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L'èxode de 
molletans a 
l'estranger 
es quadruplica
En l'última dècada, els ciutadans de Mollet 

que habiten fora del país s'han multiplicat 

per quatre, passant d'un total de 394 

persones l'any 2012, a les 1.857 que viuen a 

l'exterior aquest darrer any 2022

MOLLET. Amb la millora de la situ-

ació pandèmica, l'èxode de perso-

nes que han marxat a l'estranger 

ha recuperat l'empenta dels últims 

anys abans de la crisi sanitària. Tot 

i que l'any de confinament el crei-

xement va ser més sostingut, la xi-

fra de baixvallesans que han deci-

dit fer el pas i canviar el seu lloc de 

residència i fer-ho fora de l'Estat 

no ha deixat de créixer. 

   De fet, tal ha estat el moviment, 

que només a tall d'exemple, el 

nombre de molletans residents a 

l'estranger s'ha quadruplicat en 

una dècada, passant de 394 per-

sones l'any 2012 a les 1.857, a 1 

de gener del 2022.  De fet, aquesta 

xifra ha anat creixent any rere any. 

L'últim increment anual va ser 

el de 2021, quan 1.667 persones 

residien fora de l'Estat, una xifra 

que suposava un creixement de 

l'11,4% respecte a l'any anterior. 

Per sexes, els homes, però con-

tinuen sent els que més s'aventu-

ren a marxar a viure a l'estranger. 

Dels més de 3.300 baixvallesans 

que resideixen fora de l'Estat se-

gons dades del padró del 2022, un 

45% són dones, enfront del 55% 

d'homes. 

En concret, es tracta de gent amb 

nacionalitat espanyola que actual-

ment viuen a l’estranger, i que te-

nen registrada l'última inscripció 

a Catalunya, segons una publicació 

de l'Institut d'Estadística de Catalu-

nya. La font de les dades és el Padró 

d'espanyols residents a l'estranger, 

que comprèn totes les persones de 

nacionalitat espanyola, sigui o no 

aquesta l'única nacionalitat, ins-

crites com a residents habituals al 

Registre de matrícula de l'oficina 

consular corresponent a la seva 

residència, la inscripció de la qual 

ha estat comunicada a l'Instituto 

Nacional de Estadística (INE) a tra-

vés del Ministeri d'Afers Exteriors, 

3.356
ÉS EL TOTAL DE PERSONES DEL BAIX 
VALLÈS QUE RESIDEIXEN ENGUANY 
FORA DE LES FRONTERES ESPANYOLES, 
segons dades actualitzades aquest 

2022 per l'Institut d'Estadística de 

Catalunya (Idescat). En concret 

es tracta de 1.828 homes i 1.528 

dones, el que representa un 2,7% 

de la població total dels municipis 

baixvallesans, la qual supera en el seu 

conjunt els 123.000 ciutadans. Per 

localitats, és la ciutat de Mollet la que 

més població té a l'estranger (1.857 

persones), seguida de Montornès 

(537), la Llagosta (316), Parets (292), 

Montmeló (137), Sant Fost (113), 

Martorelles (95) i Santa Maria (8). 

Unió Europea i Cooperació. 

Al conjunt de la comarca són 

11.119 persones les que residei-

xen actualment a l'estranger. De 

fet, el Vallès Oriental és la cinquena 

comarca del conjunt de Catalunya 

amb més èxode de persones, per 

darrere del Maresme (13.254), el 

Baix Llobregat (19.130),  el Vallès 

Occidental (24.792) i el Barcelo-

nès (181.038).

França, la destinació preferida
Per països, França, amb 50.955 

persones, és el primer país que els 

catalans escullen per residir a l'es-

tranger i també és la primera des-

tinació a 33 comarques i l'Aran. 

L'Argentina se situa en segon lloc 

amb 32.060 residents i és la pri-

mera destinació a 4 comarques, 

entre les quals destaca la Nogue-

ra amb un 56,4% dels residents a 

l’estranger i el Pallars Jussà amb 

un 44,9%. El Regne Unit amb 

30.830 persones i amb un incre-

ment anual del 15,2% passa a ser 

el tercer país amb més residents 

catalans per primer cop des del 

2014. ❉ A.MIR

MUNICIPI

La Llagosta       172       144        316

Martorelles         46         49         95 

Mollet    1.041      816     1.857

Montmeló         72         65       137

Montornès       278      259        537

Parets       153       139        292 

Sant Fost         65         48       113

Sta. Maria de M.           1          8           9

BAIX VALLÈS        1.828            1.528                           3.356

HOMES DONES TOTAL
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INSCRIPCIÓ: Els dies 5, 6, 12 i 13 de maig de 19 h a 21 h a la secretaria del Club 

i el dia 14 al quiosc de la Plaça Catalunya de Mollet d’11 h a 14 h. 

També us oferim de fer les inscripcions per la pàg. web del Club Muntanyenc Mollet: 
www.cmmollet.cat

PREU DE LA INSCRIPCIÓ: Anticipades 9 € per a socis, 14 € els no socis. 

El mateix dia: 11 € els socis i 16 € no socis. El preu inclou avituallament, esmorzar, 

refrigeri a l’arribada i una samarreta commemorativa.

HORA I LLOC DE SORTIDA DE LA CAMINADA: a partir de les 7.30 h al C/ Bilbao 

cantonada C/ Indústria (pàrquing estació tren Mollet Sant Fost).

Se sortirà esglaonadament. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat.

SANT FOST. La Bárbara Moreno és 

de Sant Fost, però ja fa gairebé 11 

anys que viu a Whistler, una ciutat 

situada a 120 km de Vancouver, al 

Canadà. "Sempre havia volgut 

marxar. Amb 17 anys vaig anar 

a Anglaterra, però els meus pa-

res no em van deixar quedar i 

quan vaig poder, vaig marxar al 

Canadà", explica la Bárbara.

La santfostenca i ara canaden-

ca d'adopció, va marxar l'11 de 

setembre del 2011. Afirma que es 

va decidir per aquest país perquè 

"m'agraden molt les munta-

nyes", però tot i que la seva idea 

"era marxar uns mesos", ben avi-

at farà 11 anys que s'hi va traslladar 

i en fa tres anys que ja n'és resident.

"Canadà és un dels països més 

ràpids per aconseguir el passa-

port", admet la santfostenca, qui 

assegura que tot i sentir habitu-

alment nostàlgia de la seva terra, 

considera el Canadà com casa seva. 

En la seva estada al continent 

americà ha treballat en diferents 

feines, la primera va ser fent de 

mainadera d'una família canaden-

ca amb la qual encara manté una 

gran relació. La seva estada al país 

al llarg d'aquests anys també li ha 

permès formar-se i cursar un màs-

ter en Recursos Humans.

Actualment, treballa com a mà-

nager dels restaurants d'una de 

les pistes d'esquí més important 

del país, on es van celebrar els Jocs 

Olímpics d'hivern del 2010. 

Ella s'encarrega de gestionar di-

versos restaurants, un dels quals 

té capacitat per a 2.000 persones. 

Tot i que de moment Canadà és 

casa seva, admet que la seva idea és 

tornar: "No m'hi veig aquí", asse-

gura. De fet, acostuma a visitar en-

tre un i dos cops l'any el seu poble 

natal, on hi té la família i els amics. 

La Bárbara no descarta tornar 

"si surt una oportunitat". Tot i 

que de moment, ho veu complicat: 

"Aquí els sous estan bé. A Bar-

celona m'han ofert feines amb 

sous que són el que guanyo aquí 

en una setmana", comenta. 

Avui per avui, la seva vida conti-

nua a Whistler, a més de 8.500 km 

de distància o el que és el mateix, 10 

h i 39 minuts en avió de Sant Fost. 

Encara que ben aviat es reunirà 

amb la seva mare per fer el seu viat-

ge "somiat", visitar el Nepal.   a.mir

"Volia marxar uns mesos i fa 

uns 11 anys que visc al Canadà"

LA BÁRBARA MORENO BERMUDEZ ÉS UNA DE LES 48 DONES SANTFOSTENQUES QUE RESIDEIX ACTUALMENT A L'ESTRANGER, EN CONCRET VIU A LA CIUTAT DE WHISTLER

BÁRBARA MORENO Des de les pistes d'esquí on treballa com a mànager

b.b.

MOLLET. La molletana Laia Silanes 

fa tan sols 9 mesos que ha iniciat 

la seva aventura a l'estranger. El 

que havia pensat com unes vacan-

ces llargues amb la seva motxilla, 

va acabar en tota una experiència 

de vida, fora de casa: "Era una 

cosa que sempre havia volgut 

fer, perquè m’encanta conèixer 

llocs, però no ho tenia planejat. 

Vaig arribar a Mèxic per fer tu-

risme de motxilla d’un mes i em 

va enamorar tant, i em vaig sen-

tir tan bé amb mi mateixa, que 

vaig decidir perdre el vol de tor-

nada i quedar-me a veure què 

em tenia preparada la vida", 

explica.

De fet, la Laia assegura que tot 

va sorgir sense haver-ho planificat: 

"Va ser molt improvisat, no havia 

estalviat prou ni tenia gairebé 

roba, perquè, de fet, en teoria no-

més venia de vacances", admet.

La molletana resideix actual-

ment a un dels destins més paradi-

síacs de la Rivera Maia, Tulum, tot 

i que té pensat canviar d'estat en 

un mes. "Marxo per tornar a em-

prendre la ruta que vaig deixar 

a mitges quan vaig decidir que-

dar-me a viure a aquí", comenta. 

La seva intenció és anar a Chiapas 

i a Oaxaca, on planeja establir-se 

durant un temps. 

De moment, no es planteja tor-

nar a casa aviat. Tot i que té al cap  

"Vaig arribar a Mèxic per fer 

turisme de motxilla d'un mes"

EL QUE HAVIA PLANIFICAT COM UNES VACANCES, HA ACABAT CONVERTINT-SE EN UNA NOVA EXPERIÈNCIA DE VIDA PER A LA MOLLETANA LAIA SILANES

LAIA SILANES

l.S.

"Va ser molt improvisat,
no havia estalviat prou, ni 

tenia gairebé roba. En
  teoria, venia de vacances" 

"He treballat una mica de
tot, de cangur, a un bar i

fent proves de Covid a gent
que necessitava viatjar" 

viatjar a Catalunya el desembre 

vinent per veure la família, enca-

ra que té molt clar que no s'hi vol 

quedar. 

Durant la seva estada al país 

mexicà ha treballat una mica de 

tot per guanyar-se la vida: "Vaig 

començar fent proves de Covid 

a gent que necessitava viatjar", 

esmenta. 

També ha treballat com a ins-

tructora d'escalada per nens i en 

un bar. Ara, fa un temps que només 

treballa de cangur.   a.mir

"No descarto tornar si surt
una oportunitat, però a

Barcelona m'han ofert sous
 mensuals que és el que

 guanyo aquí en una setmana"
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Tallers de mobilitat a Sant FostUna trentena de parades de bus sense horaris
La Policia Local de Sant Fost ha iniciat 

els tallers de mobilitat segura als centres 

educatius del poble. Els nens i nenes de segon 

de primària de l'Escola El Roure van ser els 

primers en participar de la formació.

Mollet Opina ha denunciat que una trentena de parades del bus urbà 

de Mollet no disposen dels horaris. El col·lectiu explica que el gener, l’Ajuntament va renovar els plànols que figuren a les marquesines 
d’autobús de la ciutat i que des de llavors les parades restarien sense 

aquesta informació. Desde Mollet Opina demanen que es reposin aviat.

SOCIETAT

La Policia Municipal de Mollet s'apropa als 
barris amb una nova unitat de proximitat

MOLLET.  La Policia Municipal de 

Mollet comptarà a partir d'ara 

amb una nova unitat de proximi-

tat. Amb aquesta nova organitza-

ció es vol aconseguir incrementar 

la relació entre els efectius polici-

als i la ciutadania i adaptar-la a les 

necessitats de seguretat de cada 

barri de la ciutat. Aquesta aposta 

va acompanyada de la incorpora-

ció al cos policial d'11 nous agents.

La nova unitat estarà formada 

per un sergent, nou agents i quatre 

agents cívics. L'objectiu d'aquesta 

organització és treballar estreta-

ment amb el teixit empresarial, 

associatiu i veïnal de la ciutat en 

la prevenció i resolució de proble-

màtiques en matèria de seguretat.

"Des de la policia municipal 

ja manteníem aquesta relació 

amb la ciutadania d'una ma-

nera propera i directa, però el 

que aconseguim amb la posada 

en marxa d'aquesta nova unitat 

és fer una presència real i con-

tínua en els diferents barris de 

la ciutat, amb agents que només 

s'encarregaran d'aquestes tas-

ques", explicava l'inspector en cap 

de la Policia Municipal de Mollet, 

Francisco Muñoz, qui afegia que 

això els permetrà fer una feina més 

"detallada" i adaptada a les ne-

cessitats de cada barri de la ciutat.

La finalitat és tenir entre setma-

na desplegats per cada barri dife-

rents agents. Una distribució que 

no serà fixa, sinó que anirà variant 

en funció de les necessitats -com 

pot ser els dimarts la celebració 

del mercat ambulant- i els indica-

dors de seguretat de cada zona.

Reforç d'onze agents
La presentació d'aquesta nova 

unitat es va fer dimarts al matí, a la 

comissaria de la Policia Municipal 

de Mollet amb la presència de l'al-

calde, Josep Monràs,  el regidor de 

Seguretat Ciutadana i Convivèn-

cia, Juanjo Baños, i el regidor de 

Barris, Francisco Paradas.

Un acte en el qual també es van 

presentar els 11 agents que s'han 

incorporat recentment per re-

forçar el cos molletà. En concret, 

d'aquests 11 nous agents ja se 

n'han incorporat 8 i els altres tres 

restants es preveu que ho facin 

pròximament, un cop superada la 

formació que estan cursant actual-

ment a l'escola de policia.

"Amb aquest increment 

d'agents creiem que hem arri-

bat a les ràtios raonables per 

a la nostra ciutat, ràtios que 

s'hauran d'anar revisant en fun-

ció de les jubilacions o baixes 

que puguem anar tenint", deta-

llava l'alcalde, Josep Monràs qui 

assegurava que "això ens permet 

fer un desplegament de molta 

més proximitat i de convivència 

a la nostra ciutat".

Per la seva banda, el regidor de 

Seguretat Ciutadana, Juanjo Baños 

destacava: "Mollet és una ciutat 

segura. Tots els indicadors van 

a la baixa i estan per sota de la 

mitjana de Catalunya", deia.

Baños també indicava que amb 

aquest increment d'agents són 

més d'un centenar, en concret 110, 

els efectius dedicats a la seguretat 

ciutadana a la ciutat i demanava 

la implicació dels ciutadans: "La 

majoria dels serveis policials 

que es fan a la ciutat són serveis 

preventius, per tant, el que hem 

d'intentar és ser més proac-

tius i això ho hem d'aconseguir 

amb una gran implicació amb la 

gent".  a.mir

SEGURETAT EL COS POLICIAL MOLLETÀ TAMBÉ HA INCORPORAT ONZE NOUS AGENTS PER REFORÇAR L'ACTUAL PLANTILLA LOCAL QUE JA SUMA 73 EFECTIUS 

REFORÇ POLICIAL L'alcalde i els regidors de Seguretat i Barris, durant la presentació de la nova unitat específica de proximitat de la Policia Municipal

a.mir

Formada per un sergent, nou agents i quatre agents cívics, pretén enfortir la presència continuada al carrer 
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Actuacions de 

neteja popular pel 

'Let's clean up'

Can Borrell acull la 

festa verda i de la 

biodiversitat

L’Ajuntament de Mollet s’ha adherit, 
un any més, a la campanya internaci-
onal Let’s Clean Up Europe amb ac-
tuacions de neteja que es faran entre 
el 5 i el 19 de maig a diferents indrets 
de la ciutat. L’objectiu és conscienci-
ar sobre la quantitat de residus que 
es llencen de forma incívica a la na-
tura. Les actuacions es faran princi-
palment al parc dels Pinetons i ani-
ran a càrrec d’alumnes d'escoles de 
la ciutat i del Servei de Rehabilitació 
Comunitari de la Fundació Sanitària 
de Mollet. El diumenge 8 de maig, 
però, l’actuació estarà oberta a tota 
la ciutadania i se centrarà en la nete-
ja de l’espai que hi ha al darrere de la 
deixalleria. El lloc de trobada serà a 
la porta de la deixalleria i l’actuació 
es durà a terme de 10 a 13 h. 

El parc de Can Borrell acollirà aquest 
diumenge la Festa Verda i de la Bio-
diversitat, que es farà de 10 a 14 h. 
Les activitats de la trobada són per 
a totes les edats i gustos amb l’ob-
jectiu de mostrar la cara més verda 
i sostenible de la ciutat. Alguns dels 
esdeveniments previstos són un 
taller d’hort urbà, activitats adreça-
des al compost, al planter i a la cuina 
saludable, un tast de la melmelada 
de taronges de Santa Rosa, l’exposi-
ció Som gent de profit, que es farà al 
Centre Cívic de Can Borrell, el taller 
Som gent de profit (amb inscripció 
prèvia), una iniciació a l’scotter on 
s’ensenyarà a patinar al circuit diri-
git pels riders del Team Radical 360, 
o l’espectacle La Botigueta, a càrrec 
de Tanaka teatre. 

Mollet manté la reclamació de 

traslladar l'estació de Santa 

Rosa a un punt més cèntric
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
manté la reclamació perquè les fu-
tures obres de desdoblament de la 
línia de tren R3 al seu pas per Mo-
llet contemplin el trasllat de l'actu-
al estació de Santa Rosa a un punt 
més cèntric de la ciutat.

Així ho transmetia fa uns dies 
en la reunió mantinguda a Madrid 
entre representants municipals i 
del govern central per començar a 
treballar en el projecte de desdo-
blament de l'R3 i tractar la neces-
sitat d’integració d’aquesta via fer-
roviària a la ciutat. L’alcalde, Josep 
Monràs, i la coordinadora de l’àrea 
de Governança, Economia i Ser-
veis Territorials de l'Ajuntament, 
Mireia Dionisio, es van reunir 
amb el secretari general d’Infra-
estructures del Govern espanyol, 
Xavier Flores, director general de 
Planificació i Avaluació de la Xar-
xa Ferroviària, Casimiro Iglesias, 
i la directora general de Planifica-
ció Estratègica i Projectes d’ADIF, 
Montse Rallo.

Soterrament complicat
Com ja va advertir fa un parell de 
mesos el coordinador de Rodalies 
Catalunya, Pere Macias, en la seva 
visita a Mollet, Flores reiterava 
que les obres de desdoblament de 
l'R3 al seu pas pel nucli urbà pre-
senten importants dificultats tèc-
niques provocades, sobretot, pel 
pas de la riera que travessa la ciu-
tat des de Gallecs fins al riu Besòs 
i que podria ocasionar problemes 
d'inundabilitat. "El soterrament 

planteja dificultats tècniques 

i qüestions de seguretat relle-

INFRAESTRUCTURES L'ESTAT REITERA LES DIFICULTATS PER SOTERRAR EL DESDOBLAMENT DE L'R3

Rodalies

Amb motiu de l’execució d’obres de 

millora d’infraestructures en diferents 

punts de la xarxa de Rodalies, Renfe ha 

dissenyat una nova oferta d’horaris per 

simplificar-los i racionalitzar el servei, 

uns horaris que entraven en vigor dis-

sabte passat. En el cas de la línia R3, hi 

haurà quatre nous serveis (dos per sen-

tit) entre Barcelona i Vic i es recuperaran 

tres serveis per sentit entre l’Hospitalet i 

la Garriga que fins ara finalitzaven el seu 

recorregut a les Franqueses, i que su-

posarà, a la pràctica, la desaparició del 

servei de bus que enllaçava aquestes 

dues estacions. A les estacions on més 

es notarà la cadència del servei serà a 

les de Mollet i Parets del Vallès, amb més 

regularitat en la taula d’horaris i una fre-

qüència uniforme de 30 minuts.

NOUS HORARIS I MÉS 
TRENS I FREQÜÈNCIES 
A LA LÍNIA R3

Talen els pins del pavelló de Plana Lledó

Aquesta setmana, l'Ajuntament de Mollet ha talat els pins que es troben a 
l'entrada del pavelló de Plana Lledó per motius de seguretat. Segons fonts 
municipals, els arbres del carrer Ferrocarril "tenien un problema d'arrels 
estrangulades i, aplicant el pla de risc, implica la seva substitució per 
evitar el risc de caiguda". La pinassa dels arbres havia provocat, a més, 
problemes a la teulada del pavelló, segons el CB Mollet. L'Ajuntament ha 
informat que els substituirà per exemplars d'una altra espècie.

l.o.

MEDI AMBIENT  S'HI PLANTARAN EXEMPLARS D'UNA ALTRA ESPÈCIE

vants", explica Monràs, qui sem-
pre havia defensat el soterrament. 
"Entenent les dificultats, creiem 

que el projecte ha de ser el mà-

xim integrador per acabar amb 

la cicatriu que suposa la via i 

que sigui una oportunitat per a 

la creació de noves zones verdes 

i un espai públic de qualitat per 

l’ús ciutadà", apunta l'alcalde.

Trasllat de l'estació
Una de les reclamacions que man-
té l'Ajuntament és que el projec-
te de desdoblament incorpori el 
trasllat de l'actual estació de Santa 
Rosa a un punt més cèntric amb la 
construcció d'un edifici modern 
que, segons la proposta munici-
pal, s'hauria de situar a l'altura de 
rambla Unió i Rambla Nova. Tot i 
la inversió feta en els darrers anys 
per millorar l'accessibilitat a l'ac-
tual estació, amb la instal·lació 
d'un ascensor, Monràs assegura 
que el govern municipal no hi vol 
"renunciar" al trasllat de l'edifici 
a un punt més cèntric i transitat 
com és la rambla, ja que considera 
que facilitaria l'accés dels vianants 
i l'ús del transport públic.

Finalment, l’alcalde també va 
recordar a Flores que, tal i com ja 
es va demanar, és "absolutament 

necessari" que facin accessible 

l’actual pas subterrani de l’estació 
de Mollet-Sant Fost, que després 
de les obres de millora i d’acces-
sibilitat de l’estació ha de quedar 
com a pas ciutadà.  

Set punts de votació 

en la consulta sobre 

monarquia o república
MOLLET.  El pròxim 14 de maig, la 
Plataforma Consulta Popular Esta-
tal Monarquia o República ha or-
ganitzat a tot l'Estat una consulta, 
de caràcter no vinculant, perquè la 
ciutadania pugui donar la seva opi-
nió sobre el model d'estat a l'estat 
espanyol, una consulta a què el 
PSC de Mollet no dona suport.

A Mollet, s'habilitaran set punts 
de votació. En concret, la ciutada-
nia podrà votar de 10 h a 15 h a 
set punts: la Rambla Nova (a l'al-
tura de Col·legis Nous), el carrer 
Barcelona (al quiosc municipal), 
al parc de Can Borrell, a la plaça 
Cinco Pinos, a la rambla Fiveller, 
a l'avinguda Llibertat (mercat) i a 
l'estació de Mollet-Sant Fost.

Així ho anunciava la plataforma, 
que dilluns intervenia al ple mu-
nicipal de Mollet per defensar una 
moció de suport a la consulta, pre-
sentada a través de Podem Mollet. 
"La majoria de la població actual 

no va tenir oportunitat de votar 

la Constitució de 1978; però qui 

sí que va poder fer-ho, no va tenir 

opció de triar sobre la forma d’Es-

tat, ja que va ser furtat del debat 

en l’anomenada Transició de-

mocràtica. Ni en aquell moment 

ni posteriorment hem pogut de-

cidir", apuntava la portaveu de la 
plataforma, Míriam Sampere. En 
la intervenció, Sampere reconeixia 
que la consulta no tindrà validesa 

jurídica però defensava la seva rea-
lització com a "una via d’expressió, 

participació ciutadana i un acte 

democràtic amb el qual, a més, 

exercirem el nostre dret a decidir 

sobretot el que ens incumbeix".

Suports i abstencions
En les seves intervencions, una 
majoria dels grups municipals van 
donar suport a la consulta. És el 
cas de Mollet en Comú, PDeCAT i 
Ara Mollet ERC MES, el portaveu 
dels quals, Oriol López, alertava 
els organitzadors fent un paral·le-
lisme amb les consultes indepen-
dentistes que van culminar amb 
l'1-O. "Començar aquesta bona 

croada pot portar a la repressió 

perquè l'Estat espanyol defen-

sarà sempre l'statu quo. El repu-

blicanisme ibèric ha de sumar 

per fer caure el règim", concloïa.
Per la seva part, tant el PSC com 

Cs van abstenir-s'hi. El regidor soci-
alista Raúl Broto defensava que tot i 
que el PSC pot "compartir l'esperit 

de les reivindicacions" el model 
de consulta popular "no s'ajusta al 

que defensa el nostre partit a ni-

vell estatal". "Amb l'actual pano-

rama polític no es donen les ma-

jories necessàries per fer aquest 

canvi constitucional i és més 

oportú centrar esforços en altres 

polítiques tot i que seguirem fent 

pedagogia republicana", deia.  

PARTICIPACIÓ  EL PSC DE MOLLET REBUTJA LA CONSULTA
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Es restaura l'Espai Lledoner 
de Santa Maria de Martorelles

SANTA MARIA DE MARTORELLES.  L'Ajunta-

ment de Santa Maria va inaugurar dissabte 

el nou Espai Lledoner, que ha estat restau-

rat gràcies a una subvenció de 35.405 euros 

de la Diputació, que ha finançat totalment 

l'obra. Aquest renovat espai acollirà un 

servei de biblioteca els dimarts i dijous a la 

tarda, així com un espai d’estudi, de realit-

zació de tallers, de reunions i de seminaris, 

entre d'altres. "Ja que tenim pocs espais 

al poble, l'havíem de fer multifuncional", 

apunta l'alcalde, Rodolf Casas, sobre el fet 

que l'Espai Lledoner pugui acollir propos-

tes ben diverses. De fet, la Coral la Fló hi 

està assajant actualment, perquè estan fent 

obres a la seva seu, i precisament dissabte 

ja va acollir el seu primer acte: el lliurament 

dels premis literaris de Sant Jordi.

La sala gran s’ha equipat amb pantalla 

retràctil i equips de projecció i so, mentre 

que a la sala petita s’hi ha instal·lat una pan-

talla de televisió per fer els seminaris i les 

presentacions. També es disposarà d’ordi-

nadors portàtils per a les activitats que ho 

requereixin. El mobiliari és plegable i s'ha 

instal·lat una cadira puja-escales i un la-

vabo adaptat per fer-lo accessible a perso-

nes amb mobilitat reduïda.  

EQUIPAMENTS  SERVIRÀ COM A BIBLIOTECA DUES TARDES A LA SETMANA

AJ. SANTA MARIA DE MARTORELLES

INAUGURACIÓ  Els regidors Josep Vilaret i Lydia Calvet, en la presentació de la restauració

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

Mor Jesús Herranz, de la 

benzinera Can Benigno

MOLLET.  Jesús Herranz de l'emble-

màtic establiment Can Benigno, 

ja desaparegut, moria aquest di-

marts a 94 anys. Herranz era fill de 

Benigno Herranz, qui fa més de 90 

anys va obrir la benzinera de Jau-

me I, que va ser dirigida per tres 

generacions de la família.

En Jesús Herranz va néixer a Mo-

llet l'1 de gener de 1928, amb la seva 

OBITUARI HERRANZ VA SER LA SEGONA GENERACIÓ FAMILIAR A DIRIGIR L'EMBLEMÀTIC ESTABLIMENT

JESÚS HERRANZ  Treballant a l'antiga benzinera Can Benigno

FAMÍLIA HERRANZ

germana bessona Manela Herranz. 

Es va casar amb Maria Puig Camp, 

a Santa Maria de Martorelles, i es 

van traslladar a la casa familiar de 

Jaume I. En Jesús i la Maria van tenir 

tres fills, la Rosa i el Joan i l'Eduard, 

els dos últims també de bessonada.

En Jesús va ser la segona genera-

ció de la família que es va fer càrrec 

del negoci, que va ser fundat el 1931 

per Benigno Herranz a l'actual avin-

guda de Jaume I, antiga carretera 

que unia Barcelona i Puigcerdà. De 

jove ja es va dedicar a l'empresa fa-

miliar, que aleshores també tenia 

camions i servei d'autocars. Un cop 

en Jesús es va jubilar, va prendre les 

regnes del negoci el seu fill Eduard. 

La baixada de vendes i la forta com-

petència van fer que l'emblemàtic 

establiment tanqués les portes el 

2014, després de 83 anys d’història.

"Era una persona que es feia 

amb tothom, molt conegut al po-

ble", diu la seva filla Rosa, qui desta-

ca l'afició del seu pare per la bicicle-

ta. "Anava sempre amunt i avall 

amb la bicicleta i fins fa un parell 

d'anys encara marxava sol fins a 

Palau, perquè també li agradava 

molt la natura", recorda.

La cerimònia de comiat es va fer 

dijous a l'església Sant Vicenç de 

Mollet.    LAURA ORTIZ

SOLIDARITAT

La Caminada de les 
Dones Hedera recull 
ajuts per a Càritas

SANT FOST. El 8 de maig se cele-

brarà la 23a Caminada Popular 

de Sant Fost, que sortirà a les 8.30 

h de la plaça de la Vila i tindrà un 

recorregut circular de 12 km. Les 

Dones Hedera, en col·laboració 

amb l'Ajuntament i Protecció Civil, 

són les encarregades d'organitzar 

la jornada i durant la celebració 

també es preveu fer un recapte 

d'aliments –especialment de llet– 

per a Càritas. Les inscripcions (5 

euros) es poden fer a l'Ateneu.  

Una Stolpersteine 

per a Josep Fortuny

MOLLET.  Aquest divendres (18 h), 

l'Ajuntament i l'Associació Pro-Me-

mòria als Immolats per la Llibertat 

a Catalunya, organitzen l’acte de 

col·locació de la llamborda Stolpers-

teine al carrer Gaietà Ventalló, 4, lloc 

on visqué el batlle Josep Fortuny, 

afusellat pel règim franquista.  

MEMÒRIA HISTÒRICA

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

CONSULTORI

En aquest article abordem la possibilitat que 
atorga la llei a l’empresari, persona física, per 
limitar la seva responsabilitat, perquè ha de 
recordar-se que, en principi, segons el Codi 
Civil, el deutor respon amb tots els seus béns 
presents i futurs.

Així, amb la fi nalitat de limitar en alguns 
supòsits aquesta responsabilitat, la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, va incloure la 
fi gura de l’emprenedor de responsabilitat 
limitada (*ERL), que permet a l’empresari, 
persona física, evitar, sota determinades 
condicions, que la responsabilitat derivada 
dels seus deutes empresarials o professio-
nals afecti el seu habitatge habitual. 

Els requisits per poder benefi ciar-se d’aques-
ta protecció són:
1. Adquirir la condició de ERL mitjançant la 
seva constància a la fulla oberta al mateix en 
el Registre Mercantil.
2. Inscriure en el Registre de la Propietat que 
l’immoble queda exclòs de la responsabilitat 
de l’empresari.
3. Fer constar a tota la seva documentació la 

condició de ERL. 
4. Que el valor de l’habitatge no arribi a de-
terminats límits. 
5. Formular, dipositar i, en cas que compleixi 
els requisits, auditar els comptes anuals de 
la seva activitat. 

No obstant això, l’autònom haurà de res-
pondre dels deutes amb tots els béns, inclòs 
l’habitatge habitual, en els següents casos:
- Quan es tracti de deutes que no es derivin 
de l’activitat empresarial o professional.
- Quan existeixin deutes empresarials o pro-
fessionals anteriors a l’adquisició de la con-
dició de ERL.
- Quan quedi acreditat per concurs o sen-
tència ferma que es va actuar amb frau o 
negligència greu en l’exercici de l’activitat o 
negoci que va generar el deute.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Com protegir l’habitatge de 
l’autònom si hi ha problemes?

MOLLET DEL VALLÈS

22/04 Enrique Mateo Rico 85 anys

23/04 Maria Rossell Felis 91 anys

24/04 Quiteria Sánchez Bernal 88 anys

25/04 Isabel Marín Sánchez 63 anys

MARTORELLES

19/04 Juan Subira Torrents 89 anys

SANT FOST 

22/04 Diego Martín Fernández 77 anys

SANTA PERPÈTUA

21/04 Damian García Martínez 73 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Santa Maria du a 
restaurar el Menhir

SANTA MARIA. L'Ajuntament de 

Santa Maria a dut a restaurar el 

Menhir. Se n'encarrega el Centre 

de Restauració de Béns Mobles de 

la Generalitat de Catalunya (CRB-

MC). El trasllat es va fer dimarts. 

PATRIMONI
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La companyia internacional BigMat, especialitzada en la venda de material de 
construcció i bricolatge, preveu obrir pròximament a Sant Fost, la que serà la 
seva quarta superfície al Vallès Oriental. La companyia compta a la comarca 
amb establiments a Canovelles, Lliçà d'Avall i Parets. BigMat està implantada 
en vuit països de la Unió Europea -Bèlgica, França, Xipre, Espanya, Portugal, 
Eslovàquia, Itàlia i la República Txeca–. A la península Ibèrica, incloses les 
Canàries i les Illes Balears, disposa de més de 300 establiments comercials.

s.c.r.

BigMat obrirà botiga a Sant Fost 

COOPERATIVISME

Fomentant 

l'economia 

solidària a Mollet

MOLLET.  La Tramolla acollia dime-

cres al matí una sessió introductò-

ria a l'Economia Social i Solidària 

i al cooperativisme sota el nom 

de Cooperem per viure millor i a 

càrrec de l'Ateneu Cooperatiu del 

Vallès Oriental. Segons el molletà 

Marc Fernández, tècnic de l'Ate-

neu, un dels principals objectius 

era "presentar els valors de 

l'economia solidària". També 

va servir perquè les participants 

"coneguin i reconeguin l'Ate-

neu Cooperatiu com un actor 

que els pot acompanyar perquè 

neixin més iniciatives d'aquesta 

mena". Fernández els va "enco-

ratjar a què s'acollin al servei 

d'acompanyaments".  

Manifestació de la 

CGT per l'1 de Maig

MOLLET. Coincidint amb la celebra-

ció del Dia del Treballador, aquest 

diumenge 1 de maig, el sindicat CGT 

del Vallès Oriental ha convocat  una 

manifestació que s'iniciarà a les 12 

h davant l'Ajuntament de Mollet. 

Amb la consigna 'Els drets es con-

quisten lluitant', el sindicat posa en 

entredit les suposades millores que 

ha comportat la darrera reforma 

laboral i denuncia que "continuen 

els mecanismes que facilitaven 

els acomiadaments". 

LABORAL 

ERC-Junts acusa al govern de 

Sant Fost d'aturar el porta a porta
SANT FOST. El grup municipal 

d'ERC-Junts per Sant Fost acusa 

el govern local –format per Inde-

pendents Units per Sant Fost i Sant 

Fost en Comú Podem– d'aturar el 

projecte de recollida de residus 

porta a porta. 

Segons ERC-Junts, l'anterior go-

vern que presidia el republicà Car-

les Miquel, comptava amb dues 

propostes –una del Consorci per 

a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental (CRVO) i una altra d'una 

consultora especialitzada– que re-

comanaven implementar aquest 

servei de recollida de deixalles al 

municipi l'any 2021.

En declaracions al diari Som, 

Miquel explica que finalment es 

va decidir treballar amb el CRVO: 

"La proposta ens duia a imple-

mentar el porta a porta a tot el 

poble. A la darrera trobada amb 

el CRVO (gener 2021) ens van 

dir que ho podien implementar 

en 4-5 mesos i, veient que venia 

l’estiu, es va consensuar dei-

xar-ho fins passada la tornada 

a l’escola i iniciar el desplega-

ment a l’octubre 2021".

Amb aquesta opció, assegura el 

regidor d'ERC-Junts: "Es tenien 

8 mesos per planificar la imple-

mentació i fer molta pedagogia 

del sistema i els avantatges que 

se’n deriven".

Projectes a l'abast del ciutadà
El grup municipal feia públiques, 

dimecres, les propostes que el seu 

equip de govern duia treballant, 

segons expliquen, des de l'any 

2020. "Fa temps que se'ns acu-

sa de vendre fum, de mentir, i 

de no tenir res preparat, però 

al contrari tot estava llest per 

implementar el nou model l'any 

2021, actualment aturat per 

l'equip de govern", denunciaven 

a través de les xarxes socials. 

El partit decidia fer aquest pas, 

després que aquest dimecres el re-

gidor d'Hisenda de l'Ajuntament, 

Juan Fernández, insinués com ja 

havien fet anteriorment altres 

membres del govern, que no exis-

tia cap projecte per implementar 

el porta a porta. 

En la proposta del CRVO, el cost 

total del servei de recollida s'esti-

ma en 791.002 euros. Mentre que 

el cost de la recollida de residus 

del 2018 era de 950.221 euros.  

EL GRUP MUNICIPAL ASSEGURA QUE HAVIA PREVIST IMPLEMENTAR EL NOU MODEL EL 2021

El ple de Sant Fost aprova un 
pressupost de 10,5 MEUR pel 2022
SANT FOST. L'Ajuntament va apro-

var inicialment dimarts, en una 

sessió extraordinària del ple, un 

pressupost de 10.586.924,68 mi-

lions d'euros per aquest 2022. La 

proposta de l'executiu santfostenc 

incrementa en 1 milió d'euros, res-

pecte a la de l'any passat i en des-

taca la partida dedicada a les inver-

sions, amb gairebé 1 milió d'euros. 

El pressupost es va aprovar inicial-

ment amb els vots a favor de l'equip 

de govern i el PSC, mentre que els 

regidors d'ERC-Junts per Sant Fost 

van votar-hi en contra.

"El present pressupost recull 

les necessitats socials dels veïns 

i les propostes realitzades per 

les entitats del nostre municipi. 

També tenim el vistiplau dels re-

presentants dels treballadors de 

l’Ajuntament", deia a l'inici del seu 

discurs, el regidor d'Hisenda, Juan 

Francisco Fernández.

Fernández també destacava 

l'"esforç" que ha fet l'equip de go-

vern per rebaixar el tipus impositiu 

de l'IBI, l'amortització de 800.000 

euros amb recursos propis a finals 

de l'exercici 2021 i anunciava que 

"no només incorporem millo-

res en el capital humà, sinó que 

aquest pressupost els dotarà 

dels materials necessaris per a 

una millor prestació dels ser-

veis", deia.

Així mateix, el regidor d'Hisenda 

indicava com a àmbits cabdals del 

pressupost, la millora de la via pú-

blica, la lluita contra el canvi climà-

tic, el manteniment de la despesa 

social i la reforma del pavelló 1.

Des de Sant Fost en Comú Podem, 

el  regidor Alberto Bastida deia "es-

tem molt orgullosos de la pro-

posta de pressupost i plantilla 

que portem al plenari" i apun-

tava que a nivell de serveis socials 

"hem augmentat els ingressos 

provinents de les subvencions 

supramunicipals".

Bastida també feia esment a la 

millora de la partida de medi am-

bient i destacava l'aposta de l'equip 

de govern per la difusió i conser-

vació del patrimoni municipal i en 

benestar animal. També anunciava 

que ja es disposa d'un cens d'habi-

tatges buits i que enguany esperen 

poder realitzar els serveis d'ajuts 

per pagar el lloguer.

L'oposició, dividida
Des de l'oposició, el regidor d'ERC-

Junts, Carles Miquel, explicava el 

perquè del vot en contra del seu 

grup municipal: "Van repetint 

mandat rere mandat aquesta 

ARQUES MUNICIPALS  ERC-JUNTS DENUNCIA LA MANCA D'EXECUCIÓ DEL GOVERN I EL PSC LES RETALLADES EN SERVEIS SOCIALS

n Un dels punts on els grups de l'oposició es van mostrar més crítics va ser en la 
partida de reforma del pavelló 1. Una partida de 977.896,61 euros que segons Miquel 
"monopolitza" les inversions del pressupost, d'un projecte que "no coneix ningú". El 
regidor d'ERC-Junts es va mostrar escèptic amb el fet que l'obra pugui estar acabada 
el 30 de juny del 2023 i recordava a l'executiu municipal "ens preocupa la possibilitat 

de perdre gairebé 800.000 euros de subvenció per no haver començat les obres 

quan tocava, l'estiu del 2021" i va demanar vincular la despesa a la garantia de 
l'ingrés. Per la seva banda, la regidora del PSC, feia aquesta reflexió: "En inversions 

estem supeditats al projecte del pavelló 1, això fa complicat altres inversions 

llevat que es facin amb el romanent de tresoreria". Després d'aquestes crítiques, 
l'alcaldessa, Montserrat Sanmartí, afirmava que l'obra s'executarà i que no es perdrà 
ni un euro de les subvencions. Així mateix, assegurava que hi ha un romanent de 
tresoreria que els permetrà fer altres inversions. En aquest sentit, des d'ERC-Junts 
lamenten "la manca de transparència de l'Ajuntament " i indiquen que el mateix 
dia que l'alcaldessa va afirmar al ple que s'havia demanat un fons europeu, els 
havien enviat una instància dient-los que estava en tràmit.

PLUJA DE CRÍTIQUES PEL PROJECTE DEL PAVELLÓ 1

manera de fer. Anuncien parti-

des i inversions en els pressu-

postos que van aprovant al llarg 

de la legislatura, no les executen 

i els últims mesos abans de les 

eleccions corren a fer grans in-

versions perquè sembli que s’ha 

fet alguna cosa", denunciava.

A tall d'exemple, Miquel relata-

va que l'any anterior es van pres-

supostar 47.000 euros de plaques 

solars de les quals se n'han execu-

tat 0 i el mateix passaria amb els 

42.000 euros pressupostats per 

l’arxiu municipal. En l'àmbit de la 

plantilla municipal, la qual també 

es va aprovar aquest dimarts en 

el ple, Miquel transmetia també 

el seu malestar: "Ens van dir que 

creaven 12 places, 9 de les 12 se-

gueixen sense ocupar", apuntava.

Per la seva banda, la regidora del 

PSC, Xènia Guerra, tot i donar el seu 

vot afirmatiu, també transmetia 

els neguits del seu grup: "El més 

preocupant és la manca de sen-

sibilitat social vista en la rebai-

xa de partides com l’assistència 

domiciliària, la salut pública, els 

serveis socials i les ajudes a l’ha-

bitatge", asseverava Guerra. 
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La CUP pren el pols 

del veïnat per fer el 

programa electoral

Ara Mollet porta el 

cas d'espionatge a 

independentistes 

al ple municipal

A poc més d'un any de les pròximes 

eleccions municipals, la CUP Mollet 

escalfa motors de cara a la cita elec-

toral. La formació independentista 

posa en marxa una campanya de 

participació ciutadana per fer una 

diagnosi de les necessitats de la 

ciutat que els ajudi a elaborar el seu 

programa electoral. Aquesta prime-

ra fase de diagnosi s’iniciarà amb la 

campanya participativa sota el nom 

de I tu, com veus Mollet? Digues la 

teva!, que la formació vol desplegar 

durant les setmanes vinents, i que 

comptarà amb diferents iniciatives 

sectorials i a través de diferents ca-

nals i mitjans digitals. 

L'anomenat catalangate, el cas 

d'espionatge a independentistes 

destapat pel mitjà nord-americà 

The New Yorker, va ser debatut al 

ple després que Ara Mollet pre-

sentés una moció d'urgència en 

què reclamava que s'esclarissin 

els fets. Per a la portaveu d'Ara 

Mollet, Marta Vilaret, "un estat 

que es vol dir democràtic no pot 

permetre l'espionatge per idees 

polítiques i tot el que l'statu quo 

de l'Estat percebi com a amena-

ça és susceptible de ser espiat". 

En la presentació del punt, Vilaret 

advertia que el cas "va més enllà 

del l'independentisme, afecta 

els fonaments bàsics sobre els 

quals s'assenta l'estat de dret". 

La republicana reclamava que es 

prenguin responsabilitats políti-

ques perquè "tant si el govern ho 

sabia com si el CNI ha actuat pel 

seu compte, en tots dos casos, és 

molt greu", deia.

La moció va rebre el suport de 

Mollet en Comú, que considerava 

"inacceptable" aquest funciona-

ment que titllava de "franquista"

. En la mateixa línia, Podem con-

siderava l'espionatge com "una 

greu vulneració dels drets in-

compatible amb la democràcia"

i assegurava que "la guerra bruta 

va més enllà de l'independen-

tisme". Per la seva part, Joan Daví 

(PDeCAT) reclamava als estats eu-

ropeus que legislin per evitar l'es-

pionatge. 

Per la seva banda, tant socialistes 

com Cs s'hi abstenien. 

El PSC tem que la gratuïtat 

del P2 desbordi les places 

d'escola bressol públiques
MOLLET.  El PSC de Mollet ha alertat 

que l'anunci de la gratuïtat per a les 

famílies del P2 a les escoles bres-

sol públiques el curs vinent podria 

desbordar les places existents a la 

ciutat. Ara Mollet reconeix que la 

mesura presentada és "perfecti-

ble" però defensa l'aposta de la Ge-

neralitat que assumirà la part que 

fins ara pagaven les famílies.

La qüestió es va debatre al ple 

arran d'una moció presentada pels 

socialistes per la universalització 

de l'educació de 0 a 3 anys. El regi-

dor d'Educació, Raúl Broto, adver-

tia que per al curs vinent, les tres 

escoles bressol municipals de la 

ciutat disposaran de 160 places de 

P2 per a un cens d'infants de 330 

alumnes potencials. "Si no hi ha la 

possibilitat d'oferir una plaça a 

tots els infants no podem parlar 

de gratuïtat. Amb l'increment 

de demanda hi ha el perill que 

hi hagi famílies vulnerables que 

quedin fora de les places públi-

ques", considerava Broto.

Aquest argument, però, era con-

frontat per la portaveu d'Ara Mo-

llet, Marta Vilaret, qui recordava 

que en els darrers anys "sempre 

han quedat places lliures". Vila-

ret a més, puntualitzava que l'ad-

missió a les escoles bressol munici-

pals la gestiona l'Ajuntament a qui 

suggeria que dissenyés un sistema 

per prioritzar l'admissió d'aques-

tes famílies amb menys recursos 

a les places públiques, d'aquesta 

manera "les beques que pagava 

l'Ajuntament se les estalviarà".

La portaveu republicana defen-

sava la mesura anunciada pel con-

seller d'Educació, González-Cam-

bray, per la qual el Govern català 

assumirà el terç del finançament 

del P2 que fins ara pagaven les fa-

mílies, un anunci, però, que segons 

l'alcalde Monràs "encara no tenim 

plasmat en cap document pocs 

dies abans de les portes obertes", 

criticava l'alcalde. Vilaret, amb tot, 

defensava que "per primer cop en 

molts anys hi ha un Govern que fa 

una aposta per l'educació infan-

til", deia, i demanava als partits ser 

"més generosos". "La mesura no 

és perfecta, perquè no es pot ar-

reglar el dèficit de 30 anys en dos 

dies, però aquest és un bon inici".

En la moció, els socialistes també 

criticaven que els 1.600 euros de 

més que pagarà el Govern català 

"no cobreixen els costos reals 

ni els ingressos que els Ajunta-

ments rebien de les famílies" i 

reclamaven "més recursos per 

cobrir els costos reals de les pla-

ces". A més, la proposta d'acord 

també el retorn dels deutes pen-

dents dictaminats pel TSJC a l'Ajun-

tament de Mollet pels anys que el 

Govern català va deixar de finançar 

la seva part de les escoles bressol. 

En aquest sentit, Vilaret aclaria 

que la Generalitat ja està tornant 

aquests deutes de manera esglao-

nada, uns pagaments que, segons 

Broto, s'allargaran fins al 2027.

La moció va tirar endavant amb el 

suport de tots els grups municipals i 

l'abstenció d'Ara Mollet ERC MES.  

EDUCACIÓ ARA MOLLET DEFENSA L'APOSTA DE LA GENERALITAT

Comuns i Podem exploren 

una possible candidatura 

conjunta per al 2023 
MOLLET.  Representants de Mollet en 

Comú i de Podem Mollet han obert 

converses per explorar una possible 

candidatura conjunta de cara a les 

eleccions municipals que s'han de 

celebrar d'aquí a un any. Segons han 

confirmat ambdues formacions, els 

respectius equips negociadors –en 

què no són presents ni la cap del 

cercle de Podem, Núria Muñoz, ni 

Marina Escribano, cap de llista dels 

comuns el 2019– han mantingut 

una primera reunió "cordial", se-

gons ha explicat Muñoz a aquest di-

ari i es preveu una segona trobada a 

mitjans del mes de maig.

Ambdues formacions ja van con-

córrer a les eleccions plegades el 

2015 sota el nom de Canviem Mo-

llet, una coalició que va aconseguir 

situar-se com la primera força de 

l'oposició, igualant el nombre de 

regidors del PSC, però que es va 

trencar de manera abrupta a prin-

cipis de 2019, mesos abans d'una 

nova cita amb les urnes, i amb unes 

relacions molt minvades.

Malgrat aquests antecedents, 

tan comuns com podemites han 

volgut obrir una nova etapa de di-

àleg que respon també a les direc-

trius dels partits a nivell nacional, 

que, tot i no haver signat cap acord 

marc, advoquen per concórrer ple-

gades a les eleccions municipals, 

de la mateixa manera que s'ha fet 

a les eleccions catalanes. "Volem 

que aquestes trobades assentin 

les bases de les negociacions fu-

tures", indica Muñoz.

Per la seva part, Escribano cons-

tata que el procés es troba en un 

punt "molt incipient". "Des de les 

direccions s'està treballant per-

què en els municipis les dues for-

ces es presentin conjuntament, 

però Mollet té una sèrie de parti-

cularitats i s'han de tractar mol-

tes qüestions", diu la representant 

dels comuns. Escribano apunta que 

s'han de "teixir de nou els vincles, 

s'ha de parlar de programa, de 

persones; però Mollet en Comú 

tenim una línia en temes de ciu-

tat que són difícils de relligar i 

als quals no volem renunciar", 

apunta Escribano en relació a qües-

tions com el Calderí o el POUM, en 

què Podem i Mollet en Comú han 

defensat postures oposades.  

ELECCIONS MUNICIPALS  PRIMERES TROBADES DELS PARTITS

MOLLET.  El ple de Mollet va apro-

var dilluns una moció presentada 

per Mollet en Comú en què es de-

mana un nou impost que gravi les 

companyies energètiques. Aquest 

increment d'ingressos per part de 

l'administració hauria de servir 

per ajudar les famílies davant els 

increments del preu de l'energia.

La moció considera que l’aug-

ment del preu del cost de l’ener-

gia i l’augment dels beneficis de 

les grans empreses elèctriques 

justifica que se les gravi amb més 

impostos per tal de finançar políti-

ques redistributives que permetin 

garantir el consum energètic a les 

persones en situació de necessitat. 

En concret, els comuns plantegen 

un increment de la quota tributà-

ria de l’impost de la Generalitat a 

les companyies energètiques so-

bre les instal·lacions que incidei-

xen en el medi ambient. "La fina-

litat de l’impost ha de ser també 

ajudar a les famílies a afrontar 

aquesta pujada del preu de la 

llum mitjançant l’ampliació del 

bo social i tèrmic a més sectors".

Aquestes ajudes a les famílies 

més vulnerables també s'haurien 

d'estendre al transport públic i 

per aquest motiu, la moció dema-

na la rebaixa del 50% a la T-Usual. 

"Cal que l’Autoritat del Trans-

port Metropolità (ATM) explori 

una reducció excepcional del 

50% de la targeta de transport 

T-usual per compensar la gent 

treballadora amb menys recur-

sos que l’utilitza", apuntava el 

regidor, Gabriel Espinosa.

Tots els grups municipals van 

donar suport a la proposta, a ex-

cepció de Cs, que es va abstenir 

perquè, tot i estar d'acord amb la 

reducció del preu de la T-Usual, 

era reticent a la creació de nous 

tributs a les companyies energèti-

ques.  

El Ple, a favor d'un nou 
impost a les energètiques

MOCIONS RECLAMACIÓ PER REBAIXAR TAMBÉ LA T-USUAL

La pandèmia tanca el bar del Lledoner

El restaurant El Moll Petit del centre de Serveis per a la Gent Gran el 
Lledoner tancarà temporalment a partir del pròxim 2 de maig. El tancament 
del servei, que és una concessió municipal, és fruit de les conseqüències 
derivades per la pandèmia que va obligar al tancament de la restauració 
i que ha provocat una situació deficitària insalvable, segons fonts 
municipals. L’Ajuntament ha anunciat que està analitzant les possibles 
alternatives per reobrir el restaurant tan aviat com es pugui.

EL MOLL PETIT

'CATALANGATE'
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ombrosos estudis internacionals 
posen en valor la importància de 
l’educació 0-3 anys com una de les 
mesures més importants per ga-

rantir la igualtat d’oportunitats en el futur dels 
infants. Per això, les escoles bressol municipals 
han estat una de les apostes educatives de la 
ciutat en les dues darreres dècades. Van ser cre-
ades amb un model de finançament de terços 
en què l’Ajuntament, la Generalitat i les famílies 
aportaven cadascun un terç del seu cost. Malau-
radament, a partir del 2012 i fruit de les retalla-
des de la Generalitat, el Departament d’Educa-
ció va deixar d’aportar els recursos acordats, fet 
que va fer que Ajuntament i famílies haguéssim 
d’augmentar considerablement els recursos 
destinats a garantir el seu funcionament. Això 
va portar els Ajuntaments a denunciar davant la 
justícia la situació i se’ns va donar la raó.

En els últims anys, la situació s’ha comen-
çat a revertir. La Generalitat torna a aportar 
part dels recursos pactats en el seu moment 
i té el compromís d’anar retornant el deute 
fins al 2027. Des del Govern d’Espanya també 
s’ha fet una important aposta pel 0-3, utilit-
zant Fons Next Generation per crear 11.000 
noves places d’escola bressol.

El conseller d’Educació anunciava fa pocs 

Millor acord a les escoles bressol

N

RAÚL 
BROTO

Regidor d'Educació de 
Mollet del Vallès

dies l’acord per a la “gratuïtat del P2”, una me-
sura aparentment positiva, però que seguint 
amb la manera de fer de González-Cambray 
ha estat mal executada i mal planificada, i 
sense un complet acord amb la comunitat 
educativa. Una mesura anunciada a un mes 
de la preinscripció i que ha impossibilitat 
una adequada planificació.

Per al PSC la universalització del servei 
d’escoles bressol és imprescindible. Fins 
que no hi hagi places suficients per a tots els 
alumnes que hi desitgin anar, no podem con-
siderar aquesta gratuïtat. Per tant, és neces-
sari que la Generalitat faci una planificació 
que contempli la creació de noves places.

I donada aquesta situació, tindran un pa-
per clau les escoles bressol privades. A Mo-
llet en tenim cinc, de llarga trajectòria i amb 
projectes potents, en un sector molt feminit-
zat laboralment. Després de dos anys molt 
complicats, on han fet grans esforços per ti-
rar endavant, aquesta mesura els hi dificulta 
encara més el seu funcionament.

Per tant, cal que el Departament d’Educa-
ció augmenti els recursos que destina al 0-3, 
per assegurar que cap família de la ciutat es 
quedi sense plaça d’escola bressol. Des de 
Mollet seguirem treballant perquè aquestes 
continuïn donant un servei de màxima qua-
litat. Però per fer-ho, cal que s’augmenti el 
finançament que rebem de la Generalitat, 
es retorni el deute ja i es garanteixi la uni-
versalització del servei. Seguirem reclamant 
l’acord que mereixen els nostres infants.

La xifra de molletans que ha decidit emprendre una nova vida fora del país 

s'ha multiplicat per quatre en l'última dècada. Segons l'última actualització 

del padró publicada per l'Instituto Nacional de Estadística, més de 1.800 

veïns i veïnes de Mollet resideixen actualment a l'estranger. Un èxode en 

degoteig constant i creixent any rere any, que no fa altra cosa que recordar-

nos que aquí, potser, no vivim tan bé. Si no n'havíem tingut prou amb una 

pandèmia mundial, que ha deixat tocats molts sectors econòmics i famílies 

senceres, ara la guerra entre Rússia i Ucraïna torna a posar sobre la taula la 

situació inestable de bona part de la població. Manquen oportunitats aquí 

o són millors les oportunitats de fora les nostres fronteres? Per què deixem 

escapar el talent i li posem barreres perquè decideixi marxar? Potser sabem 

la resposta a aquestes preguntes, però la qüestió és: ho volem solucionar? 

ÈXODE CREIXENT

Editorial

mb la imatge d’un altre Sant Jor-
di passat per aigua, trobo a la 
bústia de casa un rebregat Qua-

tre Cantons, el butlletí que edita  
l'Ajuntament de Mollet del Vallès 

per informar-nos del que volen a la Casa de 
la Vila. És el segon exemplar del mes d’abril 
perquè, des d’ara, aquest mitjà de propagan-
da serà quinzenal. La raó d’aquest canvi és 
per ajudar a fer campanyes de la comuni-
cació institucional i informar la ciutadania 
amb més agilitat, ens diuen. Sospitosament 
estem a poc més d’un any de les properes 
eleccions municipals i corre pressa  explicar 
les meravelles del govern de torn.  

La llei electoral restringeix les campanyes 
d’informació institucionals i tampoc permet 
les inauguracions en període preelectoral  i 
el govern local s’ha empescat la nova perio-
dicitat del seu butlletí. Es passarà de setze 
pàgines un cop al mes a dotze pàgines cada 
quinze dies, tot i que l’augment de cost no 
serà substancial, expliquen.  Em pregunto si  
repartir divuit mil exemplars dos cops al mes 
no duplicarà els costos per aquest concepte 
o potser ens els repartiran de franc una co-
lla d’aspirants a les futures llistes electorals? 
Entenc la necessitat que tenen els nostres 
manaires d’explicar la utilitat de la seva feina 

A

'QUATRE CANTONS'

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

i les ganes de revalidar-la però sovint a les 
seves propostes hi ha més pa que formatge. 
Aquesta pràctica propagandística és bastant 
comú en tots els colors polítics però els que 
es mantenen al poder en períodes prolon-
gats hi tenen la mà trencada. 

Fa temps, en precampanya hi havia mara-
tons d’inauguracions i exposicions sobre el 
futur de la vila. Resulta entretingut  veure 
el reguitzell de promeses que s’han fet en 
un determinat moment i comprovar-ne el 
resultat. Agafaré com a exemple les pro-
postes d’aparcament. Fa més de trenta anys 
es projectaven uns aparcaments soterrats 
a les places Joan Abelló i Mestre Sunyer i 
uns altres al costat de l’escola Sant Jordi i 
a l’avinguda de Caldes. Res es deia alesho-
res dels que es van acabar fent a l’Illa o a les 
places Pau Casals o Joan Miró. Al Pla de les 
Pruneres se’n projectava un de superfície 
on ara n’hi ha un de soterrat que, per cert, 
havia d’anar acompanyat d’un teatre audi-
tori. En un altre moment es volia enderro-
car el Mercat Vell per fer-hi habitatges so-
cials i una plaça, o es volia obrir un pas per 
a vehicles des de la plaça de l’Església cap 
a les Pruneres, un espai que ara serà per a 
vianants. Per no parlar de les mil promeses 
sobre el Tabaran.  Riure per no plorar.  Avui 
m’ha sortit la columna destralera, però és 
que no m’agrada que ens prenguin el pèl.

Puc estimar i no ser amor? 
Alló que dic que estimo és la meva veritat? 
Ser, és veritat 
estar, és gaudir-la 
fer, és practicar-la. 
Qué hi juga la llibertat en el ser, estar i fer? 
És àrbitre entre el be i el mal. 
Ser, pot esdevenir mentida, 
estar, pot vestir-se d’odi, 
fer, pot creure que l’odi és veritat. 
La vida és el joc de l’amor, 
ser, configura el jo, 
estar, vol moure’s en la veritat, 
fer, vol jugar la veritat feliç. 
Si la veritat i l’amor respiren valors d’infinit 
saber i estimar defineixen el futur jo etern, 
la imatge del meu jo amor.

Joan Sala Vila

A
SOC JO, AMOR?

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

mb aquest poema l'autor refle-
xiona sobre l’acció de l’amor en 
la vida personal que la llibertat 
desenvolupa entre la veritat i la 

manipulació. 
Segons Vila, l’amor és una de la paraules 
més manipulades als nostres dies i s'ha 
convertit en la negació de la creativitat 
poética. Estimar no és una passió. La po-
esia és creativitat a través de la paraula i 
dels fets. La creativitat és riquesa. 

Per aquesta raó, Vila considera que és 
molt important que totes les persones si-
guin conscients de les seves possibilitats 
per convertir-les en fets. 

Viure comença amb el ser, es manifesta 
en la manera de manifestar la seva veritat 
i si la veritat és veritat, la felicitat és la re-
alitat. Per aixó és molt important que ens 
preguntem: soc jo, amor?

SOMMOLLET ESTÀ D'ANIVERSARI! El 27 d'abril de 2001, l'aleshores editora Contrapunt 
naixia com un projecte de premsa local gratuïta al servei del territori. Hem fet 21 anys i 
el que va néixer com el diari de Mollet ha anat creixent fins a crear una xarxa de diaris 
locals de referència al Vallès Oriental. Actualment, Som compta amb set capçaleres en 
paper i deu diaris digitals i els perfils a xarxes socials sumen gairebé 40.000 seguidors. 
Res de tot això seria possible sense els nostres lectors, els anunciants i tots aquells que 
han confiat i segueixen confiant en nosaltres. Gràcies! 



DV, 29 ABRIL 2022 15

OPINIÓ

quest diumenge celebrarem el Pri-

mer de Maig, Dia del Treball, data de 

mobilització, reivindicacions, i  so-

lidaritat, el primer postpandèmia.

1 de maig del 2022. Cal situar el context po-

lític que tenim a l’Estat espanyol, un Govern 

de coalició, progressista del qual formen part 

els comuns (En Comú Podem) que ha fet pos-

sible una reforma laboral en els marcs del 

diàleg i la concertació social, consens dels 

actors econòmics i social –patronals i sindi-

cats majoritaris CCOO i UGT- i l’Administració 

(Govern). Un fet històric al país i que enforteix 

el nostre sistema democràtic.  

Una reforma laboral acordada a finals del 

2021 i que ja ha tingut un gran impacte molt 

positiu per als interessos de la classe treballa-

dora. Més que mai les dades ho evidencien.  En 

el primer trimestre de 2022, en tres mesos, ha 

fet possible crear la mateixa ocupació que la 

reforma laboral del 2011 del PP va destruir en 

10 anys. Es fa difícil  entendre com partits que 

es diuen d’esquerres com ara ERC van votar en 

contra de la reforma laboral, sabent que està 

dirigida a millorar les condicions de vida de la 

gent i a recuperar i enfortir drets per les per-

sones treballadors arreu de l’Estat.  

El Primer de Maig

A

EMILIA 
MACÍAS

Responsable de Treball de 

Mollet en Comú

D’aquesta reforma laboral que ha portat el 

Govern de coalició i que ha liderat la ministra 

de Treball, Yolanda Diaz, hem d’apuntar els 

tres onjectius principals: limitar la temporali-

tat, enfortir la negociació  col·lectiva i crear un 

mecanisme de protecció de l’ocupació, el RED.

Limitar la temporalitat i enfortir la negoci-

ació col·lectiva, dues qüestions per les quals 

podem dir que les persones millorem les 

condicions de treball i guanyem drets. Per 

una banda,  permetrà acabar amb l’ús abusiu 

dels contractes temporals i de les jornades 

parcials no desitjades, i d’aquesta manera 

posarà fi a la precarietat i la incertesa de 

molta gent. Només una dada, el 98,9% dels 

contractes que s’han fet en el primer trimes-

tre del 2022 als joves són indefinits, així sí 

que podem encetar un projecte de vida.

I per altre, enfortir la negociació col·lecti-

va per recuperar l’equilibri en les relacions 

del treball i millorar les condicions laborals 

i salarials del 85% dels treballadors i tre-

balladores que estan coberts pels convenis 

col·lectius.

I, finalment, el mecanisme RED, mesures 

de protecció de l’ocupació per evitar el tanca-

ment de les empreses quan venen mal dades.

Però la reforma laboral, la llei i les normes 

per si soles no solucionen la situació, hem 

d’empènyer totes plegades perquè s’acom-

pleixin, per això aquest 1 de maig hem de 

sortir al carrer i manifestar-nos, perquè la 

reforma laboral sigui una veritable realitat.

Abril, el mes dels colors de l'arc de Sant Martí

L'arc de Sant Martí és un grup d'arcs concèntrics, amb colors que van des del violeta fins al vermell, 
produïts en l'atmosfera sobre una “pantalla” de gotes d'aigua (gotes de pluja o gotetes de plugim 
o de boira) amb la llum procedent del sol o la lluna. No és freqüent distingir tots els denominats 
colors de l'arc de Sant Martí (vermell, taronja, groc, verd, blau, índigo i violeta). El color violeta 
sempre apareix a l'interior de l'arc i el vermell, en l'exterior.  A vegades pot aparèixer de manera 
simultània a l'arc de Sant Martí primari un arc de Sant Martí secundari, com es veu en aquesta 
fotografia captada el dia de Sant Jordi des de Mas Corts (Sant Fost).  L'arc de Sant Martí secundari 
és molt menys brillant que el primari i és el doble d'ample que aquest últim. A més, els colors estan 
invertits.  El cel apareix més fosc entre els arcs primari i secundari, que a l'interior de l'arc primari; 
aquesta zona més fosca es coneix com a banda fosca d'Alejandro. Des de llocs especialment 
elevats, com un pujol, l'observador pot veure arcs de Sant Martí majors que un semicercle. Des d'un 
lloc excepcionalment molt alt, com un avió, és possible observar un arc de Sant Martí que formi un 
cercle complet. 

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

MAIG
DE

1
- 2022 -

DEFENSANT ELS TEUS DRETS DES DE 1888

Barcelona:

12 h 

Manifestació des de la Plaça 

Urquinaona, cantonada Ronda 

Sant Pere fins a la Plaça 

de Correus.

14 h 

Durem a terme la botifarrada 

davant de la seu de la UGT 

de Catalunya, a la Rambla 

del Raval.
GRANOLLERS C. Esteve Terrades, 30-32 (08400) · Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02 · Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS C. Balmes, 10, 2 (08100) · Tel. 93 579 07 17 · Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat
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El CB Mollet amb UcraïnaDoble podi al Campionat de Barcelona Solo Dance
El Club Bàsquet Mollet ha recollit durant les 

últimes setmanes 17 caixes de material per a 

la població ucraïnesa. L'entitat ha fet l'entrega 

del material recaptat a la Zona Franca de 

Barcelona, des d'on s'enviarà a Ucraïna.

Judit i Marta Sallent, patinadores santfostenques del CPA Les Franqueses, 

han aconseguit dos podis al Campionat de Barcelona Solo Dance. Judit 

Sallent s'ha penjat l'or en la categoria cadet, mentre que Marta Sallent 

s'ha endut la medalla de plata en la sènior. Amb aquests resultats, les dues patinadores s'han classificat pel Campionat de Catalunya.

El CF Mollet UE empata al 
darrer partit a casa i buscarà la 
segona plaça a l'última jornada

MOLLET. El CF Mollet UE va firmar 

un empat a 0 amb el FC L'Escala 

en l'últim partit del club molletà al 

Germans Gonzalvo. Els dos equips, 

que arribaven en quarta i tercera 

posició respectivament, van pro-

tagonitzar un partit igualat i amb 

oportunitats pels dos costats. Cap 

dels dos equips va aconseguir re-

matar el partit, donant el 0-0 final. 

L'entrenador del Mollet, David 

Parra, valora el partit com "molt 

igualat" perquè els dos equips es 

tenien "massa respecte". Parra 

reconeix que el seu equip estava 

"més espès i cansat" i per això va-

lora més el punt obtingut davant 

un "bon equip". El preparador 

afirma que els hi va faltar "defini-

ció, igual que a tota la tempora-

da", tot i que felicita la seva planti-

lla per la temporada feta.

El resultat manté al CF Mollet 

UE en quarta posició de Primera 

Catalana i encara amb opcions de 

lluitar per la segona plaça, gràcies 

a la derrota del CF Lloret. Els mo-

lletans poden acabar la temporada 

entre la segona i la sisena posició. 

La posició es decidirà dissabte 

a l'última jornada, quan jugaran 

contra el CD Bescanó.  S.C.

FUTBOL | Primera Catalana  EL CONJUNT MOLLETÀ TANCARÀ LA TEMPORADA CONTRA EL BESCANÓ

RECTA FINAL L'Escala ha estat el rival per l'últim partit a casa del CF Mollet UE

s.c.

Setmana commemorativa 
per a la UE Sant Fost

SANT FOST. La UE Sant Fost viu una 

setmana especial i commemora-

tiva. El club ha inaugurat una ex-

posició fotogràfica sobre els seus 90 anys a la Sala d'Exposicions 
de l'Ajuntament i aquest dissabte 

també presenta la primera edició 

de la Nit del Futbol, una gala per 

reconèixer els seus jugadors.

L'exposició arriba pel 90è ani-

versari de l'entitat santfostenca, que es va complir l'any passat, 
però que per les restriccions de 

la pandèmia se celebra ara. José 

Aguilera, coordinador de la UE 

Sant Fost, destaca que les foto-

grafies repassen tota la història 

del club "des del primer any fins 

ara, amb explicacions i ordena-

des per dècades". Aguilera des-

taca que per organitzar aquesta 

exposició porten "dies molt em-

bolicats" a les oficines del club. El 

recull de fotografies s'ha presen-

tat aquest dimecres amb un acte al 

consistori i està exposat a l'Ajunta-

ment aquest dijous i divendres.

Una nit d'homenatge
D'altra banda, el club també orga-

nitza aquest dissabte la primera 

edició de la Nit del Futbol, una gala 

amb la qual el club vol donar un 

reconeixement a tots els jugadors 

i equips del club. José Aguilera 

descriu l'acte com "semblant a la 

Nit de l'Esport, però exclusiva-

ment pel futbol". A la gala també 

es presentaran els 17 equips de la UE Sant Fost d'aquest any i es re-

trà homenatge a alguns jugadors 

veterans. La Nit del Futbol se cele-

brarà dissabte al vespre a l'Ateneu 

de Sant Fost.  

90 ANYS L'exposició històrica de la UE Sant Fost es pot veure a l'Ajuntament

UE sant Fost

MOLLET / SANT FOST. El Barri Can 

Calet i la UFS Mollet es tornaran a 

enfrontar en un derbi clau per als 

dos equips. Tant santfostencs com 

molletans arriben amb la necessi-

tat d'aconseguir els tres punts per 

allunyar-se dels llocs de descens.  
Els antecedents afavoreixen als 

de Sant Fost, que es va imposar a la 

primera volta per 2-7. Ara, busca-

ran repetir la gesta amb el suport 

del seu públic.

Aitor Millán, capità del Barri Can 

Calet, afirma que afronten el partit 

"amb moltes ganes". Millán des-

taca la importància del partit: "La 

situació ens obliga a guanyar. 

Els 3 punts ens podrien donar la 

salvació virtual". Tot i el canvi de 

data, el capità santfostenc espera 

que "les dues aficions respon-

guin" i que serà "un partit dispu-

tat i igualat".

En la mateixa línia es mostra 

Ernesto Ballesteros, entrenador 

de la UFS Mollet: "Serà un partit 

molt complicat". El tècnic afirma 

que és "un partit especial" per-

què és "un derbi i duel directe". 

Per això, Ballesteros afirma que 

aniran "amb tota la il·lusió".

El partit, corresponent a la 21a 

jornada, es disputarà el pròxim di-

marts a les 21:45 h al Pavelló Mu-

nicipal II de Sant Fost.  S.C.

Barri Can Calet - UFS 
Mollet, un derbi mirant 
cap a la permanència

FUTBOL SALA | Primera Catalana  ELS DOS EQUIPS ARRIBEN AL PARTIT AMB NECESSITAT DE PUNTS

CF Parets

El CF Parets també buscarà les posi-

cions capdavanteres a l'última jorna-

da. Els paretans van guanyar a casa el 

derbi vallesà contra el CF Les Franque-

ses per 2-1. El resultat sumat a l'em-

pat entre Mollet i L'Escala permet als 

de Parets optar a la tercera plaça. La 

seva posició final es decidirà al partit 

de dissabte davant L'Escala, el seu rival 

directe per la tercera posició.

OBJECTIU: A PER LA 
TERCERA POSICIÓ

Retorn exitós dels 
Jocs Esportius Escolars
VALLÈS ORIENTAL. Prop de 7.000 

esportistes participen en els Jocs 

Esportius Escolars del Vallès Ori-

ental, organitzats pel Consell Es-

portiu de la comarca.

Els nens i nenes han pogut tor-

nar a gaudir de l’esport, així com 

aprendre valors esportius en 

diverses disciplines esportives. 

Entre els esports inclosos hi ha 

en modalitat individual com atle-

tisme de cros i en pista, bàdmin-

ton, escacs, gimnàstica rítmica i 

patinatge artístic; i també esports 

en equip com futbol sala, futbol 7, 

handbol i voleibol. Aquests últims 

esports han estat els que han tin-

gut un major augment en la seva 

inscripció.

També s’ha pogut restablir les 

Finals Nacionals dels Jocs Esco-lars de Catalunya i l'organització 
de diverses trobades de promoció 

esportiva, les quals han estat molt 

ben acollides per les entitats, esco-

les i clubs de tota la comarca.  

POLIESPORTIU  LES LLIGUES COMARCALS S'HAN REPRÈS DEL TOT

BARRI CAN CALET - UFS MOLLET

Dimarts, 3  21:45 h Sant Fost

CF MOLLET UE 0

FC L'ESCALA 0
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Mollet acull per quart cop el Campionat 

Esportiu de Sords de Catalunya

Mollet acull una nova edició del Campionat Esportiu de Sords de Cata-

lunya que comença aquest divendres i que se celebrarà tots els caps de 

setmana fins al 4 de juny. Està previst que hi participin més de 150 es-

portistes en modalitats com bàdminton, futbol sala, bàsquet, petanca, es-

cacs, dards, pàdel, futbol 7 i tennis taula a diferents equipaments com Ca 

n’Arimon, el Centre Joana Barcala i el Germans Gonzalvo, entre d’altres.

PARALÍMPIC

BILLAR AMERICÀ

ATLETISME

Els millors patinadors d'scooter 
de Catalunya es reuneixen a 
l'skatepark de Mollet

MOLLET. Un total de 125 patinadors 

van participar en la primera ronda 

del Campionat de Catalunya d'sco-

oter, celebrada a l'skatepark de 

Mollet dins la sisena edició de l'Sco-

oter Comp. Alguns dels millors pa-

tinadors de Catalunya van executar 

els seus trucs al recinte molletà, du-

rant una jornada organitzada per la 

distribuïdora local Radical 360.

La jornada va començar amb 

una màsterclass destinada als més 

petits, perquè puguin iniciar-se en 

el món de l'scooter. Acte seguit, 

es va desenvolupar la competició, 

que va comptar amb un total de 5 

categories: júnior, +15 i pro en la 

modalitat de park, la modalitat de 

street i una categoria femenina. 

Alex Pérez es va emportar la com-

petició principal de park, mentre 

que Marc Hernández ho va acon-

seguir a la de street. A la resta de 

categories, les primeres posicions 

van ser per David Salido a la +15, 

Nehuén Robles a la júnior i Paloma 

Cantillo a la femenina.

Qui també va signar una bona 

actuació va ser la patinadora mo-

lletana Lucía Martín, que va as-

solir la segona plaça en categoria 

femenina. La categoria femenina 

només va comptar amb 3 partici-

pants, un fet que Martín creu que 

es produeix per por, ja que "és 
un món amb molts nois, però si 
més noies patinen, hi haurà més 
presència femenina". 

A l'Scooter Comp també va par-

ticipar l'equip local Radical 360, 

impulsat per la botiga molletana. 

Dins l'equip es mostren entusias-

mats amb l'èxit de la competició 

a Mollet, en paraules d'un dels 

seus membres, Martí Conesa: "Ha 
vingut molta gent. És d'agrair 
que hi hagi tan bon ambient". 

Participar dins d'un equip és una 

experiència "molt diferent i molt 
bonica, poder compartir aquest 
esport tots junts", tal com explica 

el patinador David Plana.

Un balanç molt positiu
Xavi Martínez, de Radical 360, els 

organitzadors de l'Scooter Comp, 

valora la jornada com "un èxit", 

després de dos anys en els quals 

no han pogut organitzar la compe-

tició. Martínez es mostra satisfet 

per l'afluència de patinadors i de 

gent: "Han vingut patinadors de 
tota Catalunya i d'altres llocs i 
també ha vingut gent que s'està 
interessant pel món de l'scoo-
ter". L'organitzador també explica 

que no eren els únics amb ganes de 

tornar a fer l'Scooter Comp, ja que 

"han vingut molts nois que tam-
bé tenien moltes ganes".   S.C.

SCOOTER  LA SISENA EDICIÓ DE L'SCOOTER COMP VA PORTAR 125 PATINADORS A LA CIUTAT

DIA DE TRUCS  Una de les volades que van protagonitzar els patinadors

s.c.

L'Associació Molletana de Billar Americà torna a organitzar aquest 

cap de setmana la seva Copa AMOBA, que arriba a la tercera edi-

ció. Aquest any la copa té nova seu: l'Associació de Billar Estació 

de França. El trofeu es disputa en un format de bola 9, un sistema 

que, segons el president de l'AMOBA Gerard Camp, és "molt boig i 
atractiu" i és "més igualitari i amb més pes de la sort".

Arriba la tercera edició de la Copa AMOBA, 

que se celebrarà aquest cap de setmana

Una de les competicions principals del Club Atlètic Mollet ja té data 

per la seva edició de 2022. El Míting Ciutat de Mollet se celebrarà el 

proper 27 de maig per la tarda a la Pista Municipal d'Atletisme Pedra 

Salvadora. La jornada comptarà amb competicions atlètiques de di-

verses distàncies, des dels 100 metres llisos fins als 5.000 metres. En 

total, es disputaran 14 curses a la tarda i vespre del 27 de maig.

La cinquena edició del Míting Ciutat de 

Mollet ja té data: el 27 de maig

Objectiu per als equips 
del Mollet HC: l'ascens
MOLLET. Els equips del Mollet HC es 

juguen l'ascens. El masculí acaba la 

fase regular de la lliga aquest cap 

de setmana. Ho farà al Pavelló Ri-

era Seca, on buscarà assegurar un 

lloc als play-offs d'ascens davant 

el Club Olesa Patí, en un partit on 

només els val la victòria. Si aconse-

gueixen els tres punts, podran llui-

tar per l'ascens a Primera Catalana 

en una única eliminatòria.

El femení té més partits per en-

davant, però de moment ocupa la 

tercera plaça. Aquest cap de set-

mana rebrà el CP Cubelles buscant 

mantenir la seva posició d'ascens.

El president del club Leo Conde 

explica que el masculí ha fet "una 
primera volta espectacular", 

però que a la segona han fallat al-

guns partits. Respecte al femení, 

Conde remarca que "va començar 
titubejant", però que ara tenen 

"una dinàmica molt bona". 

HOQUEI PATINS  EL MASCULÍ I EL FEMENÍ OPTEN A PUJAR

VICTÒRIA CLAU  L'equip femení celebrant el darrer triomf davant el CP Vic

Mollet Hc

El Club Patí Sant Fost va organitzar al cap de setmana la segona edició del seu 

Trofeu de Primavera. Durant tot el dissabte i el diumenge, patinadores i clubs de 

tota Catalunya es van reunir al Pavelló Municipal II de Sant Fost per competir en 

fins a 9 nivells diferents. El club amfitrió va aconseguir un bon bagatge de meda-

lles amb un total de 12 metalls: 3 ors, 7 plates i 2 bronzes. Elna Moreno, Merche 

Martínez i Olga Ortiz van aconseguir pujar al calaix més alt del podi pel club local.

EL CP SANT FOST 

ORGANITZA EL SEU 

TROFEU DE PRIMAVERA

PATINATGE ARTÍSTIC  LES PATINADORES LOCALS VAN ACONSEGUIR 12 MEDALLES A LA COMPETICIÓ

cP sant Fost
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El Recanvis Gaudí Mollet acaba 

per sobre de les expectatives

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

tanca oficialment la temporada 

amb una derrota contra l'Hereda 

Ourense per 93 a 59. A l'anada dis-

putada al pavelló Plana Lledó, el 

conjunt local ja va caure per 59-87.

L'equip de Mollet no va poder 

plantar cara a l'Hereda Ourense en 

tota l'eliminatòria de vuitens de fi-

nal del play-off d'ascens. El Recan-

vis Gaudí Mollet va patir la gran di-

ferència de nivell amb els gallecs, 

un dels favorits per pujar a LEB Or. 

No obstant, això era un factor ja es-

perat. "Tenen jugadors ex-ACB i 

de LEB Or", explica l'entrenador 

del Recanvis Gaudí Mollet, Josep 

Maria Marsà.

El resultat deixa els molletans 

fora del play-off d'ascens a LEB Or. 

Tot i aquesta eliminació, l'objectiu 

de l'equip, que era la salvació, està 

assolit. Per tant, el conjunt molletà 

tornarà a jugar l'any que ve a LEB 

Plata, la categoria de bronze del 

bàsquet espanyol.

Tots els objectius assolits
Tot i l'eliminació, la temporada 

del Recanvis Gaudí Mollet ha estat 

"extraordinària", en paraules del 

seu entrenador Josep Maria Mar-

sà. El preparador posa en valor la 

temporada del seu equip, impen-

sable al començament de la tem-

porada: "Jo sóc el més positiu de 

l'equip i ni jo mateix m'ho espe-

rava". Marsà destaca la feina feta 

amb "el pitjor pressupost de la 

LEB Plata", tot i ser "el més alt del 

CB Mollet en els darrers anys". 

Per la temporada vinent, l'entre-

nador creu que hauran de "tornar 

a fer una temporada excel·lent", 

ja que "sorprendre per segon 

cop serà molt més difícil".  

BÀSQUET | LEB Plata   ELS MOLLETANS VAN QUEDAR ELIMINATS DELS PLAY-OFFS D'ASCENS

UN PREMI L'equip ha tancat l'any al play-off d'ascens contra l'Ourense

CB Mollet

Els equips del Santger 
comencen la segona fase

MOLLET. Els dos equips sèniors del 

CE Escola Sant Gervasi ja han co-

mençat la segona fase de la lliga. 

El femení diputa la ronda de pro-

moció a Copa Catalunya, mentre 

el masculí lluita per mantenir-se a 

aquesta categoria.

El conjunt femení va comen-

çar amb bon peu, guanyant a la 

pista del Grup Barna B per 42-60. 

Hèctor Baz, coordinador del club, 

destaca que per les noies la fase 

d'ascens és "un premi no buscat", 

ja que el seu objectiu era "lluitar 

per la permanència". Baz afirma 

que els hi "agradaria molt" que 

donessin la sorpresa i pugessin, 

atès que és un equip "amb moltes 

jugadores de la casa".

Pel que fa al masculí, no va tenir 

tanta sort en el seu primer partit 

de la segona fase. El Sant Gervasi 

va caure davant la SD Espanyol per 

83-99. El coordinador Hèctor Baz, 

qui també és segon entrenador 

del masculí, afirma que tenen "un 

calendari complicat" en aquesta 

fase de permanència perquè ara 

els hi toquen "tres partits seguits 

fora de casa". 

A PER L'ASCENS  L'equip femení celebrant la victòria al primer partit

esCola sant Gervasi
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CULTURA
'MIR-adas', al Casal CulturalAbacus organitza un taller per fer rams d'espígol
El Casal Cultural clou el mes d'abril 
amb una nova tertúlia artística a càrrec 
de Judith Vizcarra. És aquest divendres 
a les 20 h i en aquest cas girarà entorn 
de l'obra MIR-adas, de Juan Mir. 

Aquest dissabte la botiga Abacus de Mollet acull una nova activitat 
de manualitats. Serà entre les 12 h i les 13 h i en aquest cas amb el 
taller les persones participants aprendran a fer un ram d'espígol per 
regalar. Amb materials molt senzills per als més petits reproduiran 
aquesta planta. L'activitat és gratuïta i s'adreça a majors de 5 anys.

Jordi Coromina actua a 
casa pel Dia de la Dansa
MOLLET.  Jordi Coromina torna 
aquest divendres a Can Gomà, un 
dels teatres on va arrencar el seu 
periple sobre els escenaris. A la Sala 
Fiveller ja hi havia fet Pastorets i 
sainets quan amb 16 anys va cre-
ar en aquestes antigues caves del 
Xampany Gomà reconvertides en 
teatre els seus primers espectacles 
de pallassos. La seva trajectòria, el 
seu amor per la poesia i probable-
ment també la seva inquietud per 
anar provant coses noves, el porten 
aquest divendres a casa seva com a 
plat fort de la commemoració del 
Dia Internacional de la Dansa.

Ho fa acompanyat del ballarí i 
coreògraf Francesc Bravo, amb l'es-
pectacle Del caos a l’èxtasi. L'univers 

poètic de David Jou, una creació prò-
pia sobre "un món que desconei-

xia", diu Coromina en referència a 
la ciència. La poesia del físic sitgetà 
s'escenificarà al teatre molletà en 
un diàleg entre la veu d’un actor 
–Coromina– i el cos d’un ballarí
–Bravo–. Els artistes reflexionen, 
entre d'altres, sobre "què som i 

què volem ser", segons apunta Jor-
di Coromina, i la història construïda 
després de nou mesos tancats im-
provisant i creant donarà voltes en-
torn de la següent pregunta: "Què 

va posar en funcionament el re-

llotge del coneixement univer-

sal: la paraula (logos) o la dansa 

(Shiva)?". També hi serà present 
"aquesta contraposició entre 

ment i cos, entre el concepte i el 

moviment, entre la tradició ju-

deocristiana occidental i l’hindu-

isme oriental".

El caos, els mites, la ciència, l'amor, 
la bellesa o l'art tindran cabuda en 
aquest xou que es representa aquest 
divendres a les 21 h a Can Gomà. Les 
entrades estan disponibles en línia 
–molletvalles.koobin.com– i presen-
cialment –La Marineta o a la taqui-
lla de Can Gomà una hora abans de 
l'inici–, i tenen un preu de 10 euros.

Vinculat a Mollet tot i no viure-hi
Fa anys que el Jordi Coromina no 
viu a Mollet. Amb tot, la seva vin-
culació amb la ciutat no l'ha per-
dut. A banda què hi viu la mare i 
que hi baixa regularment, no serà 
ni de bon tros aquesta la primera 
vegada en els darrers anys que 
presenta una proposta artística a 
la capital baixvallesana. El 2019 va 
representar l'obra de teatre Per-

duts... per elles, dirigida per Ramon 
Madaula; i el 2020 hi va presentar 
el curtmetratge Jo vaig tenir un 

Cayenne, enregistrat al Calderí.
L'Ajuntament de Mollet, per tant, 

l'ha tingut en compte amb les seves 
feines artístiques i Coromina n'està 
satisfet: "Està bé que es doni su-

port a la cultura i que s'hi aposti és 

molt d'agrair. La feina de l'Ajun-

tament és promocionar-la".
D'altra banda, el mateix Jordi Co-

romina ja va dinamitzar el març un 
taller de teatre precisament amb 
motiu del Dia Internacional del Te-
atre, una proposta que arribava a 

ARTS ESCÈNIQUES  EL XOU 'DEL CAOS A L'ÈXTASI', PROTAGONITZAT PER L'ACTOR MOLLETÀ I PEL BALLARÍ FRANCESC BRAVO, ÉS EL CAP DE CARTELL DE LA COMMEMORACIÓ

CECILI PETRIZ

'DEL CAOS A L'ÈXTASI'  Jordi Coromina (esquerra) i Francesc Bravo (dreta)

PROPOSTES DEL CRA'P I LA TRAMOLLA
■  Dijous va arrencar a Mollet la commemoració del Dia Internacional de la Dansa, 
amb les ballades de les escoles de primària al matí i de les escoles de dansa de la 
ciutat a la tarda. A més del xou de Jordi Coromina i Francesc Bravo de divendres, 
l'endemà dissabte el protagonisme serà per al CRA'P amb dues propostes a La 
Marineta a càrrec de la ballarina, coreògrafa i professora Isidora Zeger. En el 

laberint (19 h) és una peça encara en procés de creació que traça un recorregut 
sense final ni principi, on, una de dues, ens trobem o ens perdem per sempre. A 
continuació serà el torn de Cos espai, una breu pràctica de moviment on a partir 
d'elements del Qigong es pretén posar el cos en dansa. És gratuït amb aforament 
limitat. Per últim, La Tramolla celebrarà diumenge a les 12 h a Can Mulà el Dia 
Internacional de la Dansa amb l'actuació de tots els grups de dansa de l'escola.

la seva segona edició i que pretenia 
"aglutinar gent del teatre de Mo-

llet" amb el gran objectiu que els 
tallers puguin servir perquè s'acabi 

creant una companyia amateur. "A 

Mollet sempre hi ha hagut molta 

tradició de teatre i un bon plan-

ter", conclou l'actor.    SERGIO CARRILLO

Global Bubble Weekend, 

"un festival únic a l'Estat"

MOLLET.  El cap de setmana vinent 
se celebrarà la sisena edició de la 
Global Bubble Weekend, que des de 
l'any passat ha esdevingut un festi-
val i que enguany compta amb algu-
nes diferències respecte del 2021. 
D'una banda, la manca de restric-
cions pandèmiques. D'altra banda, 
"tornem al carrer", celebrava di-
mecres l'Adrià Viñas durant la roda 
de premsa de l'esdeveniment, alho-
ra que destacava que s'ha "allargat 

el format un dia més".
L'Adrià Viñas –Dr. Bombolles i 

membre d'Un Toc de Festa, entitat 
organitzadora de la Global Bubble 
Weekend, amb el suport econò-
mic del Casal Cultural– assegura 

que es tracta d'un "festival únic a 

l'Estat i probablement a Europa, 

perquè és únicament de bombo-

lles, tret de la gala solidària".
Divendres 6 a les 20 h actuarà a 

Can Gomà l'italià Whitedream –rè-
cord Guinness en fer la bombolla 
més gran del món amb les mans–. 
L'endemà al matí hi haurà una cer-
cavila (11 h) i un taller amb Bub-
bles Locos al parc de les Pruneres 
(12 h); i a la tarda actuarà el Dr. 
Bombolles amb el seu nou xou a 
la Fiveller. Per últim, diumenge al 
matí hi haurà la Bubble Experien-
ce al Jardinet i a les 19 h el Mercat 
Vell acollirà la Gala Solidària d'As-
perpol.    S.C.R.

LES BOMBOLLES TORNARAN ENTRE EL 6 I EL 8 DE MAIG

PRESENTACIÓ Adrià Viñas durant la roda de premsa al Casal 

S.C.R.

DISSABTE 30

DIUMENGE 1

DIVENDRES 29

La meteorologia a Mollet en directe a www.molletmeteo.cat

Nuvolositat variable, més 
abundant a partir de mig-
dia, sense precipitacions, 
que es limitaran al nord 
del país. Les temperatures 
seran semblants.

Després d'un matí ennu-
volat, a partir de migdia 
creixeran nuvolades que 
deixaran ruixats, alguns 
dels quals poden ser 
intensos.

Un altre dia amb nuvolo-
sitat variable, de tipus alt 
al matí, i més gruixuts a 
la tarda. Les temperatures 
lleugerament més baixes.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 21 13ºC 11ºC 13ºC 38,8 26 km/h NE

DIVENDRES, 22 21ºC 10ºC 17ºC - 32 km/h SSW

DISSABTE, 23 15ºC 11ºC 15ºC 4 47 km/h W

DIUMENGE, 24 22ºC 11ºC 19ºC 0,2 31 km/h W

DILLUNS, 25 22ºC 9ºC 21ºC - 26 km/h SE

DIMARTS, 26 23ºC 9ºC 22ºC - 26 km/h SSW

DIMECRES, 27 23ºC 11ºC 19ºC Inap. 23 km/h SE

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

carà portes la mostra Titelles del 

món de Galiot Teatre, exposada al 

Museu de Lleida des de fa gairebé 

dos mesos, i ho farà en un cap de 

setmana en què el Jordi Monserdà 

–fundador de Galiot– hi dinamit-

zarà visites teatralitzades.

L'exposició ha servit per vincular 

la Fira de Titelles de Lleida amb el 

museu, una opció que podria con-

vèncer altres festivals: "Potser un 

programador ho veu com una 

eina educativa i pedagògica", ex-

plica Monserdà, qui reconeix que 

va ser el director de l'esdeveniment 

lleidatà qui li va fer veure el gran 

producte del qual disposava: "Igual 

que compren un espectacle, po-

den comprar una exposició".

D'aquesta manera, l'ànima 

mater de Galiot considera que 

ha creat "la tercera part" de la 

companyia, que se sumaria als 

espectacles i a les instal·lacions. 

"Aquesta exposició és única, el 

que hi ha només ho tinc jo", as-

segura el titellaire sobre aquesta 

mostra formada per uns 250 tite-

lles col·leccionats d'arreu del món.

Per disposar d'aquesta proposta, 

Monserdà ha passat més d'un any 

i mig "endreçant-ho tot, fent-ne  

els suports i documentant-ho"

–a banda de molts anys col·lecci-

onant–. Ara sí, el Jordi Monserdà 

"donaria l'estructura de l'expo-

sició per acabada" i, a banda que 

pot anar creixent a mesura que in-

corpori noves peces a la col·lecció, 

el següent pas ja és fer-la tan visible 

com pugui. Ara per ara, l'exposició 

ja ha voltat per diversos festivals 

del país i, de fet, a la MITMO del 

2021 es va instal·lar a La Marineta.

"Què fer amb el patrimoni?"
Galiot Teatre desmuntarà la mostra 

diumenge i la portarà de nou a casa. 

"Què he de fer amb tot aquest 

patrimoni?", es pregunta el Jordi 

Monserdà, qui fa anys que vol dispo-

sar d'un espai a Mollet on tenir tots 

els titelles i les instal·lacions, i que si-

gui visitable, així com un lloc de cre-

ació, on fer-hi tallers, entre d'altres.

"Galiot té tot el contingut, però 

li falta el sostre, la casa", afegeix 

Monserdà, qui conserva tots els 

espectacles creats d'ençà del 1988. 

Amb tot, apunta que "és la institu-

ció qui ha de creure en un pro-

jecte d'aquestes dimensions".

COL·LECCIÓ   MONSERDÀ VOLDRIA DISPOSAR D'UN ESPAI A MOLLET ON EXPOSAR LES PECES

La biblioteca de Martorelles va viure divendres passat una jornada festiva, farcida 
d'activitats, per celebrar el seu 40è aniversari. L'esdeveniment va servir també per 
canviar el rètol a l'entrada de l'equipament, d'acord amb el canvi de nom aprovat 
passant de Biblioteca Montserrat Roig a Biblioteca Lolita Milà, i per presentar El 

cistell de la Lolita, una actualització del conte que es va fer pel 30è aniversari de 
l'equipament la primera bibliotecària del poble. D'altra banda, el club de lectura de 
la biblioteca martorellesenca d'aquest divendres (18 h) se centrarà en la novel·la 
Quan érem perverses, de la santfostenca Mònica Esbert.  FOTO: AJ. MARTORELLES

Celebrant els 40 anys de la biblioteca

POPULAR

Una catifa de Sant 
Jordi al Parlament

MOLLET. La Federació Catalana de 

Catifaires va fer divendres –vigília 

de Sant Jordi–una catifa al Parla-

ment de Catalunya amb la qual es va 

fotografiar la presidenta del Parla-

ment, Laura Borràs. Van poder fer 

l'obra en quatre hores i entre els 

participants hi havia membres cati-

faires del Casal Cultural de Mollet.  

INSTAGRAM LAURA BORRÀS

BORRÀS AMB LA CATIFA

Diumenge, mercadet 
de col·leccionistes

MOLLET.  Aquest diumenge tindrà 

lloc una nova edició del tradicional 

mercadet de col·leccionistes i bro-

canters, a càrrec de l'Associació de 

Col·leccionistes de Mollet i Comar-

ca. Serà de 9 h a 14 h i tindrà lloc 

a l'avinguda Llibertat, davant del 

Mercat Municipal.

Tot feia apuntar que l'Ajunta-

ment hi estava de cara. L'alcal-

de, Josep Monràs, deia el 2018: 

"Anem treballant per fer pos-

sible, en un futur, esperem, no 

massa llunyà, tenir de manera 

permanent un Can Titella per 

poder gaudir dels titelles amb 

una programació més estable. 

Hi estem treballant, haurem de 

buscar l'espai més idoni per po-

der-ho fer". El darrer programa 

electoral del PSC de Mollet també 

s'hi referia. Però actualment no és 

un projecte en el qual hi treballi el 

consistori, com així ho reconeix la 

regidora de Cultura, Mercè Pérez, 

que confirma que en aquest man-

dat no es farà; així i tot, sí que as-

segura que "seria fantàstic" que 

poguessin tirar endavant aquesta 

iniciativa titellaire. SERGIO CARRILLO

Torna la Cruz de Mayo
MOLLET.  El Centro Cultural An-

daluz tornarà a portar la Cruz de 

Mayo a la ciutat aquest cap de set-

mana, amb activitats des de diven-

dres fins diumenge al Mercat Vell, 

on estarà exposada aquesta creu 

florida. Divendres a les 20 h serà la 

benvinguda i una actuació de ball 

de l'entitat. Dissabte a les 19 h tin-

dran lloc les actuaciones dels qua-

dres de ball del Centro Cultural An-

daluz molletà –Semilla flamenca, 

Arte y compás i Pasión flamenca–, 

així com les del coro rociero Ami-

gos del Rocío. A més, hi actuaran 

els següents dos grups convidats: 

el coro rociero Voces del camino, 

de Terrassa; i les xirigotes de Pla-

za Macael. Per últim, diumenge a 

les 11 h hi haurà una desfilada de 

moda flamenca; a les 12 h tindrà 

lloc la misa rociera; i al migdia serà 

el dinar de germandat, amb potaje 

a 5 euros per a les persones que no 

són sòcies de l'associació.

Donació en favor d'Ucraïna
D'altra banda, diumenge el Centro 

Cultural Andaluz de Mollet va fer 

una donació de gairebé 500 quilos 

d'aliments i productes higiènics de 

primera necessitat per a Ucraïna.  

TRADICIONAL  HI HAURÀ ACTIVITATS FINS AL DIUMENGE

AL MUSEU DE LLEIDA  Animals de l'Índia, a l'exposició 'Titelles del món'

S.C.R.

El videoart es cola 

a La Marineta
MOLLET.  La Marineta va esdevenir 

divendres una sala integral de pro-

jeccions. El videoart i les videoinstal-

lacions van tornar a ser protagonis-

tes en la setena edició de L'Habitació 

del Farmacèutic, amb més de 30 

propostes tant d'estudiants com de 

professionals que van omplir tots 

els espais de l'equipament.

"Vam detectar que hi havia 

molta gent a qui li agradava 

aquest món del videoart i de la 

creació audiovisual", explicava la 

regidora Mercè Pérez. Això, sumat 

a la manca de sales de projecció, 

segons apuntava la dinamitzadora 

sociocultural del Centre Cultural 

La Marineta, Anna Comadran, va 

fer crear la proposta. Comadran 

valora positivament "aquesta 

fusió de professionals i estudi-

ants" i assegura que "entre ells 

s'enriqueixen".

Les propostes de les dues sales 

d'exposicions de la planta baixa 

es podran gaudir fins al 7 de maig. 

Una d'aquestes és Casa desmon-

tada y cuerpo virtual, de l'artista 

Manuel Granados i produïda per 

Susana Pardo. Es tracta d'una vi-

deoinstal·lació en la qual tracten 

"aquell moment de transició del 

PROJECCIONS   7a EDICIÓ DE 'L'HABITACIÓ DEL FARMACÈUTIC'

món físic, palpable i analògic, 

cap al virtual les xarxes socials i 

internet", va explicar Pardo.

Tot plegat ho han muntat amb 

andròmines diverses que han 

trobat a La Marineta i projectant 

sobre aquests objectes així com 

sobre les parets.  

S.C.R.

A LA MARINETA  La videoinstal·lació 'Casa desmontada y cuerpo virtual'

Els titelles de Galiot, a Lleida
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MOLLET.  La capital baixvallesana 

va gaudir dissabte d'un Sant Jordi 

ben especial i remullat. Feia tres 

anys, des del 2019, que no es podia 

celebrar aquesta diada en la seva 

plenitud, a causa de la pandèmia, i 

en aquest cas Mollet ho va fer amb 

diversos espais no habituals.

El parc de les Pruneres va recupe-

rar el centre neuràlgic de Sant Jor-

di (1 i 2), espai que ja va acollir les 

paradetes de llibres i roses el 2019 

tot i que tradicionalment l'espai 

dels estands havia estat la rambla. 

En aquest sentit, Daniel Laborda, 

responsable de la botiga d'Abacus 

Mollet, considera que fer-ho al parc 

"és un encert. L'espai és molt 
agradable i confortable, i quan hi 
hagi sol serà la bomba", hi afegeix.

La pluja va voler ser la protago-

nista de l'acte, però Laborda cele-

bra que van comptar amb "unes 
xifres i un nombre de visites 
tant a la botiga com a la parada 
molt similar a les del 2019".

D'altra banda, la Llibreria L'Illa 

va apostar com a novetat per mun-

tar parada davant de la botiga (4) 

–ja ho havia fet l'any passat al Sant 

Jordi pandèmic– i per organitzar 

tot un seguit d'activitats a l'Illa.

Carles Peña, copropietari de la 

llibreria, assegura que estan "molt 
contents" per la proposta, però la-

menta que van "patir" a causa de 

la pluja. Amb tot, Peña es mostra 

satisfet perquè van "salvar els 
mobles". Quant a les vendes, les 

assimila a les de l'any passat, "que 
ja va ser un bon Sant Jordi".

Entre les activitats programa-

des pel consistori, n'hi va haver 

algunes que es van haver de sus-

pendre pels aiguats. No va ser el 

cas, evidentment, del concert de 

l'Orquestra Simfònica de l'Escola 

Municipal de Música i Dansa de 

Mollet del Vallès, sobre l'escenari 

d'un teatre de Can Gomà ple i amb 

una vuitantena de músics (3).

L'Anna protagonitza 'L'Embolic'
La primera activitat organitzada 

per L'Illa va arribar divendres amb 

la presentació de l'àlbum il·lustrat 

L'Embolic (5), que narra la història 

real d'una nena molletana, l'Anna.

La idea els va "caure del cel", 

deia la coautora molletana Lídia 

Alcázar. L'altra autora, Noemí 

Fernández, va tenir clar ràpida-

ment que ho havien d'escriure. "És 
una història real d'una nena de 
Mollet que pensa moltíssim, i a 
vegades aquests pensaments 
s'emboliquen una mica. No no-
més els passa als nens i nenes, 
sinó a persones de qualsevol 
edat", deia Fernández.

Quant a l'autora molletana, Al-

cázar considerava que el fet que no 

donin una única manera per resol-

dre el problema és una de les claus 

del llibre: "Que les solucions en 
siguin moltes, també ha estat 
l'èxit de L'Embolic".

Una altra de les claus, sens dub-

te, és la part visual: "Il·lustrar 
pensaments no és tan fàcil", 

assegurava la il·lustradora Seta 

Gimeno, qui destacava que els di-

buixos són molt divertits.

La diada al Baix Vallès
Santa Maria de Martorelles va ser 

l'únic municipi de l'entorn que va 

decidir suspendre les paradetes 

de llibres i roses. Martorelles (6) 

i Sant Fost (7), en canvi, sí que les 

van mantenir i van poder tirar 

endavant les programacions cul-

turals que havien previst.   fotos: 

sergio carrillo / emmd mollet

Un Sant Jordi 
passat per aigua

TRADICIONAL  UNA DIADA MARCADA PER LA PLUJA I EL VENT
1

2

3
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Castells de la gamma alta
de 6 per la Diada de Sant Jordi

MOLLET.  Els Castellers de Mollet van 

celebrar diumenge la diada castellera 

de Sant Jordi a la plaça Prat de la Riba, 

acompanyats dels Castellers de Terrassa 

i els Grocs de Castelldefels. Els molletans 

van fer tres construccions de la gamma 

alta de 6 i surten satisfets de l'actuació. 

Concretament, van descarregar un 5 de 

6, un 3 de 6 amb agulla i una torre de 6, a 

més del pilar d'inici de 4 aixecat per sota 

i dels tres pilars simultanis de 4 per clou-

re l'actuació.

Es tracta de la segona actuació de la 

temporada dels molletans –després dels 

castells amb motiu de la Fira del Des-

torb–, en aquest any en el qual celebren 

el 30è aniversari de l'entitat. Els Caste-

llers de Mollet van poder complir els ob-

jectius en la diada de diumenge i també 

es mostren contents per la participació 

de nous membres: "Som moltes cami-

ses noves que esperem que ens per-

metin poder tornar a fer castells de la 

gamma de set ben aviat".

D'altra banda, el mateix diumenge els 

Castellers molletans també van fer un al-

tre pilar al carrer Anselm Clavé per aco-

miadar el bar Analògic, que aquell ma-

teix dia tancava portes definitivament.  

TAMBÉ VAN SER-HI ELS CASTELLERS DE TERRASSA I ELS GROCS DE CASTELLDEFELS

castellers mollet

A PRAT DE LA RIBA  En l'actuació de Sant Jordi

4
6

7

5
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Pol. Can Prat · Mollet del Vallès · 935 935 602 · www.restaurantcanprat.com

DISSABTE 7 DE MAIG
INAUGURACIÓ TERRASSA!

AMB COPES I MÚSICA DJ
A PARTIR DE LES 15 H!

BUFET LLIURE 
AMB BEGUDES

ILIMITADES 
INCLOSES
MENÚ DIARI 

I MENÚ DE GRUPS

MENÚ PER 
EMPORTAR

ESMORZARS 
DE FORQUILLA


