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Un barber de l’Ametlla dóna 600 euros a una associació

Propines solidàries

Jep González va obrir La Barberia ara fa un any

l’ametlla del Vallès

El 9 NOU

Les propines que al llarg 
d’aquest darrer any s’han 
recollit a La Barberia, de 
Jep González, a l’Amet-
lla del Vallès, tindran un 
destí molt solidari. El seu 
propietari ha decidit des-
tinar aquestes propines, 
juntament amb un 0,7% de 
la facturació anual del seu 
negoci, a l’associació Neem 
per a malalts de lepra, amb 
seu a Bangalore, al sud de 
l’Índia. En total, aquesta 
primera quantitat recollida 
puja als 600 euros. 

L’associació està impulsa-

da per Ignasi Turró, de Mal-
grat de Mar, que havia coin-
cidit amb Jep González a la 
Fundació Vicente Ferrer, a 
l’Índia, entre els anys 2001 
i 2002. “L’Ignasi és una per-
sona amb molta experiència 
i molta empenta, i fa un any 
que va començar a treballar 
amb malalts de lepra a l’Ín-
dia”, ha explicat el barber 
de l’Ametlla.

 L’entitat funciona molt 
a base de donacions. Per 
això, Jep González, que va 
obrir La Barberia fa un any, 
té la intenció de continuar 
fent aquestes donacions al 
llarg dels propers anys. “Si 
moltes persones fessin el 

mateix es podria arribar a 
ajudar molta gent necessi-
tada. 

PRIMER ANY DE            
FUNCIONAMENT

La seva intenció ja la va 
anunciar al febrer del 2007, 
quan González va obrir La 
Barberia, l’única que exis-
teix al municipi, que en els 
darrers 20 anys no havia 
tingut cap establiment 
d’aquest tipus. La seva 
família ja es dedica al nego-
ci des de l’any 1959, i el 
seu germà  Eladi González 
regenta la barberia Jesús de 
la Garriga.

L’Associació de 
Paradistes del 
mercat de Mollet 
sortegen regals
Mollet del Vallès

Des d’aquesta setmana i 
fins al 5 d’abril, totes les 
persones que vagin a com-
prar al mercat municipal de 
Mollet del Vallès podran  
participar en el sorteig de 
diferents regals dins la 
campanya Cocktail, amb 
l’objectiu de dinamitzar el 
mercat i fidelitzar els cli-
ents. Totes les parades del 
mercat repartiran butlletes 
als seus clients per parti-
cipar en el sorteig de dues 
motocicletes, una nevera, 
una rentadora, una asseca-
dora, un microones, un ren-
tavaixelles i cinc conjunts 
de joieria. La campanya 
compta amb la col·laboració 
de la joieria Isabel Muñoz, 
Màquina Motors i Whirpo-
ol. Quan acabi el termini 
d’entrega de les butlletes 
(el 5 d’abril), es farà un 
sorteig públic entre els par-
ticipants.

El grup Xip Xap 
actua a Santa 
Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

La companyia de titelles 
Xip Xap, de Lleida, presenta 
aquest dissabte a la tarda a 
La Fàbrica el muntatge Els 
músics de Bremen. Es tracta 
de l’espectacle infantil que 
cada mes organitza l’Ajun-
tament de Santa Eulàlia de 
Ronçana al centre cívic i 
cultural. La representació del 
muntatge començarà a dos 
quart de set de la tarda. P.N.

La calçotada de 
Santa Eulàlia 
arriba a la 
setzena edició
Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Eulàlia celebra aquest 
diumenge la 16a edició de 
la calçotada popular que 
organitza l’Ajuntament i 
la Comissió de Festes. El 
programa d’actes és semblant 
al de l’any passat. La diada 
començarà a les deu del 
matí al pavelló poliesportiu 
amb un passejada fins a 
Can Maspons, de Bigues, 
que promou Santa Eulàlia 
Camina. Després, a les 
dues del migdia, al mateix 
poliesportiu, començarà 
el dinar amb els calçots 
d’ingredient principal, 
acompanyats de botifarra, 
mongetes i postres. 
Seguidament, la jornada 
acabarà amb un cantada 
d’havaneres, en aquesta 
ocasió, amb el grup Peix 
Fregit. P.N.

El biòleg Pau 
Gasol, convidat 
al Pa amb 
Tomàquet
Santa Eulàlia de Ronçana

La Colla del Pa amb Tomà-
quet de Santa Eulàlia de 
Ronçana ha organitzat, 
aquest divendres al vespre, 
el seu sopar mensual. En 
aquesta ocasió el protago-
nista serà el biòleg marí Pep 
Gasol. Gasol parlarà de la 
fauna de l’Antàrtida, d’on és 
un especialista. El sopar del 
Pa amb Tomàquet comen-
çarà a dos quarts de deu, al 
restaurant Can Farell, de 
Santa Eulàlia. P.N.

La companyia Titelles 
Galiot tanca la gira a 
fora de Catalunya

Mollet del Vallès

El 9 NOU

La companyia de teatre 
Titelles Galiot, de Mollet 
del Vallès, tanca aquest cap 
de setmana la temporada 
d’hivern de la seva gira 
fora de Catalunya amb una 
actuació a Torrelavega, a 
Santander. 

Aquest dissabte, el grup 
actuarà al Teatre Municipal 
Concha Espina amb la pre-
sentació de l’espectacle de 
titelles de gran format Pinoc-
ho, en el qual es combinen 
les diferents tècniques de 
manipulació com la tija, el 
guant o l’ombra xinesa. 

Amb aquest muntatge, 
Galiot Teatre ja ha partici-
pat en molts festivals inter-
nacionals de titelles de dife-

rents comunitats de l’Estat 
espanyol. A Catalunya, ha 
format part dels principals 
esdeveniments teatrals, 
com la Fira de Teatre al Car-
rer de Tàrrega, la Mostra 
d’Igualada i en diferents 
circuits de teatre. També 
ha portat fora de Catalunya 
l’altre espectacle de gran 
format que té el grup, L’ane-
guet lleig. 

Actualment, la companyia 
Galiot Teatre representa 
quatre produccions d’es-
cenari en diferents espais 
escènics. Un d’ells és el 
que es titula Animalets, 
un espectacle que aviat 
superarà la xifra de les 300 
representacions. Un altre 
espectacle itinerant de la 
companyia és En Quimet i el 
seu tricicle.

La festa se celebrarà al parc que porta el nom del dibuixant

Lliçà d’Amunt homenatja el 
dibuixant Francisco Ibáñez

lliçà d’amunt

Marc Garcia B.

El dibuixant Francisco Ibáñez 
rebrà aquest dissabte un 
homenatge a Lliçà d’Amunt, 
concretament al parc que 
duu el seu nom i que està 
situat al barri de Can Salgot. 
La festa començarà a les 
quatre de la tarda i servirà 
per celebrar l’efemèride 
del cinquantè aniversari 
de Mortadelo i Filemón, 
els famosos personatges de 
còmic creats per Ibáñez.

Es dóna la casualitat que 
el dibuixant és veí de Lliçà 
d’Amunt, on té una casa des 
de fa anys a Can Salgot i on 
viu de forma esporàdica. 
A la festa hi haurà tallers 
infantils relacionats amb els 

personatges de còmic i l’as-
sociació de veïns oferirà una 
xocolatada popular. També 
es projectarà la pel·lícula La 
gran aventura de Mortadelo i 
Filemón. 

El parc Francisco Ibáñez 
es va inaugurar el 2005, i va 
ser l’Associació de Veïns de 
Can Salgot la que va proposar 
el nom del dibuixant i veí 
del barri. L’actual president 
de l’entitat, Ricard Baleyto, 
recorda que Ibáñez havia 
format part de les primeres 
juntes de l’associació veïnal. 
“A la festa del barri que fem 
a l’estiu hi col·labora por-
tant còmics de Mortadelo i 
Filemón”, explica Baleyto. 
Ibáñez també ha fet de jurat 
en concursos de dibuix que 
s’han organitzat a la festa 

major d’estiu de Can Sal-
got, i a altres certàmens del 
poble. “Sempre està disposat 
a donar un cop de mà”, asse-
gura Baleyto. El president 
de l’entitat revela que el 
dibuixant es deixa veure poc 
pel barri, perquè “quan ve a 
vegades s’ha d’amagar per-
què li truca molta gent”, con-
fessa, “però mai s’ha negat a 
signar un llibre”, diu Baleyto.

Ibáñez va néixer el 1936 a 
Barcelona. Durant uns anys 
va alternar el seu treball al 
Banc Espanyol de Crèdit amb 
la seva tasca de dibuixant, 
fins que el 1957 es va dedicar 
a treballar exclusivament per 
l’Editorial Bruguera, on va 
ser fins al 1985. Després va 
treballar per a Grijalbo i Edi-
ciones B.


