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“Cultura amb nom de dona”
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Es renova el conveni C17

El Pla C17, que dóna
cobertura als municipis de l’Ametlla, la
Garriga, les Franqueses, Figaró i Tagamanent, vol prevenir i
reduir el consum de
drogues, disminuir el
seu ús problemàAc i els riscos i danys associats,
i promoure la salut en els àmbits de la sexualitat, l’afecAvitat i l’alimentació.
Pg. 3

* Inauguració de l’exposició de les pintores i fotògrafes de l’Ametlla, que donava el tret de sorAda al cicle “Cultura amb nom de dona”.

Entrevista Marçal Sala,
regidor d’Ametlla’t amb ERC

Pg. 9

Bon balanç del Carnaval 2016

Del 5 al 8 de febrer l’Ametlla del Vallès va celebrar el seu Carnaval, en
què no hi podia faltar les
gitanes, l’escudellada i la
cercavila, així com d’altres noves acAvitats que
van proporcionar grans
dosis de gresca, disbauxa
i bon humor.

Pg. 14
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Agenda

Agenda març16

Divendres 4

A les 17.30h a la sala infanAl de la Biblioteca.

Hora del conte. Al país dels contes, a càrrec de CAro
Von Arend.
Org. Biblioteca.

Dissabte 5

A les 10h a l’insAtut Eugeni Xammar.

Jornada de portes obertes (ESO).
Org. InsAtut Eugeni Xammar.

De les 10 a les 12h a l’escola BerB.

Jornada de portes obertes.
Org. Escola BerB.

Diumenge 6

A les 8h a la zona del pavelló i de la Font del Racó.

Trial Clàssic l’Ametlla del Vallès. Esmorzar i obsequis
per a tots els parAcipants. Per a tots els nivells i
edats. + info: www.trialevoluAon.com
Org. Trial EvoluAons i Ajuntament.

A les 11h a la sala infanAl de la Biblioteca.

A les 19.30 h a la Sala Municipal de Teatre.

Org. Biblioteca.

Org. àrea de Cultura.

Hora menuda. Margarideta lleva’t de ma9, a càrrec
de Marta Catalán.
A les 21 h a la Sala Municipal de Teatre.

Diumenge 13

Dissabte 19

Org. àrea de Cultura.

Taller de defensa personal per a dones.

Cicle de Caminades per l’Ametlla:
Caminada de les masies

Org. Policia Local.

Org. àrea d’Esports i 3 i Més

A les 11h a la sala infanAl de la Biblioteca.

Manualitats en família.

De les 10 a les 14 h al parc de Maria Lluïsa.

15è Mercat Boig.

Org. Biblioteca.

Org. àrea de Comerç.

A les 18h al Casal de la Gent Gran.

Dilluns 14

De les 10 a les 12 h a la Sala Polivalent.

De 18 a 19.30 h a l’Escola de Música.

A les 17.30h davant de Can Muntanyola

Anem al teatre (Teatre kursaal de Manresa): El Test,
de Jordi Vallejo. Direcció de CrisAna Clemente.
Org. àrea de Cultura.

A les 20.30h a la Sala Polivalent.

Cicle “Cultura amb nom de dona”: Xerrada “Prevenció de les relacions abusives en les parelles joves”, a
càrrec d’Aroa Talavera, psicòloga, psicoterapeuta i
especialista en perspecAva de gènere.
Org. àrea d’Ensenyament i C17.

Dijous 10

A les 17.45h a la Biblioteca.

Taller d’escriptura.
Org. àrea de Cultura.

A les 18h al Casal de la Gent Gran.

Xerrada sobre teràpia a cavall, a càrrec de M. Teresa
Llòria, presidenta de la Fundació Teràpia a Cavall.
Org. Agrupació de la Gent Gran.

A les 19.30h a la sala de lectura de la Biblioteca.

Cicle “Cultura amb nom de dona”: Xerrada “Una
iden<tat híbrida”, a càrrec de Najat el Hachmi, escriptora i llicenciada en ﬁlologia àrab. Xerrada inclosa
en el cicle de conferències “Idees i paraules”.
Org. àrea de Cultura.

Divendres 11

A les 17.30h a la sala infanAl de la Biblioteca.

Org. àrea de Promoció Econòmica.

Tertúlia literària: Desig de xocolata (Care SANTOS).
Org. àrea de Cultura.

Dissabte 12

De les 10 a les 13 h a l’insAtut Eugeni Xammar.

Taller de defensa personal per a dones.
Org. Policia Local.

A les 13.30 h a la plaça de l’Ajuntament.

Converses en francès.

Dilluns 21

A les 19h a la Biblioteca.

Org. Biblioteca.

Converses en anglès.

Dimarts 15

Org. Biblioteca.

De 15 a 19 h Bar Restaurant Can Camp.

Setmana cultural: Cafè-concert.

Del 21 al 24

De les 8h a les 15h a Illa AcAva Centre EsporAu Municipal.

Org. Escola de Música
Org. àrea de Cultura.

Campus de Setmana Santa a Illa Ac<va Centre Espor<u Municipal. Per a nens de 3 a 14 anys.
info i inscripcions ﬁns el 15 de març a 93 843 17 10
o a www.illa-acAva.com

De 15 a 19 h Escola de Música.

Divendres 25

A les 18.30h a l’aula TIC de la Biblioteca.

Tertúlia literària: Desig de xocolata (Care SANTOS).
Dimecres 16

Setmana cultural: Taller Dalcroze.
A les 20 h a la Sala Polivalent.

Xerrada “Com potenciar l’autoes<ma dels nostres
ﬁlls”.
Org. AMPA Els Cingles i AMiPA BerB amb el suport
de l’àrea d’Ensenyament.

Excursió al Bu>erﬂy Park de Castelló d’Empúries.
A les 17h Escola de Música.
Org. Escola de Música

Tertúlia literària: Desig de xocolata (Care SANTOS).

Org. Escola de Música

A les 21 h a l’església de Sant Genís.

Concert Internacional: El rèquiem de Mozart, a càrrec dels pianistes Carles Lama i Soﬁa Cabruja.
Durat tot el dia, al Camp de Futbol Municipal Josep Costa.

Org. Agrupació de la Gent Gran.

Setmana cultural: Taller d’improvisació “Música
pintada”.

Org. C.F. Ametlla.

Dissabte 26

A les 8h al Casal de la Gent Gran.

A les 19h Escola de Música.

1r Torneig de Setmana Santa de futbol base
(alevins).

Org. Amics de la Música de l’Ametlla del Vallès i àrea de Cultura.

Dijous 17

Org. àrea de Cultura.

Org. Centre EsporAu Municipal Illa AcAva.

Durat tot el dia, al Camp de Futbol Municipal Josep Costa.

Org. Escola de Música.

A les 18.30h a l’aula TIC de la Biblioteca.

A les 18.30h a l’aula TIC de la Biblioteca.

Diumenge 20

Org. Cluib Voleibol l’Ametlla amb el suport de l’Ajuntament.

A les 19.30 h a la Biblioteca.

A les 18h al Casal de la Gent Gran.
Org. Agrupació de la Gent Gran.

Org. Agrupació de la Gent Gran.

Org. Escola de Música.

Setmana cultural: Taller de tècnica Alexander.

Setmana cultural: Presentació dels instruments de
l’Escola de Música.

Concert audiovisual de clàssica.

Ball berenar amb música en viu.
Calçotada popular.
Menú: Calçots, bo<farra, pa, postre i beguda.
Tiquets an<cipats (12€ adults / 7€ nens) al Peipars.
El mateix dia: 15€ adults i 8€ nens.

Hora del conte. De quin color són les princeses?, a
càrrec de Núria Alonso.
Org. Biblioteca.

Org. ArAstes de l’Ametlla i àrea de Cultura.

De les 10 a les 13 h a l’insAtut Eugeni Xammar.

A les 9 h al parc de Maria Lluïsa.

Org. Biblioteca.

Dimarts 8

A les 20 h a la Sala d’Art Carles Sindreu.

Inauguració de l’exposició de pintures a l’oli de
Pedro Castaño.

Taller “3 passes pel canvi”: “Les xarxes socials: què i
com”.

Converses en anglès.

Cicle “Cultura amb nom de dona”: Concert de proximitat, a càrrec de Cris<na Casale (piano).

Cicle “Cultura amb nom de dona”: comèdia musical
“Un día y siglos”, amb CrisAna Molina.

Dilluns 7

A les 19h a la Biblioteca.

@AjAmetllaValles
Facebook.com/AjuntamentAmetlla

1r Torneig de Setmana Santa de futbol base
(benjamins).
Org. C.F. Ametlla.

Diumenge 27

A les 17.30 h a Can Muntanyola.

Ballada de sardanes amb la Cobla de Premià.
Org. àrea de Cultura.

Dijous 31

A les 19.30 h a la Sala Polivalent.

Conferència sobre astrologia, a càrrec de Joan
Blancher.
Org. àrea de Cultura.

Divendres 18

A les 18h al Casal de la Gent Gran.

Bingo col·lec<u amb premis.
Org. Agrupació de la Gent Gran.
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Ajuntament
al dia...
Es renova el conveni C17
El Pla de Prevenció de Drogues
i Promoció de la Salut C17, que
dóna cobertura als municipis de
l’Ametlla, la Garriga, les Franqueses, Figaró i Tagamanent,
vol prevenir i reduir el consum
de drogues, disminuir el seu ús
problemàAc i els riscos i danys
associats, i promoure la salut en
els àmbits de la sexualitat, l’afecAvitat i l’alimentació.
www.c17.cat

Els ajuntaments de l'Ametlla del
Vallès, la Garriga, les Franqueses del
Vallès, Figaró Montmany i Tagamanent han renovat, tres anys més, el
conveni del Pla de Prevenció de
Drogues i Promoció de la Salut C17,
un programa supramunicipal que
compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Aquest pla, vigent des de l'any
2005, intervé en els àmbits de la prevenció del consum de drogues i la
promoció de la salut (sexualitat/afecAvitat i alimentació saludable). Les
seves accions s’adapten a la realitat
de cada municipi amb un tarannà
prevenAu, de reducció de danys i reducció de riscos promovent, en tot
moment, un consum responsable. Al
mateix temps, fomenta la capacitat
críAca i els factors de protecció oferint la informació necessària a adolescents i joves del territori.

Objec<us del Pla C17:
- Prevenir i reduir el consum de drogues així com disminuir el seu ús problemàAc i els riscos i danys associats.
- Promoure la salut en els àmbits
de la sexualitat i afecAvitat i l’alimentació.

Serveis que ofereix
- Xerrades i tallers als insAtuts de
secundària i centres de joves.
- Campanyes divulgaAves i accions
de sensibilització social en les celebracions dels dies mundials i altres
campanyes.

* Pla de Prevenció de
Drogues i Promoció de
la Salut C17.

- Assessorament, derivacions i formació als professionals de les diferents àrees i recursos municipals
que ho sol·liciAn.
- Programa de mesures educaAves
alternaAves les sancions administraAves segons la llei 4/2015 (multes per consum i Anença de cànnabis a la via pública).
- Tarda C17. Espai adreçat a informar i assessorar al voltant de les
drogues, la sexualitat, l’alimentació
i la promoció d’hàbits saludables
prioritzant la població juvenil, però
obert a tota la població.
- Projecte Bus Nocturn C17.
- Estand informaAu en acAvitats
d’oci nocturn.
- AcAvitats puntuals on el C17
pugui desenvolupar qualsevol dels
seus objecAus.
- Coordinació i seguiment de casos
amb el Serveis Socials.
- Servei d’Informació i Assessorament sobre Drogues “SIAD” a families, amics, AMPAs, etc.
- Assessorament, informació,
atenció indicidualitzada via TIC.
- Servei d’Informació via e-mail
per a professionals – SIM C17 2.0.
- Protocols de detecció i intervenció en casos de consum de drogues
als centres educaAus de secundària
dels municipis de la Garriga, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses.
- Intervenció i seguiment de casos
d’alumnes derivats dels IES.
- GesAó de conﬂictes en espais
d’oci nocturn.

L'Ametlla del Vallès, municipi
insubmís i oposat al TTIP

El Ple del passat 27 de gener va aprovar per unanimitat dels
seus assistents una moció presentada per l'Ametlla en Comú Entesa (a la qual es van adherir CiU, PSC i Ametlla't amb ERC
abans de ser votada), segons la qual l'Ametlla del Vallès es declara municipi insubmís i oposat al Tractat de Lliure Comerç
TransatlànAc (TTIP).
La moció va ser presentada pel regidor de l'Ametlla en Comú
Entesa, Jaume Durall, el qual va explicar que el TTIP entre els Estats Units i la Unió Europea, i tots els tractats supranacionals
que en deriven, és una temptaAva que representa una pèrdua
de capacitat i de sobirania popular a favor dels interessos de
grans empreses, i que signiﬁca un greu perjudici pels municipis.

Xerra debat sobre el TTIP
El passat 26 de novembre, a resultes de l'acord de Ple de 30
de setembre, l'Ajuntament va organitzar una xerrada debat
públic sobre el TTIP que va comptar amb la parAcipació del Sr.
Albert Tribó, advocat i regidor de l'Ajuntament de Cubelles, la
Sra. Griselda Piñero, d'ATTAC Acordem, i el Sr. Miquel Benítez,
de Podemos Sanitat.
Tots tres varen desgranar i argumentar en què consisteix
aquest tractat de lliure comerç entre la Comunitat Europea i
els Estats Units, i quins són els antecedents del TTIP i les seves
conseqüències pels ciutadans -des d’un punt de vista europeua efectes de la sobirania popular, dels drets laborals, de la sanitat i de l’educació, entre d’altres.

Proper Mercat Boig, el 13 de març

* Una de les anteriors edicions del Mercat Boig, al parc de Maria Lluïsa.

A resultes de l’interès mostrat
per molts usuaris el proper diumenge 13 de març s’estrenarà l’edició d’hivern del Mercat Boig de
l’Ametlla del Vallès, que se sumarà
a les de primavera i tardor, i que
organitza l’àrea de Comerç.
Com és habitual, l’edició número
quinze d’aquest mercat de venda i
d’intercanvi de productes de segona mà i de serveis es farà al parc
de Maria Lluïsa, de les 10 a les 14h.
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Calendari preinscripció del curs 2016-2017

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del
curs 2016-2017 per als ensenyaments d'educació infanAl, educació primària,
educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa.
Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:
- Del 30 de març al 7 d'abril, per al segon cicle d'educació infanAl, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

- Del 30 de març al 15 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
- Del 2 al 13 de maig, per a les llars d'infants.
Més informació a:

hCp://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/

Propera Xerrada “Prevenció de les
relacions d’abús en les parelles joves

Aroa Talavera
Psicòloga i especialista
en perspec<va de gènere

Vivim en una societat en què al
moment de néixer, i depenent si
hem nascut nen o nena, se’ns
atorguen rols diferents que al
llarg de la vida acabem desenvolupant en els nostres diferents
espais vitals.
Primer de tot, és important
delimitar els conceptes sexe i gènere.
La perspecAva de gènere
parla, entre d’altres coses, de
dos conceptes bàsics. El primer
és el sexe, el fet de ser mascle o
femella. És una caracterísAca
que ens ve donada i que no
podem triar, quelcom inherent a
l’ésser humà. Per altra banda
tenim el gènere, que fa referència a la construcció social que
atorga rols diferents a les persones en funció de si han nascut
homes o dones i que sí que el
podem triar, ja que és quelcom
cultural i, per tant, varia depenent de la societat on neixes.
A la nostra cultura i societat es
deﬁneixen uns rols tradicionals i
especíﬁcs per a cada sexe. El femení s'encarrega, principalment,
de la cura dels altres i de l’àmbit
reproducAu o interior de la llar, i
el masculí és l’encarregat de mantenir econòmicament la família i
de les feines més instrumentals,
les quals les desenvolupa en l’àmbit producAu o exterior de la llar.
D’aquest sistema se’n deriven els
estereoAps de gènere que deﬁneixen les caracterísAques
d’home i dona que la nostra societat conAnua valorant.
Formem part d’un sistema heteropatriarcal en què només
està permès que ens agradin les
persones del nostre mateix sexe
i a la que es valora més allò tradicionalment masculí per sobre
del tradicionalment femení.
Juntament amb això, també és
molt important tenir presents
els mites de l’amor romànAc que
ens arriben per diferents canals.

Aquests ens donen pautes de
com ens hem de comportar en
les relacions de parella. Què
s’espera dels nois i les noies en
les seves relacions de parella, estant elles en la posició més vulnerable i ells en la posició de
poder i control.
La xerrada sobre prevenció de
les relacions abusives en les parelles joves està plantejada des
d’aquesta perspecAva, entenent
que nois i noies surten perdent
d’aquest model pel qual, quan
tenen les seves primeres relacions de parella, aquestes es
poden converAr en relacions
abusives.
Parlarem sobre la violència en
la parella en l’etapa adolescent,
sobre el procés i el cicle de la violència, i deﬁnirem què és la violència de gènere en l’àmbit de la
parella.
També abordarem els canvis

que es produeixen a l’adolescència. Els moAus pels quals la noia
no li ha explicat als pares/mares
la situació que està paAnt, així
com els indicadors d’abús per
detectar si la vostra ﬁlla està paAnt una situació d’abús en la parella i les fases per les que passa
una dona que ha paAt violència
ﬁns que aconsegueix sorAr d’aquesta situació.
Així mateix, també parlarem
de com posicionar-se davant de
la situació i com fer un correcte
acompanyament a la vostra ﬁlla
per recuperar-se de la situació
viscuda.
Finalment, tractarem les mancances que hi ha darrera del noi
que abusa de la seva parella i
quins espais personals ha de treballar per poder relacionar-se
des d'una altra perspecAva que
no sigui des de la violència i el
control.

Taller de defensa personal per
a dones el 12 i el 19 de març

* Taller d’autodefensa per a dones realitzat l’any 2015.

El taller d'autodefensa per a dones és una de les acAvitats
que organitza la Policia Local des de fa 4 anys per commemorar el Dia Internacional de la Dona.
El taller es farà al InsAtut Eugeni Xammar, de les 10 a les 14
hores. Les inscripcions, totalment gratuïtes, es poden fer a l’Ajuntament (93 842 25 01) o a la Policia Local (93 843 28 45), i
el mateix dia a l’insAtut
L’objecAu principal dels tallers és mostrar a les dones que es
puguin trobar en situacions d’agressió +sica o verbal les diferents tècniques de defensa personal. A través de consells bàsics i exercicis pràcAcs, s’ensenyarà a les assistents com aproﬁtar l’agressivitat del seu oponent i els seus punts dèbils per
defensar-se, o com treure proﬁt de les pròpies condicions +siques i psíquiques.
Hi haurà un obsequi per totes les parAcipants.
Policia Local
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Alumnes de l’ins<tut Eugeni Xammar visiten Tàrraco
*Alumnes de l’IES Eugeni Xammar varen visitar Tàrraco.

Uns 30 alumnes de 1r i 2n de batxillerat de l’IES
Eugeni Xammar van visitar la Tàrraco romana el
16 de febrer. Els alumnes, que anaven acompanyats per tres professores, van poder veure la
muralla romana, la torre del Pretori, el circ, l’amﬁteatre i el Fòrum Colonial. En els diferents llocs
alguns alumnes van fer de guia als seus companys explicant les caracterísAques del lloc on es

L’E.B. M. l’Ametller celebra el Carnaval
E.B.M. l’Ametller

Des de fa molts anys, per Carnaval,
al nostre poble es fa el ball de gitanes.
A l’Escola Bressol Municipal l’Ametller
ja hem adoptat el ball de gitanes com
a tradició cada any amb el grup dels
més grans i les famílies ens han vingut
a veure. Quin goig que fem!
A part de socialitzar els infants al
poble i de que coneguin la cultura i les
tradicions del seu entorn, amb el ball i
la música fem que Anguin una parAcipació acAva, que esAmulin l’adquisició
d’hàbits, la coordinació, la concentració, la comunicació, les habilitats musicals, el treball en grup i la disciplina.
Farem de la música i la dansa un diverAt i efecAu sistema de comunicació entre l’infant i el seu entorn (la tra-

trobaven. També van fer una visita guiada al
Museu Nacional Arqueològic, on van poder observar elements arquitectònics, estàtues, mosaics i molts objectes d’ús personal i quoAdià de
l’anAga Tàrraco. L’acAvitat estava organitzada
per la professora de llaB de l’InsAtut.
Ins8tut Eugeni Xammar

Nou espai de criança a l’E.B.M. l’Ametller
Àrea d’Ensenyament

* Alumnes de l’E.B.M. l’Ametller ballant gitanes.

dició del poble). A més, la dansa ens
fa córrer la sang per les venes i ens renova de dalt a baix. La dansa és moviment, ritme, comunicació, música,
art, relació, sensació i vivències a
comparAr.

El naixement d’un ﬁll o ﬁlla és un
dels moments de la vida més importants d’una persona. Pot ser un moment de molta alegria, de celebració,
però també potser un moment de
dubtes, incerteses, de pors…
L’Ametller, espai municipal d’atenció a la primera infància i a la família,
en aquests quatre anys des de la seva
obertura ha anat consolidant mica en
mica el projecte educaAu de l’escola
bressol. Això ens ha permès començar
a dur a terme d’altres serveis d’atenció a les famílies i als infants, projectes que des de el seu inici estaven
pensats per aquest espai.
Ara volem oferir un espai de trobada
on poder comparAr experiències sobre

* Escola Bressol Municipal l’Ametller.

la maternitat i/o partenitat, la criança i
l'educació, pròpies dels procés de ser
mare o pare cadascú des del seu saber,
amb l'acompanyament de professionals de diferents disciplines, en un context de relacions vivencials entre infants, famílies i professionals.
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El 30 d’abril torna el TapAmetlla

Els barris opinen
Can Camp

El proper dia 30 d'abril, coincidint amb l'any de la gastronomia i l'enoturisme, l'àrea de Comerç de l’Ajuntament torna a
organitzar el concurs de tapes TapAmetlla.
La trobada Andrà lloc a la plaça de l'Ajuntament, de les 19 a
les 24h, amb la intenció que els parAcipants puguin gaudir d’un
bon àpat tot degustant les més elaborades invencions dels
nostres negocis de restauració i alimentació.
Cada ciutadà que vulgui parAcipar al TapAmetlla haurà d’obtenir un trípAc amb tota la informació sobre els establiments
parAcipants i sobre les tapes que presenten. El mateix trípAc
disposarà d’unes caselles on els comensals hauran de valorar
d'1 a 5 la tapa degustada. Aquests trípAcs estaran a disposició
del públic el mateix dia al recinte ﬁral, i s’hauran d’emplenar
amb el nom, telèfon i correu electrònic del concursant, i entregar a la carpa de l’Ajuntament ﬁns les onze de la nit. Cada
tapa costarà al voltant de dos o tres euros i anirà acompanyada d'una copeta per ajudar a pair el menjar.
En aquesta edició es comptarà amb un clandesB de swing de
la mà de l'escola "Ball a la carta", i amb l'actuació del grup local
"Píxels".
Durant la setmana posterior al TapAmetlla es farà el recompte
de puntuacions i s’atorgaran els premis als tres primers guanyadors: la Tapa de Bronze, la Tapa de Plata i la Tapa d’Or.

VAL per una copeta de cava!
Retalla aquest val i bescanvia’l per una copa de
cava a la carpa de l’Ajuntament, al TapAmetlla.

* Fins esgotar existències

Ajuntament al dia

La Associació de Veïns de Can Camp nació
el 6 de junio de 1975 con el nombre de Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Jardín del Sur de L'Ametlla del Vallés. Seguro que será una de las asociaciones de
vecinos más an8gua del pueblo. Tenemos las
actas de reuniones y la historia desde esa
fecha. O sea, toda una historia de Can Camp
con sus luces y sombras, que algún día mostraremos en una exposición y en la web de la
associació que lanzaremos este año 2016.
Hasta el día de hoy no teníamos local, ya
que el que estaba adjunto (y que era propio)
al Club de Can Camp estaba afectado por aluminosis, y en el paso del alub a la propiedad
del Ayuntamiento se derribó (2001). Hoy es el
día que podemos ya disfrutar de local en la
zona del CITA (Masía de Can Camp) y que en
fechas de primavera inauguraremos en nuestra Fiesta de Can Camp. Lo anunciaremos a
su 8empo. Por tanto, reconocemos la buena
acogida de este Ayuntamiento a esta necesidad y la rapidez de su ejecución.
Estamos avanzando en varios temas con
Territori y Medi Ambient. Hay puntos en las
torrenteras y caminos de la zona sur del pueblo en los que hay que actuar, ya que suponen un peligro o riesgo para las personas que
caminan por allí. Realizaremos una visita conjunta para corregir estos puntos de riesgo y
revisar otros temas de Can Camp.
Nos preocupa (y a todos los vecinos) el mosquito 8gre y su proliferación de los úl8mos
años. Sabemos que todos los años se realizan
acciones concretas para paliar o erradicarlo

de la zona. Queremos conocer estas acciones
concretas que se vayan a realizar y, concretamente, qué se va a hacer en las ﬁncas no habitadas, con piscinas y focos de aguas sucias
y con la jardinería desmadrada (parecen una
selva). En Can Camp, entre el 30 al 40% del
territorio parcelado se clasiﬁca como no correctamente atendido.
En las úl8mas semanas han aparecido jabalíes en las torrenteras de la zona. Concretamente el miércoles 17, a las 12 mediodía!
Un jabalí grande persiguió a mi perro en el
camino de Can Plantada. Se están haciendo
ba8das, pero vemos el riesgo para el vecino
que pasea con su perro o los niños que pasan
con la bici por la zona… Están aquí mismo!
También queremos conocer si la propuesta
de cambio del sistema de recogida de basuras
y de los viejos contenedores que ahora tenemos va adelante, o no. Se nos prome8ó que se
iniciaba un proceso de cambio de la contrata y
que se iba a mejorar. No lo hemos visto si miramos los contenedores (siguen viejos y sucios),
las zonas de recogida (sucias, también, por la
poca educación de algunos vecinos) y del sistema (hay mejores propuestas en el mercado).
Y como úl8mo comentario, ya se ha terminado la colocación de los árboles de la carretera… Ahora sólo falta cambiar los prunus
torcidos de la carretera (bajando hacia Bigues), plantar los que faltan en Can camp
(que los hemos pagado) y colocar la piedra
caramelo (aunque sale alguna mala hierba)
en los alcorques de los árboles.
Ya os seguiremos informando del avance en
nuestros temas y os avisaremos de la ﬁesta
de vecinos e inauguración del local social. Cuando sea… ¡Os esperaremos a todos!

Nos alegramos de que las cosas en el Serrat
vayan bien, ya que ni a través de los "conectados", ni los domingos que hemos abierto la caseta nadie nos ha transmi8do ninguna queja.
Durante el mes de marzo pediremos una reunión para ac8var algunos temas prioritarios.
Recordamos que seguiremos abriendo un
domingo al mes la caseta de la asociación.

La próxima fecha será: domingo 13 de
marzo, de 11 a 13h.
Los temas que se tratarán en la reunión con
regidores y alcalde son los siguientes:
- Seguridad en el barrio.
- Barredora.
- Sacas.
- Cambio de dirección en algunas calles.
- Mantenimiento en general del Serrat.
Para cualquier sugerencia, podéis hacerlo a
través de los "conectados", o bien dejar una
nota en el buzón de la caseta.

El Serrat
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Districte ametllatà

Districte
ametllatà

Es restaura la Font Raspall

La part més complicada del procés de restauració ha estat el pintat dels
totxos amb la tècnica original, emprant pigmentació natural de color magra.

Es planten 44 plataners a la
carretera de Sant Feliu (BP 1432)

* Nous arbres plantats a la carretera de Sant Feliu.

Darrerament s'han plantat 44 plataners nous a la carretera
de Sant Feliu, 32 dels quals subsAtueixen els que es van haver
d'arrencar a causa de les obres d'urbanització de les voreres, i
12 més s'han plantat a noves ubicacions.
Aquests arbres, que són de la mateixa espècie que els que ja
hi havia, tenen un calibre d'entre 20 i 25 cm., una alçada que
va dels 4,5 als 5 m., i són considerats exemplars grans per a
nova plantació.
Un cop plantats, i a l'espera que el temps acompanyi, s'ha
programat que es reguin per inundació un cop a la setmana.
Amb la plantació d'aquests arbres, l'Ajuntament emet el cerAﬁcat de recepció de les obres.
Baldomero Reyes
Regidor de Medi Ambient

La Font Raspall, bé patrimonial situat al centre de la vila,
havia entrat en un procés de
degradació important i era
necessària una intervenció
sobre la mateixa per tal de
frenar el seu deteriorament,
intervenció que s'ha fet la
darrera setmana de febrer.
La part més complicada ha
estat l’arranjament de la pica,
ja que en reparacions anteriors s’havia uAlitzat ferro i
aquest estava oxidant la
pedra, propiciant la seva fragmentació. La reparació s’ha realitzat amb claus d’ alumini (no
corrosius) i pedra liquida. Pel
que fa al ferro de la font, s’han
extret les capes de pintura i
s’ha fet amb batum de judea,
com anAgament es realitzava.

La part més complicada ha
estat el pintat amb pigmentació dels totxos existents, que
estaven en molt mal estat. Inicialment s’havia valorat solament netejar amb aigua, però
el problema va sorgir quan
analitzant detalladament els
maons es van localitzar fragments de pigmentació, i és que
originalment el totxo havia Angut pigment magra. És per
aquest moAu que es va decidir
aplicar-li la tècnica original.
Tot i que, evidentment, ha
estat un xoc visual, si atenem
criteris de restauració no podíem obviar que originalment
aquests totxos havien estat
pintats amb pigmentació natural de color magra i, per
tant, s’havia d’aplicar.
No obstant això, aquesta
pigmentació, al ser natural,
en cap cas afecta el bé patri-

monial. Amb el pas del temps
anirà perdent intensitat, pigment, com ja li ha passat en la
degradació del pas del temps.
A part d’ això, tots els elements que s’han uAlitzat protegeixen la font, ja que són
naturals, i el que s’ha evitat
ha estat tractar-la amb productes químics com la potassa o amb tractaments de
sorrejat, que sí que causen
danys irreparables a curt i
llarg termini. Finalment, s'hi
ha fet un tractament hidrofugant per evitar la conAnua
erosió de la pedra, i un altre
anAhumitat perquè el fong no
la pugui perjudicar més.
El que sí podem dir és que
creiem en el patrimoni, i amb
els mateixos criteris o diferents lluitem tots pel mateix,
per la no pèrdua de la idenAtat patrimonial del municipi.

Condicions d’accés i ús a la deixalleria
L’Ametlla disposa d’una boniﬁcació del 8% per a l’ús de la
deixalleria per a totes les persones que hi porAn els seus residus un mínim de 8 vegades a l’any, distribuïdes en 4 entrades
a cada semestre natural.
Perquè l’entrada es comptabilitzi com a vàlida caldrà realitzar-ne una d'un mínim de tres Apus de materials diferents, d’aquells que no Anguin recollida selecAva (residus perillosos,
roba, oli vegetal....) i/o d’un volum superior a 0,125 m3.
Els usuaris que es vulguin acollir al règim de boniﬁcacions d’aquest apartat ho hauran de presentar una sol·licitud al Registre
General de l’Ajuntament durant els mesos de desembre i gener
adjuntant una còpia de l’úlAm rebut de les escombraries.
La boniﬁcació resultant s’aplicarà en el rebut de l’exercici següent al del compliment dels requisits establerts.
Per fer més efecAu i eﬁcient el servei, l’Ajuntament us entregarà un carnet que caldrà presentar cada cop que es vagi a la
deixalleria i que permetrà registrar les vostres entrades. Per
tal que en pugueu fer un seguiment a la pàgina web h>p://intranet.ametlla.cat/deixalleria/ Andreu les vostres entrades
actualitzades mensual.
Adreça: Camí de Can Draper s/n. Tel: 93 844 50 68
De dimarts a divendres: de 10 a 13h i de 16 a 19h.
Dissabte: de 9 a 15h / Diumenge: de 9.30 a 14h.
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Entrevista

Entrevista

Marçal Sala i Argemí és el segon regidor més jove del Ple municipal, i forma
part del grup de l’oposició Ametlla’t amb ERC.
Nascut l'any 1989 a l'Ametlla del Vallès, és politòleg per la UPF i disposa d’un
màster en gesAó pública. Ha estat vinculat des de peAt al món esporAu i implicat en les acAvitats que hi tenen lloc.
Treballa en una empresa del sector logísAc de Sta. Eulàlia de Ronçana i al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya.

“El principal problema que té l’Ametlla
és que la gent no s’hi pot quedar a viure”

Joan Cucurella

lla és que la gent no s’hi pot quedar a viure. Tenim un model de
poble que expulsa la gent gran i la
gent jove. Evidentment jo sóc més
proper a la problemàAca dels
joves. De tot el meu cercle de coneguts, els únics que s’han independitzat i s’han quedat al poble
ho han fet en un pis de protecció
oﬁcial. La resta, tots han marxat,
sobretot a la Garriga. Aquest és un
problema de primer ordre, i tenim
els pisos del Maset buits i sense
lluitar per la seva propietat, i no es
fan provisions d’habitatge social a
Can Guineu tot i poder fer-ho amb
l’argument que “no hi ha demanda d’habitatge social”. Això és
desconnectar de la realitat.

A les darreres eleccions municipals vostè anava al tercer lloc
de la llista d'Ametlla't amb ERC.
Què el va empènyer a involucrar-se en la polí<ca municipal.
No m’ho havia plantejat, i de
fet, des del màxim interès per la
políAca, sempre prefereixo viurela a certa distància. Però la veritat és que quan surt l’opció no
vaig tardar gaire a decidir-me,
em va fer molta il·lusió poder entrar a col·laborar amb el meu
poble des d’aquesta vessant, i
amb el convenciment que la políAca municipal és un món a part.

I per què amb Ametlla't amb
ERC?
Em va trucar el Pere a principis
de l’any passat, i vam quedar per
tenir una xerrada. Em va explicar
el seu projecte, el tenia molt clar,
amb idees molt fermes per aportar al poble, no era un projecte
buit sinó farcit de conAnguts, congeniava amb la meva visió de l’Ametlla i amb les meves idees.
El fons -una Ametlla que no expulsi els seus habitants, amb vitalitat i una societat civil acAva- i
les formes –transparència, parAcipació, llibertat de vot, etc.- són
massa bons per dir que no, i a
més el Pere és un gran seductor!
L’equip que es va anar formant a
parAr de desconeguts ha resultat
estar ple d’energia.

A la seva presentació al web
del seu grup, vostè aﬁrma: " No
crec en els representants que no
s'assemblen als qui volen representar. No crec en la polí<ca que
es fa només cada 4 anys, ni en
aquella que té lloc d'esquenes al
ciutadans". Es regeix per
aquests principis, doncs?
És el que intento. Trobo que
gran part dels problemes de
conﬁança amb els políAcs és que
no tenen res a veure amb la normalitat. Quan la cúpula d’un
parAt suposadament d’esquer-

res està formada per mulAmilionaris més propers a un banquer
que a un mileurista no podem
esperar que ens represenA bé.
La políAca té lloc cada dia, si dimiAm d’exercir-la, altres se n’aproﬁtaran. Cal estar a sobre, no
perdre el contacte amb la realitat i marcar de prop les decisions políAques, perquè ens pertanyen a tots. Cal preguntar per
què es prenen les decisions, i exigir respostes.

Com valora la seva experiència com a regidor a l'oposició?
És com s'esperava?
L’experiència de tot plegat és
fantàsAca, tot i les tensions que
poden haver-hi. És di+cil combinar la vida laboral amb la tasca de
regidor, i la realitat sempre supera les expectaAves, però suposo que en general sí que podia
imaginar que seria així.
Quina opinió li mereix l'acció
de govern en el que portem de
legislatura?
Crec que l’Andreu fa vella políAca. Veu les eleccions com un

parAt de futbol, i si guanyes et
dóna el poder absolut durant 4
anys. Més enllà del tracte personal, que sempre ha estat molt
cordial, té interioritzada una visió
en què només el govern té alguna
cosa a dir. Rebutja tots els oferiments de l’oposició per col·laborar, buida el Ple de competències
i fa i desfà sobre la marxa. El pacte
de govern amb el PSC no respon
al programa electoral, sinó a la
voluntat de crear una majoria absoluta que pugui aprovar-ho tot
sense necessitat de diàleg i negociació. Crec que veu els plens com
una molèsAa, que seria millor que
no li féssim preguntes. S’han
comès irregularitats severes, com
adjudicar unes obres ja realitzades, i s’han ignorat successivament tots els nostres adverAments sobre el risc que això
comporta. No dubto de l’excel·lent qualitat humana del govern, però actuen amb temeritat.
Vostè és el segon regidor de
menys edat del plenari. Creu
que la gent més jove viu allunyada de la polí<ca?

* Marçal Sala i Argemí.

Jo crec que els joves viuen la
políAca de prop, i amb intensitat.
És la políAca la que viu allunyada
dels joves. Les noves generacions
la viuen de forma diferent, es mobilitzen i es fan senAr, però davant les formes de fer insAtucionals, sovint molt anAquades, es
desconnecten de seguida. Per la
generació de la immediatesa,
twiCer i whatsapp, la lenAtud de
l’alta políAca és esgotadora. Facebook és la Llei de Transparència
de la vida quoAdiana, ho sabem
tot de tothom, i en canvi no hem
tret les corAnes dels parlaments.
És la políAca que s’ha d’assemblar
als ciutadans i no al revés.

Quins creu que són els principals punts forts de l'Ametlla?
Salten a la vista, en 25 anys la
població pràcAcament s’ha mulAplicat per 4. La gent vol venir a
viure aquí. No només tenim un entorn privilegiat, també tenim molBssimes enAtats, gent implicada,
grans equipaments educaAus...
I les principals mancances?
El principal problema de l’Amet-

Ametlla't amb ERC és un grup
polí<c que defensa la independència de Catalunya a través
del municipalisme? Com es concreta això?
Creiem en la descentralització,
que els municipis no han de perdre competències bàsiques en
sanitat i educació, que de mantenir-nos a Espanya perdrem. La independència la proclamarà el
Parlament, però perquè s’haurà
empès des de baix, i els municipis tenen molt a dir aquí. Per part
nostra, no ens fa por cap inhabilitació de cap Apus. Si hem d’assumir responsabilitats, ho farem.

Com a politòleg que és vostè,
no ens podem estar de preguntar-li sobre el moment transcendental que viu el país. Quina
valoració en fa?
Construir un nou país és una
oportunitat única. Passar de monarquia a República és un esBmul
enorme. Ara mateix hi ha un cert
enrocament de la situació, una
perpetuació del procés que hauria
d’acabar. Imagino que caldrà tornar a votar per desencallar la situació, sota la forma d’un referèndum
acceptat per l’Estat via pressió internacional, o aprovant una ConsAtució Catalana. Al govern no li faltarà feina.
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Els partits
opinen...
Convergència
Democrà<ca de
Catalunya

- Andreu González i Gil
- Teresa Bada i Franquet
- Roser Ametller i Sánchez
- Carles Borràs i Vadillo
- Jaume Roviralta i Miret
- Dolors Ferrer i Orri

Ametlla’t
Esquerra Republicana
de Catalunya

- Pere Marieges i Castells
- Agnès MarBnez i Roncero
- Marçal Sala i Argemí
- Muntsa Marzábal i Estévez

Solidaritat Catalana
per la Independència
Blob Municipal

- Francesc Sulé i Carreras

L’Ametlla en Comú
Entesa

- Jaume Durall i Lobete

Par<t del Socialistes
de Catalunya

- Baldomero Reyes i Delgado

Els partits opinen

Convergència
Democrà<ca de Catalunya

Muriel Casals, un referent a seguir

La mort inesperada i prematura de la Muriel ens
deixa sense una de les veus i personalitats que han
contribuït decisivament a canviar la història recent
d’aquest país.
Des del seu convenciment catalanista va saber
veure com ningú l’evolució del nostre país i va
veure que la independència era l'única sorAda per
les diﬁcultats socials i nacionals que està passant
el nostre país. Des del primer dia va tenir clar que
el sobiranisme havia de ser transversal per ser majoritari, i va treballar amb insistència per eixamplar-ne la base. Amb el somriure que la Muriel explicava sempre les coses ajudava a sumar
complicitats. “És la nostra manera de fer les
coses”, deia sempre, i encara l’hem de fer molt
més gran aquesta majoria.
Com a dona i catalanista va ser una ferma defensora de la democràcia i dels drets de les persones,
compromesa amb la llengua, la cultura, la pau i la
solidaritat vers els altres.
En un temps en què a la políAca es veuen masses episodis poc ediﬁcants ella, la Muriel, ens va
donar exemple de la part més noble d’aquesta vocació, aquella en que la gent s’implica per defensar uns ideals d’una acAtud i amb uns valors envejables i dignes d’admirar i imitar. Va actuar amb
tendresa i determinació, amb opAmisme i esperança buscant, sempre, espais de conﬂuència
entre visions diferents, demostrant que es pot discrepar des d’un somriure i un total respecte.
En temps de crisi de la políAca, els valors de la
Muriel són els que hem de defensar i reivindicar:
l’honestedat, la coherència, la senzillesa, la discreció, la tendresa, i la fortalesa que s’han de tenir en
un món civilitzat: cultura, diàleg, paciència, educació i la convicció basada en la recerca del bé comú.
Ella ens ha ensenyat que, amb la cara més noble
de la políAca, es poden assolir molts dels objecAus.
Els que estem relacionats amb més o menys intensitat amb la políAca no hem d’oblidar la Muriel,
i recordar el seu exemple que ennobleix el nostre
país Catalunya i la seva gent.
Gràcies, Muriel, per la lliçó que ens has donat a
tots.

En clau de par<t, dir-vos que aquesta setmana
s’ha iniciat el procés parAcipaAu en què la militància debatrà sobre temes ideològics, organitzaAus i
d’estratègia per a la refundació del parAt. Amb el
resultat d’aquest procés, s’elaborarà un document
que Andrà un esperit fundacional que ens permetrà confegir un nou espai en la políAca del nostre
país.

Ametlla’t amb Esquerra
Republicana de Catalunya
No ho volem fer així

El passat Ple ordinari de gener, celebrat l’úlAm dimecres de mes, els nostres regidors van votar a
favor de tots els punts presentats de forma correcta
a l’ordre del dia. Aquest fet és un exemple del que
sempre hem defensat: no som aquí per fer una oposició guerrillera, sabotejant tot el que faci l’equip
de govern i entregant-nos a la críAca fàcil. Si ens
vam presentar a les eleccions és per comparAr un
projecte de millora, sempre amb l’opAmisme en la
mirada.
De forma repeAda oferim la nostra col·laboració
des de l’oposició, mai a canvi de càrrecs, que sempre ha estat rebutjada. Les nostres condicions són
transparents: conèixer les decisions que es prenen,
conèixer els seus moAus, que siguin jusAﬁcades. I
que es traslladin al Ple i a la pluralitat que representa aquelles qüesAons transversals de poble que
cal despoliAtzar a parAr de decisions comparAdes i
consensos, que permeAn avançar a llarg termini.

Portes ben obertes
En canvi, la manera de fer que ens trobem davant
és una bunquerització de l’Ajuntament, un no voler
que se sàpiga res del que es fa i, gairebé, un boicot
a la tasca d’oposició, tenint pendent de resposta
múlAples sol·licituds d’informació i documentació,
algunes des del setembre passat. La informació que
demanem és senzillament una eina imprescindible
per exercir la nostra tasca com a regidors, i no una
intromissió injusAﬁcada en la vida privada de ningú.
A l’Ajuntament s’hi va a obrir les portes, a mantenir-lo ben obert i venAlat, perquè és de tots, mai a
atrinxerar-s’hi.
Ara, a més, la Llei de Transparència, en vigor des
de l’1 de gener, defensa el dret de qualsevol ciutadà
a obtenir tot Apus d’informació en el termini d’un
mes. Un dret que, a hores d’ara, estem pendents
de poder exercir.

Cosa de tots
Vistes les delicadeses del nostre consistori en
varis punts, manAndrem la nostra porta tan oberta
com ho hauria d’estar la de l’Ajuntament. La col·laboració, però, no és jusAﬁcar gratuïtament qualsevol decisió que es prengui. Col·laboració no és adhesió ni assumpció de les responsabilitats d’altres, i
Andrà lloc sempre que hi hagi la voluntat de treballar correctament, sense amagar res del que es fa.
Per construir, nosaltres, sempre.
Ens podeu visitar a:
www.facebook.com/ametllat
www.twi:er.com/ametllat
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Els partits opinen

Solidaritat Catalana per la
Independència Bloc Municipal

La unitat de les esquerres i l’independen<sme

Després del pacte Junts pel SI-CUP/CC, són moltes
les veus que en qüesAonen la solidesa. Ens absAndrem
bé prou d’entrar a especular a l’entorn d’aquesta
qüesAó. Tanmateix, volem comparAr amb els lectors
algunes reﬂexions sobre el que ens sembla el major
perill que amenaça actualment l’independenAsme: la
fragmentació de l’esquerra.
Aquesta fragmentació s’ha donat des dels inicis en la
majoria dels parAts. El parAt que presenta major unitat al respecte és, òbviament, ERC. Les veus dins d’ERC
contràries al pacte amb CDC han estat ﬁns ara callades
(voldríem creure que no n’hi ha), en bé de l’estabilitat
de JxSÍ. D’altra banda, PSC i ICV han paAt una escissió i
una part signiﬁcaAva d’un i altre han donat suport inequívoc a JxSÍ: Ernest Maragall, Marina Geli, Antoni
Comín, Raül Romeva, i un llarg etc. El fet ha desgastat
molBssim els dos parAts, i mentre els socialistes estan
en caiguda lliure, IniciaAva ha estat subsumida per Podemos i actualment és gairebé invisible.
El cas d’ICV, però, és més complex. ICV ara és Podemos. Tothom dóna per fet que Podemos no és un parAt unionista perquè compta entre les seves ﬁles amb
nombrosos independenAstes, entre els quals els mateixos Ada Colau i Lluís Rabell. Tanmateix, els vots de
tota aquesta gent van ser computats el 27 S en el sector unionista. El plebiscit no va ser vàlid, sembla.
I queda CUP-CC, que no és un parAt sinó un conglomerat de grups i grupuscles anAsistema. Alguns dels
seus sectors malparlen cada dia als mitjans del pacte
JxSI-CUP/CC. S’alineen amb el sector independenAsta
de Podemos/ICV. És un sector de l’independenAsme
que avantposa la (improbable) revolució social a la independència del país. Prefereixen ajornar la qüesAó
de la independència per quan hagin “solucionat” el
problema d’Espanya, amb una derrota de la dreta espanyola, una reforma de la consAtució i un referèndum que defensen amb molt poca convicció.
Aquest sector, que suma els independenAstes de Podemos i els críAcs de CUP/CC, provoca la fragmentació
de l’esquerra independenAsta. És l’úlAm obstacle que
ens queda per superar. És trist que hi hagi gent que
prefereixi pactar amb l’esquerra espanyola abans que
amb el centre-dreta català, que prefereixi la “redempció” de les classes populars (com si fóssim encara al s.
XX) abans que la llibertat del país. Estan més pendents
de Madrid que de Barcelona. Consideren un mal
menor la dreta de matriu franquista governant a Madrid mentre avorreixen el centre-dreta “burgès” governant la Generalitat, que Atllen de corrupte i anAsocial (un centre-dreta que, tanmateix, s’està posant al
dia, ha trencat amb Unió, ha agluAnat els sectors independenAstes democrisAans i s’ha acostat a ERC).
Tenim mala peça al teler. Caldran grans esforços per
fer entendre a aquest sector de l’esquerra independenAsta anAsistema que la llibertat de Catalunya
passa per un pacte nacional que vagi de la democràcia
crisAana ﬁns als anAcapitalistes. La suma de tots és Catalunya.
I no volem acabar sense un record emocionat per a
la Muriel Casals, que tant ha fet per la nostra lluita. No
serà gens fàcil trobar qui conAnuï la seva tasca infaAgable i desinteressada.
Solidaritat Catalana per la Independència
Secció Local de l’Ametlla del Vallès
Ametlla-valles@solidaritat.cat
h:p://territori.solidaritatcatalana.cat/
ametlladelvalles

L’Ametlla en Comú
Control i ﬁscalització de l'acció de govern

Des de l'Ametlla en Comú hem començat l'any intentant establir una sèrie de prioritats per tal de dur a
terme els nostres compromisos electorals. Tot i així,
l'agenda ens ve marcada per la nostra tasca de grup
de l'oposició, en la ﬁscalització i el control de l'acció
de govern.
Ho hem intentat primerament oferint la nostra parAcipació i col·laboració al govern en tot allò que hem
detectat que no s'estava fent bé, o des de el nostre
punt de vista, era molt millorable. La resposta ha estat
de rebuig i menysteniment cap a tots els oferiments,
nostres i de la resta de l'oposició, negant l'existència
dels problemes, d'una banda, i bloquejant qualsevol
comissió de treball en què l'oposició hi formi part.

Com a mostra tan sols un botó, però en donarem dos:
1- L'any va començar amb un ple extraordinari a
causa d'unes al·legacions als pressupostos presentades pels delegats de personal funcionari i comitè
d'empresa del personal de l'Ajuntament on, casualment, l'equip de govern va incorporar un punt a l'ordre del dia per recAﬁcar errors materials en la planAlla
de personal de l'any 2016. En aquest ple, que diu l'alcalde que li va costar 1.500 € en un diari de la comarca, vam constatar l'existència de discrepàncies i
problemes entre representants dels treballadors i l'equip de govern, al punt de presentar aquestes al·legacions als pressupostos.
Vam oferir, juntament amb els companys d'Ametlla't amb ERC, la creació d'una comissió de treball per
tractar aquests temes conjuntament oposició i govern.
La proposta va ser portada al següent ple ordinari, per
raons de forma, i va ser rebutjada com ja és costum
per la majoria de govern, sense més raons, que no la
consideraven necessària.
A parAr d'aquí només ens han deixat un únic camí,
demanar i ﬁscalitzar tot allò que considerem suscepAble de ser-ho, emparant-nos en el dret d’accés a la informació que se li reconeix al regidor (especialment
al de l’oposició polí<ca) per fer possible el seu treball
de control polí<c a la funció de govern. Ja que efec<vament no es pot parlar de bon govern si no hi ha un
correcte disseny ins<tucional del paper de l’oposició.
2- La segona mostra ha estat la comissió informaAva
de l'Illa Ac<va.
Després de molt de temps demanant fer una comissió per revisar el contracte de l'Illa AcAva, que ens crea
una distorsió en els pressupostos insuportable, el passat mes de gener ens van convocar una comissió informaAva per anunciar-nos que Illa AcAva s'ha declarat en concurs de creditors. Ens demanen, des del
govern, que no mirem enrere, que fem pinya tots endavant. Ja li responem des d'aquí que no ens posarem cap bena als ulls i sempre, sempre, prendrem les
nostres decisions pensant en allò millor pel poble.
No hi ha democràcia que no sigui representa!va, i
la lliure elecció dels governants pels governats estaria buida de sen!t si aquests no fossin capaços d’expressar demandes, reaccions o protestes, formades
en la “societat civil”.
Alain Touraine
Jaume Durall – Portaveu del GPM de l'Ametlla en
Comú
jaumedurall@lametllaencomu.cat
@lametllaencomu
www.lametllaencomu.cat

Par<t del Socialistes
de Catalunya

Reforma de la cons<tución para asegurar eﬁcazmente los derechos sociales y
completar el funcionamiento federal de la
organización territorial de nuestro estado

Nuestro Estado ahora necesita remodelarse para un nuevo
largo periodo de convivencia con el objeAvo fundamental de
garanAzar el progreso, la paz social, la estabilidad políAca y la
solidaridad territorial entre las generaciones vivas, un legado
políAco que debemos dejar a las futuras.
Cuatro razones fundamentales avalan la necesidad de la
reforma: Primera, que la realidad se ha transformado tan
profundamente que necesitamos extender y garanAzar con
suﬁciencia los derechos fundamentales, singularmente los
derechos sociales básicos.
Segunda, que la experiencia de estos casi cuarenta años ha
puesto de relieve la existencia de insAtuciones y mecanismos
que no cubren de manera adecuada los objeAvos del Estado
democráAco y las exigencias de calidad democráAca que demanda la ciudadanía.
Tercera, que la ConsAtución dejó prácAcamente en blanco
el modelo territorial, por lo que hay que regular consAtucionalmente lo que en 1978 se dejó muy abierto y sin precisar,
actualizando y relegiAmando nuestro modelo para mejorar
la convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana.
Cuarta, que nuestra vocación europeísta nos exige reforzar
el compromiso con la Unión Europea más social y decidida a
la integración, arAculando con ella nuestra relación, mejor y
más intensamente, desde la propia norma consAtucional.
Ni la ConsAtución resuelve por sí sola todos los problemas
de nuestra convivencia ni hay que recoger en ella todas las
respuestas que los nuevos Aempos exigen. Pero lo cierto es
que algunas reformas muy comparAdas requieren, para
poder completarse, una reforma parcial de la ConsAtución.
Orgullosos de la ConsAtución, no pretendemos abrir un
proceso consAtuyente sino mantener los principios e insAtuciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad.
Convencidos de la función de integración de nuestra ConsAtución, marco común normaAvo fundamental que debe permiAr y garanAzar la actuación de todas las opciones políAcas
democráAcas, su reforma no puede ser el resultado de la imposición de posiciones ni de la exclusión de ninguno de los
agentes políAcos. Sólo tendrá senAdo y sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto, si cuenta con el apoyo de la gran
mayoría de las fuerzas políAcas y de la ciudadanía.
Se quiere crear, en el plazo de un mes, una Subcomisión
para la reforma ConsAtucional en el seno de la Comisión
ConsAtucional del Congreso.
Su función será la de proceder, durante un período de seis
meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el “perímetro” pactado de la reforma.
En ese perímetro deberían ﬁgurar, al menos, los siguientes
bloques:
- Reconocimiento de nuevos derechos civiles y polí<cos.
- Reconocimiento como derechos fundamentales de derechos sociales e incorporación de garanBas sobre la dotación presupuestaria de los mismos.
- Supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en
la sucesión a la Corona.
- Revisión de las bases del sistema electoral, con remisión
de su concreción a la LOREG, que debería requerir una mayoría cualiﬁcada para su modiﬁcación posterior.
- Modiﬁcación de la composición y funciones del Senado.
- Revisión de los aforamientos.
- Incorporación del “hecho” Unión Europea al ordenamiento consAtucional.
- Revisión del Título VIII y los preceptos conexos. Desarrollar concepto de Estado Federal.
Al ﬁnalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al
nombramiento de una Ponencia ConsAtucional para que
pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año
2017.
ametllapsc@gmail.com
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Societat

Afectats per la hipoteca

Societat
Assemblea de socis de
l’Agrupació de Gent Gran
El passat 25 de febrer va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de socis per tal que la Junta Gestora donés
compte dels resultats de la seva gesAó. Va obrir la sessió el President, Francesc Castella, donant la benvinguda a una cinquantena d'associats assistents. El secretari, Francesc Gras, va llegir l’acta de la darrera
assemblea, que va ser aprovada per unanimitat. A conAnuació, va informar del moviment de socis, que recull les altes i baixes del 2015. En aquest punt sempre
resulta dolorós haver de lamentar les pèrdues per defunció. El cens a ﬁnal d’any va ser de 265 socis acAus.
La memòria d’acAvitats va ser presentada acompanyada d’imatges il·lustraAves. En aquest capítol va ressaltar les següents acAvitats:
-Tres berenars tradicionals: xocolatada, castanyada i
torronada, que van aplegar al voltant de 115 socis i sòcies. Un curt ﬁ de festa va tancar cada reunió, el de la
castanyada amb un espectacle de màgia i el de la torronada amb cantada de nadales.
- 11 excursions mensuals en autocar a diferents llocs
de Catalunya, gastronòmiques i culturals, que han Angut un nombre decreixent de parAcipants amb un promig inferior a 30 l’úlAm semestre de l’any. Per tal de
mantenir els preus s’ha acordat comparAr l’autocar
amb el Casal de Sta Mª De Palautordera.
- Les 11 audicions musicals que cada mes han manAngut una assistència ﬁdel de l’ordre de 20, ens han
portat a conèixer la història dels instruments a través
d’intèrprets excepcionals en auditoris singulars. S’han
organitzat també dues sorAdes a concerts a l’Auditori
de Barcelona a les que es van apuntar 34 parAcipants.
- S’han organitzat dues xerrades, una sobre HomeopaAa (Dr. Tura) i una sobre el mal de Parkinson (Associació de Blanes de malalts de Parkinson).
- Cada mes, un promig de 50 parAcipants han Angut
al Casal una tarda de ball de dissabte amb música en
viu, acompanyada d’un bon berenar. La del febrer, per
carnestoltes, va ser ball de disfresses i el juliol per Sant
Jaume, un sopar revetlla a la fresca del paA de darrera
va acollir a més de 90 parAcipants en una animada
festa. No ha faltat cada mes una sessió de Bingo de divendres, projectat sobre la gran pantalla,amb entreteniments variats a la mitja part, amb un promig de 40
parAcipants.
- En quan als tallers cal destacar el de Mandales, dilluns
i dimecres, organitzat per iniciaAva pròpia d’unes quantes sòcies reunides al voltant d’una taula rodona a la sala
del Casal. El Taller de Memòria i EsAmulació Física que
porta la Júlia Frutos s’ha consolidat cada dimarts en
forma de curs lecAu al llarg de tot l’any, amb més de 25
parAcipants. De l’ordre de 20 parAcipants assisteixen els
dimecres a les classes de català. Al llarg de l’any s’han
anat fent a la saleta periòdiques exposicions d’art d’obres produïdes pels socis i sòcies de l’Agrupació.
El Secretari va concloure el seu parlament agraint la
parAcipació dels socis a les diverses acAvitats, i sobre tot
el treball, esforç i il·lusió dels organitzadors i l’ajuda que

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Vall del Tenes i l’Ametlla del Vallès es reuneix cada dimecres, a les 19h, al local situat
al carrer Montparadís número 3 de Bigues i Riells, per tal de tractar la problemàAca actual de l’habitatge i assessorar a tothom que
Angui diﬁcultats relacionades amb les hipoteques o els lloguers.
Podeu contactar amb ells a l’adreça de correu electrònic:
pahvalldeltenes@gmail.com.

reben desinteressadament d’un grup de col·laboradors.
Tot plegat dins d’un ambient d’harmonia i germanor que
ha sigut la tònica general de les nostres reunions.
El Tresorer Josep Grau va presentar, a conAnuació, els
resultats econòmics de 2015, degudament revisats pels
auditors, i va demanar l’aprovació dels pressupostos per
2016. Projectades les xifres sobre la gran pantalla es va
poder veure com els ingressos i despeses reals del 2015
quasi coincidien amb les previsions del pressupost. Cal
dir que com a ingressos no hem comptat més que amb
les quotes de 263 socis acAus i les subvencions o donacions que rebem de les insAtucions. En quan a les despeses, el 70% correspon als costos per tots conceptes
dels tres populars berenars socials que es celebren cada
any; la resta són despeses generals d’administració, de
manteniment de la Sala, de les múlAples acAvitats que
s’organitzen i despeses bancàries que s’han ajustat
molt. Cal dir, també, que les aportacions de l’Ajuntament són essencials per la salut del pressupost, doncs
es fa càrrec, a part del manteniment i despeses generals
de l’ediﬁci, de les classes de català, del taller de memòria, de la música en viu del ball dels dissabtes, i ara
també del taller de teatre. Tot plegat ha permès que al
ﬁnal d’exercici les despeses s’hagin ajustat perfectament als ingressos i recursos disponibles, mantenint
sempre el saldo posiAu a ﬁnals d’any suﬁcient per iniciar
amb tranquil·litat les acAvitats de 2016.
Els nous pressupostos que es van presentar i l’Assemblea va aprovar per unanimitat seguiran respectant la
quota de 15 € per 2016, i són de conAnuïtat total, amb
xifres quasi igual que els pressupostos 2015.
El President va cloure les intervencions agraint la
feina i dedicació dels membres de la Junta i recordant
que les acAvitats es poden veure actualitzades al taulell i estan incloses a l’Agenda general que es publica al
Diari de l’Ametlla.
Va anunciar que aquest any 2016 acaba el mandat de
la junta actual, i que segons els Estatuts cal preveure
eleccions per consAtuir la nova junta per un període de
quatre anys. La data de les eleccions serà la primera setmana de juliol. D’aquesta manera s’obriria un temps de
convivència la segona meitat de 2016 que facilitaria el
traspàs de competències per tal que la nova Junta iniciï
el 2017 amb tot el fonament i coneixement que li faci
falta per la seva gesAó. Es seguirà el procés i el calendari electoral que marca el Reglament de Règim Intern.
Tot s’anunciarà oportunament al taulell i es comunicarà
també per correu postal.
En l’apartat de precs i preguntes es va plantejar la
qüesAó del perquè el nombre de socis era decreixent,
malgrat la difusió que es fa del Casal i de les seves acAvitats sobretot a través del Diari de l’Ametlla. Una explicació podria raure en el concepte que tenen alguns
del Casal, on hi veuen “vella” amb la que no es volen
idenAﬁcar en lloc de “gent gran”, que no és el mateix .
Acabat l’acte, els assistents van expressar unànimement la seva felicitació a la junta per la seva gesAó.
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ANC

Afrontar la dura realitat

La primera realitat que hem d’afrontar, malauradament, és el traspàs de la Muriel Casals. No caurem en la temptació d’enalAr-ne la ﬁgura perquè de ben segur
que ens quedaríem curts, però sí que hem de dir que ella era la millor referència
del somriure de la nostra revolta. Hem de dir que ha estat una gran companya en el
viatge a l'Ítaca republicana. Ella no hi ha pogut arribar, però tots nosaltres encara
seguirem el camí amb més força i portarem el seu record al nostre cor.
Mentrestant, tota l’atenció políAca a Espanya està posada a fer travesses sobre si
hi haurà govern o si caldran noves eleccions.
Pel que hem vist ﬁns avui, els espanyols poden estar plens de dubtes però hi ha
tres coses que tenen molt clares:
a/ S’ha acabat el biparAdisme i, per tant, en el present i en el futur caldrà recórrer a la políAca dels pactes.
b/ La immensa majoria de parAts políAcs espanyols (PP, PSOE i C’s) no cediran ni
un mil·límetre en les seves políAques sobre la unitat d’Espanya.
c/ Que els resultats electorals del 20-D no permeten fer la més mínima reforma
de la ConsAtució sense comptar amb els parlamentaris del ParAt Popular.
I tot això com ens afecta a nosaltres? Tan sols cal fer un cop d’ull als diaris per
veure algunes decisions preses pel govern “interí” del ParAt Popular:
a/ Canviar el president del Tribunal Superior de JusBcia de Catalunya.
b/ Després de 14 mesos la Fiscalia General de l’Estat decideix imputar Francesc
Homs (cap de la candidatura Democràcia i Llibertat al Congrés dels Diputats) pels
fets del 9-N. Tot això per poder portar el cas als tribunals de Madrid i estalviar-se
l'aparició a la premsa estrangera de les fotograﬁes de possibles manifestacions de
suport que es podrien fer davant dels jutjats de Barcelona.
c/ La pretensió de portar al Tribunal ConsAtucional la consAtució de ponències al
Parlament de Catalunya per estudiar les anomenades lleis de desconnexió, així com
la conselleria d’afers exteriors. Segons manifesta el Govern de la Generalitat, tant la
conselleria com aquestes lleis entren dins la facultat que ens reconeix l’estatut d’autonomia vigent. Si és així, com les pot impugnar el govern de Madrid al Tribunal ConsAtucional? Certament, si el govern espanyol no té raó, quan el TC emeA la sentència
(no sabem després de quants anys) ja l’hi farà saber, però això ara a Madrid els és
igual, el que els importa és que el TC admeA la impugnació a tràmit, perquè això ja
paralitza l’execució i, qui sap, si permet empresonar qui ho promogui.
d/ Dins les negociacions per formar govern a Madrid, el PSOE en diverses mani-

festacions dels seus dirigents i més concretament en el document del Programa de
Govern que ha presentat a d’altres parAts per iniciar les negociacions, proposa que
a principis del 2017 es pugui iniciar l’estudi de la reforma de la ConsAtució que ha
de desenvolupar l’estat federal, encara que sigui mínimament. Això de “encara
que sigui mínimament” després ho van treure i el Sr. Iceta ho jusAﬁcava dient que
havia estat un error de teclat. Algú de vostès ha escrit alguna vegada per error de
teclat una frase com aquesta? Es veu que al PSOE, sí. De tota manera això és pura
anècdota, les preguntes clau són: el PSOE ja compta amb la col·laboració del PP
per fer modiﬁcacions a la ConsAtució? Ja sap el PSOE que sense els diputats del PP
no pot fer cap modiﬁcació?
L’altra gran pregunta era: Podemos, amb la seva volguda aliança amb el PSOE,
podrà complir la promesa d’organitzar un referèndum perquè els catalans decidim
el nostre futur? La resposta ja ens la va donar el diputat al Parlament de Catalunya
i segon portaveu del grup “Catalunya sí que es pot”, el Sr. Albano Dante Fachín,
quan el dia 8 de febrer en una entrevista a la televisió de La Xarxa va manifestar “Si
Podemos hagués 8ngut majoria absoluta al Congrés dels Diputats, ara diríem a Errejón: posi les urnes”.
A aquestes alçades algú creu que un parAt que planteja un referèndum a Catalunya pot tenir majoria absoluta a Espanya? Pensem que tots aquells catalans que
conﬁen en Podemos ja deuen haver vist que és molt di+cil aconseguir-la malgrat la
bona intenció que hi posen i que nosaltres des d’aquí els agraïm. Per altra banda,
la majoria no els facultaria per canviar la ConsAtució si no aconsegueixen 2/3 dels
diputats. És evident que les tendències més aviat són a la dispersió del vot, no a la
concentració.
Muriel Casals deia “que no buscàvem un somni, que el somni érem nosaltres” i
quan deia nosaltres volia dir tots el catalans. Per tant, interpel·lem tots el catalans
que busquen emparar les classes socials més necessitades, les que pateixen el pèssim estat dels trens de Rodalies, que s’uneixin al 48% que veu en la independència,
d’acord amb la legalitat internacional, l'única sorAda a l’espoli a què el Govern espanyol ens té sotmesos. Recordin, en època de crisi perdem 44.000.000 € cada
dia, els fes<us també. És coherent esperar a provar sort d’aquí quatre anys en
unes noves eleccions?
Si voleu col·laborar amb nosaltres ens podeu contactar a “lametllav.independencia@gmail.comdependencia@gmail.com

Progat l’Ametlla

De gatos, escritores, filósofos y pintores...
Umberto Eco, el célebre autor de El nombre de la rosa, falleció el pasado
19 de febrero a los 84 años.
Era conocida su fascinación por los gatos. "Adoro a los gatos", escribió.
"Son de las pocas criaturas que no se dejan explotar por sus dueños."
Mágicos, misteriosos, elegantes, independientes, mimosos, delicados, suaves, ﬁnos, 8ernos, dulces, sinceros, sabios, serenos, honestos, libres... pocos
animales han sido merecedores de tantos 9tulos. Para los an8guos sabios
chinos, el gato era símbolo de sabiduría, serenidad e inteligencia.
Fue observado, querido, adorado, adulado y... pintado por grandes genios
de la pintura como Leonardo da Vinci, Goya, Van Gogh, Gauguin, Picasso,
Dali, Miró, etc.
Fue escrutado, sondeado, espiado, loado, revelado por grandes ﬁlósofos y
escritores :
"El más pequeño gato es una obra maestra." Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, cien9ﬁco, escritor, ﬁlósofo, ingeniero, inventor, músico y poeta, fallecido en 1519.
"He estudiado a muchos ﬁlósofos y a muchos gatos. La sabiduría de los
gatos es inﬁnitamente superior"... Hippolyte Taine, ﬁlósofo e historiador
francés del siglo XIX.
"El hombre 8ene dos medios para refugiarse de las miserias de la vida : la
música y los gatos." Albert Schweitzer, médico, ﬁlósofo y músico alsaciano,
recibió el premio Nobel de la paz en 1952.
"El hombre es civilizado en la medida en que comprende a los gatos."
George Bernard Shaw, escritor irlandés, ganador del premio Nobel de literatura en 1925.

"Si fuera posible cruzar a un hombre con un gato, mejoraría el hombre,
pero se deterioraría el gato." Mark Twain, escritor y humorista estadounidense, conocido sobre todo por su novela Las aventuras de Tom Sawyer.
"Dios hizo al gato para ofrecer al hombre el placer de acariciar un 8gre."
Víctor Hugo.
"Me importan muy poco las ideas religiosas de alguien cuyos perro y gato
no son lo mejor para él." Abraham Lincoln.
“Creo que los gatos son espíritus encarnados en la Tierra. Un gato, estoy
seguro, podría caminar sobre una nube sin atravesarla." Julio Verne.
"Mi gato nunca se ríe o se lamenta, siempre está razonando." Miguel de
Unamuno, escritor y ﬁlósofo del siglo XX.
Todos estos genios tuvieron gatos, muchos gatos, hasta 20 (Mark Twain).
¿ Quieres tener felicidad con magia en tu casa ?
¡ Adopta gatos, muchos gatos !
Os esperamos en la Fira de Nadal. ¡Hasta pronto!

Para cualquier información, puedes contactarnos: 938431080, 648106200

facebook.com/progat.ametlla.valles
web: ametllavalles.wix.com/progat
instagram: instagram.com/progat.ametlla.valles/
h:ps://www.teaming.net/progatdel-ametlladelvalles
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Quatre dies de disbauxa
al Carnaval de l'Ametlla

Del 5 al 8 de gener l’Ametlla del Vallès va celebrar el seu Carnaval,
amb el Ball de Gitanes, la Cercavila i l’escudellada com a plats forts

Del 5 al 8 de febrer l'alegria i la disbauxa es va apoderar del poble amb les acAvitats programades conjuntament per l'Ajuntament i la Comissió de Carnaval i
Colles de Gitanes de l'Ametlla, que enguany han presentat més d'una novetat.

Un Rei Carnestoltes de carn i ossos
El divendres 5 el Rei Carnestoltes es va personar +sicament al poble, va visitar
els seus centres escolars, el mercat setmanal i va fer un tomb pels seus comerços
i pels carrers del centre. Va aproﬁtar, també, per entrar a l'Ajuntament, on va ser
rebut per l'alcalde Andreu González.
Noè Rivas
A la tarda el pavelló poliesporAu va acollir una acAvitat que no podia faltar: el
Carnaval InfanAl, que va comptar amb l'animació d'un Noè Rivas, entregat com és
habitual en ell, que va fer moure l'esquelet a grans i peAts al so de les seves cançons. Tot plegat, amenitzat per una suculenta xocolata desfeta.

La plaça de l'Ajuntament, nou escenari
El dia següent, dissabte, malgrat el temps no acompanyava massa es va organitzar un taller i jocs infanAls a la plaça de l'Ajuntament que va reunir bastanta gent,
la qual va poder saltar en un inﬂable i fer-se la seva pròpia màscara de Carnaval.

Les gitanes
A la tarda va arribar un dels moments més esperats, el ball de gitanes amb les
colles de l'Ametlla i amb dues de convidades: la de Sant Esteve de Palautordera i
la de Montmeló.
Com és habitual, el pavelló es va omplir per veure les colles dels plançons, dels
peAts, dels mitjans, dels joves i dels grans, i les colles convidades, que van demostrar estar en plena forma. Tot plegat, com és habitual amb en Jordi Canudas fent
de mestre de cerimònia.
Homes amb talons i dones amb collons
Acabat el ball de gitanes va arribar el torn del sopar i del ball de disfresses al mateix pavelló. Amb el lema "Homes amb talons i dones amb collons", els organitzadors emplaçaven als assistents a presentar-se a la festa transvesAts, i més d’una seixantena ho van fer mentre gaudien de la música de l'orquestra Taxman.

Escudellada... i pas=s
L'endemà diumenge, des bon maB, en Francesc Roger, secundat per en Jordi
Puig, va anar preparant l'escudella que se serviria a l'escudellada del migdia. Durant el dinar el mestre pasAsser Ramon Fernández va obsequiar els assistents
amb un pasBs.

Cercavila
Seguidament va arribar l'hora de la Cercavila de Carnestoltes, a la qual hi varen
parAcipar 8 comparses que van fer un recorregut pels carrers més cèntrics del
poble. Aquestes van ser: "Mamma mia", "Un món de princeses", "Las alegres vedeCes y sus presentadores", "L'oest Cingles","Fi-h Air", "Pop ﬁcAon", "Top Giroi
Gun" i "La rumba catalana".
Pel que fa al concurs organitzat per la Comissió de Carnaval, el primer premi fou
per "Fi-h air", el segon per "Pop ﬁcAon", i el tercer per a "Top Giroi Gun".
Acabada la cercavila, tots els parAcipants es varen reunir al pavelló per ballar al
so del Duet Esquitx.
Les Gitanes i els Diablots tanquen el Carnaval
El darrer dia de Carnaval va estar protagonitzat per les colles de Gitanes de l'Ametlla, les quals varen tornar a fer una ballada al pavelló, que va ﬁnalitzar amb la
cremada del Rei Carnestoltes, a càrrec dels Diablots i dels Diables de Tiana

Ac<vitats paral·leles
Enguany el Carnaval de l'Ametlla del Vallès ha comptat amb iniciaAves
paral·leles pensades per incenAvar la parAcipació. Entre aquestes destaquen uns
menús elaborats per alguns restaurants especialment per a l'ocasió, o aparadors
amb temàAca "carnavalera" de diferents comerços de l'Ametlla.

Societat

Reﬂexions sobre el Carnaval
La Comissió de Carnaval i Gitanes de l’Ametlla estem molt contents del
Carnaval d’enguany. Ens vam marcar la ﬁta de fer algunes modiﬁcacions en
el programa i pensem que, en general, han Angut bons resultats.
La presència del Rei Carnestoltes ens va donar un bon inici de festa i durant
tota la setmana, llars d’infants, escoles de primària i l’InsAtut el van acollir
perquè animés a infants i joves a parAcipar de la festa; des d’aquí volem agrair
a tots els centres la seva col·laboració. Divendres al maB també es va passejar
per l’Ajuntament, per les boAgues del centre i pel mercat on el van rebre els
alumnes d’infanAl de l’Escola BerB disfressats i amb instruments.
Hem compactat una mica els dies de festa, tot i que hem Angut igualment
quatre dies; però el fet de començar divendres a la tarda amb el Carnaval
InfanAl era com si ja fos cap de setmana. A les famílies amb nens els va agradar aquesta iniciaAva i van venir al ball molts nens que sorAnt de la Llar d’infants o de l’escola ja van anar al pavelló. Molts d’aquests també van parAcipar al taller de màscares de dissabte al maB que, junt a l’inﬂable, van animar
el dia rúfol que feia.
Estem molt contents de les dues ballades de Gitanes, ja que tant dissabte
com dilluns entre les colles convidades i les de l’Ametlla hi va haver un molt
bon nivell de Gitanes i també força públic que els va acompanyar.
Felicitem la 60 de disfresses que van parAcipar del sopar-ball de dissabte
a la nit, la majoria dels quals complien el requisit d’anar “els homes de dones
i les dones d’homes” i per això se’ls va convidar a l’entrepà de sopar. A part
d’aquestes disfresses, hi havia més gent que va parAcipar del ball amb l’Orquestra Taxman, però som conscients que per ser un ball de dissabte a la
nit amb una bona orquestra el públic era escàs i això ens sap greu.
Diumenge vam començar el maB fent bullir l’olla de l’escudella que ens
prepara cada any el Francesc Roger. Cap a les dues la vam començar a reparAr i no sabem si per la pluja del maB o perquè, aquest any no érem tanta
gent. Vam acabar l’àpat assaborint el fabulós pasBs que el senyor Ramón
Fernández ens va preparar i regalar.
A la tarda unes 300 disfresses de 9 comparses van animar els carrers del
poble amb les seves coreograﬁes i muntatges i amb les carrosses que les
acompanyaven, llàsAma que no va acompanyar la presència de públic, ja
que la feina de les comparses es mereixia molta més presència.
Dilluns després de la ballada de Gitanes de casa (com diuen els balladors),
els Diablots van cremar una representació del Rei Carnestoltes amb la col·laboració dels Diables de Tiana i el vam acomiadar ﬁns l’any vinent.
A més de l’Ajuntament, els patrocinadors, els anunciants i tots els col·laboradors que fan que el Carnaval i les Gitanes Arin endavant, aquest any
volem agrair a tots els establiments del poble que es van sumar a la iniciaAva de fer especialitats de Carnaval i que esperem que Anguessin l’acollida
que es mereixen.
Un cop més volem dir-vos que ens agradaria rebre les vostres opinions
per fer que la nostra festa millori cada any i, tot mantenint la tradició, es
vagi adaptant als gustos i necessitats de tots vosaltres.
Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes de l’Ametlla

Sorteig de Carnaval
De les Ares que es van vendre durant els actes del Carnaval de l'Ametlla del
Vallès, aquest és el resultat del sorteig:
- Àpat al restaurant Can Sous: 673 color blanc.
- Val a les boAgues Krisbel: 857 color blau.
- Manicura al Racó de l'EstèAca: 733 color rosa.
- Rentar i penAnar a la perruqueria Isidre i Anna: 025 color verd i 431 color
verd.

Els premiats podeu recollir els vals dels premis per ElectrodomèsAcs Canudas abans del dia 8 de març.

Societat

- CARNAVAL 2016 -
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* El Rei Carnestoltes va ser rebut per l’alcalde Andreu González.

* El Rei Carnestoltes va visitar el mercat setmanal amb els alumnes d’infanAl de l’escola BerB.

* Actuació d’en Noè Rivas en el Carnaval InfanAl.

* Els més menuts varen gaudir d’allò més a l’inﬂable instal·lat a la plaça de l’Ajuntament.

* Taller de màscares i jocs, el maB de dissabte a la plaça de l’Ajuntament.

* Ball amb l’orquestra Taxman, després del sopar de Carnaval.

* A la nit de Carnaval els parAcipants es van transvesAr: “Homes amb tacons i dones amb collons”.

* En Francesc Roger i en Jordi Puig, preparant l’escudella de l’escudellada.
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- CARNAVAL 2016 -

Societat

* PasBs de Carnaval, obra del mestre pasAsser Ramon Fernández.

* Colla dels plançons.

* Colla dels peAts.

* Colla dels mitjans

* Colla dels joves.

* Colla dels grans.

* Colla de Sant Esteve de Palautordera.

* Colla de Montmeló.

Societat

- CARNAVAL 2016 -
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* Comparsa “Mamma mia”.

* Comparsa “Un món de princeses”.

* Comparsa “Las alegres vedeCes y sus presentadores”.

* Comparsa “L’oest Cingles”.

* Comparsa “Fi-h air”.

* Comparsa “Pop FicAon”.

* Comparsa “Top Giroi Gun”.

* Comparsa “Família rumbera”.
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Societat

- CARNAVAL 2016 -

* Cercavila.

* Ball amb el Duet Esquitx.

* Els Diablots.

* Cremada del Rei Carnestoltes.

Gaudim de les tradicions: Carnaval
Escola Bressol El Carrilet

L’època de Carnaval la vivim intensament al Carrilet. Setmanaes abans ja arriben les consignes
que mana en Carnestoltes, i l’escola i les famílies
ens anem preparant.
Aquest any ha començat la setmana esbojarrada
amb una sorpresa: ha vingut en Carnestoltes! Ens
ha fet molta il·lusió!
Tot i que alguns una mica sorpresos l’hem rebut
molt contents i hem cantat i ballat la seva cançó.
Esperem que aquesta iniciaAva de la Comissió
de Carnaval i Gitanes de l’Ametlla conAnuï endavant, és un encert fer-hi parAcipar els més peAts

de tot el poble.
També aquesta setmana hem recuperat Dijous
Gras, i vesAts de pagès hem fet un esmorzar Bpic
amb les truites i la boAfarra d’ou.
Gràcies a totes les famílies per la col·laboració,
implicació i feina ben feta. Han estat dies de disbauxa, d’acostar des de l’escola les tradicions als
nostres alumnes, però sobretot, de gresca i diversió!

PER ALS QUI NO ENS CONEGUEU... VENIU A
VEURE’NS, TENIU LES PORTES DEL CARRILET
OBERTES! US HI ESPEREM!
* El Rei Carnestoltes a l’escola bressol El Carrilet.

Fe d’errors:

A la ReboAga de la darrera edició del Diari de
l’Ametlla es va publicar un número de telèfon erroni d’Estelnet Serveis. El correcte és:
93 179 76 39

Biblioteca

Biblioteca
Concurs “Adopta
un animal de conte”

Amb moAu del Dia Internacional del Llibre Infan<l, el Consell Català del Llibre Infan<l i Juvenil (ClijCAT) , convoca el concurs “Adopta un animal del conte”.
Vols parAcipar?
- Tria un llibre que hagis llegit on un animal (real o fantàsAc) Angui un especial relleu a la història.
- Fes un dibuix d’aquest animal, tal com te l’imagines. Es valorarà l’originalitat per tant, no
s’ha de copiar possibles il·lustracions. Vine a la biblioteca a buscar la planAlla per fer el
dibuix.
- El dibuix haurà d’anar a acompanyat d’un breu text explicant el moAu pel qual has triat
aquest animal de conte.
- Tens temps ﬁns el 18 de març de 2016 per portar-lo a la biblioteca.
- El ClijCat estableix un premi per a cada una de les següents categories:
1. Primers lectors (1r, 2n i 3r de primària).
2. Lectors avançats (4t, 5è i 6è de primària).
3. Superlectors (1r i 2n de secundària).
- La Biblioteca també premiarà amb un lot de llibres la millor obra
de cada categoria i el veredicte es donarà a conèixer el dia 22 d’abril
de 2016 a les 17.30h.
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Manualitats en família!
Recordeu que, un dissabte al mes, la Bet, la Flora i la
Montse ens proposen fer un taller de manualitats per
infants a parAr de 5 anys.
Vine el proper 19 de març a les 11 del maB a passar
una bona estona!
Només hi ha 12 places, cal apuntar-se abans a la Biblioteca, i és requisit indispensable que l’infant esAgui
acompanyat d’un adult.
Us animeu?

Retorn de llibres, revistes, CDS i DVDS

* BúsAa de devolució de préstecs.

La Biblioteca disposa d’una búsAa de retorn de documents
que funciona 24 hores al dia durant tots els dies de l’any.
Recordeu que podeu tornar els llibres, revistes, cds o dvds que
Angueu en préstec a través d’aquesta búsAa.
Per la Biblioteca i pels usuaris que fan servir els seus serveis és
important que tothom retorni el que té en préstec en el termini
indicat. El fet de no ser curosos en el préstec afecta a la resta
d’usuaris que no poden gaudir d’alguns llibres, per exemple.
Per qualsevol tràmit de renovació o dubtes en relació amb els
préstecs que Angueu, penseu que podeu trucar al 93.843.19.66,
enviar un correu electrònic a biblioteca@ametlla.cat o passar
per la Biblioteca.

Diari de l’Ametlla, març de 2016| 21

Cultura

Nova exposició permanent
de l’AFA a la Sala Polivalent

Cultura

A parAr del dia 27 de febrer ja es pot veure una
nova exposició fotogràﬁca de l’Associació Fotogràﬁca de l’Ametlla (AFA) a la Sala Polivalent, dedicada a la fotograﬁa en blanc i negre.

Comença el cicle “Cultura amb nom de

L’àrea de Cultura organitza per segon any consecuAu aquest cicle d’acAvitats, que tenen com a eix vertebrador la ﬁgura femenina
Àrea de Cultura

Sota el Btol de "Cultura amb Nom de Dona", la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès ha programat un seguit d'actes durant el proper
mes de març, amb els que vol posar en relleu el paper
de la dona i la seva mirada al món de les arts escèniques, les arts plàsAques, la música i la literatura.

una exposició que amb el nom "La mirada de la
dona en l'art" es podrà visitar a la Sala d'Art Carles
Sindreu ﬁns el dia 13 de març.

*Aroa Talavera.

* Muriel Casals.

Malauradament encetem aquest cicle amb la
trista noBcia de la mort de Muriel Casals, una dona
clau en la promoció de la cultura catalana des de la
presidència d’Òmnium Cultural, càrrec que va ocupar des de 2010 ﬁns el juliol de 2015, quan va passar a formar part de la llista de Junts pel Sí per les
eleccions de setembre de 2015.
Cultura amb nom de dona

- El dia 8 de març, a les 20.30 h a la Sala Polivalent,
Aroa Talavera, psicòloga, psicoterapeuta i especialista en perspecAva de gènere, parlarà de la “Prevenció de les relacions abusives en les parelles joves".
Aquesta és una xerrada adreçada a pares i mares
d’adolescents en què es podran descobrir els diferents Apus de relació que es poden donar en la parella en l’etapa adolescent, i de com es generen les
relacions abusives en les parelles joves. Es tractarà
de donar resposta a les següents preguntes: Què
pot senAr una jove quan es troba en una situació
relacional d'abús? Per què no ho explica? Quines
eines poden tenir els pares per tal de detectar-ho?
Quin acompanyament podem fer per sorAr-se’n
d’aquesta situació?

ﬁlologia àrab Najat el Hachmi, la qual donarà el seu
punt de vista sobre la interculturalitat i la idenAtat
cultural de les persones immigrades, a la Sala de
lectura de la Biblioteca Municipal, a les 19:30h.
Aquesta xerrada, Atulada "Una idenAtat híbrida",
està inclosa, també, en el cicle de conferències
"Idees i paraules" que coordina en Jordi Sedó.

* CrisAna Molina

- El dia 12 de març serà el torn de les arts escèniques
amb la representació de la comèdia musical "Un día y siglos", en què l'actriu Cris<na Molina ens acompanyarà
en un recorregut per la història de la mà de diferents
dones que han deixat empremta, en clau d’humor. L'obra es farà a la Sala de Teatre, a les 21h.

* CrisAna Casale.

- Els dies 18 i 28 de març serà el torn de la música. El
divendres 18, la pianista Cris<na Casale oferirà un concert a les 19.30h a la Sala Municipal de Teatre dins del
marc dels Concerts de Proximitat de Can Draper.

* Inauguració de l’expo de les fotògrafes i les arAstes de l’Ametlla.

Quan Angueu aquest Diari de l'Ametlla a les mans,
el cicle "Cultura amb nom de dona" ja haurà donat
el seu tret de sorAda amb la inauguració, el divendres 26 de febrer, de l'exposició col·lecAva de les
dones integrants de l'Associació Fotogràﬁca de l'Ametlla (AFA) i de l'Associació d'ArAstes de l'Ametlla,

* Najat el Hachmi / Autor: Albin Olsson (Treball propi).

- El dia 10 de març es comptarà amb la presència
de la recent guardonada amb el premi Ciutat de
Barcelona de Literatura, l'escriptora i llicenciada en

I per a tancar el cicle, el dia 25, en el marc dels
Concerts Internacionals que organitza Els Amics de
la Música de l'Ametlla del Vallès, Andrà lloc un concert de piano a quatre mans a càrrec de Carles
Lama i de Soﬁa Cabruja, que tocaran el Rèquim de
Mozart, a les 21h a l'església de Sant Genís.
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Cultura
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Cultura

C.L. Lewis. Un dol observat

Fa pocs dies va ser Nadal i ja estem a les portes de la primavera. La nostra vida és
un viatge per les estacions: prats verds, ﬂors de tots els colors i mides, és la primavera; l’esAu ens porta dies llargs, platja, cossos esvelts; i a la tardor recollida de fruits, canvi del color dels boscos, vermellosos i groguencs. Ja tenim l’hivern: la neu
blanca i, de nou, les festes.
Sense adonar-nos anem fent via, cada any igual, cada any diferent. L’úlAma estació s’apropa. És massa d’hora. L’úlAma vegada de veure sorAr el sol. L’úlAma vegada
d’esperar la lluna. La primera vegada del que hi ha allà? Tots sabem que la nostra família, els nostres avantpassats ens esperen, ells hi són. Uns fa poc, altres molt. Però,
ens dol tant deixar la d’aquí!!!
En C.S. Lewis va viure aquesta experiència. En aquest cas, la mort de la seva dona.
Ella va ser la que va marxar. Ell va paAr molt i ha volgut comparAr el seu dol amb
tots nosaltres en Un dol observat.
La seva dona, la H (així l’anomena ell), després d’una dolorosa malalAa, càncer per
més detall, el va deixar. Per anar on? Per primera vegada des que la va conèixer, enamorar-se, casar-se..., es va trobar sol, ben sol. Tot en ell era buidor.
En C.S. Lewis ja tenia 51 anys i ella no era precisament una joveneta. Ell, professor
de Literatura medieval a Oxford, molt conegut al Regne Unit per les seves conferències sobre temàAca crisAana i, allí i aquí, pels seus llibres per als peAts de casa. Ella,
poetessa nordamericana. Van trobar-se i esAmar-se. Viure i comparAr des d’aquell
moment un viatge plaent, intens. Hi havia tant per viure!!! Durant aquells pocs anys
es van complaure en l’amor, en totes les modalitats: solemne, joiós, romànAc, realista, de vegades dramàAc com una tempesta, i de vegades tan confortable i planer
com posar-te les sabaAlles. Sempre volien alguna cosa més. Buscaven en aquesta
perfecció a Déu?
L’H. va ser, ara ja en passat, amiga, amant, mare, companya. Moments fàcils, moments di+cils i també terribles. El pitjor de tots, la seva malalAa. DiagnòsAcs, radiograﬁes, anàlisis, medicines. Falses esperances. Ella va paAr molt. En Lewis, també.
Però, tot i així, van saber trobar moments de felicitat. Felicitat que omplia i donava
forces per conAnuar. A l’H la va veure sofrir i molt. “Déu, feia falta això?” L’úlAm dia
sobre el llit, l’un al costat de l’altre, “Es8c en pau amb Déu! Ja puc marxar!” -va dir-

Tertúlies literàries

“És que no hi estava sempre en pau amb Déu? Es8c rabiós molt rabiós. Per què ella?”
“Tot es buidor, La casa buida. Jo buit. M’agrada la gent a casa. M’agrada que parlin entre ells. En canvi jo vull silenci. Ells diuen que ella hi és? Està en Déu! I jo dic
“Torna, Torna!! Com ho sabeu que allà no es pateix? I com sabeu que pateix qui es
queda i no qui marxa? El meu dol es punyent, net. Semblo borratxo. Els mateixos
símptomes.“
Diu en Lewis:
“Busco Déu. I què trobo? Silenci i més silenci. Han passat uns dies. No puc parlar
d’ella als ﬁlls. Apareix incomoditat. Igual passa al treball i amb la gent del carrer. I a
sobre no puc pregar per ella. Per ella no puc! I això que he pregat per molts d’altres.
Reconforta. Es llavors quan ploro com una magdalena. No vull que em vegin així. Jo
he sigut un home de recursos. Encara ho sóc. Per què tanta buidor?
No vull anar a dormir. Les nits son alhora punyents i plaents. Somio amb ella. La
somio en present. Això no ho vull. Vull la H tal com era. Tampoc no vull un record
transformat. Ni un somni present. Vull a ella. A ella!
Han passat força dies. Em trobo molt millor. Igual que quan hi ha molts dies de
boira espessa, obres la ﬁnestra i que veus? Un sol radiant. Això m’ha passat amb l’ H.
Un dia una forta impressió. Sé que hi és. Igual que si fos un sol. Hi és. Tant si el prens
tombat a la platja, com si ests dins una habitació sense ﬁnestra. El sol hi és. El mateix
que la H.
He sigut capaç de tornar als llocs on havíem trobat la felicitat. Sense ella. Es clar!
Però jo sé que hi és. Tinc que fer un viatge. Vull anar a trobar-la. I fer-lo aviat. I al mateix temps que trigui molt en arribar l’úlAma estació. Tinc tantes coses a fer!
A C.S. Lewis aquesta soledat i la seva presencia l’acompanyen. Res es igual a quan
estava solter. Ha sigut i és l’amant de H. Ha deixat les llibretes d’aquest úlAm temps
on expressava els seus senAments. Ara fa poesia. Poesia, sí. Per ella! Ha tornat.
És aquest el camí? Com serà la trobada? El temps d’allà es com el d’aquí?
L’“era” i el “serà”. Tinc pressa. Tinc temps. Hi ha tan per fer! I tant poc temps!

Roser SAURA
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Més de 300 atletes a
la Puiggraciós XRACE

Bàsquet l’Ametlla del Vallès,
un club que enganxa!

La cursa de muntanya que organitza l’enAtat 480 Run amb el suport de l’Ajuntament va ser un èxit organitzaAu, en la que va ser la seva tercera edició.

* Sènior Femení (a dalt) i Sènior A Masculí (a baix) del C.B. l’Ametlla.

Servei d'Esports

* Podi femení de la cursa de 32 km.

En la seva tercera edició, la Puiggraciós XRACE
arriba a la seva maduresa organitzaAva. El 480
RUN amb en Xavi Ferrando al capdavant i un
bon nombre de col·laboradors, van fer que la
cursa d’aquest any fos la millor, la més espectacular a tots nivells –tan de recorreguts com d’organAzació-. Una magníﬁca posta en escena al
Pavelló de l’Ametlla i una gesAó impecable, van
deixar un gran record a tots els parAcipants. Per
la seva part, els corredors van mostrar un gran
respecte per l’entorn i no es va haver de recollir
cap deixalla en el recorregut.
Agraïm a tothom la seva col·laboració en la
cursa: a l’organització del club amb el suport de
tots els voluntaris, a Protecció Civil per la seva
parAcipació imprescindible, als parAcipants per
fer-nos conﬁança i a tots els que d’una manera
han contribuït a l’èxit de la cursa.
CLASSIFICACIONS:

10 Km MASC
1 Lluís Tort Feliu 0:58:37
2 Luis Arias Garcia 1:00:18
3 Manel Aragón Pedraza 1:05:46

* Podi masculí de la cursa de 32 km.

10 Km FEM
1 Blanca Castells Lafarga 1:11:19
2 Judith Ibáñez Ibáñez 1:26:34
3 Anne Beuken 1:27:15

16 Km MASC
1 Aleix BauAsta Sureda 1:19:50
2 Walter Ojeda Espelt 1:20:07
3 Manel Anchuela Ortega 1:23:07
16 Km FEM
1 Laura Soto Oliveras 1:48:05
2 Sara Sanz Villares 1:49:58
3 Laura Salas Serra 1:51:18

32 Km MASC
1 Xavier Gil Roca 3:04:05
2 Victor Tudela Fernandez 3:08:32
3 Carlos Galobardes Muñoz 3:11:17
32 Km FEM
1 Maite UrruAa Alonso 4:04:02
2 Carolina guillén Muñoz 4:10:00
3 Sara Sánchez Jiménez 4:18:46

Podeu consultar la classiﬁcació completa
al lloc web www.480run.com

Des del Club Bàsquet l’Ametlla volem estar presents de
forma més regular entre vosaltres, i és per això que ens agradaria explicar-vos una mica les nostres inquietuds i el nostre
dia a dia.
En aquesta edició del Diari de l’Ametlla volem parlar-vos de
2 dels nostres equips: el Sènior A Masculí i el Sènior Femení.
El Sènior A Masculí és un equip que porta cert temps rodant,
però aquest any ens té expectants perquè, tot i tenir un pressupost molt ajustat, en aquests moments està en zona de play
oﬀ d’ascens.
Val a dir que el principi de temporada va ser una mica irregular però, ara, en aquesta segona volta, ha començat molt
bé i guanyant uns parAts molt compeAts contra els millors rivals de la categoria. Si mantenim aquest ritme aquest any pot
ser l’any de la nostra promoció i, per tant, de premi pels nostres nois i pel nostre club. Ànims que podem!
El Sènior Femení és un equip nou. Aquest és el primer any,
després de temps, que tornem a tenir un equip de noies.
Aquesta temporada no competeixen en la lliga de la Federació Catalana de Basquetbol, però estan jugant a la lliga ACEVO,
uns parAts que ens tenen a tots entusiasmats.
Vinga noies, que l’any vinent us volem veure compeAr en
lliga de la Federació Catalana de Basquetbol i gaudir dels vostres parAts però, sobretot, us necessitem perquè sigueu el mirall de futurs equips femenins pel nostre club. Moltes gràcies
per la vostra empenta!

Voleu acompanyar-nos?
El proper dia 31 de març organitzarem autocars per anar a
veure un parAt d’Eurolliga al Palau Blaugrana. És el parAt del
Barça contra el Brose Basket Bamberg. El preu, que inclou autocar i entrada al Palau Blau-Grana, és de 25 euros per tothom.
Els jugadors del nostre club Andran un descompte del 20%.

C.B. l’Ametlla
www.cbametlla.cat
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Júlia de la Piedra, campiona
de Catalunya de cros

Esports

El Club de Futbol l’Ametlla informa...
Àrea Social.
Junta del C.F. l’Ametlla

Aproﬁtem l’oportunitat que
ens dóna el Diari de l’Ametlla
per fer-vos arribar algunes de
les iniciaAves que des de la
nostra enAtat hem engegat
en aquests darrers dies.
Per un costat ja tenim col·locada la cartellera exterior (just
al costat de la porta d’entrada
als vesAdors), on us penjarem
totes aquelles noBcies que siguin d’interès com a usuaris
del club. En aquest senAt, re-

* Júlia de la Piedra, al centre de la imatge.

El passat diumenge 14 de febrer es va celebrar el 96è Campionat de Catalunya de Cros individual i per clubs, conjuntament
amb 18è Cros Ciutat de Girona, en què l’atleta Júlia de la Piedra
Sitjas, de l’Ametlla del Vallès, va quedar campiona de Catalunya
de la seva categoria (infanAl femení) d’un total de 174 parAcipants.
Així mateix, el club al qual representa, Club AtleAsme Canovelles, va quedar classiﬁcat en tercer lloc per equips d’aquesta mateixa categoria.

cordar-vos que hem engegat
una campanya de captació de
socis que donarà dret a parAcipar d’ofertes, sortejos, promocions... i que se’ns dubte
serà una magníﬁca col·laboració per el nostre club.

I Torneig de Setmana Santa
D’altra banda us volem presentar el I Torneig de Setmana
Santa de Futbol Base - C.F.
Ametlla del Vallès que Andrà
lloc els propers dies 25 i 26 de
març al camp de futbol municipal Josep Costa. Tot Apus

d’acAvitats estan pensades
per poder gaudir de dos dies
de trobada esporAva i convivència entre equips propis i
d’altres clubs del nostre país.
Hi esteu tot convidats!
Per úlAm, us volem fer arribar, una vegada més, la nostra clara intenció de dinamitzar la nostra enAtat amb
recursos i esdeveniments que
facin que tots plegats ens
apropem en la tasca de fer un
club obert a tothom molt més
parAcipaAu en la vida social
del municipi.
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San< Ribot, medalla de bronze en màster 50 de duatló de muntanya
Diumenge 21 de febrer es va arribar a la darrera prova
del Circuit Català de Duatló de Muntanya d'aquesta temporada 2015-2016, amb la celebració del Campionat de Catalunya Absolut i Categories de la modalitat a Castellcir després de disputar-se un calendari força exigent des del
passat mes de novembre, amb proves a Tavèrnoles, Vallfogona del Ripollès, Sant Andreu de la Barca, Solsona, Terrassa, Òdena, Mataró i Viloví del Penedès.
La compeAció, que es va disputar sobre unes distàncies

de 6 Km. de cursa a peu, 20Km. de ciclisme mountain-bike i
3 Km. de cursa a peu, va reunir a els millors especialistes
catalans de la modalitat.
Per el que fa el Club Triatló Granollers, l'equip masculí format per Genís Mateu, Pedro J. Oliveros i SanA Ribot (veí de
l'Ametlla del Vallès), varen obtenir la setena posició.
En categories individuals, SanA Ribot va obtenir la medalla de bronze en Màster-50 i Mercè Cano, també en Màster-40.

Quarta edició del Duatló de
carretera de l’Ametlla del Vallès

A resultes de l’èxit de les tres primeres edicions, el proper dissabte
9 d’abril el BB Triatló l’Ametlla del
Vallès i l’Ajuntament organitzen
per quart any consecuAu el Duatló
de Carretera de l’Ametlla, que
consta de tres segments; un de 5
km. run, un altre de 24 km. amb bicicleta de carretera i un darrer de 2
km. run. La prova forma part del Circuit Català i la Lliga de Clubs.
BB Triatló l’Ametlla

A resultes de l’èxit dels Duatlons de
Carretera de l’Ametlla del Vallès celebrades els tres darrers anys, el proper
dissabte 9 d’abril l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès i el BB Triatló l'Ametlla
del Vallès, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Garriga, organitzen la II
Duatló de Carretera, una prova inclosa
en el calendari de la Federació Catalana
de Triatló que converteix l'Ametlla.
La prova començarà a les 15h, amb inici
i arribada a la plaça de l'Ajuntament, i
consta d’un circuit integrat per un segment de córrer de 5 km., un amb bici de
carretera de 24 km., i un darrer de córrer
de 2 km., que és el mateix que el de l’any
passat i que destaca per la seguretat dels
parAcipants i pel màxim respecte a la circulació de vehicles per la zona.
En aquest senAt, el recorregut està
pensat per a ser viscut el més a prop
possible, amb els segments de córrer pel
poble i una part del segment de bicicleta
urbana que transcorre entre els municipis de l'Ametlla i de la Garriga.
L'organització preveu que a parAr de
les 16h comencin a arribar els primers
parAcipants, i que a les 17h hagi ﬁnalitzat la prova.
També volem agrair per avançat a tots els
veïns de l'Ametlla la seva col·laboració i demanar-los disculpes per les molèsAes que
pugui ocasionar. Animem a tot el poble a
que vingui a veure la cursa i a animar.

* SorAda del III Duatló de Carretera l’any 2015.

Afectació a la
mobilitat de vehicles

La Duatló de carretera afectarà una sèrie de carrers pel
que fa a la mobilitat amb
cotxe dels seus veïns, en l’horari de 15h a 16.30h.
Podeu veure el circuït i valorar-ne l’afectació a la web
municipal www.ametlla.cat:

Carrers tallats pel circuït en
bicicleta:
La ctra. de la Garriga en el
tram de Can Quico - la Garriga
estarà tallada. Per tant els carrers Pinetons, Granollers , Anna
MªMogas i els Passatges del
Club i Tassana no Andran accés
des de la Ctra de La Garriga.
També estaran tallats els
carrers Ca l’Arenys, Sant
Genís i el Passeig de l’Ametlla, des de Sant Genís ﬁns la
Plaça de l’Ajuntament.
El carrer AnAc camí de Caldes ho estarà des de Torregassa ﬁns Francesc Macià.

Carrers afectats al trànsit de
vehicles per la cursa a peu:
Mestre Capell, Torregassa,
Alzina, Montseny, SebasAà
Bassa, Sant SebasAà, Figaró,
Emma, la Coma, Josep Carreras, Pompeu Fabra, Anselm
Clavé, SebasAà Torras, Mestre Capell.
Accés al centre pels veïns
dels barris d’El Serrat, La Miranda, Roquetes i Santa Creu:
Tots els veïns d’aquests barris que vulguin accedir al centre i arribar a la Ctra de Bigues o a la C-17 o al revés, ho
hauran de fer per Francesc
Macià i AnAc Camí de Caldes.
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Les trompetes sonen amb
força a la Font de la Mina

Club Voleibol l’Ametlla

* Equip del C.V. l’Ametlla.

Dissabte 20 de febrer el primer equip masculí de Club Voleibol de l'Ametlla del Vallès va donar una passa de gegant cap a
les aspiracions d'ascens a la màxima categoria catalana. Els
ametllatans van vèncer CV de Granollers 3 a 1, i a més del
derbi es van emportar 3 punts que els classiﬁqueb per jugar la
fase d'ascens a la Primera Catalana, a falta d'una jornada.
L'equip dirigit per Mehdi ha anat in crescendo, i contra els
equips que al parAt d'anada lluitava ﬁns al cinquè set ara està
traient els 3 punts. L'entrenador ha aconseguit fer un gran
grup amb cohesió entre els jugadors que hi havia al club i les
noves incorporacions, fet que converteixen l'equip en un combinat molt defensiu que se supera a cada entrenament.
Al pavelló del nostre poble esperen espectaculars parAts per
la lluita per aquest ascens. Els aﬁcionats del CVA, moguts per
veure els voleibol masculí ben amunt, omplen de soroll i cridòria a favor dels nostres jugadors, aconseguint el que ja es
coneix com l'"infern ametllat", on comencen a sonar les trompetes a l'espera del proper dissabte en què l'equip torni a
jugar. Amunt Ametlla!!

VOLS POSAR UN ANUNCI
AL DIARI DE L’AMETLLA?
TRUCA AL 93 843 25 01
O ESCRIU A:
diariametlla@ametlla.cat
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Nits Joves de l’Ametlla

Èxit de l’Esquiada Jove

Nits Joves

Joves, diversió, cohesió, cinema, comunicació, acAvitats,
idenAtat, sopar, referents,
etc., paraules que clarament
deﬁneixen les Nits Joves dels
divendres a l’espai municipal
de Can Muntanyola. Quan la
jornada d’aquest espai s’acaba, arriben els divendres
dels joves del poble.
Des de les 20.30h i ﬁns les
23.30h de la nit els joves entren per la porta amb ganes
de trobar-se, riure, comparAr
preocupacions i gaudir de
molBssimes
acAvitats.
Aquests dies hem gaudit d’un
munt d’acAvitats, com ara els
vespres de cinema, un torneig de tenis taula, un taller
d’automaquillatge de Carnaval, un taller de pasAssos de
colors i cake pops a càrrec de
la Jessica de Qmonas, i un ta-

* L’Esquiada Jove es va fer a l’estació de la Masella.

El passat 8 de febrer el PICA va organitzar una nova edició de
l’Esquiada Jove. Una cinquantena de joves de l’Ametlla del Vallès, però també de la Garriga i de Santa Eulàlia de Ronçana
varen anar a esquiar a l’estació de la Masella.

* Les Nits Joves de l’Ametlla tenen lloc al Casal.

ller d’autoesAma i idenAtat
personal dirigit pel gabinet
de psicologia Món·Ment, que
va esdevenir tot un èxit amb
la parAcipació de quasi una
vintena de joves.
Tot i que es tracta d’un
espai obert on els joves
poden entrar i sorAr lliurement, cada vegada més joves

parAcipen acAvament en la
majoria de les acAvitats, la
qual cosa ens aporta una
gran dosi d’il·lusió per seguir
desenvolupant-les.
Us esperem cada divendres
de i us animem a seguir-nos a
la pàgina de Facebook per
estar al dia de tota la programació.
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Treballa en el lleure aquest es<u!

Diari Jove

Aproﬁta que amb l’arribada de la Setmana Santa es comença a despertar la campanya d’esAu i, per tant, no únicament es creen llocs de treball encarats a l’hostaleria i el turisme, sinó que un sector on també hi ha oferta és en el LLEURE. No espereu al juny i poseu-vos les piles ja!
Què és el lleure?
És tota aquella intervenció educaAva en
situació de temps lliure, fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar.
La seva funció educaAva és la transmissió de valors, tot contribuint a l’educació
integral dels infants i els joves, uAlitzant
els recursos que ofereixen les acAvitats
pròpies del temps d'esbarjo.

On puc treballar?
El treball de monitor/a en el lleure varia
segons el lloc on es realitzi:
Àmbit escolar. Les feines més habituals
són de monitor/a de menjador, de monitor/a de paA, de suport d'acAvitats extraescolars...
Àmbit de l'educació en el lleure. Les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'acAvitats de temps lliure infanAl
i juvenil (colònies, casals, campaments ...),
de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista
o de monitor/a especialitzat/ada.
Àmbit d'oci en general. Hi ha feines de
monitor/a de ﬁres i de parcs, d'animador/a turísAc/a o socio-cultural, d'educador/a especialitzat/ada...

Per a què serveix el diploma de monitor/a o de director/a d’ac<vitats d’educació en el lleure?
Si col·labores amb una enAtat d’educació no formal o d’educació en el lleure ja
saps que és molt important tenir el diploma de monitor/a (1r nivell) o, si és el
cas, el de director/a (2n nivell). Això et
permetrà tenir uns recursos i una formació que farà que la teva feina sigui molt
més rigorosa i eﬁcaç.
És molt importat que sàpigues que diverses normaAves vigents (principalment la
d’acAvitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys) estableixen l’obligació de
tenir la Atulació corresponent (monitor/a o
director/a segons el cas). Així, per a acAvitats
com colònies, casals d’esAu, campaments,
rutes, monitors de menjador, et cal tenir la
Atulació adient, tant si ets voluntari/ària com
si t’hi dediques professionalment.
També pots treballar sense la Atulació
requerida però haurà de ser com a auxiliar o ajudant de monitor.
Per aquest moAu, el diploma de monitor/a
o de director/a et por ser ú<l per a dedicarte professionalment a les ac<vitats de lleure

educa<u que organitzen les diverses administracions, empreses i enAtats de serveis.
Així doncs, els requisits per treballar de
monitor/a d'acAvitats de lleure infanAl i
juvenil són:
En la gran majoria de casos, tenir el diploma de monitor/a és un requisit indispensable i l’experiència concreta atorga
grans possibilitats a l’hora ser contractat.
En acAvitats esporAves, caldrà el Btol de
monitor esporAu de l’àmbit especíﬁc. Es
pot fer de monitor a parAr dels 16 anys,
tot i que per poder obtenir el Btol de monitor/a has de tenir els 18 anys.
Com puc obtenir aquests diplomes?
La Direcció General de Joventut de la
Generalitat regula la formació necessària
per obtenir aquests diplomes, reconeix
les escoles que poden fer aquesta formació i expedeix el carnet corresponent un
cop l’escola reconeguda cerAﬁca que l’alumne/a ha superat el curs.
Els Punts d'informació solen realitzar
aquest Apus de cursos varies vegades a
l'any, consulta quin es realitza al teu municipi a través de la web del Departament

de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental: www.vallesjove.cat
Actualment al Vallès Oriental es realitzaran cursos de monitor/a de lleure en
els següents municipis:
- Lliçà d’Amunt: Espai Jove El Galliner
(elgalliner@llicamunt.cat / 93 860 70 01).
- Canovelles: El Local (sae@canovelles.cat / 93 410 16 02)
- La Garriga: Punt d’Informació Juvenil
(lgterritorijove@gmail.com / 93 871 83 28).
- Granollers: GRA.

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL AL PICA
Si estàs cercant feina i no saps per on
començar, si vols modiﬁcar el teu cv, informació sobre GaranAa Juvenil, etc... et
podem donar un cop de mà a través del
servei d’assessorament laboral juvenil de
l’Ametlla del Vallès.
Ens pots fer arribar la teva consulta a
través de treball2.vallesoriental@oﬁcinajove.cat o a les sessions presencials
quinzenals al PICA on fem assessories laborals, orientació professionals i suport
en la recerca de feina els dimecres, de
forma quinzenal de 16h-20h.

Serveis
TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament
Biblioteca Municipal
PICA
Bombers
Camp de Futbol
CAP Ametlla
CAP La Garriga
Club Can Camp
Club EsporAu Vallès
Mossos d’Esquadra
Consell Comarcal del V.O.
Correus de l’Ametlla
Creu Roja Granollers
Escola BerB
Escola Bressol El Carrilet
Escola Bressol l’Ametller
Escola Els Cingles
Deixalleria
Escola Municipal de Música
Espai Municipal de Can Camp
Estabanell
Farmàcia Puigdollers
Farmàcia Valls
Farmàcia Viña Mata
Fecsa-Endesa (avaries)
Funerària Granollers
Hisenda Granollers
Hospital de Granollers
InsAtut Eugeni Xammar
Jutjat de Pau
Llar d’Infants l’Ametlla
Mossos Trànsit
Parròquia
Pavelló d’Esports
Piscines de Ca l’Arenys
Policia Local
Policia Nacional Granollers
Protecció Civil
Recollida de gossos (A.R.B.R.A.)
Repsol Butano
Residència Millet Park
Residència Fsca. Roig
Residència l’Ametlla
Residencial Can Camp
Santuari de Puiggraciós
Sorea Ametlla
Taxi Júlio González
Taxis Beltran
Taxi Salvadora MarBnez
Urgències Mèdiques 24 hores
Veterinari
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93 843 25 46
93 843 19 07
93 870 40 18
900 15 44 44
93 861 82 30
93 870 76 00
93 842 50 00
93 843 01 25
93 843 28 08
93 843 00 20
088
93 843 00 23
93 843 28 65
93 843 21 10
93 843 29 92
93 870 75 99
93 843 24 26
93 843 02 53
665 90 57 27
93 843 00 71
93 843 29 84
93 843 22 56
93 845 79 74
93 744 50 30
93 843 22 56
670 89 48 10
670 79 72 79
619 07 76 01
061
607 62 26 77

Ametlla - Barcelona (bus- tren)

Horari i les connexions de l’autobús de l’Ametlla del Vallès, amb les estacions de tren de Granollers i de la Garriga

AMETLLA -GRANOLLERS (estació Centre) - BCN (De dilluns a divendres)
L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

BUS

8,00 h.

Granollers
(Estació Centre)

Granollers
(Estació Centre)

9,45 h.

Granollers
(Estació Centre)

Granollers
(Estació Centre)

9,59 h.

10,35 h.

7,46 h.

8,19 h.

08,34 h.

12,49 h.

12, 59 h.

13,34 h.

10,54 h.

11,26 h.

11,34 h.

16,49 h.
18,34 h.
20,19 h.

16,59 h.
18,45 h.
20,29 h.

17,31 h.
19,17 h.
21,05h.

14,54 h.
16,05 h.
17,54 h.

15,27 h.
16,37 h.
18,27 h.

15,40 h.
16,49 h.
18,34 h.

11,34 h.

14,00 h.

14,34 h.

16,15 h.
18 h.
19,45 h.

8,43 h.

9,20 h.

11,59 h.

12,36 h.

14,45 h.

15,22h.

AMETLLA -GRANOLLERS (estació Canovelles) - BCN (De dilluns a divendres)
L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

BUS

7,42 h.

TREN

Barcelona
(Passeig de Gràcia)

11,00 h.
12,15 h.

BCN - GRANOLLERS (estació Centre) - AMETLLA (De dilluns a divendres)

Barcelona
(Passeig de Gràcia)

8,34 h.

9,15 h.

TREN

TREN

6,35 h.
9,05 h.

12,05 h.

10,30 h.

12, 49h.

13,30 h.

12,15 h.
16,15 h.
17,30 h.
19,15 h.

BCN - GRANOLLERS (estació Canovelles) - AMETLLA - (De dilluns a divendres)
TREN

BUS

Barcelona
(Plaça de Catalunya)

Granollers
(Estació Canovelles)

Granollers
(Estació Canovelles)

L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

8,20 h.

8,47 h.

9,23 h.

6,27 h.

7,06 h.

7,39 h.

8,00 h.

8,04 h.

8,44 h.

5,16 h.

9,35 h.

10,02 h.

10,38 h.

10,03 h.

10,19 h.

10,32 h.

11,09 h.

12,15 h.

12,35 h.

12,41 h.

13,19 h.

11.08 h.

15,44 h.

12,08 h.

9,33 h.*

9,49 h.

11,00 h.

11,20 h.

12,27 h.

12,43 h.

14,00 h.

14,20 h.

15,03 h.

15,19 h.

15,48 h.

16,04 h.

16,15 h.

16,35 h.

16,33 h.

16,49 h.

19,03 h.

19,19 h.

18,00 h.

18,20 h.

19,45 h.

20,05 h.

21,45 h.

21,56 h.

10,02 h.

10,38 h.

11,57 h.

12,33 h.

13,15 h.

13,50 h.

15,24 h.
15,37 h.

16,16 h.

16,39 h.

17,18 h.

16,39 h.

17,18 h.

17,00 h.

17,37 h.

18,25 h.

19,32 h.

20,27 h.

21,08 h.

20,04 h.

20,39 h.

22,20 h.

22,57 h.

DISSABTES I FESTIUS

9,33 h.

9,49 h.

12,38 h. (fesAus)

10,04 h.

10,40 h.

12,43 h. (fesAus)

15,03 h. (també fesAus)

15, 19 h. (també fesAus)

15,57 h. (també fesAus)

19,18 h.

19,34 h.

20,28 h.

16,42 h. (també fesAus)

16,46 h. (també fesAus)

BUS

La Garriga

La Garriga
(Estació de tren)

10,15 h. (només lecAus)
10,40 h.
13,40 h.

10,20 h. (només lecAus)
10,50 h.
14,16 h.

19,15 h.

19,25 h.

19,55 h.

17,40 h.

18,16 h.

8,27 h.

9,07 h.

9,08 h.

11,54 h.

12,15 h.

13,55h.

14,10 h.

14,08 h.

14,44 h.

16,15 h.

16,54 h.

15,50 h.
17,42 h.

18,08 h.

18,46 h.

11,25 h.

11,40 h.
12,40 h.

13,09 h.

13,30 h.
14,25 h.

15,55 h.

15,10 h.

15,54 h.

16,15 h.

17,09 h.

17,30 h.

18,10 h.

18,25 h.

18,54 h.

19,15 h.

* Aquest servei només funciona els dijous dia de mercat

DISSABTES i FESTIUS

8,01 h.

8,38 h.

11,10 h.

13,21 h.

14,00 h.
18,16 h.

8,40 h.

8,55 h.

11,25 h.

11,40 h.

14,10 h.

14,23 h.

18,25 h.

18,40 h.

BCN - LA GARRIGA - AMETLLA (De dilluns a divendres)
TREN

Barcelona
(Plaça de Catalunya)

19,00 h.

16,15 h.

20,39 h.

11,47 h.
12,41h.

17,08 h.

9,25 h.

10,30 h.

12,25 h.*

Barcelona
(Plaça de Catalunya)

11,09 h. (només lecAus)
11,30 h.
15,02 h.

9,10 h.

10,09 h.

12,10 h.

15,15 h.

9,15 h.

9,45 h.

11,27 h.
13,08 h.

6,55 h.

8,54 h.

11,10 h.

17,41 h.

21,10 h.

6,40 h.

10,27 h.

17,22 h. (també fesAus)

TREN

10,05 h. (només lecAus)
10,30 h.
13,30 h.

8,37 h.

10,25 h.

16,31 h. (també fesAus)

05,55 h.

7,57 h.

13,22 h. (fesAus)

AMETLLA - LA GARRIGA - BCN (De dilluns a divendres)

17,30 h.

9,15 h.

9,49 h.

Barcelona
(Plaça de Catalunya)

9,15 h.

L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

12,37 h.

8,00 h.

Granollers
(Estació Canovelles)

7,58 h.

16,27 h. (també fesAus)

9,37 h.

7,25 h.

L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

Granollers
(Estació Canovelles)

8,00 h.

12,22 h. (fesAus)

7,07 h.

BUS

La Garriga
(Estació de tren)

La Garriga

BUS

L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

8,27 h. (només lecAus)
9,38 h.
12,38 h.

9,18 h. (només lecAus)
10,22 h.
13,29 h.

9,45 h. (només lecAus)
10,40 h.
13,40 h.

10,05 h. (només lecAus)
11,00 h.
14,00 h.

18,08 h.

18,58 h.

19,25 h.

19,45 h.

20,17 h. (tbdissabtesifesAus)

17,02 h.

21 h. (tbdissabtesifesAus)

17,40 h.
21,10 h.

18,00 h.
21,20 h.

La Rebotiga
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PaCy Dogs és una perruqueria canina que regenta la PaCy Márquez, nascuda a Colòmbia. Fa 11 anys va venir a Catalunya per arrelar-hi. Casada amb en Carles Zabala,
la PaCy és diplomada en perruqueria canina i una enamorada dels animals de companyia. Fa dos anys que viuen a l'Ametlla i ara en farà mig que va inaugurar aquesta
perruqueria després d’haver treballat a d’altres.
El local és peAt però està perfectament condicionat per desenvolupar la seva tasca.
Xampús de tota mena per pèl blanc, negre, mixt, especial... És important com es
renta l'animal.
També fan recollida i entrega dels gossos a domicili.

Pa>y Dogs

Sempre has <ngut passió
per aquesta professió?
Sí. Pensa que en el meu passat, quan residia Colòmbia,
vaig arribar a tenir 26 gossos i
14 gats a casa. Naturalment
que vivia en una ﬁnca gran a
Barranquilla, població que
toca la Costa AtlànAca. Ara
només tenim 3 gossos i 1 gat.
L’altre va morir fa poc.
Penso que en totes les feines es importanBssim que
t’agradi el que fas. El meu
marit, en Carles, em va animar a muntar la meva pròpia
perruqueria canina i esAc saAsfeta de la resposta.

Explica exactament com
desenvolupes la teva feina.
Depenent sempre del que
et demani l'amo de la mascota. Normalment, primer
trec els nusos i deixo el pèl bé.
Després passo a la zona del
rentat: primer se li fa un pretall del pèl i després se li posa
el xampú adient pel seu Apus
de pell. Pensa que el PH és
molt important. Amb el rentat es perd, però es recupera
a les poques hores, o sigui
que no passa res si rentem els
gossos sovint. Naturalment,
amb productes bons. Després
toca un bon massatge per relaxar i passem el eixugar-lo i
assecar-lo.

Hi ha gaire diferencia en el
comportament si els gos és
mascle o femella, o segons la
raça?
Jo no ho veig. Potser més

aviat amb les races. Vaig rentar un Bichon maltès, que són
molt peAts, era un amor de
gos, però en el moment de
veure l’aigua es va posar nerviós i em va mossegar. No
vaig aconseguir ni posa-li el
morrió! És el únic cas d'aquest Apus que m'he trobat.
No m'ha passat mai més ni
amb gossos de races catalogades d'agressives. És clar
que el comportament depèn
molt de l’educació i tracte
que ha rebut l'animal.

Crec que els gossos pe<ts
tenen un caràcter diferent.
Són més rebecs que els
grans.

Depèn de moltes coses: el
tracte rebut, el dia a dia, la
comunicació que existeix
entre l'amo i l'animal... Els
animals perceben moltes
coses. Saben quan estàs malalt, i quan te'n vas i no te'ls
emportes ho detecten abans.
Són sensibles, intel·ligents, ﬁdels, agraïts...
Quan els hi talles les ungles, et resulta complicat?
La majoria tenen por, ja que
hem de tenir en compte que
la ungla té una part viva i una
altra morta. La part vermella
és, com si diguéssim, la vena.
A un animal amb les ungles
blanques és mes fàcil de

*La PaCy Márquez, al seu local. / Fotograﬁa: Rafael Sánchez.

veure que amb ungles negres,
per tant s'ha de tenir molta
cura.
Algun cas o tractament especial que recordis?
Sí. Tinc un client que té un
Westey amb problemes de
pell perquè té al·lèrgies, i me'l
porta tots els dissabtes perquè el renA amb un xampú
medicinal. Primer el rento
amb el normal per treure el
greix i després amb l’altre que
li deixo durant 20 minuts
fent-li massatge cada 5. Ara la
gosseta està millor.
Cada quan és recomanable
rentar un gos sa?

Recomano fer-ho un cop al
mes.

També tens una vessant solidària...
Tinc el dia que anomeno “El
dia de la mascota abandonada” per ajudar els animals
abandonats. EsAc treballant
amb la protectora Abrax, que
és de per aquí, i cada dissabte
em porten una mascota que
esAgui en adopció i l’arreglo
de forma gratuïta, amb la
idea de que si la gent que
passa per el carrer la veu i
posa que està en adopció li
agradi i se l'emporA.
A més, els gossos adoptats
són molt agraïts!

C. Pompeu Fabra 30, local 5. / Tel. 615 01 95 87

