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EN PORTADA

MOLLET. Una ordenança municipal obligarà els nous edi�icis que es 
construeixin a la ciutat a disposar de plaques solars fotovoltaiques. Així ho preveu la futura Ordenança d'energia solar, l'avantprojecte de la qual es va aprovar per unani-mitat en el ple municipal d'aquest dilluns. L'Ajuntament ha fet un pas més en les polítiques per la tran-
sició energètica i de lluita contra el canvi climàtic amb l'aprovació d'aquest avantprojecte que assen-ta les bases de la normativa muni-cipal i que el govern local vol que entri en vigor el gener de 2022.La futura ordenança preveu que els nous edi�icis tant públics com privats –siguin d'ús residencial, comercial o industrial– tinguin instal·lats panells solars fotovol-
taics d'autoconsum per cobrir part de l'energia que necessitin. 
També s'aplicaria en el cas de reformes i canvis d'ús dels im-mobles. En el cas dels habitatges unifamiliars, les plaques instal·la-des haurien de cobrir un 25% de 
la potència contractada, mentre 

que en el cas dels habitatges plu-rifamiliars i de la resta d'usos (co-
mercial i industrial) s'hauria de cobrir el 10%. Afectarà els centres comercials superiors a 1.500 m2; indústries, o�icines i centres cul-turals superiors a 1.000 m2; i cen-tres esportius, residencials i apar-caments superiors a 2.000 m2. 

Segons les dades exposades al ple per Raúl Broto, regidor de 
Justícia Ambiental, ecologisme i transició energètica, les instal·la-cions poden suposar uns 1.000 euros d'inversió per kW instal·lat, una despesa que quedaria amor-
titzada en un termini d'entre 6 i 8 anys,  unes xifres que, segons con-sidera el govern local, no són prou signi�icatives perquè tinguin una derivada en els preus del mercat immobiliari a la ciutat.Un altre dels vessants de la nova ordenança, que es va començar a elaborar el gener de 2020, és la simpli�icació de tràmits per a la ciutadania que vol instal·lar pla-ques als immobles ja existents. Un cop la normativa entri en vigor, 

d’Activitats Econòmiques (IAE).  El regidor Broto presentava l'avantprojecte al ple com "un pas 
de gegant" en les polítiques mu-nicipals en la lluita contra el canvi climàtic. "És una ordenança pio-
nera a Catalunya i que mostra 
valentia i compromís amb la 
transició energètica", deia Broto.
Suport unànimeL'avantprojecte va comptar amb el vot favorable de tots els grups municipals, que van valorar de ma-nera positiva la futura normativa. Des de Cs, el portaveu Iván Garri-do  destacava que l'ordenança és 
"cautelosa" perquè el tant per cent 

d'instal·lació obligatòria "no és ex-
cessiva". Per la seva part, el regidor de Junts per Mollet, Joan Daví, po-sava de rellevància la importància que l'ordenança tingui en compte les exempcions, és a dir, quins se-rien aquells edi�icis que no haurien de complir amb aquesta obligació, perquè "no sigui una normativa 
arbitrària". En aquest sentit, Bro-to assegurava que el compromís és revisar periòdicament la norma perquè "no sigui ni massa exigent 
ni massa poc". Ara, l'avantprojecte quedarà durant 20 dies a consulta pública. La ciutadania pot revisar el document i fer-ne aportacions a la plataforma DecidimMollet. ❉ l.ortiz

Mollet obligarà  
a instal·lar 
plaques solars
als edifi cis 
d'obra nova 
El ple municipal aprova per unanimitat 
l'avantprojecte de l’Ordenança d’energia 
solar, que restarà 20 dies a consulta pública

només caldrà fer una comunicació prèvia als serveis municipals per tirar endavant amb el projecte.L'ordenança també recollirà to-tes les boni�icacions existents ac-tualment per la instal·lació d'ener-gies renovables, com és el cas de la boni�icació del 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI). En aquest cas, les noves edi�icacions que superin els percentatges contem-plats a l'ordenança tindran boni�i-cacions en l’IBI, de manera lineal al tant per cent superat. La instal·la-ció de plaques en edi�icis ja exis-tents també preveu boni�icacions en l’impost de Construccions, Ins-tal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost 

ENERGIA FOTOVOLTAICA AL PEATGE ALLIBERAT
El vicepresident de Polítiques 

Digitals i Territori, Jordi Puigneró, 

ha anunciat que el Govern 

impulsarà la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques a l’espai alliberat 

de les quatre àrees de peatge de 

la C-32 nord i la C-33 per generar 

energia verda. Les noves plantes 

fotovoltaiques ocuparan una 

superfície total d'11 hectàrees, 

equiparable a 11 camps de futbol, 

i generaran uns 20.000 MWh 

d’energia a l’any, que correspon 

aproximadament a la que consumeix 

la xarxa de carreteres gestionades 

directament per la Generalitat. 

L’energia generada permetrà fer 

autosufi cient la xarxa viària de la 
Generalitat i s’estudiarà dedicar un 

possible excedent a la instal·lació 

d’electrolineres –estacions de 

càrrega de vehicles elèctrics– i 

altres usos. El projecte es redactarà 

durant l’any que ve i les plaques 

estaran instal·lades el 2023. Serà 

en la redacció d’aquest projecte 

que s’analitzarà la compatibilitat 

amb altres usos de l’espai com la 

implantació d'un park and ride.

Es calcula que el projecte pot 

generar un estalvi de 5.000 tones 

de CO2 anualment. Aquesta xifra és 

equiparable a treure 2.800 vehicles 

diaris dels accessos a Barcelona. La 

inversió prevista és de 8,5 MEUR.

L'anunci es va fer dilluns coincidint 

amb l'alliberament total dels tres 

carrils per sentit del tronc de 

l’autopista C-33 a Mollet del Vallès.

a.mir
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IBI i IAE pugen un 
2,7% i la tarifació 
social s'amplia 
a més serveis
MOLLET. L L'Ajuntament de Mollet 

ha aprovat els tributs municipals 

per a l'any que ve, una proposta 

que contempla un increment del 

2,7% de l'IBI i de l'IAE. Una de les 

novetats és l'ampliació de la tari-

fació social a la taxa de l'aigua i als 

àmbits de la cultura i l'esport.

El ple municipal ha aprovat 

aquest dilluns les ordenances fis-

cals i els preus públics per al 2022, 

uns tributs que seguiran un criteri 

de contenció, segons explicava la 

regidora d'Economia, que qualifi-

cava les ordenances de "justes i re-

alistes" amb l'objectiu de sostenir 

els serveis públics municipals.

Les ordenances aprovades 

contemplen l'actualització d'al-

guns dels tributs per sota de l'IPC. 

Entre aquests, hi ha dues de les 

principals fonts d'ingressos de 

les arques municipals: l'Impost 

de Béns Immobles (IBI), que pa-

guen els propietaris d'habitatges, 

i de l'Impost d'Activitats Econò-

miques (IAE), que assumeixen les 

empreses que facturen més d'un 

milió d'euros anuals. En concret, 

aquests dos impostos s'apujaran 

un 2,7%, que suposen un augment 

del rebut mitjà en el cas de l'IBI 

de 50 cèntims mensuals. Aquesta 

pujada de l'IBI i l'IAE suposarà un 

increment en els ingressos muni-

cipals de prop de 400.000 euros.

Pel que fa a altres taxes i tributs, 

l'Ajuntament mantindrà els preus 

de les escoles bressol municipals, 

de l'Escola Municipal de Música i 

de la zona blava i el cost de les ta-

xes per l'atenció domiciliària, les 

escombraries i l'aigua. A més, es 

manté congelada la taxa d'ocupa-

ció per les terrasses dels establi-

ments de restauració que hi havia 

el 2019, abans de les mesures ex-

cepcionals per la pandèmia.

Noves tarifacions socials
D'altra banda, la proposta apro-

vada té com a novetat l'ampliació 

de les tarifacions socials, és a dir, 

el pagament en funció de la renda 

ORDENANCES FISCALS  EL PLE APROVA ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A 2022 SEGUINT UN CRITERI DE "CONTENCIÓ" AMB AUGMENTS PER SOTA DE L'IPC PREVIST

PRESENCIAL  Després de més d'un any i mig, dilluns la sessió plenària es va a tornar a fer a la Sala de Plens i amb públic

Plaga del bernat marró marbrejat
SOCIETAT

Adeu als plàstics d’un sol ús

La Diputació de Barcelona presenta la campanya Mercats 

sostenibles. Adeu als plàstics d’un sol ús, que té l’objectiu de 

conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir 

l'ús de plàstics, mitjançant l’ús de bosses de roba, envasos 

reutilitzables o el carretó de compra.

L’Ajuntament de Martorelles informa la ciutadania sobre la plaga del 

bernat marbrejat, una espècie que representa un alt risc per als cultius. 

Tot i que la seva presència pot ser molesta i crear alarma, no representa 

cap risc per a les persones ni els animals domèstics. L'Ajuntament 

convida els ciutadans a eliminar els exemplars que detectin.

L'OPOSICIÓ ALERTA SOBRE EL DÈFICIT DEL 
SERVEI DE RESIDUS I DEMANA UN NOU MODEL
■ La proposta d'ordenances presentada pel govern local va tirar endavant amb 
el suport de Junts per Mollet i les abstencions d'Ara Mollet ERC MES, Mollet en 
Comú i Cs. En la seva valoració, els grups, en general, van destacar com a posi-
tiva l'aplicació de la tarifació social en nous serveis i les bonificacions en energia 
verda. També es van mostrar favorables a l'increment d'alguns dels tributs, un 
encariment "necessari", segons afirmaven, per augmentar els ingressos i així 
garantir els serveis i la inversió. "Apujar impostos no és popular però la gent 
els pagarà més convençuda si veu que es tradueixen en bons serveis", deia 
la portaveu d'Ara Mollet, Marta Vilaret.  "El problema és quan la ciutadania no 
veu una correlació entre el que paga i el que rep", afegia Marina Escribano, de 
Mollet en Comú. 

D'altra banda, la majoria de grups de l'oposició van alertar de les dificultats que 
hi haurà en els propers anys per fer front a l'encariment de la recollida i el tracta-
ment de residus i van demanar al govern local un nou model de recollida i accions 
per incentivar el reciclatge. "L'any que ve es preveu que el servei tingui un dèficit 
d'uns 300.000 euros", alertava Iván Garrido, de Cs, qui reclamava estudiar fórmules 
alternatives, com també ho feien Ara Mollet i Mollet en Comú. 

En aquest sentit, des del govern municipal apunten que s'està treballant en un 
nou plec per contractar el servei de recollida de residus, que s'hauria de licitar l'any 
que ve, i que, segons avancen, vol anar en la línia de cobrar la taxa d'escombraries 
als veïns en funció de la generació de residus de cada llar, un sistema que presenta 
dificultats tècniques però que "és cap a on haurem d'anar", apunten des del govern.

familiar, que ja s'apliquen als preus 

de les escoles bressol municipals i a 

la taxa d'escombraries. En concret, 

la tarifació social s'aplicarà a la taxa 

d'aigua amb la creació de dos nous 

barems en el pagament que depen-

drà dels ingressos de cada nucli fa-

miliar: les tarifes reduïdes i super-

reduïdes. Aquesta tarifació social 

també s'executarà en els preus dels 

programes de les activitats dels 

cursos i tallers de Cultura i al pro-

grama d'esports Mou-te!.

Segons el govern local, aquestes 

ordenances tenen com a objectiu 

protegir les famílies més vulne-

rables –amb el manteniment del 

gruix de bonificacions excepcio-

nals aprovades per a les famílies 

afectades econòmicament per la 

crisi Covid–; mantenir els serveis 

públics i continuar incentivant la 

instal·lació de sistemes d'energi-

es renovables, com és el cas de les 

bonificacions per la instal·lació de 

plaques solars, que inclou la futura 

ordenança d'Energia Solar (vegeu 

pàg. 3).  laura ortiz mateo

MOLLET.  La ciutat de Mollet disposa 

de 17 metres quadrats de verd urbà 

per habitant, una ràtio superior als 

límits indicats per l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS), que 

aconsella entre 10 i 15 metres qua-

drats. Aquesta és una de les conclu-

sions de l’estudi sobre el bosc urbà 

de Mollet, elaborat pel reconegut 

catedràtic de la Universitat de Se-

villa Enrique Figueroa, que conclou 

que el municipi disposa "d’un con-

junt considerable d’espais verds 

de qualitat que permeten gene-

rar salut entre la ciutadania". 

El document, amb el títol Informe 

documental sobre la potencialitat 

del bosc urbà de Mollet per mitigar 

i reduir els elements contaminants, 

qualifica Mollet d’exemple de ciu-

tat biofílica, és a dir, que prioritza el 

bosc urbà en favor de la salut de la 

ciutadania i el medi ambient. Figue-

roa destaca la proximitat que tenen 

tots els ciutadans a un espai verd, un 

fet que “millora la salut física, psí-

quica i social de les persones”, diu.

Amb més de 14.000 arbres a Mo-

llet, l’informe afirma que la ciutat 

disposa d’una adequada elecció 

i distribució de les espècies del 

verd urbà, amb una alta capacitat 

de filtració de contaminants que 

minimitzen els efectes negatius de 

la radiació solar i incideixen en la 

salut global de la ciutadania.

El text, en aquest sentit, destaca el 

microclima de la ciutat generat pels 

arbres de les zones de vianants, que 

disminueix la temperatura de l’aire 

i l’augment de la humitat relativa, 

un fet que disminueix la possibilitat 

de cops de calor i insolacions.

L’estudi destaca la quantitat 

Mollet disposa de 17 
metres quadrats d'espai 
verd urbà per habitant

MEDI AMBIENT EL CATEDRÀTIC ENRIQUE FIGUEROA PROPOSA AUGMENTAR LA XARXA DE CAMINS VERDS A LA CIUTAT EDUCACIÓ

d’àrees verdes que hi ha entre edi-

ficis i carrers, que garanteixen que 

qualsevol veí o veïna estigui a menys 

de 5 minuts d’un “espai de quali-

tat”. L’informe també posa en relleu 

la gestió mediambiental al voltant 

del Parc dels Pinetons, perquè "con-

necta la ciutat amb l’Espai Natu-

ral de Gallecs i propicia l’entrada 

de biodiversitat a la ciutat".

L’informe proposa a l’Ajuntament 

un paquet de mesures per poder 

mantenir el model de gestió actual, 

com ara la realització d’un pla estra-

tègic per definir les accions a mig i 

llarg termini, l’augment de la xarxa 

de camins verds a la ciutat o la realit-

zació d’un estudi per determinar el 

nivell de captació de diòxid de car-

boni dels arbres de la ciutat. 

SANT FOST. L'Institut Alba del Va-

llès de Sant Fost ha estat un dels 50 

centres educatius catalans triats 

per participar als Premis Retotech, 

que promouen la Fundación Ende-

sa i el Departament d’Educació de 

la Generalitat. RetoTech és un pro-

jecte totalment gratuït que facilita 

als centres la formació i el material 

necessari (kit de robòtica i impres-

sora 3D) per dur a terme un repte 

tecnològic a l’aula. L’objectiu de 

la iniciativa és fomentar les voca-

cions en els àmbits científics i tec-

nològics entre els més joves.

L'INS Alba del Vallès, 

triat en un projecte 

català de robòtica 
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Les incineracions ja suposen la meitat 
dels ritus funeraris practicats a Mollet 

MOLLET. Les incineracions ja supo-
sen la meitat dels ritus funeraris 
practicats a Mollet. Segons la Fu-
nerària Monserdà, que gestiona el 
cementiri i el tanatori de Mollet, 
durant l'any 2020 hi va haver 810 
defuncions a la ciutat. A un 49% 
d'aquests difunts se'ls va practi-
car la incineració i al 51% restant 
l'enterrament. Una tendència que 
segons el gerent de la funerària 
Monserdà, Marc Santos, "ha anat 

a l'alça any rere any" i en especial 
en ciutats grans o a les capitals de la 

província de Barcelona, on la taxa 
de les incineracions ja és del 54%, 
superant així el ritu tradicional de 
l'enterrament. En el cas de Mollet, 
la taxa de persones incinerades s'ha 
doblat en els últims 10 anys. A tall 
d'exemple, el 2010 només el 26% 
escollia aquest ritu funerari. Amb 
tot, segons Santos, aquest incre-
ment també es deu a la construcció 
del crematori a la ciutat l'any 2012.

Així mateix, tot i que pràctica-
ment la meitat de les famílies es-
cull la incineració, són encara pocs 

els que decideixen dipositar les 
cendres en un columbari del ce-
mentiri: "Es fa més ús del nínxol 

tradicional", admet Santos qui 
afegeix que, tot i que les famílies 
també tenen l'opció de dipositar 
les cendres al nínxol, són molts els 
que opten per endur-se les restes 
a casa per escampar-les després 
a la natura, una acció que segons 
recorda Santos és "alegal".

Així mateix, tot i fer-se més ús 
dels nínxols tradicionals, des de 
Monserdà també constaten una 
davallada de visites a aquests 
equipaments, fins i tot, en dates 
assenyalades com Tots Sants.

Retorn a nivells prepandèmics
Per altra banda, pel que fa a les de-
funcions, el gerent de Monserdà, 
avança que s'ha tornat a nivells 
d'abans de la pandèmia. En aquest 
sentit, segons dades de la funerà-
ria, durant el primer semestre del 
2021 hi ha hagut un decreixement 
del 34%, respecte a les defuncions 
registrades l'any passat. Una da-
vallada que arriba després que el 
2020 les defuncions incrementes-
sin un 40% a la ciutat a causa, majo-
ritàriament, per la Covid, "tot i que 

durant els primers mesos de  la 

pandèmia algunes de les defun-

cions no se'ls va poder certificar 

la causa de la mort", detalla Santos.
Tot i el relaxament de les me-

sures d'higiene i seguretat des-

CULTURA MORTUÒRIA A LA CIUTAT LA CREMA DE DIFUNTS S'HA DUPLICAT EN ELS DARRARERS 10 ANYS, PASSANT DEL 26% AL 49%

funerària monserdà

prés de la davallada dels casos de 
coronavirus, encara es mantenen 
certes normes en el cas de difunts 
morts per la Covid. Des de les fu-
neràries segueixen amb el proto-
col que els marca el Ministeri de 
Sanitat de dipositar els cadàvers 
en una bossa especial. Pel que fa 
a l'accés a les sales de vetlla i al 
cementiri, ja no hi ha límit d'afo-
rament, però sí que continuen les 
mesures com l'ús obligatori de les 
mascaretes i mantenir les distàn-
cies de seguretat.  

7.237
ÉS EL TOTAL DE  NÍNXOLS QUE TÉ EL 
CEMENTIRI DE MOLLET ACTUALMENT,
d'aquests n'hi ha al voltant de mig 
miler per ocupar. Pel que fa als 
columbaris, el cementiri compta amb 
un total de 520 i en té per ocupar 
més de la meitat, aproximadament 
uns 320. Amb aquesta disponibilitat, 
segons el gerent de Monserdà no 
es plantegen, de moment fer les 
últimes fases d'ampliació previstes al 
cementiri: "Tenim capacitat per a uns 
10 anys", indica Santos. L'ampliació del 
cementiri es va projectar en cinc fases.  
La primera es va fer el 2011 i la segona i 
la tercera van acabar el 2017.

24/10 Destiny Rose de Jesús 

23/10 Aritz Carrillo Arumí                    (Martorelles)

21/10 Gael Gherardy Velo            (Santa Perpètua)

23/10 Xinran Jin 

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

19/10 Giovanna Noal Moretto 84 anys

20/10 Elvira Batlle Benede 91 anys

21/10 Josefa Ortiz Cabrero 91 anys

21/10 Francesc Gay Paradell 97 anys

22/10 Josefa Romero Sánchez 68 anys

22/10 Marcos Ferragut Bachiller 54 anys

25/10 Pilar San Jose Pérez 91 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

19/10 Juan Antonio de los Santos Cruz 68 anys

25/10 Ramón Vila Vilardebó 73 anys 

LA LLAGOSTA

22/10 José Dalmau Blasco 85 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

MUNICIPAL

Santa Maria vota 
els seus primers 
pressupostos 
participatius
SANTA MARIA DE MARTORELLES. El 
vaïnat de Santa Maria de Martore-
lles té temps fins aquest divendres 
per votar el guanyador dels pri-
mers pressupostos participatius 
de la localitat. De la trentena de 
propostes rebudes, els tècnics mu-
nicipals n'han seleccionat vuit, les 
quals se sotmetran a votació. 

Entre els projectes escollits hi 
ha l'arranjament del camí paral-
lel a la carretera; posar tendals o 
alguna pèrgola o marquesina per 
fer ombra al Parc i la zona de joc; 
col·locar bancs entre la bàscula i la 
Font Sunyera i la millora general 
del carrer; fer un mural de benvin-
guda al poble al Parc Vell; la il·lu-
minació indirecta de l'Església; 
tapar containers amb llistons de 
fusta, talment com al camí de can 
Girona; posar una barana de fusta 
davant la Font Sunyera per mini-
mitzar rics de caiguda pel desni-
vell i fer un parc de cal·listènia -5 
aparells mecànics per fer esport/
fitness - al Parc Vell.  La votació es 
pot fer presencial a l'Ajuntament 
(de 8 h a 13 h) o telemàticament. 

Comiat als difunts des de la distància

Un dels serveis que va començar arran de les limitacions d'aforament 
de la pandèmia i es manté, és un sistema de monitors que la funerària 
ha incorporat a les sales de vetlles perquè els amics i familiars puguin 
acomiadar-se del difunt, enviant imatges o missatges de condol.

Mor Montserrat Tarrés, 
gerent de l’Institut 
Municipal de Serveis als 
Discapacitats de Mollet
MOLLET DEL VALLÈS. Montserrat 
Tarrés, gerent de l’Institut Muni-
cipal de Serveis als Discapacitats 
(IMSD) de Mollet del Vallès va mo-
rir divendres a 65 anys, després de 
patir una malaltia fulminant. 

Veïna de Sant Fost de Campsen-
telles, des del principi de la seva 
carrera professional va treballar 
a l’àmbit de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual iniciant un 
recorregut professional dins del 
mateix Institut Municipal de Ser-

veis als Discapacitats l'any 1974.
Entre 1974 i 1997, va ser docent, 

amb persones amb necessitats 
educatives especials, en aules de 
l’escola d’educació especial Àngel 
de la Guarda, com a mestra, cap 
d’estudis i directora de la que des-
prés passarà a dir-se escola educa-
ció especial Can Vila.

Des del 1997 i fins a l'actualitat, 
va ser la responsable de l’Institut 
Municipal de Serveis als Discapa-
citats de Mollet del Vallès.

Dilluns, l'església de Sant Vicenç 
s'omplia de gom a gom per acomi-
adar la Montserrat Tarrés en una 
sentida cerimònia. Multitud de 
companys de l'IMSD, de l'Ajunta-
ment de Mollet –entre els quals 

l'alcalde, Josep Monràs, i l'exalcal-
dessa Montserrat Tura–, i famili-
ars i usuaris dels centres associats 
a l'IMSD van recordar la figura de 
la Montserrat, de la qual se'n va 

destacar la vitalitat, la capacitat de 
treball i l'amor per la seva feina.

El mateix dilluns, el ple municipal 
que se celebrava a l'Ajuntament va 
mostrar el condol per la mort de 
Tarrés, per qui es va guardar un mi-
nut de silenci, compartit amb un re-
cord a les víctimes de la pandèmia 
de la Covid. L'alcalde Monràs recor-
dava la seva figura com a "treballa-

dora incansable". 

NECROLÒGIQUES  L'ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DILLUNS ES VA OMPLIR PER ACOMIADAR-LA EN UNA SENTIDA I MULTITUDINÀRIA CERIMÒNIA 

MONTSERRAT TARRÉS

s.c.

Va iniciar la trajectòria en el 
si de l'IMSD com a docent el

1974 i el 1997 va passar a ser la
responsable de la institució
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La 13a edició del Gran Recapte 
s'apropa al comerç de proximitat
La 13a edició del Gran Recapte d'Aliments 
s'aproparà enguany al comerç de proximi-
tat. Així es va destacar aquest dilluns durant 
la presentació de la campanya que es va fer 
a la seu de la Fundació El Xiprer, a les Fran-
queses del Vallès. Una campanya que se 
celebrarà del 19 al 27 de novembre als es-
tabliments i de l'11 de novembre a l'11 de 
desembre per al Gran Recapte online.

Després que l'any passat la pandèmia 
obligués a reinventar la campanya massiva 
de recollida d'aliments i convertir-la en una 
campanya virtual de donacions, enguany els 
organitzadors han apostat per seguir amb el 
mateix sistema. És a dir, no es farà la tradi-
cional recollida física d’aliments, sinó que es 
demanarà a la ciutadania que faci una dona-
ció econòmi ca.

En aquest sentit, seguint l'experiència im-
pulsada el 2020 amb el comerç de proximitat, 
en el cas de Mollet amb el Mercat Municipal, 

aquesta edició han volgut anar un pas més 
enllà i s'ha incorporat el petit comerç a la 
xarxa de punts de donació. Els establiments 
podran adherir-se com a col·laboradors a 
través del web granrecapte.com.

A diferència de l'any passat, però, en-
guany les donacions es faran a través d'una 
App que permetrà que les donacions quedin 
registrades i es vinculin a una entitat social 
del mateix municipi o barri. La campanya de 
recollida en el petit comerç començarà el 22 
de novembre i acabarà el 27 del mateix mes.

Pel que fa als supermercats, els clients po-
dran fer els seus donatius els dies 19 i 20 de 
novembre. 

És sobretot en aquests espais on des de 
l'organització es fa una crida al voluntariat 
perquè pugui ajudar a informar la clientela: 
"Necessitem  voluntaris i implicació", ex-
posa el coordinador del Gran Recapte a Mo-
llet, Alfons Collado. 

SOLIDARITAT LA CAMPANYA MANTINDRÀ EL MATEIX FORMAT QUE L'ANY PASSAT

Arrenca la campanya de vacunació 
contra la grip per als majors de 60
BAIX VALLÈS. Dilluns va arrancar 
la campanya de vacunació contra 
la grip per als majors de 60 anys, 
que es porta a terme als Centres 
d'Atenció Primària (CAP). Tam-
bé es vacunarà les persones que 
pateixen una malaltia crònica, les 
embarassades i els professionals 
de la salut. El detall dels grups 
poblacionals als quals es dirigeix 
la vacunació contra la grip es pot 
consultar a CanalSalut.

La novetat de la present campa-
nya de vacunació és que les perso-
nes que van rebre la segona dosi 
de la vacuna contra la Covid-19 fa 
més de 6 mesos i que tenen més 
de 70 anys podran rebre simultà-
niament la vacuna de la grip i la 
tercera dosi contra la SARS-CoV-2. 
Aquesta tercera vacuna ja s'havia 
aplicat a les persones que viuen a 
les residències geriàtriques i a les 
persones immunodeprimides.

Tamara Fernández, infermera i 
adjunta a direcció del CAP de Plana 
Lledó, reitera que la vacuna contra 

la grip és "una prevenció molt 

important per no agafar la ma-

laltia". De fet, creu que enguany 
hi ha una major acceptació per in-
ocular-se, tant aquest vaccí com la 
tercera dosi de la Covid.

Totes les persones que formin 
part dels col·lectius de risc poden 
demanar cita a través del web de 
programació de visites citasalut.
gencat.cat o a través de La Meva 
Salut, a l’apartat Cita.

També es pot demanar dia i hora 
a través de la central de trucades, 
des d’on es programa directament 
la cita, al telèfon 93 326 89 01. 

A més, com cada any, es podrà 
contactar directament amb el cen-
tre d’atenció primària correspo-
nent. Al Baix Vallès, les vacunes se 
subministraran als CAP Can Pan-
tiquet i Plana Lledó (Mollet), així 
com als CAP de Parets, Montornès, 
Montmeló i Sant Fost-Martorelles. 
A més, els llagostencs es vacuna-
ran al Centre Cultural La Llagosta 
i a Sant Fost també s'ha habilitat la 
Casa Bastinos.

Estabilitat de la Covid
Per altra banda, segons les dades 
de la Generalitat de Catalunya, el 
risc de rebrot de la Covid en el Baix 
Vallès se situa en 52 punts i la Rt en 
1,06. A l’Hospital de Mollet, aquest 
dijous, hi havia dues persones in-
gressades per Covid-19, s'han do-
nat cinc altes i no hi ha hagut cap 
defunció. 

SALUT LES PERSONES DE MÉS DE 70 TAMBÉ PODRAN REBRE SIMULTÀNIAMENT LA TERCERA DOSI CONTRA LA COVID I LA DE LA GRIP

CAMPANYA DE LA GRIP Vacunació al CAP molletà de Plana Lledó

s.c.

Una rentadora origina un incendi a Sant Fost 
El Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre dilluns per inhalació de fum una veïna de Sant 
Fost després que se li hagués incendiat la rentadora. Va ser la mateixa veïna qui va aconseguir 
apagar el foc amb l'ajuda d'una mànega. Cinc dotacions dels Bombers van acudir a l'avís. 

SALUT 

Martorelles 
col·loca el cinquè 
desfibril·lador
MARTORELLES. L'Ajuntament ha 
instal·lat el cinquè desfibril·lador 
extern automàtic (DEA). Concreta-
ment, l'aparell es troba a la planta 
baixa de l'Ajuntament amb l'ob-
jectiu que qualsevol treballador/a 
o usuari/ària pugui fer-ne ús ràpi-
dament en cas de trobar-se davant 
una aturada cardíaca a l'equipa-
ment. Amb aquest de l'edifici con-
sistorial, ja són cinc els desfibril·la-
dors que l'Ajuntament ha instal·lat 
al municipi en 6 anys. El primer es 
va col·locar a la Masia, el segon a un 
vehicle de policia, el tercer al camp 
de futbol i el quart al pavelló.  

Curs de reanimació 
cardíaca a Mollet
MOLLET. L’Ajuntament torna a po-
sar en marxa una nova formació 
de ressuscitació cardiopulmonar. 
Els cursos es faran els 16 i 23 de 
novembre, de 16 a 20 h, al Centre 
Cultural la Marineta i són gratuïts i 
oberts a tothom. 

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

CONSULTORI

El Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre ha 
aprovat tres deduccions a la quota de l’IRPF, 
que resultaran aplicables per les obres de re-
habilitació, o que contribueixin a aconseguir 
determinades millores, i que es realitzin a 
l’habitatge habitual o arrendat per a ús d’ha-
bitatge. Són les següents:

1. La deducció de fins a un 20% de les quanti-
tats satisfetes per les obres realitzades a par-
tir de l’entrada en vigor de la norma i fins al 31 
de desembre de 2022.
La base màxima de deducció és de 5.000 eu-
ros anuals, sempre que les obres realitzades 
contribueixin a una reducció d’almenys un 
7% a la demanda de calefacció i refrigeració, 
acreditable a través del certificat d’eficiència 
energètica.
 
2. La deducció de fins a un 40% de les quan-
titats satisfetes per les obres realitzades en 
el mateix termini, fins a un màxim de 7.500 
euros anuals, sempre que les mateixes con-
tribueixin a una reducció de, almenys, un 30% 
el consum d’energia primària no renovable, 
acreditable a través del certificat d’eficiència 
energètica, o millorin la qualificació energèti-

ca per a obtenir una classe energètica “A” o 
“B”, en la mateixa escala de qualificació.  
   
3. Deducció sobre les quantitats satisfetes pel 
titular de l’habitatge per les obres realitzades 
des de l’entrada en vigor de la norma i fins al 
31 de desembre de 2023, en les quals s’obtin-
gui una millora de l’eficiència energètica del 
conjunt de l’edifici en el qual se situa, sem-
pre que s’acrediti, a través de certificat d’efi-
ciència energètica, una reducció del consum 
d’energia primària no renovable, referida a la 
certificació energètica, d’un mínim del 30%, o 
bé, s’aconsegueixi la millora de la qualificació 
energètica de l’edifici per a obtenir una classe 
energètica “A” o “B”, en la mateixa escala de 
qualificació. En aquesta deducció, el titular de 
l’habitatge podrà deduir-se fins a un 60% de 
les quantitats satisfetes i fins a un màxim de 
15.000 euros.

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Noves deduccions per obres 

de rehabilitació en habitatge
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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

Manifestació al cor de Mollet en 
suport al jove molletà Brian Bartés
MOLLET. Amb crits de No estàs sol, 
una seixantena de persones es van 
concentrar aquest dissabte davant 
dels jutjats de Mollet per donar su-
port al Brian Bartés i demanar la 
seva absolució. El jove molletà de 
22 anys s'enfronta a un total de 9 
anys i 3 mesos de presó per haver 
participat en dos actes de protesta 
de l'1-O. 

Bartés que fins al moment, no-
més coneixia les acusacions d'una 
de les causes –la convocatòria de 
Tsunami Democràtic al Camp Nou, 
el 18 de desembre del 2019– dona-
va a conèixer aquest dissabte les 
penes del segon procediment judi-
cial obert contra ell – en relació a la 
convocatòria del Consell de Minis-
tres del 21 de desembre del 2018: 
"M'estan acusant d'atemptat 

contra l'autoritat, em demanen 

6 anys de presó. Estem parlant 

de 6 anys, més els 3 anys i 3 me-

sos anteriors", explicava el mo-
lletà, tot demanant el "màxim de 

suport possible" per afrontar el 
judici per la primera causa, que 
tindrà lloc el 18 de gener.

Durant l'acte, el molletà va estar 
acompanyat de la seva advocada 

d'Alerta Solidària, Norma Pede-
monte, qui alertava als presents: 
"Avui estem aquí un cop més 

per denunciar la repressió de 

l'Estat espanyol amb les seves 

múltiples formes que mai cessa, 

ni amb el Brian ni amb tantes 

d'altres", deia l'advocada. 

La defensa denuncia "enganys"
Segons Pedemonte, en la segona 
detenció del Brian: "Vam presen-

tar un Habeas Corpus atenent a 

què els motius que ens havien 

informat de la seva detenció no 

concordaven i finalment va re-

sultar que ens havien enganyat 

i que la detenció era per un altre 

motiu i així va començar aquest 

procediment judicial, amb en-

ganys, atestats que no tenien 

cap tipus de rellevància i que fi-

nalment han acabat construint 

un relat que acaba amb aquesta 

petició de 6 anys de presó", as-
senyalava.  Així mateix, l'advocada 
indicava que en funció del resul-
tat del primer judici sobre la pre-
sumpta participació del Brian als 
aldarulls del Camp Nou, treballa-
ran el segon cas. 

1-O BARTÉS TÉ DOS PROCEDIMENTS JUDICIALS OBERTS PER PARTICIPAR EN 2 ACTES DE PROTESTA  I S'ENFRONTA A  9 ANYS DE PRESÓ

DAVANT ELS JUTJATS Bartés amb la seva advocada i una noia del grup de suport

a.mir

EDUCACIÓ

Vaga a Mollet dels 
treballadors del 
sector públic 

MOLLET. Una vintena de treballa-
dors del sector públic van sortir di-
jous al carrer per secundar la vaga 
convocada per exigir  l'estabilitza-
ció del personal interí i temporal 
i reclamar que "es contractin de 

manera indefinida, tal com mar-

ca la llei", deia Lluís Álvarez, pro-
fessor de l'INS Aiguaviva . 

l.ortiz

A LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA  Un grup de manifestants, dijous al matí

CONVIVÈNCIA 

Tertúlia sobre les 
necessitats dels 
joves a la Marineta

MOLLET. El Centre Cultural La Ma-
rineta acollirà el dimarts dia 2 de 
novembre, a les 19h, Què vol el jo-

vent?, una tertúlia organitzada per 
Junts Mollet. L'acte comptarà amb 
la participació de l’Alexis Serra, el 
Secretari d’infància, adolescència i 
joventut de la Generalitat de Cata-
lunya. 

JOSEP MONRÀS

SUPRAMUNICIPAL

Monràs presidirà 
Educació i Esports 
a la Diputació

MOLLET. L'alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, va prendre possessió di-
jous com a nou diputat provincial. 
El nomenament es va fer durant el 
ple ordinari del mes d’octubre de 
la Diputació de Barcelona i des-
prés que el passat 30 de setem-
bre, l'alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, renunciés a l'acta. Monràs, 
qui torna a l'ens supramunicipal 
després de dos anys d'absència, 
està previst que ocupi el càrrec de 
president de l'àrea d'Educació, Jo-
ventut i Esports. 

arxiu
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L'AIBV recupera activitatCampanya per promocionar en línia el comerç i els serveis locals
Aquesta setmana l'Agrupació d'Industrials 

del Baix Vallès celebrava la primera Comissió 

de Recursos Humans, després de la crisis 

sanitària, amb la participació de 25 directius 

de departaments de Recursos Humans. 

L’Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova campanya per promocionar en línia 

els establiments comercials i de servei de la ciutat. La iniciativa ofereix als comerciants la 

possibilitat d’inscriure’s i anunciar-se gratuïtament al portal municipal  (www.compraamollet.

cat/) i posa a la seva disposició una especialista en dinamització comercial per tal que puguin 

millorar en la seva comunicació digital.

ECONOMIA

L'Ajuntament aprova un pla financer per 
reestructurar deute i guanyar liquiditat 

MOLLET DEL VALLÈS. Les obligaci-

ons financeres i les tensions de 

tresoreria que pateix l'Ajuntament 

han portat el govern local a elabo-

rar un pla financer amb l'objectiu 

d'aconseguir una major liquiditat 

en els propers exercicis.

El ple de dilluns aprovava el Pla 

Financer 2021-2026, un pla que 

reestructura els crèdits que actual-

ment té l'Ajuntament amb entitats 

financeres i que, segons la regido-

ra d'Economia, Mireia Dionisio, 

ha d'aportar una major liquiditat 

a les arques municipals. Aquest 

increment de la liquiditat es busca 

amb un doble objectiu: poder alli-

berar recursos per incrementar 

les inversions i reduir el període 

mitjà de pagament als proveïdors 

de l'Ajuntament, que actualment 

se situa en els 57 dies, un temps in-

ferior al del segon trimestre –quan 

era de 71 dies– però encara lluny 

dels 30 dies que marca la llei.

Els mecanismes per reduir la càr-

rega financera serien la reconver-

sió de les pòlisses de tresoreria en 

préstecs a llarg termini i la reestruc-

turació de part dels préstecs a llarg 

termini ja existents per allargar-ne 

període d'amortització. "Amb el 

pla aconseguim reduir l'endeuta-

ment de l'Ajuntament", assegura 

Dionisio. A principis de l'any 2021, 

la ràtio d'endeutament del Consis-

tori era del 65% –la llei marca un 

màxim del 110%– i un cop aplicat 

el pla, la previsió és que a finals del 

2021 la ràtio se situï en el 56,58%, 

un percentatge que s'aniria reduint 

paulatinament en els propers anys.

Amb aquest pla financer, l'Ajun-

tament s'acull al mecanisme de re-

finançament del deute habilitat en-

guany pel Ministeri d’Hisenda per 

transformar deute a curt termini 

a llarg termini. Dionisio destacava 

que en els darrers anys, l'Ajunta-

ment ha fet un esforç important 

ARQUES MUNICIPALS  EL PLA RECONVERTEIX PÒLISSES DE TRESORERIA EN CRÈDITS A LLARG TERMINI I AMPLIA EL TEMPS D'AMORTITZACIÓ DELS ACTUALS PRÉSTECS

El passat dissabte Martorelles va celebrar la primera edició del Mercat de 

Segona Mà, una jornada amb "èxit de participació i públic", segons el regidor 

de Comerç de l'Ajuntament, Roger Parera, qui ja ha avançat que el consistori 

es planteja poder celebrar aquesta proposta dos cops l'any - a la primavera 

i a la tardor - complementant-la amb alguna activitat paral·lela. En aquesta 

primera edició el mercat va comptar amb 21 parades, 6 més de les previstes. 

Primer mercat superat amb "èxit" 

El ple del Tribunal Constitucional 

(TC) ha anul·lat diversos punts de 

la llei reguladora de les hisendes 

locals del 2004, en concret el que 

fa referència a l'impost de plus-

vàlua, un impost que cobren els 

Ajuntaments per les operacions de 

compravenda d'immobles i que, 

segons aquesta anul·lació, hauran 

de deixar de cobrar. 

Aquest impost suposa una im-

portant font d'ingressos a les ar-

ques municipals i es cobra, d'una 

banda, quan es traspassa un im-

moble, el venedor ha d'abonar 

l'impost al consistori on hi ha re-

gistrada la propietat, i de l'altra, 

en el cas d'una donació o herència, 

la persona que rep la propietat és 

la que haurà de liquidar el tribut. 

Segons les dades de la liquidació 

de l'Ajuntament de Mollet, el 2020 

el consistori havia pressupostat 

1.903.015 euros pel cobrament de 

l'Impost sobre l'increment del va-

lor dels terrenys de natura urbana 

(plusvàlua). D'aquests, 1.357.115 

euros van ser drets reconeguts, 

dels quals l'Ajuntament va arribar 

a cobrar 1.041.408 euros. 

El tribunal considera que aquests 

apartats ara anul·lats estableixen 

un mètode objectiu de determina-

ció de la base imposable de l'im-

post sobre l'increment del valor 

dels terrenys de naturalesa urba-

na, l'impost de la plusvàlua, que 

determina que sempre ha existit 

augment en el valor dels terrenys 

durant el període de la imposició, 

amb independència que hagi exis-

tit aquest increment i de la quantia 

real d'aquest increment. La deci-

sió declara la intangibilitat de les 

situacions fermes existents abans 

de la data de l'aprovació de la sen-

tència.. 

El Constitucional anul·la 
l'impost de plusvàlua que 
cobren els consistoris

EL 2020, L'AJUNTAMENT DE MOLLET VA INGRESSAR UN MILIÓ D'EUROS PER AQUEST CONCEPTE

El govern espera disposar de més recursos 

per a inversions i pagament de proveïdors i 

l'oposició en qüestiona la gestió i l'eficàcia  

en l'amortització de deute amb els 

bancs i assegurava que el pla apro-

vat és una mesura que el govern lo-

cal pren "de manera voluntària".

Finances en el punt de mira
L'aprovació del pla financer re-

obria el debat sobre la situació 

econòmica de l'Ajuntament. Els 

principals grups de l'oposició (Ara 

Mollet i Mollet en Comú) acusaven 

el govern local de voler treure fer-

ro a l'aprovació del pla, al qual s'ar-

riba després de tancar els exercicis 

de 2019 i 2020 amb romanents de 

tresoreria per a despeses generals 

negatius i haver de contraure nous 

préstecs. "No és un pla volunta-

ri, el mateix informe diu que ho 

hem de fer tant sí com no per 

corregir i regularitzar la situa-

ció financera de l'Ajuntament", 

etzibava la portaveu de Mollet en 

Comú, Marina Escribano, qui acu-

sava el govern local d'haver portat 

en els darrers anys una comptabi-

litat de la institució "poc realista".

En aquest sentit, Marta Vilaret 

d'Ara Mollet, recordava que la liqui-

dació de 2019 es va tancar amb un 

romanent per a despeses generals 

negatiu de 3,6 milions i la de 2020 

amb 442.000 euros negatius. "Amb 

la informació que es té ara i amb 

un criteri de prudència més exa-

gerat, l'informe d'intervenció in-

terpreta que s'haurien tancat els 

exercicis amb 10 milions i 5 mi-

lions de romanent negatius, res-

pectivament", assegurava Vilaret, 

qui exposava com una de les causes 

de la situació actual les inversions 

fetes "sense tenir prou recursos". 

De fet, la manca d'ingressos és, 

segons l'oposició, un dels punts 

febles dels comptes municipals. El 

portaveu de Cs, Ivan Garrido, des-

tacava la xifra de drets reconeguts 

pendents de cobrament, que al 

tancament de 2020 ascendia a 12 

milions d'euros, "quasi el 20% del 

pressupost d'un any pendent de 

cobrar; això condiciona molt les 

finances de l'Ajuntament", deia 

Garrido, qui, amb tot, veia el pla po-

sitiu i hi donava suport. 

Des del govern, Mireia Dionisio, 

esgrimia el deute d'altres instituci-

ons com un dels principals motius 

de la manca de recursos. "Els indi-

cadors econòmics de l'Ajunta-

ment són bons. Tenim un proble-

ma de tensió de tresoreria pels 

retards en els pagaments", deia.

Ara Mollet i comuns coincidien 

que el deute d'altres administraci-

ons i l'infrafinançament dels ajun-

taments són part dels motius de la 

situació actual, però reclamaven 

una assumpció de responsabilitats 

per la gestió del govern local.  "Hi 

ha motius externs però també 

interns perquè la gestió en al-

guns assumptes no ha estat de-

sitjable", afegia Escribano.

Per la seva part, Vilaret feia èm-

fasi en les conseqüències que el pla 

financer pot tenir en el dia a dia de 

la ciutadania i en qüestionava els re-

sultats positius. "El 2012 ens vam 

haver d'acollir obligats per l'Estat 

a un pla per demanar un crèdit de 

15 milions d'euros. Havia de per-

metre tenir més liquiditat, han 

passat deu anys i tenim el mateix 

problema. Va suposar baixar un 

milió d'euros el contracte de ne-

teja i residus i no hem aconseguit 

pagar a 30 dies", analitzava Vilaret, 

qui reconeixia que l'actual criteri 

comptable "és molt més realista, 

però no compartim l'optimisme 

del govern", concloïa.

El pla es va aprovar amb el vot a 

favor del govern, Cs i Junts, l'absten-

ció de comuns i el no d'Ara Mollet.  
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AFORAMENT LIMITAT

AL JARDINET
CICLE

Rda. Can Fàbregas, 5

Mollet del Vallès

Diumenge 7 de novembre a les 12h.

RECITAL TODO TERRENO Cia: Hugo Martínez i Danilo Facelli

Espectacle poètic-musical que viatja pels diferents aspectes de les relacions 

humanes, polítiques i econòmiques, envolcallant-se d’un humor cada 

vegada més absurd i delirant. A més, el Recital Todo Terreno repassa els 

18 anys que Danilo Facelli porta recitant poesia per bars, places i teatres.

Preu: 15€ / 13€ socis Casal i Cra’p 

Mollet contracta 5 joves gràcies 
al programa de garantia juvenil

MOLLET. L’Ajuntament ha contractat 5 joves  

titulats, d'entre 19 i 26 anys, que busquen 

una primera experiència professional en el 

marc del programa europeu de garantia ju-

venil de contractació de joves en pràctiques.

L'alcalde de Mollet, Josep Monràs i el regi-

dor d'Ocupació, Raúl Broto, van donar aquest 

dimecres la benvinguda a les quatre noies i 

el noi que formaran part d'aquest programa 

de 6 mesos de durada, cofinançat per la Inici-

ativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Eu-

ropeu. "Estem molt contents de tenir-vos 

aquí i esperem que aprofiteu aquesta 

oportunitat per aprendre", els encoratjava 

el regidor d'Ocupació. 

Per la seva banda l'alcalde demanava als 

joves que aprofitessin el temps "al màxim" 

i els desitjava que "aquesta experiència us 

serveixi després per trobar una feina". 

Els joves, que s'incorporaven aquest ma-

teix dimecres, treballaran en diferents de-

partaments de l'Ajuntament. Així ho expli-

cava una de les participants, la Sokayna, qui 

formarà part del departament de projectes 

internacionals: "Vaig fer pràctiques a la 

Universitat i també vaig fer projectes in-

ternacionals i estic contenta de poder fer 

aquesta feina", deia la noia. 

LABORAL TREBALLARAN EN DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT

OPORTUNITAT LABORAL L'alcalde i el regidor d'Ocupació amb els cinc joves contractats

a.m.
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L'anul·lació de l'impost de les plusvàlues per part del Tribunal Constitucional, 

aquesta setmana, ha posat en alerta bona part dels ajuntaments del país, que 

fins ara recaptaven aquest tribut i disposaven així de més recursos per a les 

arques municipals. En el cas de Mollet, l’any passat es van recaptar per mitjà 

d’aquest impost poc més d'un milió d'euros, de manera que la sentència del 

TC suposarà un cop important per a les arques municipals. Un cop que pot 

agreujar encara més la situació de les finances molletanes, amb un dèficit 

crònic d'ingressos suficients per equilibrar els comptes i disposar de liquiditat, 

que l'ha aportat a aprovar un nou pla financer.  

El món local fa temps que demana eines per garantir els ingressos sense 

que això suposi un increment dels impostos directes als veïns ni una retallada 

en serveis i inversions, i sovint fa mans i mànigues per oferir serveis sense 

els recursos que serien necessaris. Mentre no arribin aquests recursos, 

tributs locals com la taxa d’escombraries s’hauran d’equilibrar cada vegada 

més al cost real del servei davant la impossibilitat de complementar aquest 

import amb altres ingressos. Sempre que tribunals o governs fan una revisió 

de la política tributària, és l’administració més feble –en aquest cas els 

ajuntaments– qui n’acaba rebent l’impacte.

COP A LES FINANCES MUNICIPALS

Editorial
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a tot just uns dies que hem donat el 
darrer adéu a una dona molt esti-
mada a la ciutat, la Montse Tarrés. 
Una notícia molt i molt trista que 

ens ha colpit fortament. La gran quantitat de 
persones que vam voler acompanyar-la a ella 
i a la seva família en el seu darrer viatge de-
mostra la magnitud de la persona que ens ha 
deixat.

Tothom que passa per la nostra vida ens 
deixa una empremta, i la Montse a mi em va 
deixar moltes coses i totes positives. Ella era 
l’ànima de l’Institut Municipal de Discapaci-
tats de Mollet (IMSD), hi va treballar durant 
45 anys, com a professora, com a directora i 
com a gerent, però per a ella no era només una 
feina, era la màxima expressió de com era ella, 
tot cor, i m’ho demostrava cada cop que ens 
vèiem, que era molt sovint. De fet, vam estar 
parlant fa tot just un parell de setmanes, i em 
va comentar que tenia molts projectes i idees 
per a l’Institut, d’aquí que la notícia de la seva 
pèrdua sigui encara més dolorosa.

Va començar com a mestre a un centre do-
cent que portava per nom Àngel de la Guar-
da, i un àngel de la guarda és el que ha estat la 
Montse Tarrés durant tots aquests anys per a 
centenars de nois i noies i les seves famílies 

Montse Tarrés, àngel de la guarda 

F

JOSEP

MONRÀS
Alcalde de Mollet del Vallès

que al llarg de tots aquests anys han passat 
per l’Institut Municipal de Serveis al Disca-
pacitats i que ella cuidava i estimava com si 
fossin part de la seva família. Ha dedicat la 
vida a fer el que li agradava, era autèntica vo-
cació i, a més amb un grandíssim servei de 
vocació pública, perquè ajudava no només 
als nois i les noies, també va ajudar i va donar 
suport a les seves famílies en tot el que han 
necessitat al llarg de la seva trajectòria vital.
La Montse era tot cor, estimava sense espe-

rar res a canvi. Sempre afrontava els reptes 
amb optimisme i un somriure ben gran, era 
la primera a arromangar-se i posar-se a tre-
ballar i la darrera a tirar la tovallola. Notarem 
molt la seva absència, perquè ens ha deixat 
un forat enorme.

Ara ens és difícil, perquè ha deixat una gran 
tristor als nostres cors, però estic convençut 
que quan el dolor passi el que ens quedarà, a 
tots i a totes, com a record de la Montse serà 
el seu somriure, el seu cor i la seva gran força.
Tot el meu suport a la seva família, a tothom 
qui la coneixia i l’estimava. Descansa en pau, 
Montse.

Sempre afrontava els reptes amb

optimisme i un somriure ben gran,

era la primera a arromangar-se i 

posar-se a treballar i l'última 

a tirar la tovallola

No tenim prou clar com el bosc 

de Can Pantiquet, lentament, s'ha

anat replegant, com els arbres 

s'han anat exiliant a aquell racó

recòndit de la ciutat 

a cicatriu mal curada de l'R3, la 
intermitència urbana de la Ron-
da de Can Pantiquet i l’abocador 
confinat als confins de l’AP7 se-

paren les restes del bosc de Can Pantiquet 
dels pocs metres que disten en línia recta 
del cementiri de la ciutat. És prou vell per 
haver conegut força berenars i aplecs de 
diverses generacions i també els primers 
difunts inhumats lluny de l’antiga sagrera 
al pinyol de la ciutat.

Reté el reconeixement d’allò que va ser 
amb la cortès consideració de bosc, a títol 
emèrit. La seva exigua mata verda d’arbres 
endormiscats, però amb un fil de vetlla per-
sistent, requereix algun tipus de reverència 
del nostre record, una adequada inclinació 
o acotament de cap amb la memòria. El 
desconeixement o l’oblit no ens n’eximei-
xen, ja que el bosc que va ser i ha certificat 
fefaentment moltes paraules, xiuxiuejos i 
silencis, continua escortant amb els seus 
vestigis els marges urbans i, sobretot, la 
pau del cementiri proper.

No tenim prou clar –o millor dit, no en 
recordem el malson– com lentament s’ha 
anat replegant, com els arbres s’han anat 

L

ANOTACIONS 
AL MARGE (VII)

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

exiliant a aquell racó recòndit com les 
antigues joguines a l’habitació dels mals 
endreços. Ara, quan sempre tenim la ficció 
que només hi compta un present sense lí-
mits on hi som apressats, només en tenim 
la imatge d’un petit parc endreçat en els 
seus contorns, empenyorant-ne unes dar-
reres engrunes al pati d’una escola i accep-
tant a contracor un exili urbanitzat al caire 
d’una somnolenta amnèsia. Només cal que 
li esborrem el nom.

L’antiga majestat guaita entre arbrets 
rònecs i matolls estratègics, sense que 
el parquet urbà ens deixi entrellucar la 
indiferència d’aquell reducte que potser 
ja ha mudat la rancúnia en una malenco-
niosa i indolent indiferència. Aquell bosc 
continua coneixent les nostres ànimes i 
els difunts de la ciutat. L’hem arraconat 
superbament i, en aquell migrat reducte, 
es reserva el dret de comptar-nos les vides 
parsimoniosament, esperant, sempre es-
perant. No oblida el nostre oblit.

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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quest mes d’octubre a l’Ajunta-

ment s’ha tractat un del punts més 

importants de l’any: regular els 

impostos, taxes i preus públics de 

Mollet per l’any 2022.

Des de Podem Mollet creiem que els efectes 

de la crisi econòmica provocada per la pandè-

mia encara perduren per a moltes famílies i és 

per això que el nostre grup municipal ha tre-

ballat dins del govern de la ciutat, perseguint 

tres eixos principals per a aquestes ordenan-

ces: mantenir tota la cobertura social a tota la 

població però donant especial suport als col-

lectius encara afectats per la pandèmia; conti-

nuar desenvolupant la tarifació social en altres 

serveis municipals; i seguir revisant a l'alça els 

impostos que paguen les grans empreses.

Des de l’equip de govern apostem per con-

gelar les taxes que més afecten a les famílies i 

actualitzar la resta de taxes per sota del valor 

de l’IPC. Volem tenir especial cura amb les fa-

mílies mantenint els preus de l’escola bressol 

o tornant a assumir la pujada de la taxa de 

residus imposada per l’Agència de Residus 

a Comissió de Jubilats i Pensi-

onistes de Mollet, no solament 

defensem el dret a unes pensions 

dignes, sinó també el benestar de  

les persones grans, és a dir, el dret a la igual-

tat i no ser discriminats; el dret a una vida 

lliure de violència, abús i l’abandó; el dret a  

la nostra autonomia, a la independència i a 

prendre decisions pròpies, i el dret a l’edu-

cació, a la formació i al desenvolupament de 

les nostres capacitats. La gent gran volem 

tenir una mirada activa dels nostres drets.

Apostem per una ciutat amigable amb 

la gent gran i volem que Mollet formi part 

de la Xarxa Mundial de ciutats i comunitats 

amigables amb les persones grans que fou 

promoguda per l’Organització Mundial de 

la Salut (OMS) en el 2010 com una resposta 

ràpida a l’envelliment de la població i amb 

l’objectiu de connectar ciutats, comunitats i 

organitzacions de tot el món amb una visió 

comuna de crear entorns locals amigables 

amb l’envelliment, on les persones puguin 

Des de Podem Mollet 
apostem per la gent

Ciutat amigable 
amb la gent gran

A L

NÚRIA
MUÑOZ

Regidora de Podem Mollet i 
portaveu del Cercle

RAMÓN
PAGÉS

Membre de la Comissió de
Jubilats i Pensionistes de Mollet

Quan parlem de Mollet del Vallès podem 

dir amb orgull, i sense por d'equivo-

car-nos, que és una de les ciutats de 

la comarca amb les taxes de partici-

pació ciutadana activa més elevades. 

Participació que en alguns casos es fa 

de manera individual i d'altres col·lec-

tivament, ja sigui a través d'entitats, 

associacions de veïns i grups d'interès. 

Hi ha diferents maneres de traslladar 

les nostres inquietuds, millores, des-

acords i fins i tot col·laboració a la nostra 

administració més propera, en el nostre 

cas l'Ajuntament de Mollet, i així és com ho 

fem, algunes plataformes des de fa molt 

de temps i altres més recentment.

Totes i cadascuna d'elles treballen, des 

del seu camp i de manera altruista, perquè 

la nostra ciutat millori, perquè la nostra 

ciutat creixi i els nostres veïns se sentin 

orgullosos d'ella. Pensem que és impor-

tant destacar que la gran majoria dels 

membres d'aquestes plataformes estudi-

en, treballen i dediquen gran part del seu 

temps lliure a intentar millorar Mollet, 

ningú ens ho ha demanat, però ens en-

canta fer-ho.

Aquests són els motius pels quals no 

estem d'acord amb les notes de premsa 

de l'Ajuntament de Mollet quan comu-

niquen a la ciutadania una millora a la 

ciutat, millores que moltes vegades han 

estat gràcies a la col·laboració d'aquestes 

Plataformes Socials i que, al nostre parer, 

no són honestes, no reflecteixen el treball 

previ i posterior seguiment de les propos-

tes realitzades.  

Aquestes notes de premsa sempre po-

sen l'accent en el gran treball de l'Ajun-

tament de Mollet en les millores en la 

sanitat, mobilitat, benestar animal, parcs 

i jardins, urbanisme i altres àmbits, però 

mai esmenten el nom de la plataforma 

que ha col·laborat i ha plantat la llavor 

perquè es produeixin aquestes millores.

Pensem que és un exercici de transpa-

rència i alhora demostrarien que el nostre 

Ajuntament accepta la col·laboració ciu-

tadana.  De la forma en què es comunica 

actualment, les notes de premsa estan 

menyspreant el treball de grups de veïns 

i veïnes que han proposat una millora per 

a la seva ciutat i que al final s'ha acabat 

duent a terme.  

A les xarxes socials trobem a faltar es-

mentar els treballadors de les brigades, 

al cap i a la fi, són ells els que realitzen la 

tasca quan "Mollet no s'atura".  

Per aquest motiu, demanem als res-

ponsables del nostre Ajuntament que 

tinguin en compte les nostres propostes i 

peticions per tal de tenir una comunicació 

més transparent amb els nostres veïns i 

veïnes.  
Comunicat conjunt de l'AV de Santa Rosa, la 

Plataforma en defensa de la sanitat pública 

Baix Vallès, Mollet Pedala, Mollet amb Cuba, 

Mollet Respira, La República casal popular, la 

Federació d'AV de Mollet i Mollet Opina

  MOLLET DEL VALLÈS

de Catalunya com ja es va fer l’any passat, 

entre altres punts. De cara als comerços de 

restauració i hostaleria, es congela la taxa 

d’ocupació de terrasses.

Hem insistit en ampliar la tarifació social. 

L’objectiu és que paguin més aquells que més 

tenen. Aquesta mesura s’incorpora al rebut 

de l’aigua, creant dos trams de bonificacions 

segons la capacitat econòmica de les famílies. 

Una tarifació social que també s’aplicarà 

als preus públics dels serveis d’esports diri-

gits a tota la ciutadania, així com en els ser-

veis de cultura. 

En resum, ara més que mai, creiem que 

des de l’Ajuntament hem de fer suport a la 

ciutadania per tal que la crisi econòmica 

provocada per la pandèmia no ofegui ningú 

i puguem sortir-ne tots i totes sense deixar 

ningú enrere. En els propers mesos i amb la 

mateixa disposició i objectius, encararem la 

negociació dels Pressupostos Municipals per 

a 2022. Podem sempre treballarà per la gent, 

sí que es pot!

envellir dignament i amb qualitat de vida.

Una iniciativa centrada en l’acció local, 

que aborda de manera integral els aspectes 

que afecten la gent gran en el dia a dia i ho 

fa promovent la participació de la gent gran, 

tenint en compte les seves necessitats, opi-

nions i propostes amb la idea de promoure 

un envelliment saludable i actiu.

Des de la Comissió de Jubilats i Pensionis-

tes volem un entorn urbà i social adequat a 

les necessitats de la ciutadania, ja que influ-

eix en la salut i la qualitat de vida del conjunt 

de veïns i, en concret, de la gent gran. Per 

això volem la participació de la gent gran 

per millorar la qualitat de vida de les perso-

nes que conviuen en la nostra ciutat, i entre 

elles les persones grans. 

Cal actuar en sis aspectes importants que 

afecten la nostra vida diària: 1) espais a l’ai-

re lliure i edificis, 2) transport, 3) habitatge, 

4) participació de la gent gran, 5) respecte i 

inclusió social, 6) comunicació i informació, 

i 7) serveis socials i salut.

El que volem és fer que la nostra ciutat si-

gui amigable amb la gent gran, per ser més 

eficaços i respondre a l’envelliment demo-

gràfic des de l’àmbit municipal, el més pro-

per a la ciutadania. Aquest serà el repte en 

els propers anys i cal estar preparats com a 

ciutadania i com a administració.

Els efectes de la crisi econòmica 

de la Covid encara perduren i per

 això hem treballat les ordenances

 per mantenir la cobertura social

Moltes paraules 

es perden en terres d’oblit.

 

Recullo mots perduts allà on es trobo, 

en faig farcells de paraules trobades, 

amb un nom per cada cosa i fingeixo, 

saber-ne de cada una el seu sentit. 

Moltes imatges se sobreposen amb l’oblit i 

l’amor 

en la confusió maldestre dels records 

en la confusió maldestre de tu i de mi. 

M’emporto els dies dins la consciència 

I així retinc el temps en la meva memòria, 

fent la guerra amb l’oblit i l’amor 

amb les paraules trobades.

Eulàlia Ripoll

oema amb què Eulàlia Ripoll, ve-

ïna de Parets, poeta i psiquiatra 

comença el seu poemari que ens 

alliçona sobre la pedagogia de les 

paraules, quan ens diu “si les pa-

raules fossin fàcils i dir no fos ferir / que senzill 

seria avui mirar-nos.” Amb la mirada als equi-

P

AMB LA MIRADA 

ALS EQUINOCCIS

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

noccis, excel·lent poemari, la poeta de Parets 

del Vallés esdevé una pedagoga de les lliçons 

de la vida que la natura ens fa arribar. Les 

dificultats de l’alliçonament ens agermanen 

amb la natura perquè “no sé si son de tristesa 

/ les llàgrimes des núvols,/ si son llàgrimes / 

l’aigua als teus ulls”. La natura sempre com-

pleix la seva missió d’ensenyar: “Una boira 

baixa humiteja les idees./ Un daltabaix de 

promeses cau sense identitat./ Finestres que 

es tanquen a la llum invasora./ Dins la bom-

bolla estèril cada cosa té el mateix nom de 

sempre”. La dificultat d’entendre dialogant 

amb el cosmos la pateixen els humans que 

son lliures i no natura que és   sàvia. La po-

esia és el llenguatge que agermana amb més 

saviesa. Amb la mirada als equinoccis, Eulàlia 

Ripoll alliçona psicològicament i poètica so-

bre els camins de la vida i les seves circums-

tàncies. Meditem aquest curt poema: “Retinc 

l’aigua a la pell / i quan l’aire escampi llavors 

/ voldria veure’n florir els porus / ser terra 

damunt la terra/ 

Nova saba a flor de pell/ respirar aromes 

d’equinocci de primavera./ Pit endins, allà 

on el cor s’arrela / s’ha remogut la terra/ 

per fer-hi créixer el gra / que tal vegada es-

devingui pa.” 

Aquest poemari no hauria de faltar en 

cap llar de Parets. Aquest comentari és un 

senzill tast. Gosaria afirmar que és un llibre 

de lectura obligada.

Honestedat en la comunicació institucional
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Amb l'equip blau de l'StarsLaia Martínez, 8a a l'estatal infantil de patinatge

La santfostenca Carolina Masdevall ha estat 

selecionada amb l'equip blau al Catalunya 

Stars de patinatge artístic, que tindrà lloc 

el 27 de novembre a Girona. La patinadora 

forma part de l'equip del CP Matadepera. 

La molletana Laia Martínez ha aconseguit la vuitena posició del 

Campionat d'Espanya infantil de patinatge artístic, que va tenir lloc 

la setmana passada a Figueres. Martínez, que entrena i competeix 

amb el Patinatge Artístic Ripollet, va aconseguir una meritòria 

posició amb una puntuació total de 74,91 punts.  

FUTBOL | Internacional  ÉS LA JUGADORA AMB MÉS INTERNACIONALITATS AMB ESPANYA

MOLLET. Alèxia Putellas ha fet his-

tòria amb la selecció espanyola de 

futbol després de ser la jugadora 

amb més partits disputats amb 

Espanya. La futbolista és ja tota 

una llegenda després de la seva 

participació dimarts en la victòria 

espanyola contra Ucraïna (0-6), 

en un partit classificatori per al 

Mundial 2023. La migcampista ha 

sumat 91 internacionalitats amb 

Espanya i ha superat el rècord de 

la seva companya Marta Torrejón, 

així que ara lidera el rànquing de 

jugadores amb més partits amb la 

selecció espanyola absoluta.

La molletana va celebrar el seu 

rècord amb la titularitat contra 

Ucraïna i, a més, va ser l'encarre-

gada d'obrir la llauna amb el pri-

mer gol del partit en només nou 

minuts disputats. "Ha estat un 

dia especial i bonic, que sempre 

recordaré. Espero que en uns 

anys això quedi en una anècdo-

ta perquè hagi pogut continu-

ar sumant més partits", va dir 

després del partit amb la selecció 

espanyola la molletana, que dona-

va més importància a la victòria 

d'Espanya: "El més important 

era guanyar i sumar els tres 

punts per intentar aconseguir 

RFEF

Alèxia Putellas fa història 
amb la selecció espanyola

la classificació com més aviat 

millor del Mundial. Ens movem 

per objectius grans i ha estat un 

dia especial, però el més especi-

al seria fer el pròxim estiu algu-

na cosa gran [al Mundial]". 

Poques hores després del duel 

amb Espanya, la molletana ad-

metia que tan sols havia llegit un 

missatge de la seva mare, que la 

felicitava i li recordava la seva pri-

mera convocatòria amb la sub-17. 

"M'ha dit que segueixi treba-

llant que al final l'esforç dona 

els seus fruits", recordava.

La molletana, amb 27 anys, és 

una referent al Barça i a Espanya. 

Va ser l'artífex del triplet històric 

del seu club el curs passat amb la 

Lliga de Campiones, la Primera 

Divisió i la Copa de la Reina. 

Camí de la Pilota d'Or
Putellas va rebre a l'inici d'aques-

ta temporada el premi a millor 

jugadora d'Europa de la tempora-

da 2020-2021 i ara és una de les 

favorites per guanyar la desitjada 

Pilota d'Or, que es lliurarà el 29 de 

novembre a París.  JL.RodRíguez B.

Primera Catalana  OCUPA EL VUITÈ LLOC, A TRES PUNTS DEL LÍDER

MOLLET. El CF Mollet UE ha sumat 

la segona victòria de la temporada 

i totes dues han tingut lloc al Camp 

Municipal del Germans Gonzalvo. 

L'equip de David Parra vol fer del 

camp molletà un fortí i, ara per ara, 

va pel camí que assenyala el seu en-

trenador. 

En la segona jornada del campio-

nat, el Mollet va imposar-se al Llo-

ret, per 2 a 1, i el diumenge passat 

va fer el mateix contra l'equip degà 

del futbol català, el Palamós (1-0). 

Això sí, l'equip molletà va marcar 

el gol del triomf al temps afegit mit-

jançant una bona definició d'Alieu 

Baldeh. La victòria permet veure 

el Mollet situat al 8è lloc amb set 

punts, a tres del líder, el CF Parets, 

que comparteix el primer lloc amb 

la Unificació Llefià i l'Escala. 

Precisament, el pròxim rival dels 

blanc-i-vermells és la Unificació 

Llefià, a Badalona. L'equip badaloní  

tan sols va empatar el partit contra 

la Llagostera B (1-1) i la resta han 

estat tres victòries. L'última va ser 

diumenge al camp del FC Martinenc 

(1-2).  

HISTÒRICA  Alèxia Putellas durant el partit contra Ucraïna

cF mollEt uE

VICTÒRIA  La plantilla del Mollet abans del partit contra el Palamós

El CF Sant Fost UE recupera els 
sèniors masculí i femení
SANT FOST. La UE Sant Fost CF ha 

recuperat aquesta temporada els 

sèniors masculí i femení. Des de 

feia unes campanyes, el club esta-

va centrat en el futbol base, però 

amb l'entrada de la nova presi-

denta Míriam Sánchez, ara fa uns 

mesos, el club va decidir intentar 

recuperar els dos primers equips 

absoluts. 

A finals del setembre, el sènior 

masculí va iniciar la Quarta Cata-

lana i aquest diumenge arrenca el 

projecte del sènior femení a la Se-

gona Catalana contra el Sant Joan 

UNIFICACIÓ LLEFIÀ - CF MOLLET UE

Diumenge, 31 - 12 h Badalona

EL CLUB SANTFOSTENC INICIA UN NOU PROJECTE AMB LA DIRECCIÓ ESPORTIVA DE JOSÉ MANUEL AGUILERA I COMPLETA UNA ESTRUCTURA AMB 15 EQUIPS

de Montcada. "En primer lloc 

volíem fer un equip amateur fe-

mení de futbol 7, però vam veu-

re que teníem més jugadores i 

finalment vam parlar amb la Fe-

deració Catalana de Futbol i ens 

van reservar una plaça a la Se-

gona Catalana de futbol 11 per-

què la lliga ja havia començat", 

explica el director esportiu del 

Sant Fost, José Manuel Aguilera, 

que des de finals de la temporada 

passada s'ha responsabilitzat de 

la tasca esportiva del club després 

d'unes cinc temporades com a co-

uE sant Fost cF

PLANTILLA  El grup de noies en un partit de pretemporada

ordinador femení del CF Mollet UE. 

"Ara tenim 14 jugadores, estem 

buscant més per tenir una plan-

tilla femenina més àmplia", diu. 

El club ha passat de set equips de 

futbol base la temporada passada 

a sumar aquesta campanya una 

quinzena de conjunts, incloent els 

dos sèniors. "Tenim la voluntat 

de recuperar la base del club i 

fer que tots els infants del muni-

cipi, puguin jugar al Sant Fost i 

que no hagin de marxar a altres 

clubs", indica Aguilera, qui expli-

ca que l'estructura masculina s'ha 

doblat "amb dos equips per ca-

tegoria", mentre que la femenina 

suma un infantil i el sènior.

Pel que fa al sènior masculí, el 

club vol consolidar el projecte 

aquesta campanya.  JL.R.B.

El CF Mollet UE es fa fort 
al Germans Gonzalvo
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
ha aconseguit sumar la primera 
victòria a la Leb Plata en la terce-
ra jornada a la pista de l'Alginet, 
de València. Els molletans van 
ser millors en tres quartes parts 
del partit i van guanyar per 66 a 
70. Després de dues derrotes a 
les primeres jornades, els de Jo-
sep Maria Marsà sumen el primer 
triomf contra un altre novell de la 
categoria de bronze del bàsquet 
estatal.  

Javi Rodríguez, Yeikson Monte-
ro i Ignasi Belver van facilitar un 
inici de partit intens pels molle-

Leb Plata YEIKSON MONTERO, MÀXIM ANOTADOR  AMB 15 PUNTS

El Recanvis Gaudí ja sap 
què és guanyar a Leb Plata

MOLLET. Ana Belén Álvaro, de 52 
anys i establerta a terres valenci-
anes, és la molletana de la genera-
ció d'or del bàsquet espanyol que 
l'any 1993 va guanyar el Campio-
nat d'Europa contra França a la lo-
calitat italiana de Perusa. Des de fa 
pocs dies, el nom de la jugadora, i 
la resta de companyes de selecció, 
forma part de la Promoció 2019 
del Hall of Fame, que impulsa la 
Federació Espanyola de Bàsquet i 
que va commemorar en una gala a 
Sevilla. 

Álvaro va arribar a Mollet amb 
tan sols tres anys, procedent de 
Conca. Amb la seva família es va 
instal·lar a la ciutat, que li marca-
ria la resta de la seva vida per la 
seva formació en el bàsquet local. 
En primer lloc a les categories in-
feriors del Bàsquet Nicolás Longa-
rón i en edat infantil i cadet amb el 
CB Mollet, on va potenciar la seva 
formació i joc de base. "Fèiem les 

pretemporades a la zona dels 

Pinetons, que odiàvem per-

què es feien dures. Vaig tenir 

com a entrenadora Pilar Marín, 

que encara avui dia em recor-

do d'ella perquè em va marcar 

moltíssim per la seva forma 

d'entrenar, com ara potenciar la 

tècnica individual o la disciplina 

que exercia mentre hi havia el 

joc", explica Ana Belén Álvaro, qui 
també recorda altres entrenadors, 
com ara Joan Butjosa o, al Nicolás 
Longaron, amb l'actual alcalde, Jo-
sep Monràs. 

Amb 15 anys, la seva trajectò-
ria esportiva va projectar-se amb 
el seu fitxatge per un equip de la 

BÀSQUET | Internacional  ES VA FORMAR ENTRE EL NICOLÁS LONGARÓN I EL CLUB BÀSQUET MOLLET

Ana Belén Álvaro, la molletana 
de la generació d'or del 1993

a.b.a.

Lliga Femenina, amb l'Hospitalet i 
posteriorment va entrar en la di-
nàmica de la selecció espanyola. 
"El 1992 vaig disputar els Jocs 

Olímpics de Barcelona i vam 

acabar cinquenes, que era un 

gran èxit. La màxima fita va ser 

un any després a Itàlia, amb l'or 

de l'Europeu. Vam ser les pione-

res", admet Álvaro, que en la seva 
trajectòria suma un campionat 
d'Europa i del Món de clubs, sis lli-
gues espanyoles i quatre Copes de 
la Reina, entre altres. En l'actuali-
tat, Álvaro és formadora i treballa 
com a responsable d'activitats no 
curriculars del Caxton College, de 
Puçol, a València.  jl.rodríguez b.

ENTRENAMENTS  En l'actualitat forma part del Caxton College 

a.b.a.

DE JUGADORA  La quarta per l'esquerra, al CB Mollet

MOLLET / SANT FOST. Trajectòries 
totalment oposades. La Unió FS 
Mollet encadena dues victòries 
i colidera el grup 1 de la Primera 
Catalana, mentre que el Barri Can 
calet ha ensopegat a les dues pri-

Dues victòries de la Unió 
i dues derrotes del Barri

FUTBOL SALA | Primera Catalana  L'EQUIP MOLLETÀ ÉS COLÍDER

FUTBOL | Segona Catalana

La Molletense 
busca el primer 
triomf fora de casa

MOLLET. La UE Molletense ha su-
mat un punt de sis possibles, com 
a visitant. L'equip molletà de Toni 
Filgaira encara té en el record l'úl-
tim partit lluny de la Zona Sud, que 
va acabar amb una desfeta al camp 
de l'Europa B, per 4 a 0. Els molle-
tans es van refer la setmana pas-
sada amb el triomf contra el Sin-
guerlín, per 2 a 1, que va valer per 
sumar tres punts més i pujar fins al 
sisè lloc, amb set punts. La Molle-
tense visita el camp de la Lloreda 
amb l'objectiu de sumar el primer 
triomf a domicili.  

HOQUEI | Primera Catalana

El Mollet HC femení 
trenca la ratxa 
d'empats seguits

MOLLET. El Mollet HC femení ha 
tornat a guanyar després d'enca-
denar dos empats. Les molletanes 
dirigides per Rafa Trillo van im-
posar-se a la pista del Cerdanyola, 
per 3 a 4, amb els gols de Laura 
Muñoz, per partida doble,  Elsa i 
Kehisa. L'equip ocupa el cinquè 
lloc amb vuit punts, els mateixos 
que les quartes classificades, el 
Malgrat. El  pròxim partit del Mo-
llet serà la pròxima setmana a casa 
contra el Girona. 

Pel que fa al sènior masculí, de la 
Segona Catalana, no va disputar el  
duel del cap de setmana i ocupa el 
tercer lloc amb sis punts, a quatre 
de l'equip líder, el Castellar.  

alginet

EN JOC Una pilota defensada a València per Sergi Guardia

CB MOLLET - CARTAGENA
Dissabte, 30 - 19 h Mollet

tans amb el 0 a 8, que arribaria 
a una màxima avantatge de deu 
punts, 7 a 17 i al descans s'arriba-
va amb un avantatge de nou punts, 
26 a 35. Els molletans van punxar 
al tercer quart, guanyat pels locals 
24 a 14, que capgirava l'electrò-
nic (50-49). A un minut del final, 
Marsà demanava un temps mort 
(66-68) per fer ús de la pissarra. 
Yeikson Montero –màxim anota-
dor amb 15 punts– va agafar la 
responsabilitat per anotar i tran-
quil·litzar l'aficionat molletà. 

Rep el colíder, el Cartagena
El Recanvis Gaudí necessitarà de 
la seva millor versió per aconse-
guir el primer triomf local del curs 
contra el Cartagena, que colidera 
el grup amb un ple de victòries 
després de disputar les tres pri-
meres jornades.  

meres jornades, encara en fase 
d'adaptació a la nova categoria. 

El Mollet va guanyar el CN Cal-
des B (4-2) i visitarà el Cardedeu, 
que suma un triomf; mentre que 
el Barri Can Calet va perdre contra 
l'Alella, per 4 a 3, i visitarà ara el 
Premià de Dalt, que és quart amb 
quatre punts. 

Pel que fa a l'Sporting Montme-
ló, que encadena dues derrotes, 
rebrà dissabte el Sant Joan de Vi-
lassar B (18 h).  

CARDEDEU - UFS MOLLET

Dissabte, 30 - 19 h Cardedeu

PREMIÀ DALT - BARRI CAN CALET

Dissabte, 30 - 18.30 h Premià de Dalt

Copa Catalunya

Quatre derrotes 
seguides de l'Escola 
Sant Gervasi
MOLLET. Des del primer triomf a la 
primera jornada a la pista del Lli-
çà d'Amunt, l'Escola Sant Gervasi 
ha encadenat quatre derrotes. 
L'equip molletà va perdre el cap 
de setmana passat de manera con-
tundent contra el Círcol Badalona, 
per 59 a 81. L'equip col·legial es va 
desfer davant la seva afició contra 
un conjunt que ocupa el penúltim 
lloc i que va suposar la seva pri-
mera victòria de la temporada. La 
Copa Catalunya s'atura fins a la 
pròxima setmana.  

LLOREDA - MOLLETENSE

Diumenge, 31 - 12 h Badalona
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MOLLET. La 13a edició de la Cur-

sa Popular Sant Vicenç se cele-

brarà el 30 de gener, tal com ja 

va avançar el diari Som* fa una 

setmana. El Club Atlètic Mollet i 

l'Ajuntament han acordat final-

ment aquesta data al calendari, en 

comptes del 16 i el 23 de gener. La 

prova atlètica recuperarà el 2022 

les curses presencials de 5 i 10 km 

després de celebrar la cursa 2021 

en un format virtual, a causa de la 

Covid-19. 

La cursa, que formarà part 

dels actes de la festivitat de Sant 

Vicenç a la ciutat, pròximament 

obrirà inscripcions i farà servir 

el sistema de cronometratge del 

Xip Groc, que ja ha publicat la cita 

molletana al seu calendari de cur-

ses. Segons fonts del mateix club, 

la intenció és que la cursa sigui el 

més semblant a una edició cele-

brada abans de la pandèmia, tot 

i que s'apunta que podria tenir 

alguna restricció si la situació sa-

nitària ho requereix.

De totes maneres, el club manté 

ATLETISME | Cursa Popular  LA PROVA ATLÈTICA DE 10 I 5 KM TORNARÀ A SER PRESENCIAL EL 2022

La Cursa Popular Sant Vicenç 
se celebrarà el 30 de gener

arxiu

els dos circuits de 10 i 5 km que es 

van córrer en l'última edició pre-

sencial, que va tenir lloc el gener 

del 2020. Així, la cursa de 5 km 

serà un recorregut dins el nucli 

urbà, mentre que la de 10 km con-

tinuarà passant per l'espai natu-

ral de Gallecs, en el seu tram final. 

Totes dues acabaran a les pistes 

municipals d'atletisme. El límit 

LA CURSA  L'última edició presencial va tenir lloc el gener del 2020

MOLLET. Carlos Castellanos, del Tri-

atló Sabadell, va intentar completar 

dissabte un triatló indoor solidari 

en la distància d'Ironman, és a dir, 

nedar 3,8 km en una piscina de 10 

metres quadrats, fer 180 quilò-

metres en una bicicleta estàtica i 

córrer 42 quilòmetres en una cinta 

Es completa un triatló 
'indoor' per Gàmbia

Triatló  CARLOS CASTELLANOS IMPULSA UNA ACTIVITAT SOLIDÀRIA A LA BOTIGA DECATHLON

PÀDEL  EL CLUB INAUGURARÀ DUES PISTES NOVES DE PÀDEL

MOLLET. L'argentí Fernando Belas-

teguín, més conegut com a Bela, dis-

putarà quatre partits d'exhibició de 

pàdel contra les parelles guanyado-

res dels tornejos masculí, femení i 

mixte del Club Tennis Mollet El Cal-

derí. L'activitat tindrà lloc dissabte 

a les pistes del club molletà, que 

aprofitarà la visita d'un dels millors 

jugadors del pàdel de tota la histò-

ria per inaugurar dues pistes més 

de pàdel, i sumar un total de vuit.  

Bela, de 42 anys, és en l'actualitat 

el número 5 del rànquing mundial, 

però té el rècord d'haver estat 13 

anys el número 1 i haver guanyat 

170 tornejos, juntament amb Juan 

Martín Diaz. D'entre els èxits del 

jugador argentí, destaquen cinc 

campionats del Món, els anys 2002, 

2004, 2006, 2014 i 2016. "No tots 

els dies es pot comptar amb el 

millor jugador de pàdel de la 

història. Volem que aquesta acti-

vitat tingui continuïtat i si ara ho 

fem amb el pàdel, la pròxima que 

sigui amb una altra figura inter-

nacional de tennis", diu el presi-

dent del CT Mollet, Luis Martínez. 

Els partits d'exhibició a Mollet co-

mençaran a partir de les 11 h i l'acte 

d'inauguració de les dues noves pis-

tes de pàdel del club molletà serà a 

les 12.45 h.

Durant la jornada esportiva, hi 

haurà també l'exhibició de balls de 

l'alumnat de l'Escola de Ball Dandi 

i una fira d'activitats i gastronomia 

al recinte. L'entrada al CT Mollet és 

oberta al públic.  

wpt

FERNANDO BELASTEGUÍN

Bela jugarà quatre partits 
d'exhibició al CT Mollet

d'inscripcions serà d'un miler.

Vuit equips al català de cros
Fins a vuit equips del Club Atlètic 

Mollet participaran diumenge a la 

primera competició oficial de la 

temporada 2021-2022 amb el Cam-

pionat de Catalunya de cros per 

a clubs, que tindrà lloc a Calonge i 

Sant Antoni (Baix Empordà). 

c.c.

estàtica. "Vaig aconseguir arribar 

a la marató, però ho vaig haver 

de deixar prop del km 20 perquè 

estava molt fatigat", explica Cas-

tellanos, que tot i haver de deixar 

el repte solidari, va veure com fins 

a cinc companys seus es rellevaven 

per completar la fita marcada. 

El repte es va completar en una 

piscina i una bicicleta estàtica ins-

tal·lades al parc de Ca l'Estrada i 

una cinta de córrer ubicada just al 

davant, a la botiga Decathlon, que 

havia cedit el seu espai i va acollir 

la jornada solidària. De fet, Caste-

llanos treballa en la botiga molle-

tana i és un dels cofundadors de 

l'ONG Asperpol, que va organitzar 

a l'establiment la jornada solidària 

Iron For Gambia amb l'objectiu de 

recaptar fons per a una escola a la 

ciutat Jarra Sukuta del país africà. 

"Va ser un èxit perquè més en-

llà de la possibilitat de guanyar 

diners solidaris, vam visibilit-

zar la nostra ONG i el projecte 

que tenim amb Gàmbia en una 

escola", assenayla Carlos Caste-

llanos, que es mostra sorprès del 

suport que va rebre durant la fita: 

"Va haver-hi molta gent que s'hi 

va apropar i d'altres van enviar 

missatges per les xarxes socials".   

 

Més activitats a la jornada
Durant la jornada de dissabte, De-

cathlon va acollir diverses activi-

tats paral·leles a la fita esportiva, 

com ara classes de zumba, spin-

ning, partits de pàdel i bàsquet i 

tallers d'atrapa-somnis i reparació 

de bicicletes.  JL.RodRíguez b.

REPTE  Carlos Castellanos, a la dreta, durant el triatló 'indoor' solidari
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya ha estat l'escenari 

decisiu el cap de setmana per al 

desenllaç de la temporada de l’In-

ternational GT Open, adjudicant 

el títol absolut a l'equip Vincenzo 

Sospiri Racing i als pilots Michele 

Beretta i Freederik Schandorff. 

En l'altra cara de la moneda, l'es-

El Vincenzo Sospiri 
Racing s'imposa al Circuit

circuit

panyol Andy Soucek, que va veure 

com se li escapava la corona del 

campionat a la cursa de Montmeló.

Pel que fa a la categoria menor, 

la GT Cup Open Europe, el triomf 

ha estat per a l'equip A&P Racing 

Team PTT Tech Support, que té 

com a pilots a Maciej Blazek i Ma-

teusz Lisowski. 

MOTOR  El final de la recta del Circuit de Barcelona-Catalunya

MOTOR | Automobilisme  ES DECIDEIX L'INTERNATIONAL GT OPEN
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Patinets, una circulació 
a prendre seriosament

El que va començar sent com un di-

vertiment s'ha convertit en un mitjà 

de transport: el patinet elèctric. La 

normativa i la legislació que els re-

gula és sovint revisada i actualitzada.

L'última d'elles es refereix al certi-

ficat de circulació d'aquesta mena de 

vehicle. Aquest document serà obli-

gatori a partir de 2022 i en ell s'han 

de plasmar totes les seves caracterís-

tiques tècniques de manera que es 

pugui verificar que l'aparell respecta 

el Reglament General de Circulació, 

així com el nom del propietari que 

l'utilitzi per a la seva identificació.

L'objectiu d'aquesta mesura és el de 

reduir la xifra de patinets que incom-

pleixen amb l'exigit per la llei i castigar 

aquelles persones que modifiquen el 

seu aparell. Aquest tipus de certificats 

estaran expedits pel fabricant o l'im-

portador del producte. En cas que no 

tinguis la fitxa tècnica i el fabricant no 

te la pugui subministrar, llavors pots 

sol·licitar l'homologació del vehicle.

Respecte a quina mena de patinets 

han de portar aquesta certificació, 

aquest document serà necessari per a 

patinets elèctrics la velocitat màxima 

dels quals no sigui major de 25 quilò-

metres per hora. Per sota d'aquesta 

velocitat, els patinets són conside-

rats vehicles de mobilitat personal 

(VMP) i no és necessària la seva ma-

triculació, com tampoc és obliga-

tòria l'assegurança i a més estan 

exempts del pagament de l'impost. 

circulaseguro.com / amic - ToT sanT cugaT

Quan un cotxe surt del concessionari 

perd valor, però, a més del temps, hi ha 

altres factors que fan que el preu d'un 

cotxe baixi més o menys ràpid.

Durant els primers quatre anys el 

cotxe es devalua fins a un 40%, excep-

te en els exclusius, clàssics o històrics, 

que augmenten el seu preu.

Fer molts quilòmetres –més de 

20.000 l'any– suposa un desgast de les 

peces i components.

Un cotxe que està mal cuidat, amb 

peces trencades o desgastades, tindrà 

un preu inferior.

El tipus d'ús està molt relacionat 

amb l'estat és l'ús que hagi tingut el 

cotxe. No tindrà les mateixes cicatrius 

un cotxe que visita obres que un de re-

partiment.

Per últim, un cotxe amb l'acabat més 

car i amb molts extres costa més, tant 

nou com de segona mà, però també 

perd menys valor. Per què? Perquè un 

vehicle que porta l'equipament màxim 

de fàbrica porta els components i tec-

nologies més modernes que podia te-

nir el cotxe en aquest moment. El tipus 

de materials també influeix en aquest 

aspecte, ja que els equipaments més 

cars tenen millors materials que solen 

aguantar millor el pas del temps.ts.  

moTorpasion.com / amic - ToT sanT cugaT

Les causes 
que devaluen 
un cotxe
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Construccions de 6 
dels castellers molletans
per celebrar la 29a Diada
MOLLET.  Un 3 de 7, un 4 de 7, un 

5 de 6 i un vano de 5. Aquestes 

van ser les construccions que els 

Castellers de Mollet van fer en la 

darrera Diada Castellera de Mo-

llet, celebrada ara fa dos anys. 

Aquest diumenge (12 h) tornarà 

la Diada, serà, com és habitual, a 

la plaça Prat de la Riba, i enguany 

comptarà amb la participació dels 

Castellers de Caldes de Montbui i 

els Manyacs de Parets –que faran 

diversos pilars–.

Si el 2019 els molletans frega-

ven el sostre de la pròpia entitat 

–i bé que n'hi volen tornar aviat–, 

actualment, després de gairebé 

dos anys sense actuar, els de verd 

claret preveuen fer diversos cas-

tells de 6. Concretament, estan as-

sajant per fer un 3 de 6, un 4 de 6 i 

un 3 de 6 amb agulla. La incògnita 

és, però, com serà l'entrada a plaça. 

"Intentarem fer un pilar baixant 

les escales de l'església", explica 

el president de la colla, Ciscu Car-

vajal. Si no estigués prou consoli-

dat per diumenge, farien un pilar 

caminant per entrar a la plaça.

Amb tot el ferm objectiu de la 

colla és arribar a la 30a Diada 

Castellera, que se celebrarà el 

2022, amb castells de 7. Es tracta 

d'un objectiu que no veuen gens 

desorbitat, encara menys tenint 

en compte que recentment s'han 

incorporat una trentena de perso-

nes a la colla.

Carvajal insta la ciutadania amb 

ganes de tornar a veure castells a 

casa a assistir-hi: "Gaudirem tots 

de la Diada". Ja en tenen ganes, 

tenint en compte que les últimes 

construccions –pilars– van ser per 

Sant Vicenç del 2020 i els darrers 

castells els van fer el novembre 

del 2019 a la diada paretana dels 

Manyacs.

Vigília de cultura popular
A banda de la Diada Castellera, el 

programa d'activitats compta amb 

tres dies d'assajos al Mercat Vell 

–dimarts 26 i dijous 28, així com 

aquest divendres 29 de 21 h a 23 

h– i amb una actuació de vigília 

protagonitzada per les entitats de 

cultura popular de la ciutat.

Concretament, hi participaran el 

Ball de Diables de Mollet, la Cuca 

Molla, el Moll Fer, La Santa Teca, 

els Gegants de Mollet i els matei-

xos Castellers molletans. Hi haurà 

balls d'uns, música de tabals d'al-

tres i, evidentment, tampoc falta-

ran els pilars dels castellers. No 

hi haurà, però, cap proposta amb 

foc. Tot plegat arrencarà a les 19 h 

i serà també a Prat de la Riba.

D'alguna manera, es rememo-

rarà la jornada de cultura popular 

que ja van celebrar totes plegades 

la passada festa major al pati dels 

Col·legis Nous. El president caste-

ller veu amb molt bons ulls orga-

nitzar aquestes trobades de tant 

en tant "per fer germanor", tot 

i que per Sant Vicenç ja s'acostu-

men a aplegar diverses de les enti-

tats a plaça.    sergio carrillo

POPULAR  LA COLLA CASTELLERA DE MOLLET TORNARÀ A CELEBRAR LA SEVA DIADA AQUEST DIUMENGE, DESPRÉS DE GAIREBÉ DOS ANYS SENSE ACTUAR

AL MERCAT VELL  Durant l'assaig de dimarts al vespre

castellers de mollet

n  La Diada seguirà, evidentment, les 
mesures vigents. Actualment són cinc 
les indicacions bàsiques a l'hora d'orga-
nitzar actuacions castelleres. Cal dur la 
mascareta en tot moment; no és neces-
sari cap test ni presentar el certificat de 
vacunació per assistir-hi o per partici-
par-hi; no hi ha límit de participants; les 
colles es podran ajudar entre elles a les 
pinyes; però cal evitar les aglomeracions 
del públic i, per tant, es recomana que el 
públic no es posi a les pinyes.

SENSE PÚBLIC
A LES PINYES

BAIX VALLÈS.  El 31 d'octubre és una 

data de celebració. Uns celebren la 

castanyada, d'altres, Halloween, i al 

Baix Vallès hi haurà activitats per 

a tots els gustos. D'una banda, les 

sardanes en seran protagonistes. A 

Mollet, dilluns 1 de novembre a les 

17 h el Mercat Vell acollirà la 39a 

Castanyada Sardanista organitzada 

per l'entitat Tradicions i Costums. 

Amb la Cobla Jovenívola de Saba-

dell hi haurà una ballada i mitja per 

gaudir plegats. Hi haurà servei de 

castanyes i vi bo, així com sortejos. 

I a Martorelles, diumenge d'11.30 h 

a 15 h, hi haurà al pati de la Masia de 

Carrencà la castanyada de la Joven-

tut Sardanista, una audició de sarda-

Castanyada o Halloween?
AQUEST CAP DE SETMANA HI HAURÀ PROPOSTES BEN DIVERSES, DES DE SARDANES FINS A PASSATGES TERRORÍFICS, AIXÍ COM ESPECTACLES I MOLTES CASTANYES

TERRORÍFIC  Els guanyadors grupals del Castaween del 2020

colla morada

nes amb la Cobla Vila d'Olesa.

A Sant Fost també hi haurà un ball 

per a la gent gran especial castanya-

da. Serà dissabte de 19 a 21 h al gim-

nàs del Roure i amb el grup Som Dos.

Pel que fa a Santa Maria de Mar-

torelles, l'Ajuntament ha programat 

diumenge de 18 a 20 h diversos 

tallers a la plaça Joan Matons, on 

també hi haurà castanyes per a tot-

hom. Dilluns a les 12 h, Galiot Teatre 

oferirà l'espectacle itinerant En Qui-

met i el seu Tricicle, que sortirà de la 

plaça de l'Església fins al Parc de la 

Torrentera, on també hi haurà cas-

tanyes per als participants.

Activitats terrorífiques
No hi mancarà el terror. Aquest 

divendres hi haurà el Laberint del 

terror amb criatures terrorífiques 

al Pavelló 1, adreçat a infants –de 

17.30 a 20.30 h– i a joves i adults –

de 21 h a 0 h–. Cal portar llanterna 

i mascareta. A banda, diumenge a la 

nit de 0 h a 4.30 h també hi haurà una 

festa terrorífica a La Llera, per a ma-

jors de 16 anys, i amb un preu de 5 

euros (inclou una consumició).

Quart Castaween morat
Per últim, la Colla Morada tornarà 

a organitzar el Castaween, la seva 

quarta edició, que en aquest cas 

presenta una ruta pels comerços de 

Mollet. Per participar-hi cal adquirir 

el tiquet (1 euro) i acudir disfressat 

amb una disfressa terrorífica o amb 

una entranyable disfressa de cas-

tanyera als comerços participants. 

Cada botiga lliurarà una sorpresa 

tematitzada per 1 euro. La colla con-

vida a enviar-los fotos de la ruta per 

participar al concurs de disfresses. 

CULTURA

'Camí de Sirga' i 'El dia abans', als clubs de lectura
La Biblioteca de Can Mulà organitza dimecres (19 h) un club de lectura sobre el 

llibre Camí de Sirga, de Jesús Moncada. Estarà dinamitzat per la conferenciant 

Lourdes Ibarz, d'Espais Escrits. D'altra banda, aquest divendres (18.30 h) a la 

biblioteca de Martorelles el club anirà sobre la novel·la El dia abans. Hi haurà el 

seu traductor, Josep Alemany, i estarà dinamitzat per l'Anna Ballbona.

Biblioteràpia a Sant Fost
La biblioteca de Sant Fost ha programat per 

a aquest divendres (18.30 h) un taller de 

biblioteràpia i recomanacions literàries, en 

el qual s'analitzarà com la literatura ajuda 

a entendre aquest sentiment universal.
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MOLLET. La Marineta va acollir di-
mecres la presentació del nou llibre 
del molletà Josep Gordi, Tocats per 

la natura, en què l'autor recupera 
dos personatges que ja apareixien 
al seu anterior llibre –Tornar a la 

natura–. En aquest cas, el Bernat i la 
Maria no són adults, sinó dos ado-
lescents que "inicien un camí ple 
de converses i de muntanyes, en 
què intentaran trobar respostes 
a les preguntes que els atabalen".

Enamorat d'aquests dos perso-
natges, Gordi els ha volgut desenvo-
lupar encara més i en aquest cas els 
ubica envoltats de muntanyes. "La 
muntanya és l'espai on succeei-
xen bona part d'aquestes aven-
tures", explicava l'autor, qui asse-
nyalava que a mesura que avança 
el llibre, també augmentarà l'altitud 
dels cims, passant des de les Agudes, 
al Montseny, fins a la Pica d'Estats.

Quant a la trama, "la gràcia és 
descobrir què els pertorba, com 
evoluciona aquesta història, 

quin paper hi té la natura i quin 
paper hi té l'espiritualitat, que 
també hi apareix", apuntava Jo-
sep Gordi, qui destacava que amb 
els protagonistes "no estem par-
lant de dues persones que ja han 
fet tot un trajecte vital, sinó tot 
al contrari, són dos nois tendres 
que tot just comencen a bellu-
gar-se per aquest món".

Amb les seves novel·les, el mo-
lletà pretén més "fer reflexionar 
el lector, que entretenir-lo". De 
fet, sobre el títol del llibre, Tocats, 
ja en reflexionava: "Els budistes 
diuen que moltes vegades vivim 
la natura com un espectacle o 
com un escenari. Però en canvi, 
si deixes que t'hi puguis sentir 
en comunió amb ella, pot ar-
ribar un moment que et toqui. 
El moment de tocar-se amb un 
xicot o una xicota és un acte fí-
sic d'una gran intimitat i d'una 
gran comunió, si tots dos el vi-
uen així. Que la natura et toqui, 
va lligat a aquest fet".    s.carrillo

"Pot arribar un moment 

que la natura et toqui"

LITERATURA  EL MOLLETÀ JOSEP GORDI VA PRESENTAR A LA MARINETA EL SEU DARRER LLIBRE, 'TOCATS PER LA NATURA'

A LA MARINETA  Dimecres passat durant la presentació del llibre

s.c.

"Al·lucinant" amb el
segon Jardí de l'Arlequí

MOLLET.  El mallorquí Joan Xan-
guito –divendres– i el gallec Xúlio 
Merino –dissabte– van deixar "al-
lucinats" el públic del Jardinet del 
Casal Cultural en la segona edició 
del Jardí de l'Arlequí. Així ho asse-
gura Pau Segalés, un dels organit-
zadors.

Xanguito, que va presentar-hi el 
seu darrer disc, Milions d'estrelles, 
va sorprendre els assistents. "No 
és el típic concert d'un cantau-
tor", diu Segalés, sinó que el músic 
incorpora l'humor als seus xous i 
també fa partícip el públic.

Pel que fa a Merino, Segalés, de 
mag a mag, se'n desfà en elogis: "És 
una bèstia. No n'he vist cap que 
faci les coses que fa ell". També 
destaca que "es dedica molt a es-

tudiar la màgia i la psicologia i 
ho aplica als seus espectacles".  
De fet, l'especialitat del gallec són 
les esponges, una eina que acos-
tumen a fer servir els principiants 
en la matèria, però ell en té "una 
tècnica superavançada". 

La sobretaula, clau del festival
Una de les grans novetats ha estat 
comptar amb una foodtruck per 
sopar i fer-hi unes copes en acabar 
les actuacions. D'aquesta manera, 
en comptes de fer fora el públic 
en baixar l'artista de l'escenari, 
s'hi va crear un espai de sobretau-
la que l'organització valora molt 
positivament. De fet, fins i tot hi 
va haver màgia informal entre les 
taules i les creps. 

ARTS ESCÈNIQUES  HI VAN ACTUAR JOAN XANGUITO I XÚLIO MERINO

JOAN XANGUITO  El músic va fer riure i participar el públic del Jardinet

Joanma Gómez

Els TNT entren a l'equip 
de la Malú a 'La Voz'

MOLLET.  El grup de música TNT, 
del qual n'és membre el profes-
sor de La Tramolla Oscar Bretau, 
va participar divendres passat al 
programa La Voz, d'Antena3. Tots 
quatre van interpretar l'I Want It 

That Way dels Backstreet Boys.
TNT va néixer fa 25 anys, en-

mig del boom de les boy bands. Un 
quart de segle més tard, i després 
d'una aturada al mig, la banda es 
manté al peu del canó: "Hem de 
ser de les últimes boy bands del 
món mundial", deien al progra-
ma televisiu, on també mostraven 
la seva ambició: "Venim a men-
jar-nos el món".

La banda ja va participar fa uns 
anys a l'Oh happy day, de TV3, i això 
els va generar "una bona experièn-

cia de concerts". És per això que han 
decidit tornar a la televisió. Després 
de diversos mesos de càstings, que 
van arrencar el febrer, van ser selec-
cionats per participar-hi i en el pro-
grama emès divendres passat van 
ser escollits per a l'equip de la cantant 
Malú, amb qui Bretau assenyala que 
estan "encantats". Tanmateix, ells hi 
anaven amb la idea que es girés Luis 
Fonsi, amb qui van coincidir el 2003 
a Barcelona. "Si es gira, el reptarem 
a què canti amb nosaltres la cançó 
que li vam cantar, It's so hard to 

say goodbye to yesterday", deien 
abans de l'actuació.

Aquest divendres a la nit els TNT 
tornaran a actuar a La Voz. Serà a 
La Gran Batalla, en la qual intenta-
ran mantenir-se al programa. 

MÚSICA  HI ACTUA EL PROFESSOR DE LA TRAMOLLA, OSCAR BRETAU

ELS TNT  José Fernández, Paco Ruiz, Oscar Bretau i Diego Ruiz

la voz

ENTITATS

Maria Vico pren 

el relleu d'Albert 

Carreras com a cap 

de colla torrada

MOLLET. Aquest diumenge hi ha ha-
gut canvi de cap de colla a Torrats. 
L'Albert Carreras ja havia anunci-
at que no tornaria a presentar-se 
al càrrec i la Maria Vico Amaya li 
pren el relleu. Estarà acompa-
nyada a la junta per Rubén López 
(vicepresident), Marta Revilla 
(secretària), Valèria Lamas (tre-
sorera), Asier Ruiz (banda del Moll 
Fer), Ilià Castellarnau (comunica-
ció), Eric Rubio (decoració), Mar 
Ribas (imatge i Moll Fer) i Marc 
Alcoberro (intendència).

La Maria Vico –neboda de l'excap 
de colla torrat Pepe Amaya– asse-
nyala que ha estat torrada des que 
va néixer, fa 19 anys, i que des de 
ben petita sempre l'havien col·lo-
cat com a futura presidenta de la 
colla. Ara ha arribat el seu moment. 
"Calia una persona jove i que fos 
una noia un altre cop", explica la 
Maria, convençuda que tot i la jo-
ventut ja porta un bon rodatge a 
l’esquena –de fet, ja era membre de 
la darrera junta i també liderava el 
clan Xupitos– i que hi podrà apor-
tar "energia i idees fresques".

L'Albert Carreras, per la seva 
banda, es mostra satisfet per 
aquesta nova junta que hi entra. En 
aquest sentit, assegura que un dels 
objectius que es va marcar quan hi 
va entrar, ara fa dos anys, era que 
"que la gent jove s'empeltés de 
com anava tot i intentar prepa-
rar-los per al futur". Amb tot, i 
encara que considera que la nova 
junta, ben jove, està preparada per 
tot el que tinguin al davant, refer-
ma que "tenen una xarxa de se-
guretat, que som tots nosaltres, 
que estarem al seu costat".

Pel que fa a la seva decisió de 
deixar la junta, explica que el fet 
d'haver estat pare en l'últim any li 
complicava la tasca. Però tot i això, 
troba innecessari repetir legislatura 
al capdavant de la colla "quan hi ha 
gent que és molt vàlida".   s.c.

MARIA VICO

m.v.
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Collages i acrílics al 'Silenci pressentit'
que Glòria Izquierdo exposa a La Marineta
MOLLET. L'artista llinassenca Glò-

ria Izquierdo exposa El silenci 

pressentit a La Marineta fins al 4 de 

desembre. Es tracta d'una mostra 

de pintura i collage, disponible des 

de divendres i que ha estat "la pri-

mera inauguració a La Marineta 

després d'un any i mig", com ce-

lebrava in situ la regidora de Cultu-

ra, Mercè Pérez.

La cap d'equipaments culturals 

de l'Ajuntament de Mollet i histo-

riadora de l'art Marta Busquets 

va arrencar l'acte llençant tot de 

floretes a l'artista i la seva obra. 

"Vam quedar impactades amb 

l'obra de la Glòria", deia, just 

abans d'assenyalar que el tema els 

hi ha agradat molt: "Hi ha tant so-

roll en el món, que tenint aques-

ta obra aquí, algú pot venir a la 

Marineta a veure aquesta obra, i 

pot descansar. L'obra ens convi-

da a fer una parada i a anar cap 

al lloc on ella ha estat".

La mateixa autora, Glòria Izqui-

erdo, reconeixia que a La Marineta 

hi ha ara instal·lades reminiscènci-

es dels paisatges dels seus dos ter-

ritoris, l'Aragó –on va néixer– i Ca-

talunya –on viu des de fa diverses 

dècades: "Són paisatges interio-

ritzats, com les boires de l'Aragó 

o els blaus del Mediterrani".

Dues sales diferenciades
Entrant a l'equipament i girant a 

l'esquerra, els assistents trobaran 

una de les dues sales que acullen 

la present mostra. La pintura amb 

acrílics n'és la protagonista d'un 

espai que aplega dues parts de la 

trajectòria de Glòria Izquierdo: 

unes obres del 2008 i unes altres 

del 2015.

Just a l'altre cantó de La Marine-

ta hi trobaran uns collages "que 

donen sentit al títol de l'expo-

sició i que estan treballats en 

el confinament". Inspirada amb 

la sensació de pau, d'equilibri i de 

silenci d'un claustre romànic, tot 

plegat ho ha volgut expressar amb 

aquestes obres. Amb tot, també 

justificava perquè n'era pressen-

tit: "Sé que vull arribar a aquest 

silenci i a aquest equilibri que 

sempre busco en l'obra, i el pre-

sento, però és la trajectòria del 

treball la que m'hi va portant".

La mostra estarà complementa-

da per visites guiades amb les quals 

l'artista vol difondre "el perquè 

de l'art abstracte", amb l'objectiu 

"que sigui fàcil d'entendre.    s.c.

ART  AQUESTA MOSTRA D'ART ABSTRACTE ES VA PRESENTAR DIVENDRES, ESTARÀ DISPONIBLE FINS AL DESEMBRE I TAMBÉ SE'N PROPOSARAN VISITES GUIADES

GLÒRIA IZQUIERDO  Els collages són la part de l'obra exposada que dona sentit al títol de l'exposició

s.c.

MOLLET.  El Museu Abelló amplia la 

seva col·lecció amb una nova peça 

del pintor valencià Francesc Sem-

pere Fernández de Mesa, conegut 

com a Messa (Albaida 1915-1996).

Es tracta d’una donació feta pel 

fill de l’artista, Francesc Sempere i 

Securún, de l’obra Som un poble de 

botiguers, del 1964, amb una forta 

vinculació amb el Baix Vallès, ja que 

s’hi representa la direcció de l’em-

presa Nacional Motor, fabricants de 

les motocicletes Derbi, marca fun-

dada per l’empresari molletà Simeó 

Rabasa i Singla. Messa es va traslla-

dar a Barcelona l’any 1956 i va tre-

ballar durant uns anys a la històrica 

fàbrica Derbi de Martorelles. A més, 

l’artista i Joan Abelló van tenir una 

bona relació d’amistat.

Mirades d'Artistes i 'L'home nu'
D'altra banda, aquests dies el Mu-

seu també ofereix diverses pro-

El Museu Abelló incorpora

un quadre vinculat a Derbi

'SOM UN POBLE DE BOTIGUERS' ÉS OBRA DEL PINTOR VALENCIÀ MESSA, AMIC D'ABELLÓ

postes ben diferents. D'entrada, 

dijous s'havia de presentar la nova 

intervenció a l’Aparador dins del 

cicle Diàlegs amb Abelló –Mirabi-

lia del pintor–, obra de la fotògrafa 

Maite Camarés, qui estableix un 

diàleg entre els gabinets de curio-

sitats i la col·lecció Abelló.

Aquest divendres a les 19 h hi 

haurà a la terrassa del Museu una 

nova activitat del cicle de xerra-

des de Mirades d'Artistes, que en 

aquest cas anirà a càrrec de Car-

men Pérez –presidenta de l'Asso-

ciació d’Artistes Plàstiques CREA–, 

qui parlarà sobre la ceramista An-

gelina Alós.

Per últim, diumenge a les 11.15 

h hi haurà una visita comentada a 

l’exposició L’home nu. Tot despu-

llant els arquetips de la masculinitat.

Totes les activitats requereixen 

inscripció prèvia, i el preu per par-

ticipar de la visita guiada és d'1,65 

euros, el mateix de l'entrada a l’ex-

posició temporal. 

EL FILL DE L'ARTISTA  Amb l'obra del seu pare, que ha donat al Museu Abelló

museu abelló

dissabte 30

diumenge 31

divendres 29

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

Molt tapat, sobretot al 

matí, amb possibilitat d’al-

guns ruixats. A la tarda cel 

enteranyinat i temperatu-

res un xic més altes.

Vent de garbí i altre cop 

ruixats al matí, aquest cop 

més probables. A la tarda,  

el cel continuarà tapat i 

les temperatures pujaran 

clarament.

De matinada, ruixats i vent 

fort del SW. La resta del dia 

continuarà molt tapat de 

núvols prims i les tempera-

tures encara pujaran més.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 21 21ºC 14ºC 19ºC 0,9 18 km/h SE

DIVENDRES, 22 21ºC 13ºC 18ºC - 21 km/h SE

DISSABTE, 23 20ºC 10ºC 17ºC - 21 km/h SE

DIUMENGE, 24 22ºC 8ºC 19ºC - 21 km/h SE

DILLUNS, 25 21ºC 11ºC 18ºC - 26 km/h SE

DIMARTS, 26 22ºC 11ºC 20ºC - 19 km/h SW

DIMECRES, 27 21ºC 10ºC 17ºC - 21 km/h ESE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Decorar la llar amb carabasses
a la tardor
Aquest paisatge de canviants colors 
que ens fascina de la tardor, tam-
bé té moltes carabasses. Després de 
tot, aquestes estan lligades a una de 
les festes més populars de l'any. És 
un bon moment de l'any per a crear 
elements decoratius amb aquest ele-
ment, a més de gaudir-la a la cuina.

El color de la seva escorça és varia-
ble: groc, vermellós, ataronjat, verdós, 
blanc o negre. I té un sabor que sap bé 
sol, o com a ingredient acompanyant 
un altre aliment. Gràcies al fet que la 
mateixa carabassa creix durant tot 
l'any, sol ser molt consumida, i el seu 
preu la fa accessible. A tots aquests 
avantatges afegeix el seu aspecte de-
coratiu.

Una bona opció és combinar cara-
basses i flors per a omplir de color 
qualsevol racó. Amb la tardor també 

floreixen moltes flors que agraden i 
que capturen les tonalitats de color 
del paisatge tardorenc. I també exis-
teix la possibilitat de les flors seques.

Pots recórrer a les unes o les altres 
per aconseguir veritables encerts 
per a decorar la casa. Podràs utilitzar 
també elements en forma de carabas-
sa, com a gerros.

Pots decorar amb un enorme gerro 

en forma de carabassa. Un clàssic ger-
ro molt elegant ple de flors fresques i 
envoltat de carabasses d'aspecte molt 
modern. Carabasses de totes maneres 
i grandàries amb molts gira-sols.

Aprofita les teves cistelles també 
a la tardor, omplint una d'elles amb 
moltes carabasses, per a col·locar en 
l'entrada exterior de casa.
Decoracion2.com / amic - tot sant cugat

Hi ha estils de decoració sorprenents 
amb llums que podran omplir la teva 
llar d'elegància. Ens permeten do-
nar-li un toc especial a cada espai, 
un ambient únic i sorprenent. Has de 
saber, però, que hi ha diferents tipus 
de llums, no totes són iguals ni totes 
queden bé en un mateix ambient.

Els llums industrials són perfectes 

per a donar un toc modern a la llar. 
Normalment tenen acabats que són 
metàl·lics i li donen un aspecte únic a 
la teva casa, de manera especial si té 
parets de maó o també de pedra.

Els llums amb acabats de vímet són 
els més recomanats per a l'estil rús-
tic. Poden estar fets amb tela o amb 
materials de reciclatge. Per a les cases 

Quins llums posar a casa?
de camp aquestes són les més utilit-
zades, van molt bé en les cases que 
estan fetes en fusta o amb bigues. Una 
llum gegant de vímet farà de la teva 
sala la més bella de totes.

Els llums de dissenys moderns són 
les més usades en cases de ciutat, i 
són unes de les més accessibles quant 
a l'econòmic. Hi ha diferents tipus 
d'estils per a les diverses estades 
d'una casa. vivirhogar.republica.com / 

amic - tot sant cugat
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