA NOVA ÀREA DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

Nova àrea contra
els robatoris i
les ocupacions

s.c.

MONTMELÓ. Dimecres 27 de febrer

Es parlarà amb els veïns i les entitats per
detallar "les preocupacions de la ciutadania"
MONTORNÈS. L'alcalde de Montornès, José A. Montero, va presentar
dilluns al migdia la nova àrea de
Seguretat i convivència que arrencarà pròximament al consistori.
La intenció és que "les actuacions vinculades a la millora de la
convivència, a la intervenció comunitària i al suport en la resolució de conflictes vagi a més",
va dir l'alcalde.
Montero també va explicar que
"volem fer una diagnosi sobre
la convivència a Montornès i
conèixer els factors que l'alteren, tant la distorsió com els
factors positius que contribueixen a la convivència". Per fer-ho,

JOSÉ A. MONTERO L'alcalde va presentar l'àrea dilluns a la sala de plens
es parlarà amb els veïns i les entitats per detallar quines són les
preocupacions que té la ciutadania, algunes de les quals són "els
robatoris i les ocupacions".
Aquesta nova àrea complementarà el departament de la policia
local amb nous perfils professionals d'intervenció comunitària.
"L'atenció –com fins ara– es farà
des d'un punt de vista policial,
però aquests nous professionals d'intervenció comunitària
han de donar suport a les víctimes de robatoris o de situacions d'ocupació", va apuntar
l'alcalde.
Per fer-ho, va destacar que im-

Crispació a
Montmeló per
unes baralles
entre ocupes

mediatament s'incorporarà la
persona que coordinarà Seguretat
i convivència, la cap d'àrea, i que
amb la diagnosi realitzada es decidirà quants professionals s'hauran de contractar. Per altra banda,
"continuem amb el procés de
millora de funcionament de
la policia local i pròximament
estarà en marxa la convocatòria de cinc places (3 agents i 2
caporals), per complementar
les necessitats de l'equip, renovar algunes de les places en
què hi havia hagut jubilacions
i completar els dispositius", va
afegir.

Dos tipus d'ocupacions

L'alcalde també va afirmar que
a Montornès "trobem dos perfils d'ocupants". Per una banda,
"persones que tenen dificultats
d'accés a l'habitatge i que s'han
vist en un procés de pèrdua del
seu habitatge. Aquests sovint
no tenen un impacte negatiu en

la comunitat, sinó al contrari,
normalment els propis veïns i
veïnes de l'entorn manifesten
el seu suport i acompanyament
a aquestes famílies". L'altre tipus d'ocupació "distorsiona la
comunitat. Ens hem trobat amb
pisos amb activitats que molesten al veïnat i hem detectat
també una certa activitat delinqüencial en l'accés a aquests
habitatges".
De fet, va assegurar que els conflictes amb els ocupants a la comunitat de la Sagrera, així com en
alguna altra, "ens van motivar a
què aprovéssim una estratègia
per poder fer inspeccions de seguretat que ens han de permetre
intentar intervenir en casos concrets d'ocupacions indegudes".
En tot cas, "si momentàniament no podem fer fora a aquelles famílies, com a mínim hem
de reduir al màxim l'afectació
negativa a la convivència", va
cloure Montero. s.carrillo

es van produir una sèrie d'incidents
a Montmeló que van tenir continuïtat els dos dies següents, segons
ha informat l'Ajuntament. Es tracta
d'unes baralles al carrer entre membres de dues famílies que viuen en
dos habitatges ocupats al centre. La
Policia Local i els Mossos d'Esquadra van actuar conjuntament en els
incidents. Des de la policia catalana
han informat que "treballem coordinadament amb la Policia Local
i alcaldia" i que "farem reunions
periòdiques amb els veïns i una
atenció personalitzada per mediar en el conflicte".
En aquest sentit, els tres grups
polítics del consistori van fer un
comunicat conjunt en el qual deien:
"Volem transmetre a la nostra
ciutadania que resti tranquil·la
i que en cap cas està en perill ni
qüestionada la pacífica convivència a Montmeló, així com la
seguretat de tots i cadascun dels
veïns i veïnes del municipi". En
la mateixa línia, l'alcalde, Pere Rodríguez, assegura que "l'objectiu
és tranquil·litzar la població" i
afirma que "qui ha d'actuar, els
jutjats i els cossos de seguretat,
ho estan fent". En el cas del jutjat,
fent referència a què "ja s'ha ordenat la desocupació de les dues
cases: per a una de les cases ja
hi ha data fixada i per a l'altra
esperem que sigui al més aviat
possible". S.Carrillo
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SERVEIS EL GOVERN LOCAL DEFENSA QUE LA GESTIÓ MUNICIPAL DE LA XARXA HA PERMÈS LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES

MEDI AMBIENT

Balanç positiu a Montornès de
la remunicipalització de l'aigua

Martorelles amplia
la neteja viària a
24 hores i adquireix
noves màquines

f.f.

MONTORNÈS. La sala d’actes de

Can Saurina acollia dilluns una
jornada de valoració del servei
públic de l’aigua, emmarcat dins
la campanya Som Aigua que va
començar el passat 25 de febrer.
Aquest servei és públic des del
2014 quan l’Ajuntament va poder
remunicipalitzar-lo i des de llavors està gestionat conjuntament
amb el Consorci de Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).
La jornada va servir per conèixer
com ha estat la gestió de l’aigua durant aquest temps, una presentació
de l’estat de les infraestructures i
les millores realitzades i previstes
pels propers anys. El primer tinent
d’alcalde Jordi Delgado, ha valorat
positivament aquests 4 anys de
gestió pública, afirmant que “hem
recuperat la governança de l’aigua, ara tenim informació mil·limètrica del que passa amb l’ai-

XERRADA Fredy Puig, Jordi Delgado i Albert Estart
gua i a partir d’aquí podem fer
propostes de millora”.
Delgado també va dir que “la
remunicipalització del servei
ha servit com una a empenta”
i remarca “que ens han cridat

d’arreu de la comarca i altres
zones per explicar com s’ha
fet, però que avui tocava explicar-ho a la ciutadania”.
A l’acte també hi van assistir
Albert Estart, gerent de l’empresa

pública Giacsa –l’ens de gestió
directa del CONGIAC que agrupa
altres ajuntaments catalans i empreses locals i que té per objectiu
l’abastiment públic de l’aigua–, i
Fredy Puig delegat del servei que
ha explicat les millores que s’han
fet i les que estan per venir i ha
afirmat que aquestes, “han estat
i són per millorar en qualitat i
seguretat el servei d’aprovisionament d’aigua”.
Puig ha assenyalat diversos casos de millora en infraestructures
com és el cas de les reformes en
els dipòsits de subministraments
de Can Bosquerons i de Can Xec,
cosa que ha permès connectar
i subministrar millor l’abombament d’aigua en zones com Montornès Nord.
Alhora la reforma en diverses infraestructures obsoletes ha permès
millorar la pressió de l’aigua en algunes zones del municipi. Un nou
pla de millora també contempla la
recuperació de dos pous antics de
Montornès que puguin actuar en
cas que hi hagi escassetat d’aigua o
es necessiti complementar l’aigua
que es compra. ferran figueras

EDUCACIÓ L'ESCOLA SANT SADURNÍ OBRIRÀ EL CICLE AQUEST DISSABTE A PARTIR DE LES 11 DEL MATÍ

Tornen les jornades de
portes obertes a les escoles
i instituts de Montornès
MONTORNÈS.

Els centres d’ensenyament de la vila organitzen
les jornades de portes obertes a
partir d’aquest dissabte i fins al 9
d’abril. D’aquesta manera es donen a conèixer les instal·lacions
i els seus entorns educatius i es
dóna el tret de sortida al procés
de preinscripció i matriculació
pel curs 2019-2020.

L’Escola Sant Sadurní serà la
primera a començar, aquest dissabte (11 h). La seguirà l’Escola
Can Parera el pròxim dissabte 16
(11 h). El dissabte 23 (10 h) serà
el torn de l’Escola Palau d’Ametlla. L’Escola Marinada, on cal concertar visita, ho farà el dilluns 25
de març de nou a onze del matí o
de dos quarts de dotze a una del

migdia i el dimarts 26 de març de
tres a cinc de la tarda.
Pel que fa a l’institut Vinyes Velles té programada la jornada pel
també 26 de març a les sis de la tarda. L’Escola Mogent, també repartit
en dos dies, ho farà el dimecres 27
(de 9.15 h a 10.45 h) i l'endemà (de
15 h a 16.30 h). Les portes obertes de l’Institut Marta Mata seran
també el dimecres 27 de març (de
16.30 h a 18 h). Un cop acabin, tindrà lloc una xerrada informativa.
Per la seva banda, la Llar d’infants Pas a Pas ho farà el dissabte
30 de març de 10 h a 13 h. I per
últim, la Llar d’infants Pública

el Lledoner tancarà les jornades
de portes obertes de Montornès
el dissabte 6 d’abril de 10.30 h a
12.15 h i el dimarts 9 d’abril de
17.30 h a 19.15 h.

Calendari preinscripcions

D’altra banda, la previsió de calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs
2019-2020 serà del 29 de març al 9
d’abril per l’Educació infantil de segon cicle, educació primària i ESO.
Del 14 al 21 de maig pels Batxillerats i cicles de grau formatius de
grau mitjà i del 29 de maig al 5 de
junt pels cicles de grau superior.

MARTORELLES. El ple extraordina-

ri de dilluns va aprovar l'adjudicació del nou contracte del servei de
neteja viària a l'empresa Serveis
Reunits SA (SERSA), "un dels
contractes grossos i d'envergadura", segons va apuntar l'alcalde, Marc Candela.
Es tracta d'un contracte per cinc
anys per un import de més d'1,1
milions d'euros que es posarà en
marxa a partir del mes d'abril. Entre les novetats, destaca un "servei
de 24 hores en cas de necessitat

S'incorpora un servei de
neteja 24 hores per a
casos de necessitat
o d'emergència
o d'emergència" i la incorporació
"d'una màquina d'hidropressió d'aigua calenta per netejar
les voreres i la zona del mercat
cada dissabte i d'un altre vehicle
d'hidropressió de 9.000 litres
d'aigua", va explicar el regidor de
Medi Ambient, Juan Francisco García Caba, qui va afegir que també
es faran dos o tres serveis anuals
de neteja a fons amb aigua dels
carrers. Pel que fa als treballadors,
continuaran els tres de l'empresa
anterior, que se subroguen a SERSA. L'empresa que s'encarregarà
de la neteja viària de Martorelles a partir d'aquest 2019 és una
companyia del Baix Llobregat que
també ofereix els seus serveis a la
Llagosta i Sant Fost.
L'adjudicació es va aprovar amb
els vots a favor del govern (ERC,
PSC, MAPM i ICV-EUIA) i l'abstenció de l'oposició (UxM i PDeCat). i
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EQUIPAMENT S'ESPERA QUE L'ESPAI OBRI LES PORTES AL SETEMBRE I EL PRESSUPOST DE LA CONSTRUCCIÓ ÉS DE 798.000 €

Els joves triaran a les xarxes
el nom del nou centre juvenil
f.f.

El nou centre juvenil va ser aprovat en el ple del passat 30 de gener i
l’aprovació del contracte de redacció de projecte i execució d’obres,
l’octubre del 2018. Mother Ship
2015 SL i Exnova Rehabilitació i
Restauració SL, són les empreses
integrades en UTE que desenvolupen els treballs de construcció
de l’equipament i que preveuen
instal·lar-lo en els propers mesos.
El pressupost de la construcció de
l’edifici és de 797.998,99 €.

Alta eficiència energètica
CENTRE JUVENIL Solar on s'ubicarà, al carrer Molí amb l'avinguda Icària
MONTORNÈS. Els joves de Montor-

nès seran els encarregats de triar el
nom del nou centre juvenil que se
situarà al Carrer Molí amb l'avinguda Icària, el barri de la Bòbila.
Les propostes es poden enviar a

través de les xarxes socials del departament de Joventut –Facebook,
Twitter, Instagram i Whatsapp–
fins al 18 de març. Un cop avaluades es farà una votació a Instagram
entre el 25 i el 29 d'aquest mes.

L’edifici del nou centre juvenil serà
d’alta eficiència energètica, conegut
com Passive House, una forma de
construcció on es tenen en compte
diversos factors per al baix consum
energètic. Per exemple el tipus de
material emprat en la construcció
de l’edifici com parets, finestres i
portes, o l’ús de sistemes de control

de recuperació de calor i de pèrdua
de ventilació, oferint una temperatura ambient confortable tot l’any.
L’edifici de 497,62 metres quadrats tindrà dues plantes i un espai
exterior. La planta baixa comptarà
amb un Punt jove on s’oferiran assessories especialitzades en salut,
estudis o temes laborals. A més,
les entitats juvenils podran gaudir
d’una sala per fer-hi reunions i hi
haurà també un bar amb un escenari. En la planta superior se situarà un espai de trobada per a joves
adolescents amb un projecte educatiu i d’acompanyament per part
de professionals especialitzats. A
la mateixa planta s’ubicarà també
una aula d’estudi i de tallers.

Implicació del jovent

A part de la tria del nom de l’espai,
el jovent de Montornès hi està implicat des de bon principi a través
d’uns pressupostos participatius
on es va triar la programació de
les activitats que s’hi duran a terme. Es comptarà també amb una
coordinadora que gestioni l’espai
juntament amb el departament de
Joventut. ferran figueras

TECNOLOGIA NOVA CONNEXIÓ A DOCTOR TRUETA, EL SOT D'EN BARRIQUES I EL COMPLEX ESPORTIU

EDUCACIÓ

Parets millorarà el wifi
gratuït a l'espai públic

El CEM convoca el
20è premi juvenil
Vicenç Plantada

PARETS. L'Ajuntament de Parets ha
apostat per ampliar la xarxa de wifi
gratuït a l'espai públic del municipi. Fins ara hi havia wifi municipal
al Casal Jove Cal Jardiner, el parc de
La Linera i la plaça Espanya. L'objectiu, ara, és instal·lar aquest servei a la plaça Doctor Trueta, el parc
del Sot d'en Barriques, el Complex
Esportiu i algun altre equipament
si arriba el pressupost, segons ha
informat la regidora de Noves Tec-

nologies, Laura Lozano.
Tot plegat serà possible gràcies
a una subvenció de 15.000 euros
que la Unió Europea ha atorgat a
l'Ajuntament de Parets per instal·
lar punts de connexió wifi d’accés
gratuït, que permetran millorar la
xarxa sense fils a l'espai públic.
L'Ajuntament de Parets rebrà
aquesta aportació –també ho farà
el consistori molletà– després
d'haver estat seleccionat en la pri-

mera convocatòria de la iniciativa
europea WiFi4EU, a la qual s’hi
han destinat 42 milions d’euros
per subvencionar 2.800 ajuntaments –224 de l'Estat i 44 de Catalunya, la comunitat autònoma
amb més ajuts–.
“La Unió Europea estableix un
termini inicial per a la recepció
de les peticions. Els ajuntaments
han d’enviar la documentació
necessària i les subvencions es
reparteixen per ordre d’arribada. Els catalans i andalusos han
sigut els més ràpids i avispats",
explica Javier Gómez, director de
Cambium Networks.

MOLLET. El Centre d’Estudis Molle-

tans (CEM) ha obert el termini per
al 20è premi juvenil Vicenç Plantada, adreçat als alumnes de segon
de batxillerat que hagin dedicat el
treball de recerca a temes relacionats amb Mollet i el Baix Vallès. El
termini per presentar els treballs
finalitza el 20 de maig i el premiat
rebrà 350 euros. A més, l'article podria publicar-se a la revista Notes.

CONSULTORI

Deduir en renda
les despeses de
desplaçament
per a complir el
règim de visites
Cada dia és més freqüent trobar exparelles en les quals cada membre
fixa la seva residència en una localitat, província, i fins i tot un país diferent. D’aquesta manera, les despeses de desplaçament que comporten
les visites del progenitor no custodi
poden ser sovint superiors a la pensió d’aliments.
És per això que ens preguntem si
es poden deduir a la declaració de
la Renda, com a anualitat satisfeta
a favor dels seus fills, aquest import
de despeses de quilometratge que
suporta el progenitor en recollir i retornar als menors.
Així, aquesta qüestió ha estat plantejada a l’Agència Tributària en la
Consulta Vinculant V3067-14, de 7
de novembre de 2014, que recull el
cas d’un pare de Benidorm (Alacant)
divorciat l’any 2006, que té a la seva
exdona i filla residint en Pinto (Madrid), i que com a conseqüència dels
continus desplaçaments suporta una
sèrie de despeses.
L’Agència Tributària, no obstant això,
resol assenyalant que les despeses de desplaçament ocasionats en
atenció al règim de visites no poden
considerar-se com a pensions per
aliments a favor dels fills, i, en conseqüència, no poden ser deduïdes en
la declaració de la Renda.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

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

dV, 8 Març 2019

11

12

dV, 8 març 2019

INFRAESTRUCTURES

NOMENCLÀTOR L'AJUNTAMENT HOMENATJA L'INDUSTRIAL LOCAL

Adjudicada
l'obra de la futura
estació de l'R8 a
Santa Perpètua

Martorelles batejarà un parc
amb el nom d'Ismael Manaut

BAIX VALLÈS. Santa Perpètua tindrà

en uns 9 mesos una nova estació
de tren que comptarà amb els serveis de la línia R8 de rodalies. La
UTE Contratas Vilor SL - Petrucco SA serà l'encarregada de dur a
terme les actuacions per un import d'1.768.135 euros. Les obres
preveuen la construcció d'un nou
edifici que disposarà d'un vestíbul
amb un punt d'atenció al viatger,
màquines d'autovenda i control
d'accessos. A més es construirà
un pas inferior de connexió entre
andanes, marquesines i ascensors,
entre altres elements.
Aquesta remodelació s'emmarca, segons apunta Renfe, en un "pla
que s'està duent a terme a la rodalia de Barcelona" i que comporta una inversió d'uns "100 milions
d'euros en actuacions centrades
en la millora de l'accessibilitat,
així com altres tasques de modernització de 39 estacions de la
rodalia de Barcelona". i

MARTORELLES. El ple extraordinari
de Martorelles celebrat dilluns va
aprovar per unanimitat els nous
noms de carrers i espais públics
proposats per la comissió de nomenclàtor. Un dels més destacats
és el d'Ismael Manaut. El solar
del carrer Aragó –amb els carrers
Lleida i Girona– portarà el nom de
l'industrial martorellenc: parc d'Ismael Manaut. "Els terrenys eren
seus i els va cedir gratuïtament a
l'Ajuntament", va recordar l'alcalde, Marc Candela. Ismael Manaut
Cuní, fundador de l'emblemàtica
empresa Manaut del polígon de
Martorelles i impulsor del celler
Parxet a Santa Maria, va morir l'11
d'abril del 2017 als 81 anys.

Cal Safareig i camí de Sa Riera

Entre els noms que també es van
aprovar hi ha Cal Safareig i el camí
de Sa Riera. El centre cívic de Can
Sunyer –en procés de construcció–
portarà el nom de Centre Cívic Cal
Safareig. "Antigament hi havia
un safareig en aquell espai, i els
safareigs són espais de comunió,

sobretot de cara a les dones. I
enteníem que aquest nom recollia molt l'espai que volíem generar", va apuntar Candela.
D'altra banda, el camí d'accés al
nou cementiri portarà el nom de
camí de Sa Riera. S'ha apostat per
aquest nom després de parlar amb
l'arxiu i diverses persones del municipi per saber el topònim antic
d'aquell espai. D'aquesta manera,
"recuperem la història local i els
topònims locals que molt sovint
es van perdent amb el temps",
segons va dir l'alcalde.
Per últim, també es van aprovar
oficialment els noms dels diferents
espais i equipaments de l'entorn
de Carrencà. Noms que fins ara ja
s'usaven però que no eren oficials,
així com diverses novetats en relació amb el nou centre polivalent,
que s'anomenarà Centre Polivalent
La Vinya. La plaça del davant de La
Vinya es dirà plaça de l'Envelat –en
record a l'Envelat que ha presidit
l'espai durant dècades– i el nom
del bar de La Vinya portarà el nom
de Bar del Centre. s.carrillo

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

SANITAT 29 PROFESSIONALS VAN PARTICIPAR EN L'ACTE
ics

Comiat als jubilats dels ambulatoris
Els professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS) del Vallès Oriental
jubilats durant el 2018 es van acomiadar divendres passat en un homenatge
celebrat a Can Ribas, a les Franqueses. En total, es van acomiadar de l’ICS
29 professionals del Vallès Oriental entre assistencials i no assistencials;
concretament: 10 de Granollers, 3 de Mollet, la Llagosta, Montmeló i
Palau-solità i Plegamans, i 1 de Parets, Vilanova, Sant Celoni, Cardedeu,
Santa Perpètua de Mogoda, Llinars del Vallès i de l'àrea de la Vall del Tenes.

Detenen un lladre
Un robatori i un
que havia robat
intent fallit al barri dins d'un vehicle
MOLLET. La Policia Municipal de
de Can Borrell
SUCCESSOS

MOLLET. Segons informen els
Mossos d'Esquadra, la matinada
de diumenge a dilluns (3 h), un
establiment de venda de menjar
de l'avinguda Caldes va patir un
robatori. L'endemà (6.30 h) es va
produir una temptativa de robatori en un bar del carrer Agricultura.
Tots dos al barri de Can Borrell.

Mollet va detenir el presumpte autor d'un robatori a l'interior d'un
vehicle. La detenció es va efectuar
gràcies a l'alerta d'un testimoni que
va veure com una persona trencava el vidre d'un vehicle i s'enduia
diferents objectes, entre els barris
de Santa Rosa i Can Borrell. Un cop
identificat, la policia molletana va
procedir a la seva detenció.
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MUNICIPALS 26-M DIVENDRES ES VA DESVETLLAR EL CAP DE LLISTA D'AQUESTA CONFLUÈNCIA SANTFOSTENCA INDEPENDENTISTA

Carles Miquel encapçalarà la
unió d'ERC i PDeCat a Sant Fost
a.a.

SANT FOST. Després d'unes intenses
negociacions en les quals tant el
PDeCat com ERC han reconegut en
l'altre "molta generositat", ambdues forces polítiques de Sant Fost
van presentar el passat divendres
la seva candidatura d'unitat en un
acte que va acollir a quasi un centenar i mig de persones.
A més de la proposta conjunta
dels dos partits pel municipi, l'esdeveniment també va servir per revelar qui serà el candidat d'aquest
nou grup de cara al 26 de maig.
Carles Miquel, actual regidor d'ERC
per Sant Fost, encapçalarà una candidatura els noms de la qual encara
estan per determinar, però que en
paraules de Quim Pérez, regidor
del PDeCAT, "comptarà amb persones de les dues formacions i
d'independents".
"Les directives comarcals han
arribat a un acord que satisfà

A CAN COROMINES Carles Miquel, d'ERC Sant Fost, durant la presentació
tant ERC com el PDeCAT", va explicar Carles Miquel. "Buscarem
la força de les dues marques",
va asseverar el candidat, per afegir
que encara no està decidit com es
dirà el projecta electoral.
Ara, les dues forces independen-

tistes estan treballant en comissions per acabar de vestir la candidatura. "S'està acostant molta gent
i estem descobrint moltes persones amb un potencial enorme",
va dir Carles Miquel. "La idea és
muntar una llista molt extensa,

EN L'ACTE DE PRESENTACIÓ HI VAN PARTICIPAR MIREIA DIONISIO I JONATAN MARTÍNEZ

El PSC de Mollet ratifica
Monràs com a cap de llista
MOLLET. Dijous de la setmana pas-

sada, l'agrupació del PSC Mollet va
celebrar una assemblea on es va
ratificar per unanimitat que l'actual alcalde Josep Monràs encapçalés
la llista socialista per a les properes
eleccions municipals a Mollet.
L'assemblea, que va omplir la
seu del PSC de Mollet "de gom a
gom", va comptar amb el primer
secretari de la comarca, en Jonatan
Martínez, que va assenyalar que

"sabem que Mollet és exemple
de moltes coses, que té un alcalde apassionat i ple de d'idees".
"Josep és un alcalde que genera
confiança. És una bona persona,
que es desviu per solucionar els
problemes de la gent", va afegir.
La primera secretària del PSC
Mollet, Mireia Dionisio, va destacar
que "Josep Monràs ha estat l'alcalde que ha liderat la modernització de Mollet", durant els anys

de crisis. Tal com va fer Martínez,
també va dir que "els i les socialistes tenim el millor candidat,
tindrem el millor equip i representem el millor projecte per
Mollet. Som els que no ens canviem de nom, els que mai amaguem què som, i els que mai ens
canviem de camisa".
El PSC molletà assenyala que
"un emocionat Josep Monràs va
donar les gràcies pel suport unànime" i va afirmar que "encarem
aquestes eleccions amb optimisme, passió i plens d'il·lusions,
tornarem a presentar un gran
programa de futur per Mollet".

perquè hi ha molta gent que té
ganes d'un canvi a Sant Fost", va
cloure el candidat que confia a governar a partir del maig.
En aquesta línia, durant la presentació Marc Candela, alcalde
d'ERC a Martorelles, va explicar a
tall d'exemple a seguir per a Sant
Fost on hi governa Independents
Units per Sant Fost, la seva experiència al consistori, després de
desbancar a una formació municipalista el 2015 . "Nosaltres vam
canviar les maneres de fer de
l'Ajuntament, pensant en el ciutadà i no en com continuar en el
poder", va dir Candela. El mateix
alcalde va dir que "fer república
no és només voler la independència, sinó posar al ciutadà al
centre de la gestió política".
Per la seva banda Pérez, va explicar que "la candidatura d'unitat
és molt important perquè hem
de fer país des del poble, ja que
aquesta legislatura no ens han
deixat ni penjar una pancarta
en un lloc públic per demanar la
llibertat dels presos i volem que
tothom es senti representat a
Sant Fost". a.alexandre

Presentació de
Luisma Pintor,
candidat d'ERC
SANTA MARIA DE MARTORELLES.
Luisma Pintor es presentarà diumenge (12 h) a la plaça de l'Església de Santa Maria com a cap de llista d'ERC al municipi. "Explicarem
les línies principals del programa electoral", diu Pintor, i també
es desvetllarà el nom d'algunes
persones que aniran a la llista. Joan
Marc Flores, primer tinent d'alcalde de Martorelles i veí de Santa Maria, participarà en aquest acte que
té el lema de "Nous temps, noves
formes de fer les coses".

Fem Santa Maria
es presenta als
comicis locals
amb Junts x Cat
SANTA MARIA DE MARTORELLES.
Fem Santa Maria és la nova formació que es presentarà a les
eleccions municipals del pròxim
26 de maig a Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'una plataforma veïnal creada l'estiu passat i
que té "la voluntat de presentar
una proposta per tal de canviar
el model de l'Ajuntament a un
model participatiu", segons expliquen fonts de Fem Santa Maria.
Des de la plataforma asseguren
que "el grup municipal de Junts
per Catalunya ha acceptat la
nostra proposta de coalició" i
"quedem oberts a altres partits,
grups i associacions de caire nacionalista que es puguin sentir
atrets pels nostres conceptes
bàsics". En aquest sentit, també
afirmen que "mantenim l’esperança que ERC també hi accedeixi". Jordi Talarn, vicepresident
del PDeCat al Vallès Oriental, ha
confirmat que "hi ha un acord entre la plataforma veïnal i Junts x
Cat. Malgrat tot, s'ha deixat la
porta oberta fins a l'últim moment per si ERC es vol sumar".
Sobre la possible incorporació
d'ERC en aquesta confluència,
l'únic que el candidat del partit republicà al municipi, Luisma Pintor,
confirma és que "hem tingut converses amb Fem Santa Maria"
sense avançar més.
Per últim, algunes de les característiques que definirien la nova plataforma són: "la transversalitat",
amb l’ànim d’arribar a tots els veïns
i veïnes; "l’afany d'agrupar tots
els partits nacionals"; "promoure
una participació activa dels veïns
i veïnes en les decisions que afecten al municipi; i la defensa dels
drets i les llibertats". i
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MUNICIPALS 26-M

ELECCIONS GENERALS 28-A

Mollet en Comú
L'exregidora de
El molletà Feliu
presenta programa Montornès Cristina Guillaumes torna a
i candidatura
Tarrés deixa el PP apuntar al Congrés
MOLLET. Mollet en Comú celebrarà

diumenge (12 h) al Mercat Vell
l’acte de presentació de la candidatura (del número 2 a l'11 de la
llista) i el programa electoral per
al 26-M. En l'acte hi participarà
l’eurodiputat Ernest Urtasun, la
cap de llista, Marina Escribano,
així com la resta de membres de la
candidatura.

MONTORNÈS. Cristina Tarrés, exre-

gidora a Montornès en diferents
etapes, s'ha donat de baixa del PP.
Després d'haver recuperat la militància a Granollers fa uns mesos
i d'haver-se postulat per implicar-se de nou en la candidatura
popular, Tarrés abandona el partit
per disconformitats amb la cúpula
dels populars.

MOLLET. El PDeCAT va escollir el

cap de setmana els representants
del Vallès Oriental que aniran a les
llistes per a les eleccions generals
del 28 d'abril. Un d'ells és l'actual
diputat al Congrés Feliu Guillaumes. El molletà va ser regidor per
CiU a l’Ajuntament des del 1999 i
tinent d'alcalde des del 2004, i va
deixar el càrrec el 2013.

POLÍTICA

Candela respon
les crítiques
d'Antonia
Pedrero
MARTORELLES. En el ple ordinari de

dilluns es va oficialitzar la renúncia
a l'acta de regidora d'Antonia Pedrero, que va entrar al consistori
com a membre d'UxM, però que ha
exercit el càrrec com a no adscrita des d'inicis del 2018. L'alcalde,
Marc Candela, va respondre les crítiques de la regidora –publicades
al diari Som el passat 1 de març–,
on acusava l’Ajuntament de Martorelles d'haver-li "apagat la veu".
"Vull reafirmar l'honorabilitat
de les persones d'aquest Ajuntament, que la senyora Pedrero ha posat en dubte de forma
constant", va dir l'alcalde. Sobre
la trajectòria de Pedrero al consistori, Candela va apuntar que "va
arribar amb prepotència i faltes
de respecte constants als regidors del govern i oposició. I més
tard va mentir, entre d'altres, va
negar que se li respectessin els
seus drets com a regidora".
I va afegir l'alcalde: "El seu ressentiment fa que marxi insultant, és la seva decisió, però jo
no ho faré. He vist bastants persones en aquesta sala de plens,
totes elles amb una clara vocació
pública i de defensa del consistori i la ciutadania. Lamentant-ho
molt, de la regidora Antonia Pedrero no puc dir el mateix".
Per la seva banda, Margarita Casanovas, portaveu d'UxM –partit
del qual Pedrero es va deslligar–,
va lamentar que "hauria pogut renunciar quan va deixar el partit,
tota enfadada, encara no sabem
ben bé per què". I va cloure: "Diria tantes coses, però com que ho
hem passat tan malament, prefereixo callar". i s.c.

Naixements
2/3 Noura El Bouchikhi Arrifi (Mollet)

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

Defuncions
MARTORELLES
26/02 Gomez Alcaraz Francisca

87 anys

03/03 Torrents Vidal Pedro

86 anys

MOLLET
26/02 Bellver Roldan Maria Del Salvador 88 anys
27/02 Piñero Perez Juana

88 anys

01/03 Duran Quiros Jose

88 anys

02/03 Dolores Cardenas Armayones 93 anys
03/03 Pascual Muñoz Maria Del Pilar 95 anys
MONTMELÒ
01/03 Dolores Moral Garcia

75 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte, 9 de març
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 10 de març
A les 22.00 h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 11 de març
A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla
Dimarts, 12 de març
A les 20.30 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dijous, 14 de març
A les 20.30 h: Visions: Dones treballadores,
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
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OCUPACIÓ

FORMACIÓ ES FARAN DUES FORMACIONS PER A DONES A L'ATUR

L'atur baixa al
febrer al Baix
Vallès amb 44
aturats menys

Montornès aposta per
l'economia feminista

COMERÇ HI VAN SER MÉS D'UNA CINQUANTENA DE BOTIGUES
ona cervera

s.c.

BAIX VALLÈS. L'atur al mes de febrer

al Baix Vallès ha baixat un 0,60%,
un índex que es tradueix en 44 persones menys inscrites a l'Oficina
de Treball de la Generalitat (OTG).
En aquest mes, la desocupació s'ha
incrementat un 4,83% a Martorelles (13 aturats més), un 0,98% a
Montornès (11 aturats més) i un
0,52% a Sant Fost (2 aturats més).
Santa Maria de Martorelles ha
estat l'únic municipi del Baix Vallès en el qual no ha variat la taxa
d'atur. Pel que fa a la reducció de la
desocupació, Parets lidera la llista
(-3,50%, 31 aturats menys), seguit
de Montmeló (-3,39%, 15 aturats
menys), la Llagosta (-0,59%, 5 aturats menys) i Mollet (-0,57%, 19
aturats menys).
Pel que fa a la comparativa respecte a l'any passat, la taxa d'atur
ha pujat a Santa Maria de Martorelles (4,65%, 2 aturats més) i
Sant Fost (1,58%, 6 aturats més).
I ha baixat a la resta de municipis: a Martorelles (7,24%, 22
aturats menys), Mollet (-5,50%,
194 aturats menys), Montmeló
(-5,32%, 24 aturats menys), Parets (-5,11%, 46 aturats menys),
la Llagosta (-4,09%, 36 aturats
menys) i Montornès (-1,39%, 16
aturats menys). En total, l'atur ha
baixat un 4,32% el darrer any al
Baix Vallès, el que significa una reducció de 330 aturats.
Actualment, la taxa d'atur al Baix
Vallès és del 12,09% (7.308 aturats) i la taxa d'atur en cada municipi és de 9,30% a Parets, 9,94%
a Montmeló i Sant Fost, 11,14% a
Santa Maria, 12,29% a Martorelles,
12,89% a Mollet, 13,10% a la Llagosta i 14,09% a Montornès. i

El Fira Estoc omple el centre de Mollet
A CAN SAURINA Joana Conill, Marina Cid i Rosa Padilla
MONTORNÈS. Can Saurina va acollir divendres passat la presentació de l’Escola Popular d’Economia Feminista. Es tracta d'una
acció dirigida a formar i preparar
les dones aturades del municipi.
Es portarà a terme en dues fases. La primera serà amb 10 sessions de quatre hores (dimecres
i divendres al matí a l’Escola Marinada) que dinamitzarà Marina
Cid, de Cooperacció. L'objectiu és
"parlar i compartir, en diversitat, els coneixements i inquietuds sobre economia", segons va
explicar Cid. "L'economia no són
únicament els diners, sinó com
ens organitzem per assolir les
nostres necessitats", va afegir.
I la segona fase del projecte, que
s’iniciarà el mes de maig, tindrà

també un doble vessant. Per una
banda, tres de les dones que hagin
realitzat la primera formació seran contractades al 80% de la jornada com a auxiliars de serveis. I al
mateix temps, Joana Conill, de Labcoop, portarà a terme una formació en emprenedoria social. Conill
va explicar que es treballarà sobre
"com fem les dones per proveir-nos de recursos econòmics,
i es fomentaran els projectes
col·lectius, horitzontals i feministes". L’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental farà un seguiment
del projecte i oferirà els seus serveis d’acompanyament, assessorament i formació complementària
"per impulsar una economia
més social, solidària, feminista i
transformadora". s.carrillo

23 noves contractacions
de 'Treball als barris' a Mollet
MOLLET. L’Ajuntament, a través
d'EMFO, ha contractat 23 persones a través del projecte Treball
als barris per fer tasques de construcció, neteja, suport a la integració social i jardineria al barri

de Plana Lledó. Aquests plans
s’adrecen a persones en situació
d’atur, que no cobren la prestació
per desocupació, amb baixa qualificació professional i amb risc
d’exclusió social. i

La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Mollet, en col·laboració
amb Comerç de Mollet (ADHEC), van omplir dissabte durant tot el dia
les rambles Balmes i Fiveller, el carrer Barcelona i la plaça Catalunya.
La trobada, que fa més de dues dècades que se celebra a la ciutat,
enguany ha comptat amb una cinquantena de comerços participants.
En les parades es van poder trobar tota mena de productes rebaixats.

LA MONTORNESENCA LAIA AJENJO PARTICIPA AL GIRA JÓVENES
coca-cola

Inserció laboral juvenil amb Coca-Cola
La planta de Coca-Cola entre els municipis de Martorelles i Montornès va
acollir divendres la presentació de la 7a edició de GIRA Jóvenes, una
iniciativa que treballar per la inserció laboral de joves ajudant-los a trobar la
seva vocació i a millorar les seves oportunitats laborals amb un programa de
formació i capacitació. Enguany GIRA Jóvenes arribarà a 100 joves de l'àrea
metropolitana de la mà de Cruz Roja, Fundación Exit i Fundación Secretariado
Gitano, una de les quals és la montornesenca Laia Ajenjo, de 17 anys.
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta flora

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

tre ment, cos, emocions i ànima. I partint
d’aquesta definició, la medicina que més
planteja aquest concepte de salut, és la Medicina Natural, i més concretament –per a
mi- la Medicina Tradicional Xinesa.
Suggereixo la lectura d’una entrevista feta
a Montse Bradford al diari La Vanguardia
el dia 29 de febrer. La veritat és que quan
la vaig llegir, ràpidament em va connectar
amb els grans records que tinc dels meus
anys d’estudi de Medicina Oriental; quanta
saviesa de fa més de quatre mil anys al meu
abast! Cal aprofitar-la tant! I ho faig constantment dins i fora de la meva consulta, podent així oferir un tipus de teràpia seriosa,
profunda, coherent, efectiva i transformadora: la Teràpia Psicoanalogista.
Desitjo una lectura molt enriquidora, que
desperti la consciència i activi una presa de
decisions vers el benestar mental, emocional, físic i espiritual.
En concret, aquest és l’objectiu que cada
dia m’inspira per treballar tant amb els altres com amb mi mateixa.

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

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

T.J. CÁNOVAS

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.
Psicoterapeuta i herborista

Com perdre greix de forma natural
En aquesta època de l'any és quan més demandes rebrem per orientar una pèrdua
de pes però sobretot el que interessa més
és perdre volum en determinades zones on
se'ns ha acumulat el greix per l'edat, el sedentarisme o simplement per constitució.
En començar una dieta per aprimar gairebé sempre hi ha preocupació per zones concretes del cos que cada persona vol millorar.
Per donar solució a aquesta demanda hem
incorporat un nou Tractament per millorar
la teva figura: sessions de Mesoteràpia de
forma natural i gens agressiva, que et permetran perdre greix i volum de la part del
cos que vulguis per remodelar-lo alhora que
perdem pes.
La Mesoteràpia es coneix a com Liposucció sense cirurgia, és a dir, un mètode per
desfer i eliminar greix localitzat i cel·lulitis
de cuixes, panxa, abdomen, malucs, glutis o
qualsevol altra zona del cos, de manera que
millori l'aspecte de la pell i es redueixin diversos centímetres de volum.
Aquest tractament segueix sent el mè-

tode no invasiu més efectiu per sobre d'altres tècniques. Tot i això, és fonamental el
diagnòstic correcte d'un professional i que
el tractament sigui realitzat amb garanties,
i és per això que en el nostre Centre Dietètic
Teresa Pons els tractaments els realitza una
Infermera titulada universitària, amb molta
experiència en aquest mètode.
Si es combinen les sessions amb una dieta
saludable i una mica d'exercici, els resultats
són espectaculars perquè amb aquest tractament es perd pes i redueix volum i greix
localitzat de forma molt evident i s'elimina
la cel·lulitis.
La Mesoteràpia que apliquem al nostre
establiment és un mètode molt segur i gens
perillós i estem molt contents de poder
oferir-vos aquest nou tractament perquè
aconsegueix, en poques sessions, reduir diversos centímetres de volum i lluir una figura millorada.
Comptem amb una promoció pel mes de
maig: Les primeres 10 clientes tindran un
descompte del 20% en totes les sessions.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
c. Gaietà Ventalló 9 - MOLLET Tel. 93 570 28 29
Facebook: saludteresapons

21

dV, 8 Març 2019

Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
EST. FRANCIA. 72
m2, 1º sin ascensor, 2 hab., baño,
cocina, lavadero, salón, terraza.
Ventanas de aluminio, puertas de
haya, suelo gres.
Calefacción. CEE:
G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
CASA EN MARTORELLES. LA MUNTANYETA. Vivienda
de 1 planta y garaje
de 70m2. Jardín
frontal con un porche, 3 habitaciones,
baño, cocina office,
salón comedor con
chimenea y salida a
terraza. Calefacción
gas-oil, suelos de
gres, puertas roble.
CEE: G. Ref. JV13626.

PVP: 360.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
PISO DE 75M2
EN MOLLET. CAN
PANTIQUET. Finca con ascensor,
3 hab., baño con
plato de ducha,
cocina con lavadero, comedor, suelos de gres, ventanas de aluminio,
calefacción. CEE: E.
Ref. JV14065. PVP:
169.500 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET
CENTRO 70 M2. 3
Hab., 1 baño, cocina, comedor con
salida a balcón,
suelos parquet,
ventanas aluminio,
calefacción, aire
acondicionado.
CEE: E. Ideal inversores. Ref. JV13731.
PVP: 165.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 104 M2 EN
MOLLET. CAN BORRELL. 3 hab., baño y
aseo, cocina office
reformada, lavadero, salón-comedor
de 24 m4 con salida
a balcón. Calefac.
Parking. CEE: E.
Ref. JV14070. PVP:
239.000 euros. Tel.:
93 579 33 33.
PLANTA BAJA PARETS. EIXAMPLE.
73 m2. Ideal inversores. 3 hab., comedor, terraza de
17 m2, baño, cocina office, lavadero.
Calefacción y aire

acondicionado.
Cert. energética: G.
Ref. JV13745. PVP:
135.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
LLOGUER
DESPATX DE 84M2
A L'AVINGUDA LLIBERTAT DE MOLLET, a prop de
l'Ajuntament.
1a
planta amb molta
llum. Vestíbul +
3 despatxos amb
modernes mampares de separació i climatització
fed-calent. Alta
vigent de llum i
aigua. PVP: 450

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

euros. 606 30 51 03.
SEÑORA
SERIA
NECESITA HABITACIÓN en alquiler. Mollet o Vallès
Oriental. Teléfono:
678 350 973 (referencias).
SENYORA SERIOSA
NECESSITA HABITACIÓ en lloguer.
Mollet o Vallès
Oriental. Telèfon:
678 350 973 (referències).
SERVEIS
S’OFEREIX AUTÒ-

NOMA per portar
comptabilitats /
fiscal / impostos, a
pimes i autònoms.
Tel. 651 04 00 07.
SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR PERSONAS
MAYORES por las
noches. De lunes
a viernes. Con experiencia y buenas
referencias. Tel. 698
548 548. Olga.
MOTOR
SE HACEN TRANSPORTES CON FURGONETA.
Vallès

Oriental (Mollet,
Parets...)
Precio
asequible. Tel. 632
04 50 66.

2013. 67.413 km.
PVP: 7.800 euros.
Tel. de contacto:
630 06 59 90.

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

MINI ONE 1.6D.
90 CV, any 2013,
95.669 km. PVP:
11.500 euros. T. 630
06 59 90.

TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. PVP:
8.300 euros. Tel.
630 06 59 90.
SE VENDE FIAT
500 1.3, 70 CV, any

FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:
4.500. Tel. 93 593
26 44.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eur.

Tel. 93 593 26 44.
FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. PVP:
8.100 euros. Tel. 93
593 26 44.
ALTRES
SE VENDE SILLÓN
Y MUEBLES. Mollet.
Tel. 658 67 79 99.
Llamar por la tarde.
RELAX
TRES CHICAS TE
ESPERAN EN CASA
DE RELAX lo hacen 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. Tel.
93 138 27 10.
CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
Susi.
Madurita,
50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural y hago todo
tipo de servicios.
698 233 361.
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Sobre feminisme
JUDITH

VIZCARRA
Fotògrafa

F

a un temps que tinc dubtes respecte a l'evolució del feminisme.
Les sufragistes angleses aconsegueixen el dret a votar sobre el
1917. El primer país en legalitzar l'avortament és Rússia el 1920. Frederica Montseny ministra de Sanitat el 1936 legalitza
la llei d'avortament malauradament només
fins al 1937. Durant la Guerra Civil, les dones milicianes també van ser actives lluitant al front per defensar la República.
Les feministes de la igualtat dels anys 60,
fan realitat unes fites, aparentment irrellevants, però que marcaran definitivament
l'alliberament de les dones. D'una banda,
l'ús dels anticonceptius. La tecnologia també fa una aportació, la rentadora de roba.
Aquesta aportació, aparentment banal, és
d'extraordinària ajuda ja que el percentatge
més gran de les tasques domèstiques continuen a càrrec de les dones, que, en l'actualitat, assumeixen igualment dos jornals.
Els episodis de violacions i assassinats en
l'actualitat estan indignant tota la societat i,
sobretot, els col·lectius feministes, ja que els
culpables segueixen sense ser castigats amb
rigorositat legal. La violació és la primera
eina d'agressió brutal contra les dones. És
indecent que certs jutges qüestionin si una
dona durant una violació deixa de ser víctima si no s'hi resisteix prou.
Assumint el drama i el dolor que signifiquen per a una dona dites agressions, voldria qüestionar certs aspectes que alguns
grups feministes volen transmetre.
Camille Paglia apunta que la diferència
hormonal dels dos sexes fa que el comportament envers la sexualitat sigui d'una sensibilitat molt diferent. Segons Paglia, això és una
realitat que no podem ignorar i de res serveix establir una resistència davant l'impuls
insondable de la naturalesa animal. Acceptar

Indefensió davant l'ocupació
aquesta realitat no vol dir acceptar la lliure
proliferació dels instints masculins però com
una societat pot controlar la pròpia naturalesa, l'impuls dels instints i la violència?
Què podem esperar quan l'educació sexual a l'escola es resumeix en com posar un
preservatiu? Què és el sexe? Què senten les
dones i els homes? Per què ens escandalitzen
les violacions en grup, si permetem que els
joves es formin sexualment mirant pornografia? La pornografia és exclusivament per a
adults, mai pot ser un referent per a joves no
iniciats en les relacions sexuals. Quin control
tenim sobre això?
Em preocupa la victimització de les dones. No crec en les polítiques proteccionistes
que certs grups feministes potencien i que
mostren la dona com un ésser indefens. Crec
fermament en l'empoderament de les dones.
L'educació igualitària entre nenes i nens, so-

No crec en les polítiques
proteccionistes; crec en
l'empoderament de les dones i
l'educació igualitària i en educar
en la responsabilitat individual

bretot, en educar en la responsabilitat individual. Educar a les nenes en l'autoestima, és
clau per poder ser lliures de prendre decisions en un futur i ser independents.
Les dones hem d'evolucionar fugint de les
auto-afliccions que s' arrepengen en certs
col·lectius. Ser feminista és fer-te responsable de la teva pròpia vida i sempre tenir
les eines per decidir cap a on vols anar; no
arrepenjar-te en el dolor i el menyspreu del
passat; vol dir exterioritzar la fortalesa amb
la mirada i els objectius sempre endavant,
atentes i alerta a qui vulgui afeblir-nos.
L'alliberament de les dones i el debilitament del patriarcat, només evolucionarà
favorablement si la responsabilització de
nosaltres mateixes neix de la nostre coherència.

Bústia
El conte que mai s'acaba
Hi havia una vegada una família que va decidir canviar la manera d'escalfar casa seva,
van pensar posarem radiadors i els escalfarem amb gas. En el mes de maig de 2018
van contactar amb una empresa instal·ladora autoritzada i van pensar que com que
encara faltaven cinc mesos perquè arribés
el fred, instal·larien mentrestant tota la
calefacció nova, per quan connectin el gas
que ja passa per davant de casa estar com
turronets. Van anar passant els mesos, juliol, agost, setembre, ningú respirava, res…
els amos de la casa van començar a fer trucades, a l'empresa instal·ladora, a l'Ajuntament, al gas i res. Van anar passant els
mesos, octubre, novembre. Al desembre ja
feia fred i amb la instal·lació nova, la vella
va quedar deteriorada. Més trucades i més

excuses, els feien ballar d'un a l'altre: que
si no tenim la llicència, que si no ho envien
bé, que si ja ho hem reclamat, etc, etc. I van
passant mesos: gener, febrer... el fred ja
s'anava acabant i el més calent estava a l'aigüera. Però hem de tenir fe, segons l'anunci
de la TV si demanes el gas, en quinze dies
te'l posen. Han passat nou mesos des de la
sol·licitud i com us podeu imaginar no es
cap conte, és un cas real que a dia d'avui
(febrer del 2019) encara no han connectat
el gas, no vull assenyalar culpables (contra
un gegant…) però si dir-vos que sentim
una indefensió total. El ciutadà es mareix
un altre tipus de tracte. Confiem que l'hivern que ve ja podrem gaudir de la calefacció... o no?
Família Magem
Erdozain / mollet del vallès

El motiu que m'ha portat ha escriure aquestes línies és donar a conèixer la meva
indefensió. Sóc propietari d'un pis on els inquilins en finalitzar el contracte d'arrendament, decideixen no anar-se'n, per tant, quedar en situació d'ocupació. Durant
una conversa amb l’inquilina amb motiu del preavís de la finalització del contracte
d'arrendament, document que reben amb tres mesos d'antelació de la finalització
del contracte i signen els inquilins, m’indiquen aquell mateix dia, que segons una assistenta del centre cívic de l'Era i de l'Ajuntament de Mollet del Vallés, li aconsellen
de quedar-se en el pis.
Doncs bé, arribat el dia de finalització no fan acte de presència, a més d'ignorar l'avís
previ, decideixen quedar-se en el pis. La meva situació actualment després d'un acomiadament col·lectiu amb tancament, fa ja més d'un any i alhora arrossegar problemes de salut, ha dut a la meva persona a l’urgent necessitat de recuperar el pis per
poder-lo posar a la venda i poder sortir d'una difícil situació personal i econòmica.
Per què faig publica la meva situació personal? Per fer pública la meva queixa de
la gestió de l'assistenta del centre cívic de l'Era i de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, primer per no buscar una solució als inquilins si realment la buscaven i segon,
per denunciar la il·legalitat d'aconsellar de quedar-se als inquilins en el pis, quan la
meva situació no té res a veure amb la problemàtica dels pisos de gran propietaris
o dels bancs. Si us plau, no tractin tots els casos d'igual manera, òbviament hi ha
moltes circumstàncies i situacions personals diferents, intentin parlar amb les dues
parts abans d’aconsellar a una sola part, perquè les seves accions poden provocar
situacions molt greus.
Actualment, he tingut diverses reunions amb assistentes del centre cívic de l'Era
sense cap solució, bé si, la de posar la denúncia pertinent i he tingut una reunió amb
el Síndic Personer el sr. Lluís Martínez a la Masia de Can Lledó que molt amablement
s'ha fet ressò de la meva queixa i l'ha traslladat als mediadors de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès per fer una reunió amb ells. També he fet una instància per demanar una reunió amb l’alcalde de Mollet del Vallès, sr. Josep Monràs i Galindo. Ara
toca esperar.
Davant d’aquests fets, he decidit crear un grup amb el següent correu electrònic
grupafectatsperocupacions@gmail.com per posar en contacte d’altres persones que
es vegin en circumstancies semblants i vulguin donar a conèixer la seva opinió o
simplement compartir les seves experiències.
xavier baldó codina / mollet del vallès

ON ARRIBA L’EQUITAT
EN EL MÓN COOPERATIU?
NICO

DURAN

Tècnica de l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental

Els valors del cooperativisme inclouen:
auto-ajuda, responsabilitat, democràcia,
igualtat, solidaritat i equitat.
Cada persona carrega una motxilla de
circumstàncies particulars (gènere, sexualitat, classe, raça, salut, o edat, entre altres) que la fa sortir d’una casella diferent
en cada partida viscuda. Estem immerses
en un marc cultural androcèntric, bastit
des de la perspectiva dels homes blancs
privilegiats, amb una inèrcia servil als
seus interessos. D’acord: hi ha qüestions
macro, indesxifrables i llunyanes. Però
que me’n dieu d’allò que és al nostre abast
i sobre el qual tenim un grau de responsabilitat? En la creació d’empreses les relacions humanes sovint es col·loquen fora
dels espais de presa de decisions malgrat
que de forma irreverent circulen subter-

ràniament o erupcionen en el transcurs
d’una reunió; són el reflex de les posicions de privilegi o dominació de cadascuna segons les circumstàncies. L’estudi Femení Plural assenyala que la segregació
vertical i horitzontal dels llocs de treball
en les cooperatives en funció del gènere
encara persisteix, com també la dificultat
que tenen dones amb més grau de vulnerabilitat (com les migrades) per iniciar
projectes cooperatius. Quelcom flagrant
és la invisibilització de les tasques reproductives, cabdals per al sosteniment
dels projectes però menystingudes per
no estar recompensades monetàriament.
El manterrumpting, l’acaparament de paraula o les distraccions constants quan
parla una dona es van denunciar a la campanya reunions roDONES.
L’equitat efectiva hauria de preocupar
a qualsevol que s’involucri en l’escomesa
d’emprendre col·lectivament. A l’Ateneu
Cooperatiu us acompanyarem en la presa
de consciència i us animarem a créixer
plegades amb nosaltres en aquest sentit.
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6 podis del Karate Montornès al Catalunya Sènior

Derrota del Joventut Handbol

El Club de Karate Montornès va assolir 6 podis al Campionat de
Catalunya Sènior disputat a Esparreguera. En la categoria Kata Sènior
Masculí, Xavier Talavera va quedar segon, i, Aitor Pérez, tercer. En
Femení, Helena Ortiz i Estela González van quedar terceres. I, en Kumite,
Cristina Fernández i Wiam Koubiss, segona i tercera, respectivament.

El Joventut Handbol de la Llagosta va perdre a
la pista del segon classificat, la Salle Bonanova,
25-18. Actualment ocupa el 5è lloc del grup A
de la 3a Catalana amb 21 punts. El proper partit,
contra el Cerdanyola, dissabte a les 17.30 h.

POLIESPORTIU S'HA EQUIPAT L'INTERIOR AMB PROTECCIONS I MÉS ENDAVANT ES CONSTRUIRÀ UNA GRADERIA

Presentada la coberta de la pista
exterior del pavelló Plana Lledó
Les obres, que han ampliat el terreny de joc, han tingut un cost d'uns 450.000 euros
AJUNTAMENT DE MOLLET

MOLLET. Dilluns es va presentar la

nova coberta de la pista exterior
del pavelló municipal Plana Lledó, a més d’algunes modificacions
derivades d'aquesta obra de remodelació. A l’acte hi va assistir
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i
el president del Club Bàsquet Mollet, Carlos Nuez.
Respecte a l’obra, s’ha cobert la
pista per la part superior i també
pels laterals, amb les corresponents bigues, “amb l’objectiu de
protegir de qualsevol inclemència el terreny de joc”. “Abans
qualsevol inclemència de pluja
o humitat feien impossible la
pràctica esportiva en aquesta instal·lació exterior. Amb
aquesta coberta garantim un
millor funcionament de la pista”, va assegurar Monràs.
A més, s’han dut a terme altres
remodelacions. En primer lloc,
s’han ampliat les mesures del terreny de joc “perquè fossin les
adequades”, i s'han eliminat les
voreres laterals; i s’han ampliat les pistes transversals per als
més menuts. “Hem transformat
totalment la pista, és un canvi
radical de tota la instal·lació”, va
afirmar l’alcalde. “Pràcticament
és la inauguració d’una nova
pista, que ja en podrà fer ús el

FUTBOL SALA

La Concòrdia
igualat a punts
amb el líder, el
Xaloc Alacant
LA LLAGOSTA. El Club Deportivo
la Concòrdia va aconseguir dimecres tres punts a casa en derrotar
amb un marcador contundent de
6-1 a l’AECS Hospitalet. El partit,
corresponent a la jornada número
20 de la Segona Divisió Nacional
Femenina, va ser ajornat el cap de
setmana anterior amb motiu de la
celebració de Carnestoltes. Amb

L'equip visitarà
aquest cap de setmana la
pista del Feme Castellón,
el vuitè classificat

LA NOVA COBERTA Ha estat la reforma principal del pavelló municipal de Mollet del Vallès
Club Bàsquet Mollet”, va concloure Monràs.
Sobre altres usos de la pista,
l’alcalde va afirmar que “totes les
instal·lacions municipals es poden utilitzar per a tot allò que la
ciutat necessiti o per les activitats que el municipi vulgui acollir. Això sí, garantint sempre
la seguretat del mateix equipament. Preferentment, en aquest
cas, la pista és per al CB Mollet”.
També, tal com va explicar Mon-

ràs, més endavant es construirà
una petita graderia al lateral de
la pista exterior “perquè els pares que vulguin veure jugar els
seus fills ho puguin fer amb més
comoditat. Però això ho farem
amb posterioritat”.
A més de la coberta de la pista
exterior, també s’han dut a terme
alguns canvis a la pista interior.
D’una banda, s’han habilitat sortides d’emergència a la part superior de les graderies. D’altra ban-

da, s’han dotat les parets laterals
amb proteccions. “Abans teníem
protecció a tot el que és la zona
de cistella. Ara hem protegit
tota la zona lateral de la pista
amb l'objectiu d'incrementar
les mesures de seguretat”.
Totes aquestes mesures l’Ajuntament les ha dut a terme amb la
col·laboració del Club Bàsquet Mollet. I tot plegat ha tingut un cost
d’aproximadament uns 450.000
euros. NIL ARTIAGA

aquest resultat la Concòrdia empata a punts amb el líder, el Xaloc
Alacant, amb 46 punts.
Les llagostenques es van mostrar superiors al seu rival en tot
moment. Dels 6 gols, Alba i Domi
en van anotar dos cadascuna.
També van marcar Cris i Sònia.
Sense tenir gaire temps per descansar, les noies de Dani Mosteiro
visitaran la pista del Feme Castellón aquest dissabte a les 16 h. Les
valencianes són vuitenes a la classificació amb 34 punts, amb un
balanç general de 10 victòries, 4
empats i 6 derrotes. L’última jornada van empatar a 0 a la pista del
líder, el Xaloc Alacant. n.a.

dV, 8 Març 2019
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HANDBOL | Segona Nacional VISITA EL CASTELLÓ

L'Associació
de Dirigents de
l'Esport guardona
Josep Monràs
MOLLET. L’alcalde de Mollet del
Vallès i responsable de l’àrea
d’Esports de l’Ajuntament, Josep
Monràs, va ser reconegut divendres de la setmana passada com
a millor dirigent institucional de
l’any 2018, pel que fa a l'esport, a
la gala de la Nit del Dirigent que
organitza l'Associació Catalana de
Dirigents de l'Esport. En total van
ser guardonades 32 persones.

MINGOTE, PREMIAT
PER LA SEVA CARRERA
I PELS SEUS VALORS
L’alpinista paretà Sergi Mingote va
ser premiat per la seva trajectòria com
a esportista en la promoció dels valors
de l’esport i pel seu projecte actual al
capdavant d’ONAT Foundation. Mingote és president d’aquesta fundació,
que té com a objectiu la inclusió social
mitjançant l’esport.

LA PROVA ES FARÀ DEL 5 AL 15 D'ABRIL
ONA CERVERA

ELS LLAGOSTENCS Se situen en promoció d'ascens a Segona Catalana

L'HC Vallag guanya un rival
directe per a l'ascens (28-16)
LA LLAGOSTA. L'Hanbol Club Va-

llag va derrotar diumenge un rival
directe en la lluita per les places
d'ascens a la divisió de Segona
Catalana. Els llagostencs van superar el Club d'Hanbol Sant Andreu de la Barca-El Papiol, per un
marcador contundent de 28 a 16.
Amb aquest resultat el Vallag se

situa en quarta posició del grup
A de Tercera Catalana, amb 23
punts. Ara mateix està en zona de
promoció d'ascens i a dos punts
de les places d'ascens directe a
Segona Catalana. Aquest cap de
setmana jugaran a la pista del
Vendrell, onzè classificat amb 13
punts. NIL ARTIAGA

El molletà Jonathan Bola
correrà la Volcano Ultra
Marathon a Costa Rica
MOLLET. El corredor molletà d'ultra maratons Jonathan Bola competirà a la Volcano Ultra Marathon que es farà a Costa Rica entre
els dies 5 i 14 d'abril.
La Volcano Ultra Marathon
constarà d’un recorregut dividit
en sis etapes diferents i que es
realitzarà en autosuficiència. Travessarà boscos tropicals, selves,
rius i cascades al llarg de més de
200 quilòmetres del país centreamericà. A més, comportarà l’ascens a volcans, “amb temperatures extremes i microclimes que
posaran al límit els corredors,
passant dels 30 graus centígrads als 5 a les parts altes dels
volcans”, tal com asseguren des
de l’organització.
La prova comptarà també amb
una etapa especial “NonStop” de
70 quilòmetres des del Volcà Turrialba fins al riu Pacuare. “Serà la
nostra etapa reina, l'etapa èpica en la qual tots els corredors
travessaran selva i volcans per

JONATHAN BOLA / J.B.
acabar en un entorn idíl·lic on
es realitzarà una activitat turística després d'un merescut descans”, expliquen.
Bola assegura que s'entrena
fent entre 10 i 15 km cada dia; i
que, aquest any, correrà, a més
d'aquesta prova, una carrera per
etapes a la Costa Brava i la Riaño
Trail de Los Picos de Europa el
mes de juny. NIL ARTIAGA
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BÀSQUET | Lliga EBA ELS MOLLETANS NO PERDEN A CASA A LA LLIGA DES DEL 6 D'OCTUBRE

MOTOR | F1

Setena victòria consecutiva
del Recanvis a casa (91-78)

Ferrari i Mercedes,
grans vencedores
dels tests de F1
ONA CERVERA

MOLLET. El Recanvis Gaudí-CB Mo-

llet va aconseguir una nova victòria a casa, dissabte passat, aquesta
vegada contra el Palma Air Europa (91-78), en la 19a jornada de la
lliga EBA. Aquesta és la setena victòria consecutiva de la temporada
dels homes de Josep Maria Marsà
com a locals. Des del 6 d'octubre
que no perden un partit al pavelló
municipal Plana Lledó (davant del
Sant Adrià).
Contra el Palma, els molletans
van fer un partit seriós i van guanyar els tres primers parcials de
10 minuts. Al primer quart van
tancar el marcador amb 21-15 a
favor; i, al segon, van ampliar la
diferència fins al 47-31. Al tercer
temps, els locals van acabar d'encarrilar el partit ampliant l'avantatge fins a 20 punts. A l'últim
quart van baixar el nivell d'intensitat i van perdre el parcial, per
21-28, tot i que la diferència ja era
gairebé insalvable pels visitants,

EL RECANVIS GAUDÍ Continua segon a la classificació de la lliga EBA
que maquillarien el marcador i
acabarien perdent de 13 (91-78).
Imanol Martínez va ser el jugador que més va destacar del
CB Mollet, amb 18 punts. Bernat
Álvarez, amb 15 punts; i Santiago Serrataco, amb 13, també van
ser dels més destacats. Pel qua-

Primera Categoria Femenina LES MOLLETANES SÓN PENÚLTIMES

dre visitant, els 20 punts de Matías Guerra, màxim anotador dels
mallorquins, no van ser suficients
per capgirar el marcador abans
del final del partit.
Diumenge a les 18.15 h, els de
Josep Maria Marsà visitaran la pista de l'Arenys Bàsquet-Joventut.

MONTMELÓ. Divendres van finalit-

zar els tests de pretemporada de
F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, amb el pilot alemany Sebastian Vettel marcant el millor temps
de tota la pretemporada: 1:16.221;
i amb els sis primers classificats
de l'última sessió d'entrenaments
baixant de l'1:17: primer, Vettel; segon, Hamilton (1:16.224);
tercer, Bottas (1:16.561); quart,
Hülkenberg (1:16.843); cinquè
Kvyat (1:16.898); i, sisè, el madrileny Carlos Sainz (1:16.913).
Ferrari va confirmar ser l'escuderia més ràpida de la graella,
en una setmana on hi va haver
moltes marques extraordinàries
per sota de l'1:16. Molt a prop de
Vettel es va situar la marca del
britànic Lewis Hamilton, amb un
temps molt bo d'1:16.224, el més
ràpid de Mercedes en tot l’hivern i
el segon del rànquing global.
Per la seva banda, el pilot espanyol Carlos Sainz, també va aconseguir baixar de l'1:17 en l'última
sessió de tests, amb 1:16.913.

ATLETISME EL LLANÇADOR DE JAVELINA NO ANIRÀ A L'EUROPEU

ona cervera

ona cervera

Agorafobia o claustrofobia?
La agorafobia se diagnostica cuando una
persona sufre ansiedad en estas situaciones: encontrarse solo en un lugar, estar en
espacios muy abiertos, hacer cola en lugares
concurridos, usar transportes públicos o encontrarse en lugares cerrados o en los que no
va a ser fácil salir de ellos. Todos ellos tienen
en común lo que acabamos de concluir:no va
a ser fácil escapar de ellos y encontrar ayuda. Sufrirá ansiedad, síntomas de pánico, y
se le puede crear una situación embarazosa
delante de otras personas. Es por ello que
intentarán evitarse todas estas situaciones o
se solicitará ayuda para afrontarlas. Son, por
lo tanto, situaciones que son provocadoras
de ansiedad y que podemos entender como
desprorpocionada la intensidad que provocan, pero será con mucho sufrimiento que no
podremos evitar aunque seamos luego conscientes de que no “había para tanto”. Estas
persisten en el tiempo y tienden a aumentar
los lugares y situaciones que nos provocan la
ansiedad y que llevarán a evitarlas.
La claustrofobia diagnosticada como fobia
especíﬁca sitiacional comparten síntomas
y criterios bastante característicos: se produce una situación de ansiedad e incluso
de pánico: con las sensaciones de opresión
en el pecho, taquicardia, aumento de la
sudoración, temblor, sensación de mareo,
irresistible voluntad de huida, la angustia
de pensar en las consecuencias de un padecimiento cardíaco o crisis cerebral serán
sensaciones intensas, vividas con mucho
sufrimiento y con la resolución de no volver
a permanecer en una situación similar. La
claustrofobia suele pues asociarse con lugares cerrados, túneles, ascensores, etc., es
decir situaciones donde el paciente cree que
va a quedarse sin aire, sin poder respirar, etc.
Lo cual también les puede ocurrir en lugares
donde hay una gran conﬂuencia de personas, en deﬁnitiva la sensación del claustrofóbico es el encierro, la imposibilidad de
moverse y el temor que puede llegar a morir.
En deﬁnitiva, agorafóbicos y claustrofobicos
son pacientes que sufren, llevan una vida
muy condicionada por evitar sufrir y evitar
todo aquello que les provoca ansiedad, y por
ello, y debido a que tienden a ser cada vez
más síntomas y más los lugares a evitar, les
lleva a que sea imprescindible recibir ayuda,
primero médica y luego acompañada de una
buena psicoterapia cognitiva.

Dr. J. Rebordosa
Psiquiatra. Imbv

Gaietà Vinzia, 52. Mollet del Vallès
Tel. 93 570 03 65 | www.imbv.es

info@imbv.es
EL SANGER FEMENÍ Suma un total de 17 derrotes aquesta temporada

ÁLEX SÁNCHEZ Segon al Campionat d'Espanya Absolut d'hivern

El femení del Sant Gervasi
encadena 9 derrotes

Álex Sánchez, subcampió
a l'absolut de llançaments

MOLLET. El sènior femení del Sant

MOLLET. El llançador de Javelina

Gervasi encadena 9 desfetes consecutives a la Primera Categoria
Femenina. El conjunt de Mollet
compta amb un balanç general de
3 victòries i 17 derrotes en tota la
temporada. L'última, diumenge
contra el CB Granollers, amb un
marcador final de 47-61.
Les molletanes van començar
guanyant el primer quart, amb
una diferència favorable de 7

punts. No obstant això, no van
saber aguantar el resultat i van
perdre els tres altres parcials de
10 minuts. Les visitants, doncs, remuntarien i encarrilarien el matx
al tercer temps.
Diumenge a les 17.45 h jugaran
a la pista de l'AE Minguella, l'últim
classificat amb un balanç general
de només una victòria i 19 derrotes. Serà, per tant, una bona oportunitat per tornar a guanyar.

molletà Álex Sánchez va quedar
segon dissabte al Campionat d'Espanya Absolut de llançament de
javelina d'hivern, amb una marca
de 73.22. Amb aquest resultat,
Sánchez finalment no ha pogut
classificar-se per al campionat europeu, ja que havia d'aconseguir
una marca mínima de 74.
Tot i això, l'atleta i entrenador
del Club d'Atletisme Montornès

i també del Granollers, assegura
que, tot i la decepció de no anar a
la Copa d'Europa, ha tancat "una
temporada d'hivern gairebé
perfecte" i que això li dóna més
forces per a treballar de cara la
temporada en aire lliure. "Vull
agrair al meu entrenador, Jordi
Sánchez, al meu fisioterapeuta,
David Barranco i a Xose Deiros,
que em va fer creure en l'atletisme", comenta Sánchez.
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CONSULTORI
MÈDIC
¿El ordenador… me daña la visión?

Más de sesenta millones de personas en el
mundo usan diariamente las computadoras.
Cada día son más las personas que acuden
a las consultas oftalmológicas por presentar
síntomas resultado del uso del ordenador y
otros aparatos electrónicos. Se ha extendido
la creencia que el ordenador daña la vista. Es
un error. Lo único que es cierto es que los síntomas se desarrollan cuando las demandas
visuales exceden la capacidad de la persona
para realizar confortablemente una tarea.
Por tanto, a cada persona hay que interrogarla detalladamente sobre su visión anterior,
si tiene patologías asociadas como diabetes
o hipertensión, si toma medicamentos, etc.,
además de cuántas horas utiliza el ordenador.
¿Qué síntomas presenta? Ojo rojo, resequedad, lagrimeo, cansancio visual, visión doble o
con sombras, dolor de cabeza, de cuello o espalda.
Después de un examen oftalmológico adecuado, a veces se diagnostican problemas
pre-existentes que el paciente ignoraba
y que, por exceso de trabajo visual, se han
manifestado como hipermetropías, astigmatismo o miopías leves, presbicia, problemas
de musculaturas extra-oculares, disfunción
lagrimal, alergias, etc.

¿Qué consejos puedo ofrecerle?

• La distancia de trabajo (del ojo al ordenador) debe ser entre 50 a 70 cm para que
la acomodación y convergencia de ambos
ojos no se sobrecargue.
• Si usa lentes previamente y pasa los cuarenta años de edad, debe chequearlos,
pues la presbicia (vista cansada) influirá en
su visión cercana e intermedia.
• Evite colocarse la montura en la punta de

Dra. Yajaira Vera de Villanueva

Oftalmóloga

la nariz y subir la mirada por encima del
lente para observar el monitor. Esto causa
además de fatiga ocular, exceso de acomodación, dolor de nuca y ardor ocular.
• Use una montura cómoda acorde a su rostro y nariz, con una adecuada prescripción
óptica que le corrija todas las visiones: cercana, intermedia y lejana.
• Si necesita trabajar muchas horas frente
al ordenador, descanse mínimo cada hora.
Levántese, estire sus músculos de espalda
y cuello, mire por una ventana lugares a
más de 6 metros de distancia.
• Cuando las personas que están concentradas en su trabajo, el parpadeo disminuye, resecándose la córnea y conjuntiva. Si usa lentes
de contacto o sufre de alergias debe utilizar
con más frecuencia lagrimas artificiales.

¿Cómo debe ser su área de trabajo?

• Mantenga una adecuada posición frente al
ordenador. La silla debe ser cómoda.
• La altura del teclado debe estar a nivel de
los brazos flexionados a 90 grados y debe
situarse debajo del monitor, no a los lados.
La pantalla del monitor debe colocarla a
unos 60 a 80cms de la vista.
• La luz de la habitación debe ser acorde a
tipo del fondo de la pantalla. Debe evitar
falta de contraste entre el fondo y las letras, el deslumbramiento y los reflejos sobre la pantalla.
Al mejorar su visión, la calidad de la imagen
de su ordenador y el ambiente disminuirán
los síntomas visuales permitiéndole un mejor
rendimiento en su trabajo y disfrutar plenamente del fascinante mundo que le ofrece
las redes sociales.
Ante cualquier duda, tenemos un servicio de
oftalmología a su disposición en el Institut
Mèdic Baix Vallès.
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MITJA MARATÓ LA CURSA QUE DISCORRE PER MONTORNÈS, MONTMELÓ, VILANOVA I LA ROCA ES FARÀ EL PROPER DIUMENGE 24 DE MARÇ

La Mitja Marató de Montornès
amplia categories en la 26a edició
El Club Atletisme Montornès col·labora amb els serveis socials per a la integració dels joves
arxiu

MONTORNÈS.
Diumenge 26 de març,
a partir de les 10 h, tindrà lloc la
26a edició de la Mitja Marató de
Montornès-Montmeló-Vilanova del Vallès-La Roca del Vallès,
organitzada pel Club Atletisme
Montornès. Una de les novetats
d'aquest any són les noves categories per als atletes veterans.
Així, els atletes de més de 60 anys,
que fins ara competien dins la
mateixa categoria, es repartiran
en tres: de 61 a 70, de 71 a 80 i
de més de 81 anys. "És un reconeixement a la vàlua de la nostra gent gran i la seva fidelitat a
l'atletisme i és anar un pas més
enllà del que els reglaments
federatius obliguen", expliquen
des del club. Així doncs, es creen
dues noves categories per fer més
visibles aquests participants i reconèixer el seu esforç.
Per als menuts, dissabte 23 de
març es tornarà a celebrar la Mini
Solidària, amb 500 inscripcions
màximes previstes. Els atletes nascuts l'any 2006 i posteriors competiran en diferents recorreguts pels
carrers de Montornès, amb sortida
i arribada a la plaça Pau Picasso.
El diumenge 24 de març, hi ha
1.000 inscripcions reservades per
a la cursa dels 6km de Montornès.
La sortida es fa de forma conjunta
amb la Mitja i totes dues curses

LA MITJA MONTORNÈS Tindrà un recorregut de 21,97 km i hi ha 2.500 inscripcions màximes previstes
compartiran els 5 primers quilòmetres de recorregut. Després, la
Mitja continuarà cap a la Roca i els
6km enfilaran la recta de la meta.
La Mitja té un recorregut de
21,97 km, amb 2.500 inscripcions
previstes; amb un temps màxim
de 2 hores i 40 minuts per acabar
i amb un recorregut pensat per fer
bones marques i per gaudir d’una
gran cursa de ruta.
La Mitja Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca és, potser,
l'esdeveniment esportiu més important i participatiu que acullen
aquestes poblacions. El recorregut passa pels centres dels quatre municipis i recorre els espais
visuals que caracteritzen aquesta
zona del Baix Vallès: centres urbans, indústria i natura.
La divisòria entre la Vall del Mo-

gent i la Serralada Litoral, per on
transcorre la Mitja, serveix d'aparador on els veïns i veïnes dels municipis implicats i els acompanyants
dels corredors trobaran punts
d'animació per fer encara més visible la festa que suposa aquesta cursa. Des dels diables de Montornès a
la sortida, passant pels gegants dels
diferents municipis i entitats amb
punts musicals, faran més amens
els 21,97 km de la Mitja.

Els voluntaris la fan possible

El Club Atletisme Montornès, juntament amb els Ajuntaments de
Montornès, Montmeló, Vilanova
i La Roca, són els principals organitzadors de la Mitja, però la
veritable columna vertebral que
permet que el dia de la Mitja tot
funcioni són els voluntaris. Enti-

tats dels municipis per on transcorre la Mitja s’impliquen en el
desenvolupament de la logística,
la seguretat del recorregut i l’organització; i fan possible una de
les mitges maratons més populars
de Catalunya.
Voluntaris del CA Montornès,
del Club de Bàsquet Montmeló,
de Elskekorrenmolt de la Roca,
gegants, diables, instituts, Protecció Civil... Unes 350 persones,
repartides en tots els serveis que
s'ofereixen el dia de la Mitja, a les
quals s'afegeixen policies locals,
Mossos d'Esquadra, Creu Roja,
fins a superar els 400 efectius que
es mobilitzen perquè tot rutlli i els
atletes tinguin els millors serveis i
atencions.
A banda del vessant esportiu,
un any més, la trobada atlèti-

ca tindrà també un sentit social.
L'organització col·labora des de
fa anys amb els serveis socials per
la integració de joves. En aquesta
línia, aquest any s’ha engegat un
programa conjunt amb la Generalitat per tal que joves immigrats
no acompanyats que vieun en centres del Govern català practiquin
esport de base i es creïn xarxes de
suport que facilitin la seva integració, fomentin hàbits saludables
i ajudin a desfer prejudicis sobre
el col·lectiu. Una trentena de joves
procedents del Vallès, Maresme i
Osona, s’entrenen a les instal·lacions del Club d’Atletisme Montornès i alguns d’ells participaran a
les curses de la Mitja d’enguany.
Un altre dels objectius de la Mitja
és minimitzar l'impacte ambiental
de la cursa. Amb aquesta finalitat,
aquest any es preveu el reciclatge
de les ampolles d'avituallament.La
Mitja també posa a disposició dels
atletes punts de reciclatge de paper,
vidre i matèria orgànica a la zona
d'arribada i al pavelló d'esports.

Solidaris
Des de fa 13 anys, la Mitja i Henkel
col·laboren amb diferents entitats
i organitzacions amb donacions
solidàries. Com a novetat d’aquesta
edició es concentren les donacions
en un únic projecte solidari en col·laboració amb Creu Roja. Així, Henkel
donarà mig euro per cada inscrit de
la Mitja i la Cursa dels 6km, que es
sumarà a la recaptació de la Mini i es
destinarà a un projecte d’integració
socio-laboral per a col·lectius en risc
dels municipis implicats en la Mitja. A
més, es faran aportacions a Càritas a
través de les fotos al MovimientoPiu
del dia de la Mitja i, com sempre, tots
els beneficis de les curses es destinen
al manteniment del Club i l’escola
d’Atletisme de Montornès.
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INICIATIVA AMB LA REGIDORIA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Els grans d'edat
també corren

Amb la igualtat de gènere
Montornès organitza unes sessions d’entrenament per a dones i
homes. Aquestes activitats s’organitzen sota el lema Sumem 6
kilòmetres en la lluita per la igualtat. Tal com asseguren des del
club, s'ha tornat a posar en marxa aquesta iniciativa amb el suport de la regidoria de Polítiques
d’Igualtat. "Fins a dia d'avui, la
proposta s’adreçava només a
dones per incentivar la pràctica d’esport femení. El balanç
després d’aquest temps és molt
positiu i prop d’una trentena
de dones continuen practicant
running en la disciplina del
club d’atletisme", asseguren des
del club montornesenc.
"Per això aquesta edició volem ampliar l’abast i volem fer
aquesta activitat oberta tant
a homes com en dones amb el
principal objectiu de fer visible
la lluita per la igualtat de gènere des de l'entitat", afirmen des
del club esportiu. Tal com expliquen des de l'organització, la finalitat d'aquesta activitat també és

MIQUEL PUCURULL

cam

MONTORNÈS. El Club Esportiu

C

EN FEMENÍ Arribada a meta de la guanyadora de la Mitja de 2018
"intentar que el màxim nombre
de persones possible participin
tant a la Mitja com a la prova
dels 6 Km, que es disputa juntament amb la Mitja amb la idea
de fer visible el compromís en
la lluita per la igualtat".
Des del club esportiu creuen
que la implicació de les entitats en
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fer visible la igualtat de gènere és
molt important i necessària, i que
l'àmbit esportiu no ha de ser una
excepció, sinó que "ha de ser un
espai participatiu i compromès
socialment", apunten des de l'organització, que assegura que actualment l’esport femení està més
normalitzat en la societat.

ada cop hi ha més metges que recomanen fer
exercici a les persones
grans. La sanitat se n’ha
adonat de la importància que té
el moure’s, i pregonen els avantatges que té per a tothom, i molt
especialment per a la gent d’edat
avançada. Fa us quaranta anys,
quan va sorgir el boom del córrer,
van proliferar les curses populars,
però en aquella època, els grans
d’edat que corrien eren molt pocs.
A la marató de Barcelona de 1980,
per exemple, els corredors de més
de 55 anys vam ser només sis. Al
cap de deu anys, a la mateixa marató, d’aquest tipus de veterans
ja érem gairebé dos-cents. I l’any
passat, els més grans de 55 anys
hem sigut 1.155, dels quals, 139
de més de seixanta-cinc. És a dir
que ara hi ha molts corredors i
corredores d’edat. En canvi, els
que fan els reglaments de les curses deuen desconèixer aquesta
realitat. N’hi ha que engloben els
de més de cinquanta anys en una
única última categoria. En gene-

ral, als de seixanta. I com a molt,
als de seixanta-cinc. I prou. Vull
dir que ignoren els que en tenen
setanta o més. No són conscients
que molts dels que fa trenta anys
–quan va esclatar el fenomen de
córrer curses– ara en tenen setanta o els sobrepassen. I alguns
fan unes marques excel·lents. No
és el meu cas, però en conec uns
quants. És per això que s’ha de

Em sembla excel·lent que
la Mitja hagi incorporat
categories específiques
per a gent gran

celebrar que la Mitja Marató de
Montornès hagi incorporat en el
seu reglament categories de 61 a
70 anys, 71 a 80, i de més de 81.
Em sembla una excel·lent decisió i una novetat absoluta (no sé
d’enlloc que, explícitament, facin
una cosa semblant), que espero
serveixi perquè les demès curses
de casa nostra en prenguin molt
bona nota.
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CULTURA

Premis de microrelats feministes a la Llagosta

Les Fugitives a la Fiveller

La tarda de dijous la Biblioteca de la Llagosta va fer entrega dels premis al
concurs de microrelats pel Dia de la Dona organitzat pel mateix equipament
i per la Resistencia Literaria. Els guardonats van ser Azahara Matas amb
Ayer, hoy y mañana -150 euros, primer premi- Ramón Ferreres amb Dues
passejades per Tanzània -75 euros, segon premi- i Susanna del Cerro.

El diumenge a les 18 h per 7 euros, i
amb motiu de la celebració del dia de
la dona el divendres, es representarà
a la Sala Fiveller l'obra Dona-Foc,
la Dona que es Crema.

TEATRE UNA EXPLORACIÓ DE LA IDENTITAT FEMENINA EN FORMA D'ESPECTACLE DE DANSA

'Mulïer', art sobre xanques amb
dos premis Max, a Montmeló
maduixa teatre

MADUIXA TEATRE La companyia ha guanyat nombrosos premis amb aquesta suggerent proposta escènica
MONTMELÓ. Cinc dones, dansa sobre xanques, emocions i poesia
visual. Així és com es defineix Mulïer, un espectacle de la companyia
Maduixa Teatre que va ser guardonat amb el premi Max al millor
espectacle de carrer i a la millor
composició musical 2017 i que
aquest dissabte arriba a la Sala Polivalent de Montmeló a les 20 h. A
més Mulïer també ha rebut quatre
guardons als Premis Arts Escèniques Valencianes 2018, el premi
Deventer Award, el Premi Umore
Azoka i el Premi Moritz a la millor
estrena de la Fira de Tàrrega.
Les entrades es poden obtenir

per un preu de 12 euros al web
www.tictatiquet.com o a la taquilla de la sala una hora abans que
comenci la funció. A més, hi ha
descomptes amb el Carnet Jove i
amb el carnet de la Biblioteca La
Grua –9 euros–, i descomptes per
a jubilats i menors de 18 anys –7
euros–.
De 40 minuts de durada, Mulïer és, segons defineixen els organitzadors, "una exploració de
la identitat femenina en forma
d'espectacle de dansa sobre
xanques, interpretat per cinc
ballarines de la companyia Maduixa Teatre que investiguen

FOTOGRAFIA HI PARTICIPEN DUES BIBLIOTEQUES DEL BAIX VALLÈS

En marxa el concurs
d'Instagram de la DO Alella

SANT FOST / MARTORELLES. Les bi-

blioteques de Sant Fost i Martorelles i totes les que formen part
del projecte Biblioteques amb DO
Alella presenten la segona edició
del concurs d’Instagram dedicat al
món del vi, Vinstagram 2019. La temàtica de les fotografies és el món
del vi de la DO Alella: vinyes, paisatge, patrimoni, cellers, enoturisme,
moments, festes… Per participar en
el concurs s’haurà de tenir compte

a Instagram amb un perfil públic i
publicar la foto amb un títol, geolocalitzar la fotografia en el municipi
on s’ha fet, mencionar una de les
biblioteques que formen part de la
DO Alella en el títol de la imatge, seguir-la i etiquetar-la amb el hashtag
#vinstagramdoalella2018. El termini de participació és fins al 31 de
març i el jurat deliberarà i dictarà
el seu veredicte durant la primera
setmana d’abril.

els límits físics amb la dansa i
l'equilibri, el moviment i la poesia o la força i les emocions".
Així mateix, conclouen, es tracta
d'un "homenatge a totes les dones que durant segles i segles
d'opressió han lluitat i continuen lluitant per mantenir viu
el jo salvatge, i que reclamen el
seu dret de ballar i córrer lliurement pels carrers i les places
de la nostra societat".
La peça compta amb sis ballarines. La idea i direcció de l'espectacle és de Joan Santacreu, mentre
que la direcció coreogràfica correspon a Mamen García.

EL TEMPS
divendres 8

dissabte 9

diumenge 10

per

L'ESPECTACLE TRIOMFA AL CLUB CAPITOL DE BARCELONA

Molt d'humor i cinema a
Parets amb Víctor Parrado
PARETS. Rememorar les escenes
més famoses del cine amb molt
humor. Aquesta és la proposta del
monologuista Víctor Parrado amb
el seu espectacle El Películero, un
monólogo de cine, que es representarà a la Sala Basart Cooperativa de Parets a les 22.30 h d'aquest
dissabte.
L'espectacle humorístic que actualment està en cartellera en la
destacada sala barcelonina Club
Capitol – Pepe Rubianes es presenta com un xou en què es reprodueix la Gala dels Oscar, que "us

portarà a reviure escenes mítiques del cinema a través de la
vida del monologuista".
A més, el monòleg compta amb
algun ball que el mateix Parrado defineix com "apañao" i amb
cançons cantades per l'artista que
ell qualifica de cantades amb "un
cant horrible, no ens flipem ara
tampoc".
Tot això és el que podran veure
els que ja hagin adquirit les entrades per a l'obra, ja que malauradament per a la resta, aquestes ja
estan exhaurides. i

El Mercat Vell
ofereix una obra
de clown i bruixes

El Teatre Can
Rajoler viatja fins
a l'antiga Roma

MOLLET. Sota la direcció d'Àlex Navarro, les clowns Lola González i
Coral Ros representaran Brujas,
un espectacle "a la frontera del
teatre còmic i el clown, que ens
submergeix de manera molt
divertida en el món del paranormal i metafísic". La proposta
pujarà dalt dels escenaris dissabte (21 h) al Mercat Vell amb motiu
del Dia de la Dona el 8 de març.
Brujas comença amb aquest sorprenent inici: "una mort accidental, la consulta d'una bruixa, un
quadre...de vegades només cal
una petita empenta perquè poders ocults es manifestin...".

PARETS. Els més menuts de Parets

Felip Comas

El pas d’un front per
zona anticiclònica, no
portarà altre cosa que
uns quants núvols alts i
mitjans al mati, que marxaran a la tarda.

Una altra cua de front, tornarà a enteranyinar el cel,
sense més conseqüències,
i amb una clara pujada de
les màximes.
Els núvols alts i prims
continuaran amb nosaltres un dia més, i la temperatura màxima pujarà
lleugerament.

tenen una cita aquest diumenge a
les 18 h al Teatre Can Rajoler. Rialles organitza l'espectacle Quo No
Vadis de la companyia La Pera Llimonera, adreçat a infants majors
de quatre anys i que té un preu de
7 euros. Els socis de Rialles poden
entrar de forma gratuïta.
La representació familiar ens
transporta a l'antiga Roma, on Juli
Cèsar, desesperat perquè encara
no ha conquerit Egipte, consulta
l'oracle per saber quan caurà el
territori que es resisteix. L'emperador enviarà a Marc Antoni per
aconseguir-ho.

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

22˚C

5˚C

11˚C

-

24 km/h S

DIVENDRES, 1

17˚C

6˚C

12˚C

-

24 km/h SSE

DISSABTE, 2

18˚C

10˚C

13˚C

-

27 km/h SSE

DIUMENGE, 3

22˚C

5˚C

11˚C

-

26 km/h SW

DILLUNS, 4

22˚C

8˚C

12˚C

-

39 km/h W

DIMARTS, 5

17˚C

9˚C

12˚C

-

24 km/h SSE

DIMECRES, 6

16˚C

7˚C

15˚C

0,2

23 km/h SW
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MÚSICA

ART EL COL·LECTIU HA DUT A TERME REIVINDICACIONS FEMINISTES DURANT DUES DÈCADES

ARTS ESCÈNIQUES

Mojinos Escozíos
actuaran el
proper 26 d'abril
a Sant Fost

CREA celebra amb una doble
exposició el seu 20è aniversari

El Faràndomus
torna a Mollet

SANT FOST. Després d'actuar a Jerez, Mojinos Escozíos, una de les
bandes de rock baixvallesanes
més conegudes en el panorama
estatal, farà un concert a Sant Fost
el 26 d'abril a l'espai de la Bòbila. Es tracta del tercer xou que
el grup –que va néixer el 1994 a
Mollet– ha programat dins la seva
gira titulada Los Más Grandes, i tot

La mítica banda, nascuda
als 90 a Mollet, portarà el
seu espectacle a la Bòbila
després de visitar Jerez

i que és un dels més de 1.700 concerts que el grup ha ofert en els
seus més de vint anys d'història,
serà, sens dubte, un concert especial, ja que alguns dels integrants
del grup viuen al Baix Vallès. Pocs
dies després, el 3 de maig, els Mojinos viatjaran fins a Villarrobledo
a un dels festivals més reconeguts
de l'escena alternativa espanyola,
el Viñarock. i a.a.

S.C

MOLLET. La Marineta va acollir di-

vendres la inauguració de dues
exposicions del Col·lectiu CREA.
D'una banda, De bat a bat, la mostra
amb la qual es donava el tret de sortida a les activitats per commemorar el 8 de març, i d'una altra, Obrint
el calaix, que commemora el 20è
aniversari de l'entitat "amb representacions de tot el que hem exposat des del 1999", segons Carmen Pérez Rodríguez, presidenta
de CREA. Totes dues amb elements
pictòrics i escultòrics.

EXPOSICIÓ

De Martorelles
a les 'Escoles
d'altres mons'

Història de CREA

Pérez va recordar que "ens vam
ajuntar un col·lectiu de persones que teníem la mateixa inquietud i vam crear l'associació".
Entre les activitats que han promogut en aquestes dues dècades hi ha
exposicions intercanvis amb altres
entitats de la comarca i entorns,
col·laboracions amb activitats de
l'Ajuntament, tallers plàstics, conferències, sortides, exposicions o
viatges, entre d'altres. La presidenta va explicar que a CREA "totes
som dones que ens hem dedicat

OBRINT EL CALAIX Una de les obres artístiques pel 20è aniversari
al món de la plàstica i l'art, quasi totes amb la carrera de Belles
Arts o amb molta formació en
aquest àmbit" i que es tracta d'"una associació oberta a totes les
dones que estiguin interessades
en el món de l'art i que tinguin
alguna experiència".
També va destacar que ara mateix CREA, amb seu al CIRD Joana
Barcala, està formada per una vintena de persones i que darrera-

ment "s'esta incorporant gent
jove amb experiència, que també és important".
La regidora d'Igualtat, per la seva
banda, va assenyalar que "l'associació CREA té un gran valor,
perquè han fet les seves reivindicacions feministes a través del
seu art i això és molt important.
És necessària perquè a través de
l'art podem arribar a molta més
gent de diferents edats". i S.C.

ANIMACIÓ LA JORNADA FAMILIAR ES FARÀ EL PROPER 11 DE MAIG I PORTARÀ GRUPS COM XIULA I TALLERS I ACTIVITATS

Neix Mainafest, el
primer festival de música
infantil a Sant Fost
SANT FOST. La mainada i les seves

famílies han de reservar una data
en el calendari: l'11 de maig. Serà
quan se celebri la primera edició
del Mainafest, un festival de música i animació per a infants i famílies que se celebrarà a l'entorn del
Pavelló 2 de Sant Fost i que durant
tota la jornada, d'11 a 20 h, omplirà el municipi d'activitats tant per
a nadons com per a nens i nenes
de fins a 10 anys.
Aquest esdeveniment sorgeix

de la iniciativa d'un grup d'amics
que, segons expliquen, porten "un
any treballant en la idea". "El
Mainafest tindrà dos escenaris,
un petit i un altre gran, i per ell
passaran cinc grups de música
infantil", explica Jessica Santacreu, una de les organitzadores.
De moment s'han confirmat tres
de les bandes per al festival: Xiula,
Dantuvi amb la canalla i La Belluga animació.
A més, el festival oferirà tallers

Des de dijous ja es poden reservar les participacions del 8è Festival Faràndomus de Mollet que
se celebrarà el 5 i 6 d'abril. El
festival neix inspirat per la xarxa
europea Hors Lits, proposa quatre espectacles en quatre espais
privats a Mollet del Vallès.

xiula

L'exposició fotogràfica de Kim
Manresa Escoles d'altres mons
organitzada per la Diputació
desembarca a Martorelles i es
podrà veure durant tot el mes
de març. Es tracta d'un projecte
educatiu que té com a objectiu
la "sensibilització ciutadana
vers el dret a l'educació i les
desigualtats socials".

LITERATURA

'El jurament' es
presenta a Mollet
L'escriptora Sílvia Romero i Olea
presentarà el dijous la seva novel·la El jurament a la Llibreria
L'Illa de Mollet a les 20 h. L'acte
serà presentant per l'escriptora
Anna Porquet Botey.

POPULAR

Corals gallegues
a la Llagosta

XIULA El quartet serà un dels plats forts de la jornada a Sant Fost
de toca-toca, pintacares, murals
per pintar, zona gastronòmica
amb foodtrucks i zona de pícnic,
amb la idea que les famílies puguin gaudir de tota una jornada
lúdica.
Les entrades tenen un preu de
10 euros si es compren anticipa-

dament i de 12 si s'adquireixen a
taquilla. Així mateix, hi ha un pack
familiar de 35 euros per a tota la
família que consta de 4 entrades.
L'esdeveniment compta amb la
col·laboració de l'Ajuntament i
d'empreses patrocinadores, com
Ferrimax. i a.a.

La Llagosta tornarà a acollir la
Trobada de Corals Gallegues
de Catalunya, que organitza la
Federación de Entidades Gallegas de Catalunya (FEGALCAT).
La trobada arriba aquest any
a la seva 22a edició. L'acte se
celebrarà aquest dissabte, 9 de
març, a les 18.30 h al Centre
Cultural de la Llagosta.

INFANTIL

CantaJuegos a la
Fiveller de Mollet
Aquest dissabte, a les 18 h, la Sala
Fiveller serà escenari de CantaJuegos mix amb el Grupo Alegria.
L'espectacle per a infants comptarà amb pallassos, il·lusionistes, malabaristes, jocs, cançons i
concursos, i amb la presència de
Mickey i els seus amics.
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Ana
María

¿PUEDEN LOS ANIMALES
DETECTAR ENFERMEDADES EN LOS HUMANOS?
¿Has tenido una mascota que te acompaña cuando te
sientes mal, tienes gripe, estás enfermo o simplemente
tienes un dolor de cabeza? Seguro que sí. El motivo es
que ciertas enfermedades cuando aparecen, provocan
un cambio en nuestro olor corporal. Esta es una capacidad de detección tanto de perros como de gatos,
incluso llegan a avisar de la muerte. Los animales tienen el sentido del olfato muy desarrollado. Mis clientes a veces me explican experiencias vividas con sus
mascotas que te sorprenden, como es el caso de los
diabéticos que gracias a su perro han salvado la vida.
Las enfermedades que detectan y han sido demostradas son:
• diabetes: el aliento de la persona toma un aroma muy
particular si el azúcar está demasiado bajo o alto.
• convulsiones: perciben cambios en la expresión y
conducta del propietario.
• migrañas.
• cáncer: pueden olfatear el cáncer de vejiga, de
próstata, piel , pulmón, mama, ovarios.
• narcolepsia.
• estrés, miedo.
• depresión: detectan subidas y bajadas de oxitocina,
dopamina y serotonina que son las relacionadas
con el estado de ánimo y de los sentimientos.
• avisan de partos por los cambios hormonales.

• muerte: pueden oler la muerte porque cuando un
humano va a fallecer comienza a segregar determinadas hormonas y feromonas que poseen un
olor muy particular. Y los gatos también son muy
buenos para detectar cambios de temperatura, que
es lo que explica el caso del felino que vivía en una
residencia de ancianos y predecía su muerte.
Además la gran mayoría de animales en el caso de
las catástrofes naturales como los terremotos pueden
detectar ruidos, movimientos e incluso energía mucho
antes de que suceda el desastre.
Tenemos que dar gracias a nuestros peludos por estar
siempre ahí y velando por nosotros. Haced caso de las
señales que nos dan. Os pueden salvar la vida.
Y con ello hago un pequeño homenaje a Inés una
preciosa gata europea, una de mis primeras clientas.
Fue encontrada en la calle cuando era una cachorrita.
Hace poco falleció con 21 años. Ha sido una gata muy
querida en la familia y entre sus historias hay una en
especial a la que sus dueños dan las gracias ya que
detectó un incendio en el domicilio y ella salvó al hijo
de fallecer mientras dormía. Veis son muchas historias
y seguros que tenéis muchas que contar. Si me las
queréis enviar a ana.anavets@hotmail.com os las
publico en Facebook.

Entre todos hacemos un llamamiento al NO abandono y NO maltrato.
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CARNESTOLTES SA MAJESTAT EL REI DE LA FESTA VA ENTREGAR 2.400 EUROS EN PREMIS REPARTITS EN 10 CATEGORIES

POPULAR

Més de 450 persones participen en
el concurs del Carnaval de Montornès

Gallecs acull
la 14a calçotada
popular diumenge

Ona cervera

Ona cervera

COMPARSES I COLORS A la rua hi van partcipar més de 500 persones

DISFRESSA RECURRENT També a Montornès Las casa de Papel va triomfar

MONTORNÈS. El Carnaval del mu-

tegoria infantil va ser per a Up i
en categoria adulta per Conde
drácula sexy.
Pel que fa a les parelles, es va
premiar Les Jokers en categoria infantil, Boshido en categoria adulta
i Trono de hierro en parella mixta.
En grups, el primer premi va ser
per a Barbas de jardín i el segon,

nicipi que se celebrava dissabte
va comptar, segons l'Ajuntament,
amb més de 456 persones inscrites en el concurs de disfresses.
"Amb tot, durant la rua en van
participar més de 500", afirma
el consistori.
L'acte va començar a les 16.30 h

al carrer de Federico García Lorca
i va acabar al vespre a la Carpa Polivalent amb el concert de Susana
and The Randomites –concursant
al programa La Voz– i amb l'entrega de premis a la millor disfressa.
En aquesta edició es van repartir
2.400 euros en 10 categories.
La disfressa guanyadora en ca-

per a Un país meravellós.
Per la seva banda, Draturnes es
va endur el premi a la millor comparsa i Aupa xics, el segon. També
es va lliurar un premi especial
del jurat a la disfressa Els minigegants. El Carnaval va continuar
diumenge al matí amb la rua infantil a Montornès Nord. i

MOLLET/PARETS. Gallecs tornarà a

celebrar diumenge una de les calçotades més emblemàtiques de la
temporada: La Calçotada Popular
de Gallecs. La plaça de l'Església
serà l'escenari d'aquesta nova
edició de l'esdeveniment que ja
arriba a la 14a. Organitzada pel
Consorci de Gallecs, la calçotada
començarà a les 14 h. Així mateix
qui vulgui participar en la calçotada tindrà dues opcions gastronòmiques. El menú ecològic que
té un preu de 20 euros compta
amb calçots, salsa romesco, mongetes del ganxet amb cansalada o
oli de Vera, botifarra a la brasa, pa
d'espelta, coca de Sant Galdric, vi,
aigua, mistela i cafè. Pel que fa al
menú vegetarià ecològic, el preu
és el mateix i, en lloc de carn, ofereix una hamburguesa vegetal.

Una altra calçotada

El mateix diumenge la Colla Castellera de Mollet celebra al Centre
Cívic l'Era a partir de les 12 h la
seva pròpia calçotada. i

LES DISFRESSES ES VAN TRASLLADAR DELS CARRERS AL BALL DE CARNAVAL
Aj. Montmeló

VA DE DISFRESSES Les propostes més clàssiques van combinar amb les més arriscades

Montmeló aplega 19 comparses
MONTMELÓ. El municipi va viure la seva

rua de Carnaval el passat dissabte. L'esdeveniment va començar a les 18 h a l'avinguda Mil·lenari i va desenvolupar-se fins a
la plaça de la Quintana. Allí les comparses
van exhibir-se davant Sa Majestat el Rei
Carnestoltes i els seus ministres i es van
entregar obsequis a les comparses guanyadores.
La festa es va traslladar a la Sala Polivalent amb el ball de Carnaval que va obrir
portes a les 22.30 h i va acabar amb la fes-

ta jove que tot just començava a la 1.30 h.
En total van prendre part 19 comparses i
2 grups.
Entre les disfresses més clàssiques de
superherois, animals, personatges de Disney o moters, també n'hi va haver d'altres
més innovadores com la d'un Antoni Gaudí
amb la Sagrada Família acabada o comparses feministes pocs dies abans de la celebració del Dia Internacional de la Dona.
Els actes de carnaval van concloure el
dijous amb l'enterrament de la sardina. i
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PARKING
GRATUITO
30 MIN

PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

Pizza Delicatessen

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

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

te

MENÚ DIARIO
Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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