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EN PORTADA

El CAP Plana Lledó administra 180 dosis contra 
la Covid el primer dia de vacunació infantil

MOLLET / BAIX VALLÈS. El primer 

dia de vacunació de la Covid en 

infants va funcionar amb "norma-

litat" al Centre d'Atenció Primària 

de Plana Lledó, segons va destacar 

Gemma Mota, infermera i coordi-

nadora de la vacunació Covid al 

Vallès Oriental de l'Institut Català 

de la Salut. Mota va explicar que no 

s'havia produït cap incidència, ja 

que els infants que van acudir a la 

cita tenien reserva prèvia.

En aquesta primera jornada que 

va començar a les 16 h i va acabar a 

les 21 h, amb la intenció d'afavorir 

que les famílies poguessin acudir 

a la cita després de l'escola, estava 

previst que s'administressin 180 

dosis de la vacuna. Una xifra que es 

mantindrà durant tota la setmana. 

Mentre que a partir de dilluns es 

preveu incrementar el nombre de 

dosis, ja que es modifica i amplia 

l'horari per vacunar-se. La setma-

na vinent la vacunació als infants 

de 5 a 11 anys es farà de les 15 h a 

les 20 h.

Amb l'objectiu d'afavorir aquest 

bon funcionament, la coordina-

dora de la vacunació Covid a la 

comarca va recordar a les famílies 

que vulguin vacunar els seus fills 

que demanin cita prèvia a vacuna-

covidsalut.cat: "No farem vacuna-

ció sense cita prèvia, perquè les 

vacunes estan comptabilitza-

des. Aconsellem que la reservin, 

que vinguin amb un dels pares 

i si aquests no poden venir, hi 

ha una autorització que poden 

recollir-la al CAP o la poden des-

carregar al web de la Generali-

tat", deia Mota. Aquest document 

l'haurà de signar un dels proge-

nitors i s'haurà de dur el dia de la 

cita, juntament amb una fotocòpia 

del DNI del pare o la mare.

Reserves fins a finals d'any
Així mateix, Mota va indicar que 

de moment totes les cites de les 

pròximes dues setmanes estan 

assignades: "Està tot ple. Quan 

vam obrir la cita prèvia, al quart 

d'hora ja estava tot ple. Ho te-

nim ple fins d'aquí a dues set-

manes", deia la coordinadora de 

la vacunació, indicant que, de mo-

ment, només es pot reservar cita 

L'OLIVIA DE MESA  La nena, acompanyada del seu pare, el primer dia de la vacunació contra la Covid al CAP Plana Lledó

anna mir

El Centre d'Atenció Primària molletà té totes 

les hores reservades fins al 31 de desembre

per vacunar als infants fins al 31 

de desembre, tenint en compte la 

xifra de vacunes que tenen assig-

nades. Tot i que va remarcar que 

n'han d'arribar més.

Un cop administrada la primera 

dosi, els infants podran rebre'n una 

segona a partir de les vuit setma-

nes. Les famílies que hagin facilitat 

el seu mòbil rebran un SMS amb el 

dia i hora per la següent cita.

Primers infants vacunats a Mollet
Durant la cita d'aquest dimecres 

van ser nombroses les famílies 

que van acudir a vacunar els seus 

fills al CAP de Plana Lledó. L'Olivia 

de Mesas ho feia acompanyada 

del seu pare qui durant l'admi-

nistració del vaccí li va agafar la 

mà. També es va apropar al CAP 

molletà la Judith López, acompa-

nyada de la seva mare. Totes dues 

feia dies que esperaven aquest 

moment: "Tenia clar que volia 

vacunar-me", deia convençuda la 

petita de 8 anys.

Mentre que altres pares, tot i acu-

dir a la cita, no venien tan conven-

çuts: "Reconec que he estat de les 

primeres a agafar hora, però no 

estic conforme que es vacunin 

els nens. Més aviat penso que 

s'haurien d'haver enviat vacu-

nes als països que no en tenen, 

perquè mentre tinguem gent 

que no s'hagi vacunat no acaba-

rem mai", deia la Núria Rimbau qui 

ha vingut a vacunar la seva filla.

Punts de vacunació a la comarca
El CAP de Plana Lledó de Mollet és 

un dels 12 nous punts de vacuna-

ció pediàtrica (PVP) que ha habi-

litat el Departament de Salut per 

vacunar els infants contra la Covid 

a la Regió Metropolitana Nord. A 

la comarca, també es pot demanar 

cita prèvia per administrar el vaccí 

als més menuts al CAP Sant Miquel 

de Granollers i al CAP Corró d'Avall 

de les Franqueses.   anna mir

Coronavirus

La situació epidemiològica ha empitjorat 

al Baix Vallès en la darrera setmana. Se-

gons les dades de la Generalitat de Cata-

lunya, el risc de rebrot al territori se situa 

en 776 punts i la Rt en 1,8, duplicant les xi-

fres de la setmana anterior i sent la franja 

d'edat de 0 a 9 anys la de major incidència 

acumulada. També a l’Hospital de Mollet 

el nombre d’ingressos per Covid-19 ha 

augmentat. Segons dades de la Fundació 

Sanitària Mollet, el centre tenia dimecres 

15 persones ingressades amb coronavi-

rus -5 més que fa una setmana-  s’han 

donat 9 altes i hi ha hagut 2 defuncions.

EL RISC DE REBROT ES 

DUPLICA AL TERRITORI

La situació epidemiològica empitjora al Baix Vallès 

que duplica el risc de rebrot en la darrera setmana
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Canal d'informació a WhatsAppEl Tren Blanc cap a La Molina reprèn el servei
L'Ajuntament de Mollet posa en marxa un nou canal 

d’informació a la ciutadania a través de WhatsApp, 

directa al telèfon i sense cost. Les persones 

interessades a rebre informació per WhatsApp han 

d'enviar la paraula ALTA al 680 843 721.

El Tren Blanc, el semidirecte de l'R3 que uneix Barcelona amb 

l'estació d'esquí de la Molina, va reprendre el funcionament 

dissabte després que s'hagués suspès el servei i la Generalitat 

exigís a Renfe la seva recuperació. Ho va fer amb una trentena 

d'usuaris i en un comboi que hi va arribar quaranta minuts tard.

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

L'AV demana un lector de matrícules 
sancionador a la carretera de Gallecs

MOLLET.  L'Associació de Veïns de 

Gallecs vol que l'Ajuntament subs-

titueixi l'actual pilona retràctil a 

l'enllaç de la carretera de Gallecs 

(BV-5154) amb la carretera de Sa-

badell a Granollers (C-155) per un 

lector de matrícules sancionador. 

La pilona està instal·lada des del 

2005 i, abans que s'activés, la car-

retera de Gallecs comptabilitzava 

MOBILITAT  CONSIDEREN QUE ÉS UN SISTEMA MÉS EFECTIU PER EVITAR L'ACCÉS DELS VEHICLES QUE L'ACTUAL PILONA MÒBIL

arxiu

PILONA RETRÀCTIL  Els veïns volen que es canviï per un lector de matrícules

uns 4.000 vehicles cada dia.

Tanmateix, el seu ús no ha estat 

gaire satisfactori per als veïns. "La 

pilona funciona malament", diu 

Pol Ansó, president de l'associa-

ció de veïns, qui explica que des-

prés de dos anys sense funcionar, 

l'Ajuntament la va arranjar i "ara 

funciona un dia sí i dos no". Per 

la seva banda, el Consistori molle-

tà admetia a SomMollet el passat 

mes de març –quan la pilona no 

funcionava i l'entitat es queixava 

de l'augment de vehicles a la car-

retera– que "malauradament 

s’ha d’arranjar sovint per actes 

de vandalisme".

Amb tot, "fa uns quatre o cinc 

anys", recorda Ansó, va sorgir una 

proposta alternativa que, en pa-

raules del president de l'AV de Ga-

llecs, convencia totes les parts: un 

lector de matrícules que sancionés 

tots aquells vehicles que no tinguin 

permís per a accedir-hi. "Però això 

va quedar en el tinter", lamenta 

Ansó, qui també destaca que aquest 

sistema al mateix temps ajudaria a 

la policia "a controlar robatoris, 

tràfic de drogues o altres histò-

ries que hi hagi a Gallecs". Així 

que aquest lector seria "perfecte", 

segons Ansó, tant per evitar l'accés 

rodat a Gallecs com per contro-

lar-hi possibles actes delictius.

El sistema que vol l'associació no 

inclou barrera –això evitaria part 

de les actuals avaries de les quals 

es queixen– però multaria aquelles 

matrícules que no constin a la base 

de dades de les dels veïns.

Pol Ansó reitera que "aquesta 

seria la solució ideal" i que així 

"ho reconeixen l'Ajuntament i el 

Consorci de Gallecs". La darrera 

vegada que l'associació de veïns va 

posar el tema sobre la taula va ser 

en una reunió virtual amb el regi-

dor del barri de Gallecs, Raúl Broto, 

durant el confinament. "Ens va dir 

que sí", apunta Ansó sobre la peti-

ció del lector de matrícules, i es pre-

gunta: "Per què no el col·loquen 

si van dir que el col·locarien?".

L'Ajuntament ho està estudiant
Per la seva banda, fonts municipals 

informen que els tècnics estan ana-

litzant si es pot instal·lar la càmera i 

com s'hauria de fer. "La voluntat sí 

que hi és, sempre i quan es pugui 

fer", assenyalen.    sergio carrillo

BENESTAR ANIMAL

'Matinal perruna'
a Santa Rosa

MOLLET. L'Associació de Veïns de 

Santa Rosa i Espai Gos Mollet or-

ganitzaran diumenge una Matinal 

perruna al carrer de Sant Francesc. 

S'hi han programat diferents acti-

vitats entre les 10.30 h i les 13.30 

h, com una demostració de salva-

ment i rescat, i una d'ensinistra-

ment caní, entre d'altres. A l'acte 

participaran l'Associació de Guies 

Canins de Policies Municipals de 

Catalunya, el Grup de Rescat Caní 

K9 i la Protectora de Parets. A més, 

hi haurà servei de bar, que recapta-

rà diners per a La Marató de TV3.  

SERVEIS SOCIALS

Un guardó per
la tramitació 
d'ajuts d'urgència
MOLLET.  L'Ajuntament de Mollet ha 

rebut un reconeixement per la seva 

tasca en serveis socials. L'Asocia-

ción  Estatal de Directoras y Geren-

tes de Servicios Sociales (AEDYGSS) 

va lliurar el passat cap de setmana 

a Fuenlabrada vuit reconeixements 

a consistoris de tot l'Estat, entre els 

quals n'hi ha dos de catalans –el 

molletà i el de Barcelona–. Aquest 

guardó valora les entitats locals 

que tramiten ajuts d’urgència en 48 

hores i reconeix "la seva eficiència 

en l’aplicació de polítiques públi-

ques que garanteixen els drets 

socials de la seva ciutadania".  

SOCIETAT

L'Ajuntament assegura que hi té la voluntat, però està estudiant si el poden instal·lar

El sistema també ajudaria la 
policia a controlar actes
 delictius que hi puguin

 haver a Gallecs, segons l'AV
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MOVIMENTS SOCIALS

La PAH organitza 
un debat sobre la 
defensa del dret a 
l'habitatge 
MOLLET. La Plataforma d'Afectades 

per l'Habitatge (PAH) Mollet-Baix 

Vallès organitza aquest dissabte 

una jornada sota el nom El dret a 

l'habitatge i els moviments que el 

defensen, que pretén fer una mi-

rada a la lluita per l'habitatge des 

del punt de vista periodístic. L'acte 

central de la matinal serà la taula 

rodona amb periodistes que han 

tractat aquesta problemàtica. Els 

convidats són Andreu Merino, aur-

tor del llibre La ciutat sense veïns; 

Irene Peiró, doctora en periodisme 

i experta en mitjans i habitatge; 

Joao França, autor dels llibres Ha-

bitar la trinxera i La PAH, manual 

de uso; Sandra Vicente, membre 

d'Open Generation EU i la Taula 

per Mèxic; i Laura Ortiz, periodista 

i directora dels diaris SomMollet 

i Baix Vallès. La taula, que s'obrirà 

al debat amb el públic, estarà mo-

derada per Juanjo Ramon, tècnic de 

comunicació i portaveu de la PAH. 

L'acte es farà a l'espai La Tramolla i 

acabarà amb un vermut popular. 

Els cossos policials reflexionen sobre 
la gestió de l'emergència per la Covid
PARETS. L’Associació de Caps i Co-

mandaments de la Policia Local de 

Catalunya (ACCPOLC) celebrava di-

marts a Parets la jornada Reflexions 

i opcions de millores de la seguretat 

per la covid-19, dirigida als profes-

sionals de la seguretat local, res-

ponsables polítics, policies locals, 

vigilants i guàrdies municipals, en 

un acte que va comptar amb la col-

laboració de l’Ajuntament de Parets 

i de la Federació de Professionals de 

la Seguretat Pública (FEPOL). 

En la taula rodona Perspectiva 

dels responsables de la seguretat 

ciutadana, Carlos Prieto, subdele-

gat del Govern a Catalunya, adme-

tia que "sempre es pot fer una 

millor gestió", referint-se a com 

l'Estat va coordinar les actuacions 

i decisions davant la pandèmia. "El 

ministre Illa va dir que es feia de 

la millor manera que pensàvem 

que es podia fer. Si en algun mo-

ment no es van fer les coses com 

calien, l'únic que podíem fer era 

intentar solucionar-ho i dema-

nar disculpes", hi afegia Prieto, qui 

alhora refermava que les decisions 

es prenien "en base amb les infor-

macions que teníem", i si les in-

formacions canviaven, "havíem 

de prendre decisions diferents 

que podien despistar ciutadans i 

cossos policials", deia. Pel que fa a 

la idoneïtat de l'estat d'alarma per 

afrontar la pandèmia, Prieto asse-

nyalava que pensaven que n'era la 

millor forma jurídica "i els infor-

mes de l'advocació de l'Estat així 

ho determinaven". Amb tot, re-

corda que no van considerar endu-

rir el règim restrictiu encara més: 

"No volíem un estat d'excepció, 

això sí que era una barbaritat 

segons el nostre parer. Pensà-

vem que no calia, que amb l'estat 

d'alarma podíem fer".

En la mateixa taula rodona, Ori-

ol Amorós, secretari general del 

Departament d'Interior de la Ge-

neralitat de Catalunya, deia que un 

dels grans aprenentatges d'aquest 

any i mig convivint amb la Covid ha 

estat que "cal pensar la gestió de 

la seguretat i l'emergència com 

a sistema, en què ens calen tots 

els cossos i tots els professionals, 

i cal una bona endreça de l'orga-

nització d'aquests cossos".

Per últim, el regidor de Segure-

tat Ciutadana, Francesc de la Tor-

re, explicava que durant la jornada 

es va posar en valor "la importàn-

cia que té anar de la mà les dife-

rents administracions amb els 

cossos de seguretat", així com el 

fet que "la pandèmia no es pot 

polititzar, no hi ha diferències 

ni colors polítics, hem d'anar 

tots a una, ens hem d'ajudar i 

hem de col·laborar", concloïa. 

SEGURETAT  PARETS ACULL UNA JORNADA DE L'ASSOCIACIÓ DE CAPS I COMANDAMENTS DE LA POLICIA LOCAL DE CATALUNYA

TAULA RODONA Responsables polítics van debatre sobre la gestió de la Covid

s.carrillo

BAIX VALLÈS.  Usuaris del pavelló municipal 

de Riera Seca de Mollet van haver de ser des-

allotjats dimarts després que es detectés una 

forta olor de gas a l'equipament. El succés es 

va produir a la tarda, quan alguns dels usua-

ris van notar una forta olor de gas. Seguint 

el protocol, els infants i membres del Club 

d'Hoquei Mollet –una seixantena– que en 

aquells moments estaven entrenant, i altres 

usuaris, van ser desallotjats per seguretat i el 

pavelló va quedar tancat. Segons fonts muni-

cipals, els tècnics que van acudir van revisar 

les instal·lacions i van descartar una mala 

combustió de la caldera o una fuita de gas. 

De fet, creuen que l'olor podria haver arribat 

des d'algun altre lloc proper.  

Una falsa alarma 
obliga a desallotjar el 
pavelló de Riera Seca 

Els Bombers apaguen 
un petit foc en una nau 
del carrer Riera Suñé

Mollet rep els cinc nous magistrats del 
partit judicial que ja han pres possessió

SANT FOST. Els Bombers de la Generalitat 

van treballar dimecres al matí en un petit 

incendi que es va produir a Sant Fost. Con-

cretament, el foc es va originar en una nau 

sense activitat que serveix com a magatzem 

de material de la construcció, situada al nú-

mero 118 del carrer Riera Suñé, segons han 

informat des del cos. 

Els Bombers van rebre l'avís a les 9.06 h i 

es van desplaçar al lloc del succés amb dues 

dotacions. Segons aquestes mateixes fonts, 

el foc va cremar material de construcció 

que hi havia a l'interior de la nau, però no 

es van lamentar ferits. En el moment de l'in-

cident no hi havia cap persona a l'interior 

del local.   

MOLLET / BAIX VALLÈS. Divendres van jurar el càrrec i van prendre'n possessió els cinc 

nous magistrats dels jutjats de Mollet. Els noms dels nous jutges titualrs del partit judicial 

són: Inés María Ramírez Plácido, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1; Celia 

Perpiñá Senchermés, al 2; Mar Dafne Parra del Valle, al 3; Rafael Caballer Vicent, al 4, i 

Daniel Pozo Giménez, al 5. Mollet serà el primer destí de tots cinc, que formen part de la 

setantena promoció de l'Escola Judicial, una promoció amb 73 jutges i jutgesses, la majoria 

dels quals són d'Andalusia (48) i 11 són catalans. L'acte es va celebrar a la seu del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Barcelona.  
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Alèxia Putellas recull la Creu de Sant Jordi 
i reivindica la igualtat d'oportunitats
MOLLET. Alèxia Putellas ja té la Creu de Sant 

Jordi. La molletana rebia la distinció de la 

Generalitat de Catalunya dilluns al Teatre 

Municipal Cooperativa de Barberà del Va-

llès. La capitana del FC Barcelona tancarà un 

2021 per emmarcar després del triplet his-

tòric amb el Barça, que li ha permès guanyar 

un bon grapat de reconeixements individu-

als. D'entre aquests, la Pilota d'Or, que la re-

coneix com a la millor futbolista del 2021.

“Estic molt emocionada de ser aquí, 

una de les distincions més grans que un 

català pot recollir, gràcies al Govern de 

la Generalitat de Catalunya per fer-ho 

possible”, deia la molletana Alèxia Putellas, 

durant l'acte d'entrega. "Fa res era a Mollet 

somiant en ser futbolista i ho he aconse-

guit. Ho he pogut fer i ho estic fent al club 

de la meva vida al costat de companyes 

que admiro i al costat de grans profes-

sionals", explicava, i afegia: "Estic molt 

emocionada de ser la primera futbolista 

en aconseguir la Creu de Sant Jordi. Una 

condecoració que prèviament han rebut 

grans llegendes del barcelonisme com 

Johan Cruyff o Leo Messi".

En el seu discurs, Alèxia va voler també 

reivindicar el paper de la dona: "El verita-

ble triomf serà quan aconseguim que la 

igualtat d'oportunitats sigui al 100% en 

el món de l'esport i al món en general". 

En aquest sentit, la molletana també va vo-

ler agrair "a totes les pioneres que vau co-

mençar el camí. I a totes les nenes i noies 

esportistes no us atureu".

La Creu de Sant Jordi, creada el 1981, és 

un dels màxims reconeixements de la Gene-

ralitat de Catalunya. La distinció reconeix 

les persones i entitats que, pels seus mèrits, 

han prestat serveis destacats a Catalunya. 

L'Alèxia és la quarta molletana que rep la 

distinció després del pintor Joan Abelló, 

l'actor Josep Maria Pou i el dibuixant Josep 

Antoni Fernández i Fernández, Fer. 

La cerimònia de lliurament va ser conduïda 

per Carme Sansa i Gemma Mengual, totes dues 

guardonades amb la Creu de Sant Jordi. El can-

tant d’Els Pets, Lluís Gavaldà, i Alèxia Putellas 

van ser els encarregats de parlar en nom de 

tots els distingits.

Noves distincions 

Aquesta setmana, Putellas ha sumat nous re-

coneixements a la seva trajectòria. Dilluns, la 

Federació Catalana de Futbol (FCF) anuncia-

va que la molletana ha estat escollida com la 

millor jugadora catalana de la passada tem-

porada. Putellas va obtenir el 81% dels vots 

del Jurat de la Gala de les Estrelles de la FCF. 

I dijous, el jurat de la Festa de l’Esport Català 

feia públic el guardó de millor esportista de 

Catalunya del 2021 per a la futbolista. La Fes-

ta de l’Esport Català està organitzada per la 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

(UFEC), el Diari Sport i la Secretaria General 

de l’Esport i l’Activitat Física (SGEAF). 

CREU DE SANT JORDI Putellas és la quarta personalitat molletana que rep la distinció

generalitat

CIUTADANIA   LA FUTBOLISTA REP LA MÀXIMA DISTINCIÓ QUE ATORGA LA GENERALITAT I AQUESTA SETMANA SUMA DOS NOUS RECONEIXEMENTS ESPORTIUS 

n Dimarts, l'Ajuntament feia públic que Alèxia 
Putellas renunciava a la proposta que havia fet 
l'alcalde Josep Monràs perquè el camp dels Ger-
mans Gonzalvo es rebategés amb el seu nom. 
Segons un comunicat del Consistori, hauria es-
tat la mateixa futbolista qui hauria comunicat la 
seva renúncia, "donat que els Germans Gonzal-
vo també van ser uns referents del FC Barcelo-
na –el seu mateix equip", apunten fonts muni-
cipals. Aquesta decisió hauria estat comunicada 
per la mateixa Putellas a l’alcalde, "dies després 
d’acceptar la proposta que Monràs li va realit-
zar abans de fer-se pública i que també estava 
consensuada amb l’equip de futbol CF Mollet 
UE", apunten. La decisió anunciada la setma-
na passada per Monràs va suscitar polèmica, ja 
que alguns ciutadans qüestionaven la necessitat 
de canviar el nom del camp. Fins i tot, i segons 
el diari El Mundo Deportivo, Verònica Gonzal-
vo i Solà, filla de Josep Gonzalvo, hauria enviat a 
l'Alcaldia de Mollet, una carta en què entre altres 
coses qualificava d'“insult gravíssim” haver-se 
assabentat per la premsa de la idea de l'alcalde. 
Des de l'Ajuntament han informat que es continua 
endavant amb l'atorgament a la futbolista molle-
tana amb la distinció cívica Per Mollet, en reco-
neixement a tots els seus mèrits esportius i que 
es treballa per fer un gran acte a la ciutat quan 
l'agenda de l'esportista ho permeti.

ES TANCA LA POLÈMICA 
PEL CANVI DE NOM DEL 
GERMANS GONZALVO

MOLLET DEL VALLÈS

08/12 Agustina Roldán Granados 82 anys

09/12 Magdalena Radua Radua 85 anys

10/12 M. Teresa Bonvila Arumi 92 anys

11/12 Victoria Arrebola Macho 77 anys

12/12 Jose Maria Traver Borràs 75 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

08/12 María del Señor Arenas Cano 89 anys

PARETS DEL VALLÈS

09/12 Felicitas Gracia Villalba 89 anys

MARTORELLES

13/12 Conrado Erra Ros 64 anys

13/12 María Requena Jiménez 79 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
Neix un grup de suport 
en defensa del català
MOLLET. La ciutat compta des de divendres passat 

amb un nou moviment ciutadà. Es tracta del Grup de 

suport en defensa de la llengua catalana. Una quinze-

na de persones han posat en marxa aquest projecte 

que ja ha celebrat un parell de trobades –la primera 

va tenir lloc divendres passat i la darrera s'ha celebrat 

aquest dimecres. Segons Lídia Vilagut, una de les per-

sones membres del moviment, el grup ja treballa en 

les primeres accions al territori per tenir una "cuiras-

sa", de cara a possibles situacions com la de l'escola 

Turó del Drac de Canet de Mar, on el TSJC ha obligat a 

impartir un 25% de classes en castellà a un P5. c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

El règim serà diferent segons la data del contrac-
te d’arrendament:

a) En els contractes subscrits des del 6 de juny 
del 2013 fins al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’ha-
bitatge arrendat per necessitat són les següents:

1. Es pot recuperar l’habitatge per necessitat de 
l’arrendador sempre que sigui per a si mateix, per 
a qualsevol familiar en primer grau de consan-
guinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els 
supòsits de sentència ferma de separació, divorci 
o nul·litat matrimonial.
2. Es pot sol·licitar la recuperació de l’habitat-
ge per necessitat sense que sigui necessari que 
s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se fins que 
no hagi transcorregut el primer any del contracte.
4. Encara que no exempt de polèmica, l’article 
9.3 LAU estableix que no «procedirà la pròrroga 
obligatòria«, cosa que significa que si el con-
tracte es troba en el termini contractual pactat, 
l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat 
fins que no hagi transcorregut aquest termini.
5. La comunicació de l’arrendador a l’arrendatari 
haurà de realitzar-se almenys amb dos mesos 
d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi 
a necessitar.
6. No és suficient només la mera comunicació 

per recuperar l’habitatge llogat per necessitat, 
sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus 
familiars per a ocupar l’habitatge és de tres me-
sos.

Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari 
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retor-
nar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una 
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indem-
nitzi per les despeses que ha comportat el seu 
trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat 
equivalent a una mensualitat per cada any que 
quedés per complir fins a completar a tres, tret 
que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de 
força major.

b) En els contractes subscrits des del 5 de març 
de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha 
d’existir una clàusula que possibiliti recuperar 
l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàu-
sula no podrà invocar-se la recuperació.

Iker Cabezuelo
Advocat  

icabezuelo@cgcabogados.net

Recuperar l’habitatge llogat 
per necessitat
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SUBMINISTRAMENTS

El 60% de la 

xarxa d'aigua de 

Martorelles encara 

és de fibrociment

MARTORELLES. La Regidoria de 

Medi Ambient de l'Ajuntament 

treballa des de fa mesos en bus-

car solucions per millorar la xarxa 

d'abastament d'aigua del municipi. 

Tot i que la xarxa està considerada 

com una de les més eficients del Va-

llès –segons dades del 2020 és d'un 

86,7%–, des del consistori s'han 

posat mans a l'obra per millorar-ne 

la seva gestió.  El govern martore-

llesenc té com a base el Pla director 

de l'aigua, que marca les actuacions 

a desenvolupar en els pròxims 10 

anys. Un dels principals punts que 

tracta aquest pla és la substitució 

de les canonades de fibrociment, 

segons va explicar en el ple del pas-

sat 29 de novembre el regidor de 

Medi Ambient, Joan Marc Flores: 

"La vida útil d’aquestes canona-

des està sobrepassada, en som 

conscients", deia Flores qui apun-

tava que el 60% d'aquesta xarxa 

encara està construïda amb aquest 

material considerat perjudicial per 

a la salut. 

Ferros Planes aposta per l'energia 
verda i instal·la 1.300 plaques solars
MARTORELLES. L'empresa Ferros 

Planes, ubicada al polígon indus-

trial de Martorelles, ha fet una 

aposta per la sostenibilitat i el 

respecte al medi ambient i ha ins-

tal·lat a la coberta de la seva planta 

plaques solars. Amb aquesta actu-

ació, gairebé la totalitat de la pro-

ducció es farà amb energia verda 

provinent del sol.

En concret, la companyia ha col-

locat 1.300 plaques solars a la co-

berta de la planta que compta amb 

una superfície de més de 4.500 me-

tres quadrats. Aquesta instal·lació 

està previst que generi al voltant 

de 650.000 kW anuals i permetin 

estalviar fins a un 80% de la factu-

ració anual en electricitat .

El projecte d'instal·lació 

d'aquests panells solars a la cober-

ta, el qual s'ha fet en diverses fa-

ses, ha tingut un cost per a Ferros 

Planes de 260.000 euros, els quals 

l'empresa preveu amortitzar en 

els pròxims 4 o 5 anys. 

No obstant això, des de l'em-

presa metal·lúrgica volen anar 

més enllà i es plantegen com a pro-

per repte: "Seguir de prop l’evo-

lució del mercat de les bateri-

es per poder emmagatzemar 

l’energia produïda sobrant i po-

der ser independents en l’àmbit 

energètic", explica el  Nil Planes,  

Controller & Sustainability Mana-

ger de la PIME martorellesenca.

El projecte s’emmarca dins del 

Pla de Sostenibilitat de l’empresa, 

el qual implicarà altres inversions 

a curt i mitjà termini amb la soste-

nibilitat al centre. Des de, Ferros 

Planes aspiren a ser un referent 

no només en el sector metal·lúrgic 

sinó també en l’optimització ener-

gètica dels seus recursos.

Més de 35 anys d'experiència
Ferros Planes és una empresa amb 

més de 35 anys d’experiència en el 

sector metal·lúrgic. Creada l’any 

1985 i inicialment orientada a la 

comercialització de productes si-

derúrgics, a mitjans dels anys 90 

va adquirir les primeres màquines 

de tall. Aquest fet va suposar un 

gir en la seva activitat, convertint 

l’empresa en pionera en el tall a 

mida de tubs metàl·lics.

Avui dia ofereix una gran diver-

sitat de serveis, entre ells i el prin-

cipal, el tall de tub per làser.  

SOSTENIBILITAT  AMB L'ACTUACIÓ, LA PLANTA DE MARTORELLES  PREVEU ESTALVIAR FINS A UN 80% DE LA FACTURACIÓ ANUAL D'ELECTRICITAT 

A LA COBERTA  Les plaques ocupen una superfície de 4.500 metres quadrats

ferros planes

Dues alumnes de Sant Fost van quedar finalistes en la 19a edició del concurs digital de dibuix 

d'Aqualia. Les estudiants premiades han estat l'Ariadna, de l'escola El Roure i l'Emma, de l'escola 

Joaquim Abril. El passat dijous 2 de desembre, en un acte a l’Ajuntament, les finalistes del concurs 

van rebre les felicitacions de l’alcaldessa, Montserrat Sanmartí, i de la regidora d’Educació, Blanca 

Torrellardona, i se'ls va fer entrega del premi, un rellotge intel·ligent. 

aj. sant fost

Dues santfostenques, finalistes del concurs d'Aqualia

El Consell d'Infants vol millorar la gestió 

de residus i el reciclatge a les escoles
MOLLET.  Enguany, el Consell d'Infants de Mollet 

(CIM) estudiarà mesures per millorar el reci-

clatge i la gestió de residus als centres escolars 

de la ciutat. Dilluns, els 27 joves representants 

del CIM es van reunir amb l'alcalde, Josep Mon-

ràs, i el regidor d'Educació i de Justícia Ambi-

ental, Ecologisme i Transició Energètica, Raúl 

Broto, que els van proposar la temàtica de tre-

ball per a aquest curs. A partir d’ara, els joves 

treballaran als seus centres educatius i amb 

les seves famílies sobretot el que està relacio-

nat amb la gestió dels residus per tal de fer les 

seves propostes i exposar-les al Ple del Consell 

dels Infants previst pel mes de març. 
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El 22 Diciembre 
cumplirá 18 años,
si lo reconoces: 

¡FELICÍTALO! 
Nosotros le deseamos que 
disfrute mucho de su día 

y de esta nueva etapa

Mollet en Comú planteja més de cent 

propostes als pressupostos molletans
MOLLET. Sota el títol Mollet neces-

sita un pla de millora integral, el 

grup municipal de Mollet En Comú 

ha presentat al govern local més 

d’un centenar de propostes de ti-

pus general i també barri a barri 

per a la millora de la ciutat. 

Els comuns consideren que 

cal "dignificar l'espai públic" i 

atendre les comunitats veïnals. En 

aquest sentit, plantegem propos-

tes molt centrades en els barris, 

però també d'altres més transver-

sals que afecten a tota la ciutat. "Fa 

temps que reivindiquem això 

i no se'ns ha escoltat, ara és la 

ciutadania qui també reivindica 

que la ciutat està bruta, deixada, 

falten equipaments..., i per tant, 

hem de fer alguna cosa de forma 

integral i no a pedaços", explica-

va la regidora i portaveu dels co-

muns, Marina Escribano.

Entre les propostes prioritàries, 

els comuns sol·liciten una millora 

de la neteja i el manteniment de 

la via pública, de la il·luminació, 

un pacte local de civisme i la mi-

llora de la seguretat amb policies 

de barri i agents cívics, un nou pla 

local d'habitatge, un parc públic 

d'habitatge de lloguer, un nou mo-

del de gestió de residus i una resi-

dència pública per a la gent gran.

"Sigui quina sigui la correla-

ció de forces que hi ha a l'Ajun-

tament nosaltres fem la nostra 

feina, tenim un programa i un 

model de ciutat que defensem 

i que any rere any posem a so-

bre la taula i enguany creiem 

que era important recuperar un 

seguit de temes que eren impor-

tants i que no es podien endar-

rerir més", afegia el regidor Fran-

cisco Sancho. 

Així mateix, tant Sancho com Es-

cribano remarcaven el fet que des 

del partit estan incidint en les polí-

tiques de ciutat. "Hi ha propostes 

que s'han anat implementant al 

llarg dels anys", deien. 

Aquest divendres la formació 

preveu celebrar una assemblea 

per informar de l'estat de les nego-

ciacions amb el govern. 

LA FORMACIÓ MUNICIPAL DEMANA PER A LA CIUTAT UN PLA DE MILLORA INTEGRAL AMB PROPOSTES TRANSVERSALS I BARRI A BARRI

REGIDORS DE MOLLET EN COMÚ Durant la roda de premsa dels pressupostos 

a.mir

"Els pressupostos del govern 

Aragonès no són expansius, com 

ens volen fer creure, sinó que la 

proposta per a 2022 és menor 

que la de la liquidació del pres-

supost 2020". Aquest és l'argu-

ment que exposava el diputat del 

PSC al Parlament, Jordi Terrades, 

per presentar-hi l'esmena a la to-

talitat, així com es mostrava mo-

lest perquè "el president no hagi 

volgut parlar amb el partit més 

votat de Catalunya".

De fet, Terrades assegura que els 

pressupostos proposats per a 2022 

redueixen un 21% la inversió en 

polítiques de Salut, no inclouen el 

pla de xoc social anunciat, no arri-

ben al 2% en Cultura i "només de-

diquen 49 milions a la reactiva-

ció industrial, quan el 2010 eren 

el triple".

L'altra representant del PSC del 

Vallès Oriental al Parlament, la 

molletana Mireia Dionisio, posava 

sobre la taula "demandes del ter-

ritori que no s'han contemplat 

als pressupostos. Volem que el 

govern compleixi els compromi-

sos i tregui temes que fa anys que 

té al calaix", deia. 

Inversions "reals" a la comarca
Així, el PSC ha presentat esmenes 

parcials a les inversions reals per 

a la comarca, basades en tres eixos 

–infraestructures, escoles i habitat-

ge social–, i que suposen uns 7 mi-

lions d'euros. Els socialistes propo-

sen que s'hi incloguin inversions en 

elements sonoreductors a la C-17 i 

als accessos de la C-59

Pel que fa a la inversió en escoles, 

reclamen la reforma integral de 

l'Escola Sagrada Família, la rehabi-

litació del Centre d'Adults i l'elimi-

nació de barreres arquitectòniques 

a l'INS Marina, a la Llagosta. A més, 

recorden la necessitat de renovació 

del sistema d'abastament d'aigua 

potable i sanejament de l'Escola 

Joan Salvat Papasseit de Mollet.

En l'apartat d'habitatge, volen 

partides per a l'inici de la construc-

ció dels 80 habitatges socials "pro-

mesos des del 2009" al barri de 

Can Borrell de Mollet.  

El PSC alerta que els pressupostos 

catalans retallen les partides de sanitat

PARTITS ELS SOCIALISTES DEL VALLÈS ORIENTAL PROPOSEN QUE S'INCLOGUIN INVERSIONS EN ELEMENTS SONOREDUCTORS A LA C-17

ARQUES MUNICIPALS

Ciutadans donarà 

suport als comptes 

de l'Ajuntament de 

Mollet per al 2022

MOLLET. Ciutadans Mollet donarà 

suport a la proposta de pressu-

post de l'Ajuntament per a l'any 

que ve, que el govern de PSC i 

Podem presentarà pròximament 

al ple municipal. Els regidors del 

grup municipal de Cs, Eva Guillén 

i Iván Garrido, han traslladat a 

l'equip de govern  una desena de 

propostes relacionades amb la 

promoció econòmica, la mobilitat, 

l'economia sostenible i la millora 

de l'estat dels carrers.  

Iván Garrido, regidor portaveu 

de Cs ha explicat que el grup ha 

"avaluat l'estat dels compro-

misos del govern municipal 

per als pressupostos del 2021, 

i s'han dut a terme els compro-

misos que es van adquirir", ha 

indicat Iván Garrido, qui també ha 

recalcat que els pressupostos de 

l'any que ve "recullen demandes 

històriques necessàries per a 

la ciutat i, a més, s'han acceptat 

les nostres propostes d'inclu-

sió".  
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CANVIÏ LA SEVA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA EN UN DIA

Polígon Industrial Can Castell · Carrer Carles Buhigas, 9 · 08420 Canovelles 

Truqui’ns al         93 001 72 42          697 17 24 17          @bricoducha_reformas_

Pressupost gratuït i sense compromís
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Creixen les afi liacions a la comarcaPromoció del comerç local a Sant Fost
El Vallès Oriental va registrar el novembre un creixement interanual del nombre d'a�iliats a 
la Seguretat Social del 3,62%, que situa el total d’a�iliats de la comarca en 184.315 persones, amb el sector serveis al capdavant.

L'Ajuntament de Sant Fost ha dut a terme una campanya de promoció del comerç santfostenc, amb la col·locació de 70 banderoles a fanals 
amb l'eslògan Compra a Sant Fost, al teu poble, al teu comerç amb imatges d'establiments del municipi. L'acció s'emmarca en les mesures  de suport al comerç local afectat per la crisi de la Covid.

ECONOMIA

SANT FOST. El Bar La Cúpula can-viarà de mans el mes de gener. Després de tretze anys al capda-vant, el fins ara propietari, Víctor Torremocha, ha decidit traspas-sar el negoci de restauració, que 
s'ha convertit en un referent de les hamburgueses i els entrepans gurmet, però també en un motor d'activitat cultural al municipi. 
"Són molts anys i tinc ganes 

d'iniciar altres projectes", ex-plica Torremocha, qui avança que, entre altres, vol formar-se a nivell professional en el món de la cuina. Més enllà de la part gastronò-mica, La Cúpula ha tingut un tret diferencial i ha estat la seva impli-cació en esdeveniments culturals i musicals. De fet, d'entre les parets 
de l'establiment de l'avinguda Prat 

de la Riba han sorgit iniciatives com els festivals Carmanyola Sound, el Brunzit i el Crock Rock i s'han orga-nitzat concerts al bar, que ha esde-vingut punt de trobada del jovent de Sant Fost i l'entorn.
Nous propietarisAra dos joves santfostencs agafa-ran el relleu de Torremocha. Es 
tracta del xef Jose Delgado i el seu soci Roger Cassà, provinent del món del màrqueting i la consul-toria d'empreses. El projecte que 

RESTAURACIÓ EL FINS ARA PROPIETARI, VÍCTOR TORREMOCHA, ES TRASPASSA EL NEGOCI DESPRÉS DE TRETZE ANYS

tiraran endavant a partir del gener 
vol "respectar el que s'ha fet fins 

ara a La Cúpula, que continuï 

sent un punt de trobada i amb 

bon ambient", explica Delgado. 
Pel que fa a l'oferta gastronòmica, 

el xef avança que es vol mantenir la mateixa línia d'hamburgueseria i entrepans especials i que alguns 
dels "intocables" de l'actual car-ta es mantindran. Però a més, la nova direcció vol ampliar l'oferta 

amb altres propostes, "amb bon 

producte, barreges de sabors i 

tècniques gastronòmiques però 

sense preus esbojarrats", as-segura Delgado. I és que el xef vol deixar també l'empremta de la seva llarga experiència en cuina malgrat la seva joventut. Ja de ben petit, Del-
gado sabia que es volia dedicar a la gastronomia i després d'estudiar a l'Escola Superior d'Hostaleria de 
Barcelona s'ha format a cuines de 

xefs amb estrella Michelin com El Celler de Can Roca, el restaurant Mugaritz del xef basc Andoni Luis Aduriz, el Compartir de Cadaqués –de xefs formats a El Bulli– i Can Jubany, entre altres. Un dels seus últims projectes va ser amb Marc Ribas, el cuiner i presentador del programa Joc de Cartes de TV3, un concurs que Delgado va guanyar el 2017 com a cap de cuina del restau-rant Divinum de Girona.  

EMPRESES

Mollet convoca 

ajuts per fomentar 

l'obertura de negocis

MOLLET. L’Ajuntament ha obert una convocatòria per accedir a subvencions per fomentar les ac-
tivitats industrials o comercials i l'obertura de negocis. Les sub-vencions preveuen boni�icacions en l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a emprenedors que facin treballs en un local buit per iniciar un nego-ci. Aquestes boni�icacions també inclouen les obres de modernit-zació i millora d’un petit comerç o la construcció d’un nou local per a traslladar-hi una activitat. L’Ajun-tament també preveu boni�ica-cions si per portar a terme aques-
tes obres es contracten aturats o persones inscrites a EMFO.De la mateixa manera, la propie-tat que ofereixi locals buits a per-sones emprenedores podran optar a boni�icacions en l’impost de Béns Immobles (IBI). El consistori també preveu boni�icacions en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a empreses que s’instal·lin per pri-mer cop a Mollet del Vallès. El ter-mini per presentar les sol·licituds es tanca el 18 de desembre. 

Delgado i el també veí de Sant Fost Roger Cassà, nous responsables de l'establiment

El xef santfostenc Jose Delgado, al 
capdavant dels fogons de La Cúpula

gerard magrinyà

CLAUS EN MÀ Víctor Torremocha (esq.) passa les claus del local a Roger Cassà (centre) i Jose Delgado, nous propietaris
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El grup Raventós Codorníu treu 

al mercat la marca Can Matons 

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 

La DO Alella compta, des del pas-

sat mes de novembre, amb el nou 

projecte Can Matons, 5 vins de 

pansa blanca que el grup Raventós 

Codorníu incorpora a la seva col-

lecció Vins de Llegat. El projecte 

hereu de Marqués d'Alella pren el 

nom de la masia històrica del segle 

XVIII, situada entre vinyes a Santa 

Maria de Martorelles. 

En concret, es tracta de vins pen-

sats per posar en valor el territori 

on han estat elaborats: Sant Fost, 

Santa Maria de Martorelles, Mar-

torelles i Montornès. 

El denominador comú és la vari-

etat autòctona de la zona (la pansa 

blanca) i la singularitat de les vi-

nyes, totes elles històriques i, en 

alguns casos, plantades abans de 

la fil·loxera, la plaga que va arrasar 

el país durant el segle XIX. Les eti-

quetes són un record dels primers 

vins de Marqués d'Alella.

Vins de 4 pobles baixvallesans
D'aquest projecte neix el vi Can 

Matons Pansa Blanca 2020, un vi 

amb aromes de préssec i albercoc 

i notes cítriques de pell de taron-

ja; el Sant Fost de Campsentelles 

ENNOTURISME LES VINYES ES TROBEN A SANT FOST, SANTA MARIA, MARTORELLES I MONTORNÈS

LA MASIA Can Matons dóna el nom a aquest projecte de Raventós Codorníu

ennoturisme do alella

El projecte pren el nom de la masia històrica del segle XVIII 

situada entre vinyes a Santa Maria de Martorelles

El mercat de Martorelles va celebrar dissabte passat, 11 de desembre, una nova 

edició de Tast'l Mercat amb la participació del Forn i pastisseria Prat i el Celler 

Can Roda. Durant la jornada la clientela va poder degustar i comprar torrons 

artesanals de la pastisseria molletana i el vi escumós del celler martorellesenc.

Com ja és habitual, els clients del mercat va participar en el sorteig d'una capsa 

regal d'experiència familiar que aquesta vegada va endur-se una veïna de 

Sant Fost, la Josefa Dragó. En total es van comptabilitzar 392 butlletes. 

Degustació de torrons i vi a Tasta'l Mercat

COMERÇ UNA VEÏNA DE SANT FOST VA ENDUR-SE EL SORTEIG
aj. martorelles

EDUCACIÓ

Les cooperatives 
escolars de 
Mollet reben la 
identificació fiscal

MOLLET. El regidor d’Educació i 

Ocupació, Raúl Broto, va lliurar en 

un acte telemàtic celebrat dilluns i 

dimarts, el Número d’identificació 

fiscal (NIF) a les vuit cooperatives 

escolars que s’han creat durant 

aquest curs 2021-2022 a Mollet, 

en el marc del programa Cultura 

Emprenedora a l’Escola (CUE-

ME) impulsat per la Diputació de 

Barcelona. El programa compta 

aquest any amb 200 alumnes de 

5è de Primària del Col·legi Leston-

nac, l’Escola Montseny, l’Agrupa-

ció Escolar Anselm Clavé, l’Escola 

del Bosc, l’Escola Sant Gervasi i el 

Centre d’Estudis Mollet. 

Enoturisme

L'espai cívic el Safareig de Martorelle-

sa acollirà diumenge el cicle Enotast 

amb el sommelier Dani Garcia. La pro-

posta que s'emmarca dins la campan-

ya de promoció de la ruta del vi de la 

DO Alella, consistirà en el tast de dos 

vins -l'escumós brut nature del celler 

masia Can Roda i del Raventós d'Alella 

"Sepo"- i s'acompanyarà amb la de-

gustació d'una tapa de pop a la gallega 

i turrons. Per assistir cal reservar.

MARTORELLES ACULL 
DIUMENGE UN TAST 
DE VINS DO ALELLA

2020, un vi de vinyes d’entre 20 i 

80 anys; el Santa Maria de Marto-

relles 2019, de vinyes de 60 anys, 

amb aromes de fruita blanca, flors 

i fruits secs; el de La Vinya de Can 

Xec 2019 que neix d’una vinya molt 

més jove (1999) a Montornès i el 

de La Vinya del Músic 2019 el qual 

prové d'una vinya centenària del 

mateix nom a la falda de la Serra 

de la Marina, dins el poble de Sant 

Fost de Campsentelles.  

L’expert respon

Sinistralitat laboral, 
una xacra a combatre
Prop de dos milions de per-
sones moren anualment al 
món com a conseqüència 
directa de la feina, segons 
dades de l’Organització In-
ternacional del Treball (OIT) 
i l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). En el cas de l’Es-
tat espanyol, cada dia perden 
la vida dues persones mentre 
intentaven guanyar-se-la.  
I és que des de gener a ju-
liol d’aquest any 2021, 406 
persones han mort a la feina 
(46 a Catalunya) i moltíssi-
mes més, 317.258, han estat 
baixa derivada d’accidents o 
malalties professionals. 
Xifres totes elles esfereïdo-
res, símbol d’una veritable 
xacra que cal continuar de-
nunciant a fi de fer compati-
ble el marc laboral amb la sa-
lut (i la vida) de les persones. 

Tot aquest conjunt d’esta-
dístiques es complementen 
amb altres que no són massa 
tranquil·litzadores. I és que 
entre un 11 i un 17% dels 
problemes de salut mental 
que es registren a Catalunya 
tenen a veure amb les condi-
cions de treball. Una evidèn-
cia més que la salut laboral 
no passa per un bon moment 
i que cal una cultura de pre-
venció de riscos global per 
acabar amb una xacra que va 
molt lligada a la temporalitat 
i a la precarietat.

Les estadístiques ofereixen 
veritats que remarquen com 
les persones amb contractes 
temporals pateixen més acci-
dents i moren de forma més 
habitual que les contractades 
per temps indefinit. Precisa-
ment per la menor inversió 
de temps, esforç i recursos 
que moltes empreses dedi-
quen a la prevenció, la segu-
retat i la formació de les per-
sones amb contractes d’obra 

i servei o eventuals, ja que 
consideren que no cal invertir 
per a persones que deixaran 
de formar part de les planti-
lles. Una actitud que atempta 
contra els drets laborals més 
bàsics i que apareix amb més 
força en certs sectors com el 
de la construcció.

La realitat és encara més 
punyent quan parlem malal-
ties professionals i d’origen 
laboral. Moltes d’elles silen-
ciades o no registrades esta-
dísticament pels alts nivells 
d’infradiagnosi i manca de 
reconeixement administra-
tiu o de les mútues cap a les 
persones que les pateixen i 
que fa que no puguin accedir 
a les prestacions que els cor-
respondrien. Es calcula que 
més del 97% dels casos de 
càncer derivats de l’exposició 
a l’amiant no són mai recone-
guts com a malalties professi-
onals. Aquest seria només un 
dels exemples però n’hi hau-
ria més, d’aquelles malalties 
que encara costa que figurin 
dins el Quadre de malalties 
professionals (que s’usa com 
a barem) tot i estar demostrat 
el seu origen laboral, i que so-
vint afecten a sectors més fe-
minitzats, afegint-hi una dis-
criminació en clau de gènere. 

Morir i emmalaltir per la fei-
na hauria de ser inaccepta-
ble. Però falten encara grans 
dosis de voluntat i decisió per 
posar sobre la taula un debat 
seriós sobre prevenció de 
riscos laborals i que impliqui 
poders públics, empresaris, 
sindicats i organitzacions de 
persones treballadores amb 
consciència. La vida i la salut 
són drets inalienables i, per 
a les empreses, una obliga-
ció inexcusable. Tant de bo 
el 2022 no ens hi haguem de 
jugar tant la vida.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop
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OPINIÓ

Des d'aquest dimecres, el CAP de Plana Lledó de Mollet s'ha convertit en un 
dels tres punts de vacunació pediàtrica del Vallès Oriental. Finalment, Salut 
ha decidit obrir una nova campanya de vacunació, aquest cop per a infants 
de 5 a 11 anys, tot i reconèixer que en aquesta franja d'edat difícilment la 
Covid-19 es pot complicar. 

Es tracta d'una decisió presa, doncs, en pro del bé comú, per tal 
de contribuir a frenar la propagació del coronavirus que, després de 
l'aixecament de la majoria de restriccions pandèmiques, es contagia cada 
cop més fàcilment. Això sí, les vacunes han permès que el percentatge de 
casos que acaben en malaltia greu siguin molt menors. Els nens i nenes, 
doncs, no emmalalteixen, però sí que han esdevingut motiu de preocupació 
com a focus de contagis per a persones més vulnerables, i els experts 
asseguren que com més població vacunada hi hagi, més difícil se li posarà al 
Sars-CoV-2 per seguir campant lliurement.

El més curiós de tot és que, tractant-se d'una pandèmia en un món 
globalitzat, sembla lògic pensar que per erradicar el virus caldria que 
fos tota la població mundial la que tingués accés a la vacuna. El primer 
món, però, mentre pensa en terceres dosis i vaccins pediàtrics, novament 
dona l'esquena als qui anomena de tercera, i d'aquesta manera continuen 
propagant-se noves variants –ara l'Òmicron–, però, amb aquesta estratègia, 
quin nom li posarem a la següent?

VACUNES PER AL PRIMER MÓN

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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em memòria; la denominada 

Llei Wert del 28 de novembre 

de 2013 per la qual el govern del 

PP va intentar “españolizar a los 

niños catalanes” va ser modificada per l’ano-

menada Llei Celaá el 19 de novembre de 2020. 

Amb aquesta modificació el sistema educatiu 

català semblava que quedava blindat i que 

s’aturarien les poques demandes d’alguns 

pares perquè s’impartissin també en castellà 

matèries que s’estaven fent en català.

Doncs bé, el 29 de març de 2021, el Tribu-

nal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va 

considerar en dues sentències que la llei Celaá 

no blinda pas el català com a llengua vehicu-

lar a Catalunya, ja que van interpretar que el 

"caràcter de llengua vehicular del castellà en el 

model educatiu català deriva directament de 

la Constitució espanyola".

Què està passant? Per què des de fa uns anys 

a Catalunya alguns castellanoparlants  es ve-

uen impulsats a prendre accions? Potser hi ha 

ciutadans catalans que creuen que si es conti-

nua com ara impartint les matèries en català 

a les escoles, la llengua castellana altrament 

dita espanyol, pot arribar a desaparèixer a 

Catalunya en l’ús habitual. Potser hi ha altres 

que deuen creure que si no es posa fre al català, 

el sentiment  d’espanyolitat de molts catalans 

La llengua catalana a Catalunya

F

ANDREU

MONZÓ
Coordinador de l'ANC 

Martorelles Santa Maria de 

Martorelles

acabarà desapareixent, i altres que simple-

ment “porque Cataluña es España y España 

solo hay una y no 51”.

De moment, i ara com ara, aquests catalans 

que en el seu cor tenen España com l'única 

pàtria indissoluble i indivisible –i són catalans 

únicament perquè viuen a Catalunya, no per-

què se sentin catalans i tinguin com a pàtria Ca-

talunya– han trobat en els  tribunals espanyols 

l’aixopluc i suport necessari per continuar en la 

seva croada i segons ells la reconquesta.

Els catalans que ens sentim atacats i repri-

mits per aquests altres catalans no podem 

cessar en la lluita constant del dia a dia, co-

mençant per dirigir-nos a tothom en català; 

i observarem com ningú ens diu que no ens 

entén i probablement la majoria dels inter-

locutors canviaran del castellà al català; tots 

escoltem cada dia com en el carrer i arreu es 

parla molt més en castellà que en català so-

bretot a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Per què a molts pobles de Girona  sentim 

parlar en català gent de fora de la península? 

Doncs perquè els natius catalans els parlen en 

català igual que ho fan amb la resta de ciuta-

dans. Doncs fem com fan en aquests pobles, 

perquè el català és cosa de tots.

Un parvulet tot ros davant la plata 

contempla els macarrons emmascarats 

amb quatre pelleringues de tomata. 

Té els ulls, blaus com el cel, mig aclucats. 

Dos encenalls mig mústics de patata, 

Quatre pessics de peix entravessats, 

Tres puntes d’enciam d’un verd de mata, 

I unes mans d’angelet amb dits untats. 

Un got amb el cul brut massa lluent, 

Sis grills de mandarina escadussers, 

Una forquilla, un tovalló arrugar... 

S’acosta algú. El nen, molt lentament, 

Decanta el cap. Els mestres, garolers, 

Se’l miren de reüll i omplen el plat..

Josep Fàbrega i Selva, del seu llibre 
Camins d'hivern, premi del XXIII Premi 
de poesia Mn. Narcís Seguer 2007. As-
sociació cultural Vallgorguina.

E
LES DUES DEL 
MIGDIA: MENJADOR

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

ls poemes d’aquest llibre res-

piren ambients de l’hivern on 

Josep Fàbrega i Selva exercia de 

mestre, el Moianès. El poema 

Les dues del migdia ens dibuixa dues situ-

acions i maneres de reaccionar, en aquest 

cas davant la taula, d’un nen i dels mes-

tres. Són dues actuacions característiques 

de les persones grans davant dels infants. 

Dues formes molt corrents que defineixen 

situacions però a la vegada satisfaccions 

davant el panorama d’acord amb l’edat. 

El mateix objecte provoca reaccions di-

ferents però lògiques per la seva espon-

taneïtat. El nen amb “els dits untats” i  

s’emmirallen amb els petits i es decideixen 

pel mateix objectiu. El professor Fàbrega 

ens presenta l’objecte que desperta senti-

ments i tot seguit, les reaccions. En reali-

tat una confirmació de la coherència en el 

desenvolupament personal. 

La poesia és una pedagoga de la vida 

que fa descobrir benestar també en les 

circumstàncies més senzilles i humils, com 

l'hora del menjador a l'escola. Amb la po-

esia la persona és més humana.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Tots escoltem a diari com en el 
carrer i arreu es parla molt més el

castellà que el català, sobretot a 
l'àrea metropolitana de Barcelona
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La Molletense, al quart lloc Denis Cruces, a La Masia del FC Barcelona
La UE Molletense ha pujat fins al quart lloc del 

grup 5 de la Segona Catalana, amb 17 punts en 

guanyar el Racing Vallbona (17h), per 1 a 3. 

L'equip molletà rebrà dissabte el Canyelles, que 

és el quart per la cua amb 8 punts. 

El martorellesenc Denis Cruces va signar a l'estiu el seu primer 

contracte professional amb el FC Barcelona. El lateral dret milita 

al juvenil B del Barça, a la Lliga Nacional Juvenil, i viu a La Masia 

del FC Barcelona. El futbolista va començar en el futbol al CF 

Martorelles i ara lluita pel títol de campió juvenil de Lliga Nacional. 

MOLLET. El CF Mollet UE vol aca-

bar l'any 2021 al tercer lloc, però 

per fer-ho necessitarà assaltar 

el CF Parets davant la seva afició. 

L'equip dirigit per David Parra va 

guanyar la setmana passada el der-

bi comarcal contra les Franqueses 

al Germans Gonzalvo per la míni-

ma (1-0) i vol repetir l'experiència 

amb els paretans, també jugant 

com a locals. 

Sergio Sánchez va ser el prota-

gonista del partit contra els fran-

quesins després d'una bona acció 

individual, que va sorprendre els 

visitants al minut 7 de derbi. A 

partir d'aleshores, els franquesins 

van intentar sense èxit l'empat i 

el Mollet es va saber defensar a 

la perfecció. "El partit el teníem 
on volíem. Ens agrada marcar 
primer i jugar amb el resultat 
a favor nostre", explica David 

Parra, que afegeix que van jugar 

"més defensivament del que ho 
fem a casa perquè el rival ho re-
queria".

El CF Mollet UE puja fins al 

quart lloc amb 17 punts i se situa a 

tan sols un del tercer, el CF Parets, 

que, precisament, és el seu prò-

FUTBOL | Primera Catalana L'EQUIP MOLLETÀ ÉS EL SEGON MILLOR EQUIP COM A LOCAL

El CF Mollet UE vol assaltar la 
tercera plaça del CF Parets 

JL.R.B.

EN DEFENSA Sergio Sánchez fent tasques defensives contra les Franqueses

EL DUEL ERA CLASSIFICATORI PER AL MUNDIAL FEMENÍ DEL 2023

Matilde Esteves s'estrena 
en un partit internacional

MOLLET. L'àrbitre Matilde Esteves 

va fer d'assistent d'Ainara Aceve-

do en un partit de la ronda clas-

sificatòria per a la Copa del Món 

Femenina 2023. El duel el van 

disputar les seleccions nacionals 

de Bulgària i Sèrbia, amb el resul-

tat d’1 gol a 4 favorable a l'equip 

balcànic. 

L'Stadion Lokomotiv de Plovdiv 

va ser l'escenari a finals de novem-

bre del debut internacional d'Este-

ves, que va acompanyar l'àrbitre 

catalana Acevedo, l'assistent càn-

tabra Rocío Puente i la quarta àrbi-

tra catalana Ylenia Sánchez. "Quan 
vam rebre la designació va ser 
una alegria perquè és interna-
cional, però quan veus de quin 
tipus de competició t'adones 
que cada cop participes en més 
competicions. A més, anem crei-
xent en l'àmbit de tornejos, com 

aquest classificatori del Mundial 
i anteriorment havíem fet clas-
sificatori de la Lliga de Campi-
ones", explica Matilde Esteves, 

que es mostra molt contenta de 

la seva primera experiència d'un 

duel classificatori pel Campionat 

del Món:  "Vam tenir una bona 
actuació i és important sumar 
partits perquè ens coneguin a 
Europa i seguir progressant".

De les quatre àrbitres, Esteves 

fa temps que forma part d'un tri-

plet històric amb Acevedo i Sánc-

hez: "Vam ser la primera triple-
ta femenina que va arbitrar en 
un partit de la Tercera Divisió. 
Totes tres som més que compa-
nyes. Van ser tres dies de convi-
vència i 90 minuts de concentra-
ció màxima, per tirar endavant 
un partit que vam gaudir, tot i el 
fred".  JL.R.B.

CF MOLLET UE - CF PARETS

Diumenge, 19 – 12 h Mollet

xim rival. "Aconseguir la tercera 
plaça és del tot motivador, però 
el que més ens motiva és jugar 
cada setmana millor", assenyala 

Parra, que vol tornar a guanyar 

davant l'afició per acomiadar amb 

un triomf el 2021 esportiu. 

Guillem Ruiz, pitxitxi
Pel que fa el CF Parets, ve d'empa-

tar a casa contra el Martinenc, per 

1 a 1. La defensa molletana haurà 

de vigilar amb el pitxitxi paretà, 

Guillem Ruiz, que és el màxim go-

lejador del grup 1 amb nou gols 

en deu partits. De fet, en el duel 

contra el Martinenc Ruiz va ser el 

golejador local i va donar un punt 

al seu equip. 

El Germans Gonzalvo, un fortí
El quart lloc del CF Mollet UE és 

gràcies a la bona feina com a local. 

Després de deu jornades, el Mollet 

és el segon millor equip com a lo-

cal amb quatre victòries i tan sols 

una derrota. "És vital guanyar a 
casa perquè fer-ho a fora cada 
cop és més complicat", assenya-

la Parra, que confia sumar diu-

menge la cinquena victòria local 

contra el CF Parets.  JL.R.B.

fcf

ARBITRATGE Matilde Esteves, a la dreta de la imatge
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BÀSQUET | Leb Plata DIUMENGE REBRÀ EL GRAN CANARIA I DIMECRES VISITA EL MENORCA

El Recanvis Gaudí jugarà 
dos partits en quatre dies

núria meléndez / cb mollet

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

afrontarà dos partits en tan sols 

quatre dies. L'equip dirigit per Jo-

sep Maria Marsà rebrà diumenge 

l'Herbalife Gran Canaria i dime-

cres viatjarà cap a Menorca per 

disputar l'11a jornada de la fase 

regular. Una setmana després, els 

molletans jugaran encara un par-

tit més, entre els festius del Nadal 

i Cap d'Any, a Cornellà. 

L'equip molletà arriba al duel 

de diumenge, a casa, després de 

perdre en la seva visita al Zentro 

Basket Madrid, per 93 a 81, tot i 

que encara manté un balanç posi-

tiu al 8è lloc, amb cinc victòries i 

quatre derrotes. Pel que fa al Gran 

Canaria, encadena dues derrotes i 

ocupa el 9è lloc, amb tres triomfs.

El Menorca, que serà el rival de 

dimecres dels molletans, és el ter-

cer classificat, amb sis victòries, i 

encadena dos triomfs. El conjunt 

EN JOC Un els moments del partit a casa contra el Benicarló

de les Illes Balears jugarà dissab-

te a casa contra el Cornellà, i això 

suposarà un dia més de descans 

que no pas els de Mollet. A tot 

això, els dos partits del Menorca 

són com a local i s'estalviarà ha-

ver fet algun desplaçament.   

MOLLET / SANT FOST. El Barri Can 

Calet va donar la sorpresa al der-

bi baixvallesà contra la Unió FS 

Mollet, en teoria favorit perquè 

jugava davant la seva afició. Els 

santfostencs van ser millors i van 

imposar-se amb un contundent 2 

a 7, que van celebrar a la pista i al 

vestidor. 

El Barri Can Calet, que enguany 

és el novell del grup 1 de la Prime-

ra Catalana després del descens 

FUTBOL SALA | Primera Catalana GOLEJADA PER  2 A 7

del curs passat, s'està mostrant 

irregular en l'inici del curs i ja feia 

quatre partits que no guanyava. 

Contra el Mollet ha aconseguit un 

cop d'efecte després de la goleja-

da a favor seu. El triomf permet 

els santfostencs pujar fins al 9è 

lloc amb set punts, i se situa a qua-

tre del 10è, precisament, la Unió 

FS Mollet.

El pròxim duel del Barri Can Ca-

let serà diumenge a la seva pista 

contra l'Olímpic la Floresta B, que 

és penúltim amb cinc punts. Pel 

que fa a la Unió FS Mollet, visita-

rà la Fundació Terrassa, que és 

l'equip líder amb 21 punts amb un 

balanç de set victòries i una der-

rota.  

El Barri Can Calet dona la 

sopresa a la Unió FS Mollet

El Sant Gervasi 
planta cara al 
líder però perd

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi 

segueix amb la seva millora en el 

joc i en l'última jornada va plantar 

cara al líder, el Montgat. Tot i això, 

va caure per 94 a 80. Els molletans 

ocupen el quart lloc per la cua amb 

un balanç de tres victòries i set 

derrotes. Dissabte, l'equip col·legi-

al tornarà a jugar a domicili i s'en-

frontarà contra el Germans Homs,  

que és 6è amb cinc triomfs. 

VENDA DE MOTOS 

VENDA DE MOTOS D’OCASIÓ  

MECÀNICA DE MOTOS 

C. de Barcelona, 87 · Martorelles

T. 93 593 31 06 · M. 648 934 447

e-mail: xusmoto@hotmail.com

Copa Catalunya

FUNDACIÓ TERRASSA - UFS MOLLET

Dissabte, 18 – 17.45 h Terrassa

BARRI CAN CALET - LA FLORESTA B
Diumenge, 19 – 19.45 h Sant Fost

MOTOR  ES PRESENTA UN COTXE ELÈCTRIC, L'OPEL CORSA E-RALLY

El Rallysprint RACC tanca la temporada

El Circuit de Barcelona-Catalunya es va acomiadar diumenge d'una
temporada més amb el Rallysprint RACC, que va coronar com a campions 
a Miguel Díaz i Enrique Medina amb el seu Skoda Fabia Rally2 Evo. A més, 
durant el campionat es va presentar el primer cotxe 100% elèctric que 
participava a la cursa, l'Opel Corsa e-Rally. 

circuit

RECANVIS GUADÍ - GRAN CANARIA
Diumenge, 19 – 12 h Mollet

Quarta derrota del  
CH Sant Fost, que 
ocupa el 4t lloc

SANT FOST. L'Handbol Sant Fost va 

perdre el quart partit de la tem-

porada contra el Polinyà, per 31 a 

26. Els santfostencs cauen al quart 

lloc, amb 10 punts, mentre que 

el Polinyà s'allunya al segon lloc, 

amb 16. El pròxim duel del Sant 

Fost serà dissabte a casa (18.45h) 

contra el Palautordera-Salicrú B, 

que és antepenúltim classificat 

amb sis punts. 

HANDBOL | Segona Catalana

El Mollet HC es 
juga el primer lloc 
contra el Castellar

MOLLET. El Mollet HC masculí es ju-

garà el lideratge, del grup 1A de la 

Segona Catalana, contra Ok Caste-

llar. Els molletans ocupen el segon 

lloc amb 16 punts i els del Vallès 

Occidental són primers classifi-

cats amb 19. El duel tindrà lloc 

diumenge al pavelló Riera Seca, 

a les 19 h. El Mollet arriba al duel 

desprñes de golejar el Palau-solità 

i Plegamans, per 4 a 8. 

HOQUEI | Segona Catalana

MENORCA - RECANVIS GAUDÍ

Dimecres, 22 – 20 h Menorca
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CURSA DE MUNTANYA  PROP DE 300 PERSONES PARTICIPEN A LA CURSA PER LA SERRALADA LITORAL

Lluís Ruiz i Carla Benedicto 
guanyen La Neorural 2021

LA NEORURAL  / ROgER cORREm
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 

Lluís Ruiz, del Mountain Runners 

del Berguedà, i Carla Benedicto, 

del VO2 Team, han guanyat la 9a 

edició de La Neorural, que torna-

va a celebrar-se després d'un any 

sense cursa de muntanya per la 

Covid-19. El trail va tenir lloc diu-

menge, amb sortida i arribada a 

Santa Maria de Martorelles, amb 

prop de 300 participants que van 

haver de superar un exigent re-

corregut de 24 km i 1.800 metres 

de desnivell acumulat per corri-

ols i camins del Parc Natural de la 

Serralada Litoral. 

En categoria masculina Lluís 

Ruiz va trencar la cursa al qui-

lòmetre 4 i va córrer en solitari 

pràcticament tota la prova. L'at-

leta va imposar-se amb un temps 

de 2 hores, 41 minuts i 59 segons. 

L'emoció del podi masculí es va 

centrar en conèixer el segon lloc, 

que va ser finalment per a Pol Co-

dina, del Cerdanya Pirineus, que 

va arribar gairebé cinc minuts 

després del campió i tres segons 

abans del tercer, Gaspar Bartra, 

del Team KH-7. Pel que fa a la ca-

tegoria femenina, la vencedora va 

ser Carla Benedicto, que es va si-

tuar líder a partir del quilòmetre 

GUANYADORA El moment de l'arribada de Carla Benedicto

12 per imposar un fort ritme de 

cursa a les pujades. Benedicto va 

guanyar amb un registre de 3 ho-

res, 27 minuts i 22 segons. Un mi-

nut després va arribar la segona 

classificada, Marta Muixí, i a cinc 

minuts, la tercera, Eli Pascual, del 

CA Montornès.  

j.A.

MOLLET. L'atleta molletà Jordi Ar-

guisuelas, del Triatló Sant Gervasi, 

ha completat un nou repte espor-

tiu i solidari després de córrer set 

mitges maratons en set dies se-

guits. Fa dues setmanes va iniciar 

el repte un dissabte amb els 21 km 

del Trail d'Ardenya, a Santa Cristi-

na d'Aro, i el passat divendres el 

va acabar pels carrers de  Mollet. 

L'esportista, que ho fa per visi-

bilitzar l'entitat Petits Grans He-

rois de Mollet, afrontava el repte 

per segon cop perquè a la primera 

va haver d'abandonar. "Potser no 

em vaig planificar bé, creia que 

seria fàcil perquè estic acos-

tumat a fer grans distàncies. 

El dia a dia va poder amb mi i 

no vaig ser capaç d'acabar-ho", 

admet Jordi Arguisuelas, que va 

fracassar en el seu primer intent 

fa un mes i que just ara l'ha po-

gut completar: "Hem agafat cinc 

dies festius, dos de cap de set-

mana i tres del pont. Tot i que 

la clau ha estat fer-ho amb un 

company de l'Escola Sant Ger-

vasi, Toni Arco, que també ha 

fet el repte". 

REPTE ESPORTIU  VISIBILITZA A PETITS GRANS HEROIS, DE MOLLET

Toni Arco, que ha fet onze cur-

ses d'Ironman, va ser una de les 

persones properes a Arguisuelas 

que el va animar a intentar com-

pletar el repte al segon cop. "No 

ha estat fàcil la coordinació 

dels dos dies feiners, però ho 

hem completat després de fer 

els 21 km de dijous i divendres 

per Mollet", diu Arco. "Dijous 

vam fer els 21 km a les nou de 

la nit i vam acabar prop de les 

onze de la nit, sol no hagués es-

tat capaç", explica Arguiuselas.  

Set maratons en set dies
Després de completar les set mit-

ges maratons, Jordi Arguisuelas 

pensa completar durant el 2022 

un nou repte: córrer set mara-

tons en set dies seguits. Tot ple-

gat, servirà per preparar el repte 

que s'havia marcat per la tardor 

del 2021 i que va haver d'ajornar: 

"La intenció és córrer finalment 

el repte majúscul: fer set ma-

ratons seguides d'una tacada. 

Però cal fer més entrenament i 

aquests són motivadors per as-

solir l'objectiu final".  JL.R.b.

COMPANYS Jordi Arguisuelas, a la dreta, amb  Toni Arco a Mollet

Arguisuelas completa set 
mitges maratons en set dies

Triomf de Sergi 
Moreno i Carmen 
Marzo a Mollet

MOLLET. Sergi Moreno, del Triatló 

Montornès, i Carmen Marzo, de 

l'Atletisme Parets, van guanyar el 

cros comarcal del Consell Espor-

tiu del Vallès Oriental a les pistes 

municipals de Mollet. La cursa, 

organitzada per l'Atlètic Mollet, va 

tenir lloc dissabte i era la cinquena 

prova de la temporada. Va reunir 

prop de 250 atletes.  

ATLETISME | Cros L'ATLÈTIC MOLLET ORGANITZA LA CURSA AMB PROP DE 250 PARTICIPANTS

cA mOLLEt

EN CURSA Un dels moments del cros molletà a les pistes municipals
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HOLLYWOOD PEEL

Avda. Antoni Gaudí, 26 · Mollet del Vallès · Informació i reserves: 93 544 51 41

Aquest procés aporta:

· Efecte ters, ferm i línies atenuades.
· Efecte bacteriostàtic i fungicida (ideal en tractaments d’acne o post).
· Exfoliació profunda arrossegant contaminants i cèl·lules mortes.
· Potent estimulació de la producció de col·lagen i elastina.
· Rejoveniment de la pell.
· Lluminositat i lluentor.
· Activació de la microcirculació i del sistema limfàtic.
· Efecte de porus menys visibles i nets.
· Redueix greix i acne.
· Redueix cicatrius d’acne.
· Blanquejador d’axil·les com a corrector de la melanina.
· Eliminació d’Onicomicosis (Fongs d’ungles).

VOLS SABER PER QUÈ ÉS EL TRACTAMENT DE LES CELEBRITIES?”
PELL FRESCA I BRILLANT PER FER-TE LLUIR AQUESTES FESTES.”

ELIMINACIÓ MICROPIGMENTACIÓ, ELIMINACIÓ TATUATGES I CARBÓ PEEL

TRACTAMENT AMB LÀSER Q-SWITCHED ND-YAG
TECNOLOGIA D’ÚLTIMA GENERACIÓ
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CELLES:
 Perfect Brows
 Microblading
 Powder Brows
 Nano Stroke

PARAMÈDIQUES: 
 Reconstrucció  

  d’areola
 Camuflatge cicatriu 

  periareolar

LLAVIS:  
 Perfect Lips
 Aquarelle lips
 Make up lips
 Natural lips

ULLS:       
 Eye-Tribal
 Baby-Line
 Artistic Line
 Ull Glizè

Maquillatge 

permanent 

i correctiu

Micropigmentació 
avançada desde 2001

Avda. Antoni Gaudí, 26 · Mollet del Vallès 

www.micropigmentacionsmc.com

Per a informació i reserva: 630 60 60 20

      Sara Martínez Micropigmentació

Bones Festes
NOU LÀSER Q-SWITCHED ND-YAG 
Tecnologia avançada per l’eliminació 
de micropigmentació i tatuatge.
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Visita diagnòstica sense compromís. 

FINANÇAMENT FINS A 60 MESOS

DR. VÍCTOR SERRA 

Col. 4351

Avda. Llibertat, 18, 1B (L’Illa) 

08100 Mollet del Vallès 

www.drvictorserra.com

T. 93 593 09 13

CLÍNICA DENTAL DR. SERRA

Cirurgia avançada  Pròtesis  Implantologia avançada 
Invisalign  Ortodòncia per a nens  Estètica Dental

Blanquejament  Roncopatia i apnees
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Una astrofísica presentarà 
a l'Abacus de Mollet el Curs 
d'Astronauta per a infants
MOLLET DEL VALLÈS. L'astrofísica 

Mariona Badenas, comandant de 

la tripulació Hypatia I a l'estació 

Mars Desert Research Station, 

serà dimarts 21 de desembre (18 

h) a la botiga Abacus de Mollet 

per explicar el seu somni d'arri-

bar a les estrelles i per presentar 

un curs d'astronauta per a infants, 

organitzat per Abacus i Hypatia I. 

El curs està dirigit a nenes i nens 

d’entre 6 i 12 anys i comptarà amb 

diferents mòduls espacials i aspira 

a desenvolupar vocacions científi-

ques entre els joves, sobretot en-

tre les nenes. 

Sota l’eslògan Si tu hi creus, no-

saltres t’hi portem, la campanya 

d’Abacus ofereix 250 beques –as-

tronautesabacus.com– per realit-

zar el mes de juliol aquest curs, 

que serà dirigit per la mateixa Ma-

riona Badenas i les membres de la 

tripulació Hypatia I. Aquesta acció 

també compta amb la col·labora-

ció de l’Institut d’Estudis Espacials 

de Catalunya. Per assistir-hi cal 

reservar plaça al web cooperativa.

abacus.coop.

Sense barreres per a l'èxit
Abacus –cooperativa de la qual en 

formen part els diaris Som*– s’ha 

inspirat en la història de l’astro-

física catalana per animar a ne-

nes i nens que confiïn en els seus 

somnis. L’exemple de la Mariona 

transmet que no hi ha barreres de 

sexe per assolir l’èxit en qualsevol 

disciplina, i menys en les cienti-

ficotècniques, on encara avui hi ha 

un nombre inferior de dones que 

d’homes que s’hi dediquen.

Un referent inspirador que, com 

explica, des de molt petita va somi-

ar en ser astronauta i no va voler 

EDUCACIÓ   MARIONA BADENAS SERÀ DIMARTS A LES 18 H A LA BOTIGA ON PRESENTARÀ AQUEST CURS I ON A MÉS EXPLICARÀ EL SEU SOMNI D'ARRIBAR A LES ESTRELLES

COMANDANT D'UNA MISSIÓ FEMENINA
n  Amb només 25 anys, Badenas ha coliderat l’equip de recerca de la Mars Society 
que ha simulat les condicions reals d’una expedició al planeta Mart al desert de 
Utah, als Estats Units, i que ha servit de camp de proves per a la seva investigació. La 
protagonista d'aquesta xerrada és una apassionada de l’espai que a l'abril del 2023 
comandarà una tripulació de dones científiques catalanes (Hypatia I) a l’estació 
Mars Desert Research Station (USA), dissenyada per simular una missió a Mart.

cccb / miquel taverna

MARIONA BADENAS  Serà protagonista dimarts a l'Abacus de Mollet

parteix la cooperativa, com la que 

es va fer per mentalitzar a mares 

i pares contra els prejudicis sexis-

tes a l’hora de comprar joguines; o 

la de l’any passat, on es promovia 

un consum responsable.  

renunciar-hi, el que la va portar a 

estudiar astrofísica amb una beca 

de la universitat nord-americana 

de Yale, d’on ha passat a cursar un 

doctorat en ciències planetàries al 

MIT, a Boston.

Amb aquesta singular campa-

nya, un any més, Abacus coope-

rativa aprofita l’activitat de Nadal 

per potenciar els valors que com-

El Grup de Teatre Segle XX, de Sant 
Fost, va rebre dilluns un premi Arlequí, 
pel foment del teatre infantil i juvenil. 
La Federació de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya els reconeixia per 
"haver sabut transmetre la passió del 
teatre al jovent del poble i apostar 
pel present i futur del teatre". La 
seva activa participació en la Trobada 
Juvenil de Teatre de Catalunya, havent-
ne format part de les vuit edicions 
celebrades, és un dels aspectes que 
també s'ha tingut en compte, com 
destaca la directora de l'entitat, Marisol 
Juan. La Marisol també assegura: "No 
m'hagués imaginat mai rebre aquest 
premi". A la gala hi va assistir un dels 

          Premiats per 
fomentar el teatre 
infantil i juvenil

víctor león

grups d'adolescents de l'entitat, qui 
van representar un parell de gags. 
La directora d'aquest grup, Jèssica 
Santacreu, va ser l'encarregada de 
recollir el guardó i va dir des del faristol: 
"Fomentar el teatre infantil i juvenil en 

aquests moments no és fàcil. Però tot 
i les circumstàncies, ens hem adaptat 
i hem innovat per poder continuar 
endavant. Aquest premi ens dona 
energia per continuar treballant i 
creixent com una gran família".

CULTURA
Diàlegs amb l'obra de Concha IbáñezFel Faixedas porta 'La força d'un destí' a Mollet
Aquest divendres (19 h) el Museu Abelló i CREA 

organitzen un nou acte del cicle de xerrades Mirades 

d'Artistes, en què diferents artistes locals dialoguen 

amb les de la Col·lecció Abelló. Encarna Calahorra 

dialogarà amb l’obra de Concha Ibáñez.

El Teatre Can Gomà acollirà dissabte (21 h) l'obra de teatre La força 

d'un destí, una adaptació del llibre homònim de Martí Gironell, 

representat per l'actor Fel Faixedas i el músic Pep Poblet i dirigit per Carles Xurriguera. Les entrades (fins a 12 €) es poden adquirir 
a molletvalles.koobin.com o presencialment a La Marineta.
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Seyka arrasa amb el Verkami 

per treure el seu primer disc

MARTORELLES. El grup de música vallesà Seyka 

–que compta amb dos membres martore-

llesencs, el cantant Aaron García i el tècnic de 

llums Carlos Puga– ha llençat una campanya 

de micromecenatge a Verkami per publicar el 

seu primer disc. En només cinc dies la banda 

ha aconseguit els 3.000 euros que necessi-

ta per a la gravació, la mescla i el mastering 

del CD (2000 €), així com per al marxandatge 

(750 €) i per finançar una part de la maque-

tació física del CD (250 €). Ara han ampliat 

l'objectiu 1.000 euros més, i tenen uns 30 dies 

per assolir-los. Aquests diners afegits els ser-

viran per cobrir més part del finançament del 

CD físic i per fabricar més marxandatge, "so-

bretot dessuadores, que hem vist que han 

agradat", diuen els Seyka. Aquest desembre 

han entrat a gravar el seu futur àlbum, sota el 

comandament de Claudi Arimany a El Turo-

net (Corró d'Avall), i tot el procés culminarà el 

21 de maig amb el concert de presentació del 

disc a la Sala Nau B1 de Granollers.  

MÚSICA  VAN ASSOLIR L'OBJECTIU EN 5 DIES I ARA VOLEN ACONSEGUIR 1.000 € MÉS

SEYKA  La banda de reggae, ska i mestissatge, sobre l'escenari de la festa major de Martorelles

dani lopez

Et desitgem
el millor
Nadal

Av. Prat de la Riba, 5 · Sant Fost

93 570 03 20 / 644 19 24 05
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Ciscu i Javi Carvajal revaliden 

la direcció dels Castellers
MOLLET.  La Colla Castellera de Mo-
llet tornarà a comptar un any més 
amb el mateix president (Ciscu 
Carvajal) i el mateix cap de colla 
(Javi Carvajal). Així ho va decidir 
l'entitat en l'assemblea celebrada 
diumenge. Les seves candidatures 
a junta i a tècnica van ser les úni-
ques a presentar-se i la primera va 
rebre 67 vots positius, cap negatiu 
i 4 nuls, i la segona es va refermar 
amb 73 Sí i un No.

La junta recentment votada és 
molt similar a la que hi havia, però hi 
compta amb alguns trets destacats. 
D'una banda, han reforçat la vocalia 
social, passant d'una a tres persones 

al càrrec, perquè necessitaran "més 

mans i més caps" per preparar tots 
els actes que serviran per celebrar el 
30è aniversari dels castellers molle-
tans, durant tot el 2022.

També han modificat la vocalia 
sanitària, que a partir d'ara comp-
tarà amb una infermera (Maria 
Domènech) i un sanitari (Àlex 
Tres). Per últim, la comunicació 
també l'han reforçat, amb més 
persones al capdavant.

El Ciscu assegura que continua-
rien "tota la vida" presidint la Co-
lla Castellera, però entén que això 
algun dia acabarà. Amb tot, tenint 
en compte que s'han "menjat la 

pandèmia", ara hi volen continu-
ar almenys un any més, i en aquest 
cas serà per celebrar les tres dèca-
des de castells a Mollet.

Entre els objectius principals 
per a aquest any de celebració hi 
ha "tornar a assolir castells de 7 

i fer nous castells", diu el presi-
dent, qui insta a la participació: 
"Com més gent siguem, millors 

castells farem". Carvajal també 
agraeix la confiança dels membres 
de la colla, que els han tornat a 
escollir, i assegura que vol que el 
2022 sigui "la millor temporada 

de la història dels Castellers de 

Mollet".    sergio carrillo

ENTITATS  ELS MOLLETANS VOLEN FER EL 2022 LA MILLOR TEMPORADA DE LA SEVA HISTÒRIA

CISCU I JAVI  Pare i fill es mantenen un any més al capdavant de la colla

castellers de mollet

s.c.

JOSEP SERRA LA PORTADA DEL LLIBRE

MOLLET. L'escriptor molletà Jo-
sep Serra Busquets presentarà 
dimarts a les 19.30 h al Casal Cul-
tural la seva primera novel·la en 
castellà, en un acte que compta-
rà amb la participació de Noemí 
Fernández. Es tracta d'Una caja 

con candado (Editorial Autogra-
fia), un llibre creat fa tres dècades i 
que està escrit en castellà "perquè 

la història que s'explica la vaig 

sentir durant molt de temps en 

castellà", explica Serra.
El molletà ha novel·lat una his-

tòria real a partir de la qual hi 
sorgeixen reflexions sobre les mi-
gracions a Catalunya a la segona 
meitat del segle XX. "Immigrar a 

Catalunya des d'Espanya no era 

tan senzill", apunta l'autor.
Els lectors descobriran un ado-

lescent que, contra la seva volun-
tat, va haver de traslladar-se del 
sud d'Espanya fins al Maresme. 
"No hi volia marxar, perquè allà 

tenia feina, tenia els amics i per-

què el fotien lluny de la família", 
diu l'escriptor, qui es mostra con-
vençut que amb aquesta novel·la 
s'hi veuran reflectides moltíssi-
mes persones que van viure pro-
cessos migratoris semblants els 
anys 60 cap a Catalunya. Una im-
migració que a casa nostra "també 

va tenir mala fama", hi afegeix.
Una caja con candado és un llibre 

a dues veus. La del protagonista, 
que s'explica a través d'uns textos 
guardats precisament en aquesta 
caixa, i la de la persona que en fa la 
descoberta i que hi reflexiona i in-
tenta ubicar cada cosa que llegeix i 
descobreix.

Per intentar explicar la migra-
ció d'aquesta família –i al mateix 
temps, la de tantes altres famílies–, 
Josep Serra destaca que en un pas-
satge de la novel·la el protagonista 
li pregunta a la mare: "Per què hi 

hem vingut?". Mentre que la mare 
li respon: "Perquè allà els tenim a 

tots, però no hi tenim res".    s.c.

La immigració dels 
60, al centre del 
llibre de Josep Serra

LITERATURA  ES TRACTA D''UNA CAJA CON CANDADO'
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Hace unos días me contaron una historia, la de un hombre 
y su perra de 10 años.
Guillermo y su perrita de raza mediana, de pelaje rubio, 
limpio y áspero, estaban paseando por el parque o eso pa-
recía. Él, un hombre de mediana edad con una mochila en 
la espalda, educado y su perrita Laika se aproximaron a 
una familia y les preguntó si les podían ayudar y la familia 
asintió. Guillermo dijo que necesitaba comida para ellos 
dos. Se acercaron a un supermercado y durante el camino 
fueron conversando y le preguntaron:
-que te ha pasado?
-estoy sin trabajo y no tengo donde dormir. Anoche lo hice 
en un cajero con mi Laika. Mi hermano falleció de covid y 
no tengo familia. No tengo ni para hacer fotocopias para 
enviar curriculums a las empresas para poder buscar tra-
bajo y no sé donde puedo dejar a mi compañera durante el 
día para que la cuiden y no me la quiten. En la mayoría de 
albergues no aceptan perros y yo no quiero separarme de 
la única familia que tengo, mi perrita. Nadie me ayuda. He 
venido a este pueblo porque en Barcelona la calle está muy 
mal y me han robado lo poco que tengo. Estoy intentando 
llegar a un albergue donde aceptan perros y por poco dine-
ro tengo una cama para dormir, ducha, desayuno y además 
puedo lavar la ropa.
-y que come Laika??
-lo mismo que yo, embutido... y compartimos alguna lata 
de atún.

Una historia para contar 

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es

C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

La familia hizo una buena compra para ellos dos y cuando 
el hombre recibió el donativo de alimentos y para que pu-
dieran llegar al final de su viaje y en ese momento no supo 
como dar las gracias y rompió a llorar mientras Laika busca-
ba caricias. Guillermo comentó que nadie les había ayudado 
en días. Partieron hacia el refugio con una bolsa llena de ilu-
siones y mientras caminaban, lágrimas invadían los ojos de 
la familia que les había ayudado.
Es una narración y enseñanza de vida para contar sin cono-
cer como termina. Lo dejamos en que ambos compañeros 
de camino llegaron al ansiado destino donde recibieron la 
ayuda que necesitaban. 
Debemos meditar mucho sobre lo que tenemos, lo afortuna-
dos que somos y aprender de la gran amistad que compar-
tían los dos personajes de la narración (un hombre sencillo y 
su perra), una historia real con un final por escribir
Este hombre demostró que su querida Laika es un ser sin-
tiente y no un bien tal y como recoge la nueva reforma legal. 
¿Pero sucede cuando alguien está necesitado de ayuda?, y 
para recibirla tiene que dejar su querida compañera en una 
protectora después de 10 años de compartir toda una vida? 
Y cuando la situación personal cambia por los motivos que 
sean y te quedas literalmente en la calle sin amparo?….
Hay mucho que meditar, mucho de lo que hablar con una 
simple y triste historia de alguien que paseaba, desapercibi-
do por un parque y el vínculo de amor que les unía a través 
de su mano y la correa roja hacia su querida y dulce Laika.

Os deseamos felices fiestas.

ENTRE TODOS HACEMOS UN LLAMAMIENTO AL NO ABANDONO Y AL NO MALTRATO.

RESERVAS: 93 570 05 46 · 607 699 912

49€
IVA INCLUIDO

MENÚ 
INFANTIL20€

MENÚ NAVIDAD I SAN ESTEBAN
APERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS
 Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
 Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo, 

   Barrecha de Berberechos con olivas y Chips

PRIMER PLATO A ELEGIR
 Festival de Marisco con Gambas, Cigalas, Almejas y Mejillones Marinera
 Góndola de Piña natural rellena de Marisco con salsa Cocktail
 Maxi canelón de Paescado y Marisco con Velouté de Gambas
 Volcán de Huevos estrellados con virutas de Jamón Ibérico y lluvia de Foie Micuit
 Carpaccio de Gambas y Pulpo Marinado con Lima y Aceite de Oliva
 Escudella típica de la Terra amb Galets i Carn d’Olla
 Canelones de Rustido con Bechamel trufada y Queso Parmesano Gratinado

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA
 Ternasco de Aragón asado en su jugo con Patatas Panaderas
 Carrilleras de Ternera asadas al Vino de Oporto sobre patatas Panaderas
 Pluma de Cerdo Ibérico en las Brasas
 Entrecot de Ternera de Vic en nuestras Brasas 

   (salsas Roquefort o Pimienta verde)

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR
 Merluza fresca rellena de Xangurro con Guarnición y salsa especial 

   de nuestro Chef 
 Zarzuela o Parrillada de Pescado y Marisco
 Arroz Caldoso o Paella de Marisco con Bogavante

POSTRES SELECTOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 
Y CAVA BRUT NATURE
 Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría
 Degustación de Dulces Típicos Navideños

MENÚ AÑO NUEVO 2022
APERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS
 Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
 Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo, 

   Barrecha de Berberechos con olivas y Chips

PRIMER PLATO A ELEGIR
 Aguacates rellenos de Salpicón de Marisco con vinagreta de Cítricos
 Festival de Closques y Gambas a la Marinera
 Volcán relleno de Huevos revueltos con Gambas y Jamón Ibérico
 Carpaccio de Ternera de Nebraska aderezado con Lima 

   y Parmesano laminado
 Canelón de Marisco con Velouté de Gambas
 Ensalada de Año Nuevo con Fruta Natural y Queso fresco
 Canelones de Rustido con Bechamel trufada 

   y Queso Parmesano Gratinado

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA
 Carrilleras de Ternera asadas al Vino de tinto
 Entrecot de Ternera Parrilla con dos Salsas
 Pluma de Cerdo Ibérico en las Brasas

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR
 Zarzuela o Parrillada de Pescado y Marisco
 Merluza fresca rellena de Xangurro con Guarnición 

   y salsa especial de nuestro Chef 
 Arroz Caldoso o Paella de Marisco con Bogavante

 POSTRES SELECTOS DE FIESTAS 
 Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría
 Degustación de Dulces Típicos Navideños
 Copa de Cava Brut Nature

APERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS
 Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
 Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo, 

   Barrecha de Berberechos con olivas y Chips

PRIMER PLATO A ELEGIR
 Crema de gambas al aroma de Pernod
 Ensalada con Queso de Cabra e higos confitados en Almíbar
 Festival de Cosques (Mejillones, Almejas y Gambas)
 Canelón de Pasta fresca relleno de Marisco con Velouté de Gambas
 Carpaccio de Trilogía Marina (Atún, Salmón, Pulpo y Wakame)
 Chipirones Andaluza con Calamares Romana
 Carpaccio de Presa Ibérica
 Canelones caseros de Rustido Gratinados

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR
 Merluza fresca del Norte a la Vasca con Almejas
 Sepia fresca a la Plancha con Ajillo
 Bacalao a la Muselina
 Paella o Caldoso de Mariscos con Bogavante

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA
 Solomillo Ibérico con salsa Café de París
 Costillas de Cordero a la Brasa
 Secreto Ibérico a las Brasas con Patata Caliu y Verdurita
 Entrecot de Ternera de Vic –300gr.- a la Piedra

POSTRES FESTIVOS DE LA CASA 
 Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría

MENÚ REYES 2022

40€
IVA INCLUIDO

MENÚ 
INFANTIL19€

46€
IVA INCLUIDO

MENÚ 
INFANTIL20€

C/ Pompeu Fabra, 42
Mollet del Vallès
www.lallardentariel.com

RESERVAS: 
93 570 05 46 · 607 699 912
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NADAL

Torna la Fira del Regal a la rambla molletana

FA DOS ANYS  Imatge del Mercat Nadalenc que va acollir la plaça Prat de la Riba el 2019, una fira que enguany no es farà

arxiu

Hi haurà una seixantena de paradetes al llarg de les rambles Balmes i Fiveller i al carrer Barcelona

MOLLET.  La pandèmia no està ni de bon tros en el ma·

teix punt que hi era ara fa just un any, però el context 

encara és llunyà a la vida precovidiana. D'aquí que, 

algunes propostes que es van perdre l'any passat, en·

guany tornin; però d'altres, encara hauran d'esperar 

almenys un altre any més.

Les fires nadalenques són un clàssic d'aquestes da·

tes i Mollet també comptarà amb una. Si el 2019 van 

ser diversos els caps de setmana amb paradetes vari·

ades pel centre de la capital baixvallesana, enguany 

l'únic mercadet proposat serà aquest cap de setmana.

Es tracta de la tradicional Fira del Regal de Nadal 

que munta l'ADHEC amb la col·laboració de l'Ajunta·

ment de Mollet. Concretament, serà divendres, dis·

sabte i diumenge, de 10.30 h a 20.30 h amb una sei·

xantena de parades a les rambles Balmes i Fiveller, 

així com al carrer Barcelona.

El president de l'Associació d'Autònoms de Dones 

D'entre totes les parades que s'hi muntaran, dissabte n'hi haurà una solidària 

de Mollet amb Cuba, on s'hi podran trobar productes cubans com: cafè, sucre, 

productes d’artesania, llibres... "Amb la compra d’aquests articles ajudareu 

al poble de Cuba a fer més suportable el bloqueig que els Estats Units els hi 

fa durant més de 60 anys i que any darrere any rep la condemna les Nacions 

Unides", apunten des de l'entitat. Alhora, durant la jornada del dissabte també 

recolliran medicaments, material sanitari i ortopèdic per enviar a Cuba.

Mollet amb Cubà hi muntarà un estand solidari

i Homes Emprenedors de Catalu·

nya s.XXI (ADHEC), Lluís Farré, 

assegura que intenten "que la 

gent de Mollet no marxi a fer les 

compres fores, i encara menys 

que les faci a Amazon", i asse·

nyala que aquest és sempre "un 

bon mercat on fer les compres 

de Nadal". Els ciutadans trobaran 

tant estands de flors i d'alimenta·

ció, com d'altres de regals de tota 

mena. A més, hi haurà instal·lat 

l'Arbre dels Desitjos durant tot el 

cap de setmana, adreçat als més 

petits.

Cal destacar que, a diferència 

d'altres edicions, no hi haurà para·

des a banda i banda de la rambla, 

sinó que només hi seran en un dels 

dos costats, per tal d'evitar aglo·

meracions de la gent.

Trenet, a partir de dimecres
D'altra banda, l'ADHEC també 

recupera el trenet de Nadal, que 

enguany circularà del 22 de de·

sembre al 3 de gener –excepte el 

25 de desembre, l'1 de gener i els 

dimarts de mercat–.  

MOLLET.  Un any més la Sala Five·

ller acollirà una nova edició de la 

Pop Up Store, una botiga efímera o, 

dit d'una altra manera, una botiga 

que en el moment de la seva instal·

lació ja té una data final. Aquesta 

data serà el 5 de gener, així que des 

d'aquest dissabte i fins a la vigília 

de Reis els baixvallesans podran 

apropar·se a aquest establiment 

temporal on trobaran quatre pa·

rades diferents.

D'una banda, hi seran Happy 

Moments Baby, amb tot de roba i 

accessoris per a nadons; Histeriä 

Pälmer hi comptarà amb roba 

infantil i de lactància; Skua a dos 

Mans vendrà roba i complements; 

i, per últim, Sulu Bags disposarà de 

bosses transformables a la venda.

Els horaris d'obertura de la Pop 

Up Store seran de 10 h a 13.30 h 

i de 17 h a 20.30 h, amb algunes 

excepcions: els dies 25 i 26 de de·

sembre, i l'1 de gener la botiga es·

tarà tancada; i els dies 24 i 31 de 

desembre i el 5 de gener, només 

obrirà en l'horari de matí.  

La Fiveller acollirà 
una nova botiga 
efímera fins a Reis

HI HAURÀ QUATRE PARADES ON COMPRAR ROBA I ACCESSORIS
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MOLLET. Cinturons, bosses, barrets, 

complements de moda... La mostra 

d'artesania que es va celebrar el 

cap de setmana al Jardinet del Casal 

va aplegar una dotzena de parades 

amb articles diversos però amb un 

element  comú gairebé en tots els 

casos: el reciclatge. I és que un any 

més, els paradistes són membres 

del projecte Xarxa  Circular, una en-

titat de Mollet, que té com a finalitat 

ser referent del sistema productiu 

anomenat Economia Circular. "Cen-

trem el nostre objectiu en donar 

una segona vida útil a materials i 

objectes que, per diferents raons, 

eren considerats un residu més al 

planeta", expliquen des de l'entitat.

Aquest objectiu va unit a un pro-

jecte social, amb què donen suport 

a aquelles persones que vulguin 

iniciar un projecte de venda de 

ARTESANIA L'ASSOCIACIÓ XARXA CIRCULAR DE MOLLET ÉS L'ENCARREGADA DE MUNTAR LES PARADES AMB ARTICLES ELABORATS A PARTIR DE MATERIALS RECICLATS

SEGONA VIDA ÚTIL  Les parades ofereixen articles elaborats de manera artesanal amb materials reciclats

sergio carrillo

Els 're-creadors' porten l'artesania 
de l'economia circular al Jardinet  

NADAL

productes fets a mà amb materials 

reciclats. Als associats que utilit-

zen la seva creativitat i habilitats 

per donar un nou ús a aquests 

articles, els anomene Re-Makers 

(Re-Creadors). Encara queden 

oprotunitats per poder fer un cop 

d'ull a aquestes creacions de l'eco-

nomia circular.  Serà aquest cap de 

setmana, dissabte, de 10 a 14 h i de 

16 a 20 h, i diumenge de 10 a 15 h. 

Espectacles infantils
D'altra banda, el Jardinet continu-

arà amb els espectacles per als in-

fants que ha organitzat el Casal Pe-

tit durant les dates nadalenques. 

Aquest dissabte serà el torn d'una 

jove promesa de la màgia, el Mag 

Nil, que actuarà a les 12 h. Diumen-

ge a la mateixa hora la Banda del 

Moll Fer de la Colla dels Torrats 

oferirà un concert de nadales. 

La gastronomia amb productes del territori va ser una de les protagonistes de 

la Fira de Nadal de Santa Maria de Martorelles, que es va celebrar diumenge 

a l'entorn de l'església. Més d'una vintena de parades amb tallers i artesania i 

activitats musicals i culturals van amenitzar el matí. foto: m.muñarch

Gastronomia i artesania a Santa Maria Les Dones Hedera celebren 
la 25a edició de la Fira 
d'Artesans a Sant Fost 

SANT FOST. Aquest diumenge 19 de 

desembre arriba un dels clàssics 

del Nadal santfostenc. El Grup de 

Dones Hedera, amb col·laboració 

de l’Ajuntament de Sant Fost, or-

ganitza una nova Fira d’Artesans, 

que enguany arriba a la 25a edi-

ció i que es farà en horari matinal. 

Com cada any la plaça de la Vila 

s'omplirà de parades amb articles 

artesanals tant gastronòmics, com 

pans, dolços i formatges, i articles 

de regal com bijuteria i roba i com-

plements. Les parades s'obriran al 

públic a les 10 h i tancaran a les 14 

h. Les Dones Hedera oferiran xo-

colata i cafè amb llet i tota la recap-

tació serà solidària i es destinarà a 

la Marató de TV3. 

D'altra banda, el mateix diumen-

ge, també a la plaça de la Vila, els 

infants podran fer cagar el Tió amb 

moltes sorpreses i regals. Serà en-

tre les 11 i les 13 h. 

Aquest divendres el Centre Cívic 

Can Pantiquet acollirà el patge 

reial, que recollirà les cartes dels 

més petits a partir de les 17.30 h. 

També hi haurà festa amb música. 

Cartes al patge reial 

a Can Pantiquet

Els infants tindran diverses opor-

tunitats per fer cagar el tió aquest 

cap de setmana. L'ADHEC organit-

za el matí de dissabte a la perru-

queria Montse Casellas (av. Gaudí) 

i el de diumenge a la masia de Can 

Borrell dos cagatió. Els menuts 

també podran fer-ho diumenge 

d'11 a 14 h a la plaça Catalunya 

en una activitat organitzada per 

Morats i l'associació Mollet Centre 

Comercial. Hi haurà música amb 

els Minyons de Can Morat.

Tions per fer cagar 

per tota la ciutat
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Martorelles recupera la Fira de 
Nadal després d'un any sense

MARTORELLES. La Fira de Nadal 

torna de nou a Martorelles des-

prés d'un any en blanc a causa de 

la pandèmia. 

Aquesta nova edició, que se 

celebrarà aquest dissabte 18 de 

desembre de 10 h a 19 h hores a 

l'avinguda d'en Piera, comptarà 

amb un ampli ventall d'activitats, a 

banda de l'exposició ja habitual de 

les parades de comerç i artesania.

Així mateix, està previst que la 

jornada comenci a les 10 h amb 

una cercavila a càrrec dels Ge-

gants de Martorelles, la seguirà 

una exhibició del Grup de Ball de 

Gent  Gran (10.20 h)  i una cantada 

de nadales dels alumnes de L'Aula 

(10.45 h). Entrat el matí, a les 11 

h hi haurà una actuació de l'Escola 

Orfeònica i mitja hora més tard, a 

les 11.30 h, una exhibició de karate 

del Club de Karate Martorelles. 

Mentre que a les 12 h es farà  

l'espectacle de carrer La Gran fa-

mília. Per acabar la jornada mati-

nal a les 13 h, hi haurà una exhi-

bició de la Joventut Sardanista de 

Martorelles  i a les 13.30 h, ball en 

línia a càrrec de la Unió Cultural 

Andaluza.

Les activitats seguiran a la tarda, 

a les 16 h, amb un taller de xapes 

nadalenques i punts de llibre de 

fusta i l'espectacle teatre de carrer 

El petit circ.  Abans de la cloenda de 

la fira es farà l'entrega de premis 

del concurs de foto Patrimoni de 

Martorelles, així com altres sorte-

jos de les parades de la fira.

Durant tot el dia la UE Bàsquet 

Martorelles realitzarà mini partits 

i durant el matí (de 10 h a 13 h) el 

tió visitarà la fira.  

POPULAR L'AVINGUDA D'EN PIERA ACOLLIRÀ DISSABTE LES PARADES DE COMERÇ I ARTESANIA

FA 2 ANYS L'última edició de la Fira de Nadal es va celebrar el 2019

aj. martorelles

MARTORELLES. Després de l'èxit de 

participació de l'any passat, l'As-

sociació de Veïns de Can Sunyer 

ha organitzat una nova edició  del 

concurs de decoració nadalenca 

de balcons i façanes. Un jurat po-

pular s'encarregarà de fer la tria 

dels premiats aquest dissabte, 

però no serà fins diumenge que es 

donin a conèixer els guanyadors. 

En concret es concediran tres 

premis: a la decoració més origi-

nal, a la més estilosa i per últim, 

també es premiarà la participació.

Un cop feta la tria, l'associació 

veïnal ha organitzat per aquest 

diumenge 19 de desembre una 

jornada festiva on es farà l'entrega 

dels premiats. L'acte també servi-

rà per donar a conèixer el guanya-

dor del concurs de dibuix de Nadal, 

que també havia organitzat l'asso-

ciació. El dibuix, que ha fet en Gui-

llem García de 8 anys, es farà ser-

vir com a imatge de la felicitació 

de Nadal de l'entitat veïnal. La jor-

nada clourà amb un pica a pica i el 

caga tió per a tots els nens i nenes.

Cuina i decoració de Nadal
Per altra banda, i també amb el 

Nadal com a protagonista, l'entitat 

veïnal ha organitzat al barri mar-

torellesenc diverses activitats per 

anar fent boca de cara a aquestes 

festes. Es va fer un curs de cuina 

de Nadal al centre cívic el Safareig 

a càrrec del David, del bar restau-

rant Caballero i un taller de guar-

niments nadalencs. Ambdues acti-

vitats van ser gratuïtes.  

Concurs de decoració 
de façanes a Can Sunyer

BARRIS ELS GUANYADORS ES CONEIXERAN AQUEST DIUMENGE

GUAYADOR DEL CONCURS DE DIBUIX

a.V. can sunyer

NADAL
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SERVEI ASSISTIT PEL NOSTRE PERSONAL

PROPERAMENT: 

RECÀRREGA RÀPIDA 

PER A COTXES 

ELÉCTRICS

C/ Gaietà Ventalló, 7-9 local 1 · Mollet
kdcarol@hotmail.es · Tels. 93 593 65 02 / 667 611 133

FEM ESPECIAL EL TEU NADAL 
Gran varietat de dolços de Nadal.

Regals ideals per l’amic invisible, torrons, bombons, galetes...

Detalls per a tots els gustos i preus! T’esperem!

www.kdcarol.com
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MOLLET. Fer un pessebre és tota 

una tradició que demana temps i 

dedicació i la Lídia Falcón i l'Isidre 

Ribas, socis del Casal Cultural de 

Mollet, en són una bona mostra. 

Des de fa uns quants anys són els 

encarregats de muntar el pessebre 

monumental que es pot veure a la 

porxada del Jardinet del Casal, un 

betlem d'uns 100 metres quadrats 

que ha anat creixent amb els anys. 

"Vam començar al pati de casa 

sota un pi amb el naixement, els 

Reis d'Orient i el caganer i ara 

en tenim més d'un centenar de 

figuretes", explica la Lídia Falcón. 

I és que els orígens d'aquest pesse-

bre es remunten a fa 49 anys, quan 

va néixer el fill de la parella i van 

començar la tradició, que compta-

va amb públic fidel del barri que 

cada any l'anava a veure. Més en-

davant, i a proposta de l'aleshores 

junta del Casal, es va traslladar al 

Jardinet. "Va ser l'any que va mo-

rir la meva mare. No estava amb 

ganes i vam fer un pessebre petit 

a casa. El Cot, que aleshores era 

el president del Casal, va dir que 

era una llàstima perdre aquella 

tradició i ens va proposar de fer-

lo l'any següent al Jardinet, i així 

va començar", recorda la Lídia.

Edificis i figures artesanals
Ara, cada any, la parella dedica uns 

tres dies per muntar el pessebre 

que té com a una de les singularitats 

els edificis i casetes artesanals que 

any rere any va construïnt l'Isidre. 

A més, moltes de les figures que es 

fan servir són restaurades per ells 

mateixos i algunes han estat com-

prades en fang i l'Isidre i la Lídia les 

PESSEBRISME ELS SOCIS DEL CASAL LÍDIA FALCÓN I ISIDRE RIBAS SÓN ELS ENCARREGATS DE MUNTAR CADA ANY EL BETLEM MONUMENTAL SOTA LA PORXADA

CREADOR L'Isidre porta gairebé 50 anys fent casetes i edificis per farcir el pessebre monumental

laura ortiz

Del pati de 
casa al Jardinet

El pessebre de l'Institut de Serveis 
als Discapacitats engalana el 
vestíbul de l'Ajuntament
MOLLET. Com cada any, el vestíbul de l'Ajun-

tament de Mollet s'ha engalanat per Nadal 

amb un tradicional pessebre, que elaboren 

els usuaris i usuàries de l’Institut Municipal 

de Serveis als Discapacitats (IMSD) de Mo-

llet. Com a novetat, enguany, el betlem in-

corpora una imatge de record a Montserrat 

Tarres, qui fou directora de l’IMSD des de 

1997 i que va morir el passat mes d’octubre. 

A banda de distribuir les figuretes, les dar-

reres setmanes els i les alumnes de l’IMSD 

també han dissenyat i elaborat alguns dels 

elements decoratius del pessebre i significa-

tius de Mollet com ara la Dona d’Aigua. 

ENGUANY EL BETLEM INCORPORA UNA IMATGE EN RECORD A LA MONTSE TARRÉS

SINGULARITAT El betlem té alguns elements significatius de Mollet com la Dona d'Aigua

aj.mollet

Té més d'un centenar de figures, 50 caixes 

de molsa i més de 1.500 quilos de sorra 

han pintat i envernissat. 

A més de les figures tradicio-

nals com el naixement, els Reis, els 

pastors i animals de tota mena, la 

composició s'acaba amb elements 

indispensables com la molsa –unes 

50 caixes– i la sorra, més de 1.500 

uilos en total.

El pessebre monumental del Jar-

dinet es  pot visitar aquest dissab-

te 18, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i 

19 de desembre i el 2 de gener, de 

10 a 15 h.

Sense el de goma-eva
Un altre altre dels betlems tra-

dicionals a Mollet és el que cada 

any muntava l'Associació de Ve-

ïns d'Estació de França-Can Mulà 

a la seva seu de Francesc Macià. 

Enguany, però, aquest pessebre 

artesanal no es podrà gaudir a la 

ciutat. Arran de la incertesa per 

la pandèmia, els organitzadors no 

han tingut temps de fer el muntat-

ge de la composició que compta 

amb més de 400 figuretes fetes a 

mà amb goma-eva i que és un dels 

més grans de Catalunya elaborat 

amb aquest material. 

NADAL
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SANT FOST.  Com és tradicional, el 

Grup de Teatre Segle XX represen-

tarà aquest Nadal Els Pastorets. El 

clàssic de Folch i Torres tornarà a 

pujar a l'escenari de l'Ateneu Jau-

me Rifà, en aquest cas amb dues 

funcions que aniran a càrrec dels 

grups infantils i juvenils de la com-

panyia santfostenca, que compta-

ran amb un decorat renovat i que 

tindran lloc els diumenges 19 i 26 

de desembre a les 19 h.

Enguany, però, els adults no faran 

els clàssics pastorets, però sí que 

representaran al Lluquet i al Rove-

lló, i al Llucifer i al Satanàs, i a molts 

més personatges –alguns descrits 

per Folch i Torres, i d'altres d'incor-

porats per l'entitat–. Serà als Bundi 

Pastorets, l'esbojarrada versió dels 

Pastorets, i que tindrà lloc els dies 2 

i 8 de gener.

Les entrades per a cadascuna de 

les quatre representacions tenen 

un preu de 5 € –quatre euros seran 

per a l'entitat i l'euro restant anirà 

destinat per a La Marató de TV3–. 

No serà l'única col·laboració del 

Segle XX amb La Marató, sinó que 

diumenge muntaran una paradeta 

a la Fira d'Artesans de Sant Fost on 

lliuraran el llibre del 50è aniversa-

ri a les persones que hi passin, i les 

persones que ho vulguin podran 

fer-ne un donatiu que també serà 

per a La Marató.  

El Segle XX farà dues 
funcions d''Els Pastorets'

 SERÀ ELS DIUMENGES 19 I 26 DE DESEMBRE I HI ACTUARAN ELS INFANTS I JOVES DE L'ENTITAT Tercer Nadal 

consecutiu

sense 'Pastorrats'

MOLLET. La Colla dels Torrats 

tampoc representarà enguany la 

seva versió particular d'Els Pasto-

rets, anomenada Pastorrats. Amb 

aquest, ja són tres anys consecu-

tius sense pujar a l'escenari: el 

2019 lamentaven la manca d'in-

tèrprets; i l'any passat i enguany, 

la pandèmia no els ho ha posat fà-

cil. Amb tot, la presidenta torrada, 

Maria Vico, confirma que la inten-

ció és reprendre aquest clàssic.  

L'Esplai Xivarri torna 

a representar el 

Pessebre Vivent

MOLLET. L'Esplai Xivarri represen-

tarà un any més el seu clàssic Pes-

sebre Vivent al parc de Can Mulà, 

l'únic pessebre vivent de la ciutat, 

en una activitat que compta amb la 

col·laboració de l'Ajuntament, de 

la Parròquia de Sant Vicenç i de la 

Fundació Pere Tarrés. Serà aquest 

dissabte i diumenge, de 17 h a 20 

h, i els assistents gaudiran de brou 

calent, i podran participar d'un sor-

teig de paneres, entre d'altres.  

Albert Puig s'estrena al capdavant 
del Pessebre Vivent de Sant Fost
SANT FOST. El Pessebre Vivent tor-

nava diumenge a Sant Fost dos 

anys després amb "molts ner-
vis i inquietuds", com explica el 

seu president, l'Albert Puig, de 28 

anys, qui viurà aquest Nadal les 

seves primeres funcions al capda-

vant de l'entitat. Puig va assumir el 

càrrec de secretari dels pessebris-

tes santfostencs el 2018, i dos anys 

després va suplir Amadeu Gelada a 

la presidència. Ho va fer amb una 

organització "totalment nova" i 

rejovenida, amb diverses persones 

que ronden la trentena d'anys, així 

com amb algunes d'una cinquan-

tena. Tanmateix, sí que tenen "el 
suport de l'organització antiga" 

i n'estan "molt agraïts", diu Puig.

El president novell afirma que 

les persones que havien manegat 

l'entitat durant més de 30 anys 

van demanar fer una passa al cos-

tat i eren els que venien al darrere 

qui ho havien de liderar. "El Pes-

sebre Vivent de Sant Fost no es 
pot acabar, i estem treballant 
amb totes les forces, energies i 
il·lusions perquè això no succe-
eixi. M'ho prenc com una gran 
responsabilitat que m'ha recai-

gut a mi i jo he acceptat el repte", 

hi assenyala.

Es tracta d'un repte, però, que 

està sent dur. Preguntat per si 

s'hi veu presidint l'entitat durant 

molts anys, és contundent: "Avui 

dia, no. És exhaust. La quanti-
tat d'hores i de recursos que 
hi estem dedicant, físicament 
i emocionalment no són soste-
nibles". Amb tot, reitera que amb 

l'assumpció de la responsabilitat 

TRADICIONAL  PUIG, QUE JA N'ERA EL PRESIDENT L'ANY PASSAT, VA VIURE DIUMENGE LA SEVA PRIMERA FUNCIÓ DEL PESSEBRE SANTFOSTENC OSTENTANT EL CÀRREC

EN ACCIÓ  Imatge del pessebre santfostenc, diumenge passat

oriol carbonell s.c.

ALBERT PUIG  

del càrrec, s'hi mantindrà liderant 

el Pessebre "fins on pugui".

Pel que fa a les seves tasques, les 

resumeix en tres conceptes: "Sa-
ber-ho tot, estar pendent de tot 
i resoldre els dubtes de tots els 
membres". Però no és poca feina, 

reitera: "Aquest pessebre té una 
quantitat de feina que jo com a 
actor no m'ho hauria arribat a 
imaginar mai".    sergio carrillo

La gran novetat del 55è Pessebre Vivent 

de Sant Fost és la venda d'entrades –fins 

a 6,50 €– en línia a pessebreviventsant-

fost.cat –no es podran adquirir física-

ment al Pessebre–. Després de l'estrena 

de diumenge, la resta de funcions seran 

els dies 19, 25 i 26 de desembre, i l'1, 2, 6 

i 9 de gener. Tots els dies hi haurà dues 

representacions, a les 18 h i a les 19 h, a 

excepció del 6 i el 9, quan només serà a 

les 18.30 h. Així com va passar diumenge 

passat, les entrades per a aquest diu-

menge ja estan exhaurides.

LES ENTRADES, A 
TRAVÉS D'INTERNET
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El Pessebre Vivent de Martorelles organitza 
la 44a edició amb nou format i ubicació

MARTORELLES. Després de més 

d'un any amb restriccions en l'àm-

bit cultural a conseqüència de la 

pandèmia, el Pessebre Vivent de 

Martorelles recuperava el passat 

cap de setmana el contacte amb el 

públic per celebrar la seva 44a edi-

ció al pati de la Masia de Carrencà. 

Ho feia acompanyat de bon temps 

i incorporant algunes modificaci-

ons pel que fa al format i la localit-

zació habituals.

A diferència d'anys anteriors, 

l'organització –la Joventut Sarda-

nista de Martorelles– decidia, a 

conseqüència de les fins feia poc 

vigents restriccions sanitàries en 

l'àmbit cultural, allunyar-se de la 

tradicional localització als Pins 

d'en Rabasa. "Per a nosaltres era 

impossible netejar el bosc amb 

tan poc temps de marge i no 

volíem estar un any més sense 

la celebració", explica la treso-

rera de la Joventut Sardanista, la 

Montserrat Pugès. 

Amb tot, segons Pugés les repre-

sentacions que van tenir lloc dis-

sabte a la tarda i diumenge durant 

tot el dia, van complir les expec-

tatives pel que fa a la xifra de visi-

tants: "Estem contents. A banda 

que ens va acompanyar el bon 

temps, va venir molta gent", re-

coneixia satisfeta Pugés.

De fet, a la cita d'aquest cap de 

setmana no van faltar alguns dels 

tradicionals reclams del pessebre 

martorellesenc, com el mercat 

d'esclaus. També hi eren presents 

els quadres més significatius del 

pessebre i els que desperten més 

emoció i simpatia entre els visi-

tants, tant petits com grans: el nai-

xement i el dels tres reis mags.

La pròxima edició
Però tot i l'èxit de públic i partici-

pació de figurants (una setante-

na de persones en total), des de 

l'organització tenen clar que, si la 

pandèmia ho permet i les restricci-

ons es deixen enrere, l'any vinent 

el pessebre recuperarà el format i 

la localització tradicionals: "Si tot 

funciona i podem preparar amb 

temps el bosc, ja que aquesta 

tasca ens comporta moltes ho-

res de feina, la nostra intenció 

és celebrar el pessebre on sem-

pre", afegia la tresorera de la Jo-

ventut Sardanista.  

TRADICIONS LA REPRESENTACIÓ QUE ES  VA REUBICAR PROVISIONALMENT AL PATI DE LA MASIA DE CARRENCÀ, VA TENIR LLOC EL PASSAT CAP DE SETMANA

EMPLAÇAMENT PROVISIONAL  Una setantena de figurants, en la representació que es va fer al pati de la masia

s.c.

Els organitzadors esperen
recuperar de cara a l'any

vinent el format i la
localització tradicionals

El Casal d'Avis celebra la festa de 

Nadal amb un berenar a l'Ametlla
MARTORELLES. El Casal d'Avis La Masia i 

Can Sunyer celebrarà el pròxim dijous 23 

de desembre la festa de Nadal. Enguany, la 

celebració comptarà amb un berenar a l'Es-

pai Can Pagès de l'Ametlla del Vallès. L'àpat 

constarà de patates xips, pa amb tomàquet i 

embotits i de postres hi haurà torrons i pol-

vorons. El menjar s'acompanyarà d'aigua, 

vi, refrescos, cava i xarrups. 

L'acte l'organitza el  Casal d'Avis La Masia 

i Can Sunyer  i el Consell de la Gent Gran amb 

la col·laboració de l'Ajuntament de Marto-

relles. Els socis que vulguin participar haurà 

de pagar 10 euros. L'aforament és limitat i la 

sortida es farà amb autobús des de la Masia 

a les 16.30 h.

Entrega dels lots de Nadal
Per altra banda, el pròxim 21 de desembre, 

el Casal d'Avis La Masia i Can Sunyer repar-

tirà, com ja és tradició, els lots de Nadal. El 

lliurament es farà el dimarts de 16 h a 20 

h de la tarda a la Masoveria i a la Masia de 

Carrencà. Per retirar els lots, caldrà dur el 

tiquet adquirit prèviament i el carnet de soci 

de l'any 2021.   

GENT GRAN LA SORTIDA ES FARÀ DIJOUS, 23 DE DESEMBRE, DES DE LA MASIA

Activitats de sensibilització 

de la salut mental a Mollet

MOLLET. Aquest dissabte, 18 de desembre, la 

plaça Prat de la Riba de Mollet acollirà una 

jornada per sensibilitzar a la ciutadania so-

bre la salut mental. L'acte que començarà a 

les 9 h del matí l'organitza el Club Social La 

Llum. L'entitat molletana fa anys que treba-

lla a la ciutat per donar a conèixer aquesta 

malaltia. 

SALUT MENTAL

Jornada solidària pels 

damnificats de la Palma

MARTORELLES. La Unión Cultural Andaluza 

de Martorelles celebrarà aquest dissabte, 

18 de desembre, una jornada solidària per 

recaptar fons pels damnificats per l'erupció 

del volcà Cumbre Vieja a l'illa canària de la 

Palma. L'entitat també va organitzar fa unes 

setmanes una xocolatada popular per la ma-

teixa causa. 

SOLIDARITAT

NADAL
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Tres concerts a càrrec de 
l'Escola Municipal de Música

MOLLET.  L'Escola Municipal de 
Música i Dansa farà dues actua-
cions aquest cap de setmana a la 
plaça Prat de la Riba. Dissabte a les 
18 h serà el torn del conjunt ins-
trumental, del combo de saxos i de 
la Jazz Band. L'endemà diumenge, 
a la mateixa hora, hi actuaran les 
orquestres infantil i jove. Les ac-
tuacions nadalenques de l'Escola 
Municipal de Música i Dansa no 
acaben aquí, sinó que dimecres els 
més petits també faran un concert, 
en aquest cas al Teatre Municipal 
Can Gomà. Serà en una doble fun-
ció, a les 18 h i a les 19 h.  

MÚSICA  HI ACTUARAN DISSABTE I DIUMENGE A PRAT DE LA RIBA, I DIMECRES A CAN GOMÀ

EL 2019  Actuació de la darrera festa de Nadal de l'Escola Municipal de Música

escola municipal de música de mollet

MARTORELLES. La Biblioteca Mont-
serrat Roig acollirà dilluns a partir 
de les 12 h l'espectacle familiar 
Contes de Nadal de les germanes 

Baldufa, a càrrec de la companyia 
Tanaka Teatre. Es tracta d'una ac-
tivitat adreçada a les escoles. Es 
tracta d'una representació ideal 
per aprendre com viuen el Nadal 
els nens i nenes d’arreu del món.

La Lilian i la Sophie han fet un 
punt i a part als seus viatges per 
celebrar el Nadal en família. Els hi 
encanta fer el pessebre i represen-
tar Els pastorets, però també saben 
que cada cultura viu aquestes festes 
d’una forma diferent. Els assistents 
viatjaran amb elles pels freds bos-
cos russos de la mà del Rei de Ge-
bra, assistiran al descobriment de 

TEATRE  TANAKA REPRESENTARÀ A LA BIBLIOTECA 'CONTES DE NADAL DE LES GERMANES BALDUFA'

TANAKA TEATRE  Representant 'Contes de Nadal de les germanes Baldufa'

tanaka teatre

NADAL

la Terra amb els warau de les Índies 
Occidentals, descobriran el mira-
cle del canelobre jueu que va estar 
encès durant vuit dies seguits i en-

tendran per què a la Xina celebren 
el Cap d’Any dues vegades. Tot això 
sense oblidar de repassar a algunes 
de les tradicions més nostrades.  

Altres formes de celebrar 

el Nadal, amb Tanaka Teatre
'Tokyo Godfathers', drama 
nadalenc al film d'AMAM

MOLLET. L'Associació de Mú-
sica i Art de Mollet (AMAM) 
projectarà aquest divendres 
(21 h) el film Tokyo Godfat-

hers (2003), dirigit per Satos-
hi Kon. Es tracta d'un drama 
ambientat a Tokio durant el 
Nadal. Tres sensesostre tro-
ben un nadó a les escombrari-
es i aposten per ser ells matei-
xos qui busquin els seus pares 
en comptes de portar-lo a la 
policia. Aquesta és una de les 
primeres activitats d'AMAM 
al Centre Cívic de Can Panti-
quet després de la pandèmia. 
La setmana passada ja van fer 
el tradicional Directe al Cívic 
solidari de Nadal, en col·labo-
ració amb Creu Roja.  

CINEMA  ES PROJECTA AQUEST DIVENDRES A CAN PANTIQUET

EL CARTELL DE LA PEL·LÍCULA

Actuació de La Tramolla 
pels Amics de Mantay
MOLLET. L'Escola de Dansa i Tea-
tre La Tramolla oferirà diumenge 
una nova festa de Nadal en favor 
de l'Associació Solidària d'Amics 
de Mantay, una entitat que ofereix 
suport per a una casa d'acollida 
de Cusco (Perú) per a mares sol-
teres menors d'edat. L'esdeveni-
ment constarà de dues sessions 
al Mercat Vell, a les 10 h i a les 12 
h. A la primera es podrà gaudir de 
xous de dansa urbana a càrrec dels 
alumnes de l'escola, des dels petits 
fins als grans. A la segona serà el 
torn dels grups de dansa clàssica 
contemporània de totes les edats, 
així com d'una proposta del grup 

de teatre d'adults. Les entrades te-
nen un preu de 3 euros i es poden 
reservar a info@latramolla.cat.  

ARTS ESCÈNIQUES  LA FESTA DE NADAL SERÀ AL MERCAT VELL

CARTELL DE LA FESTA DE NADAL

dissabte 18

diumenge 19

divendres 17

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

Començava la setmana 
amb anticicló, i sembla que 
acabarem amb ell, amb cel 
serè, fred a primera hora i 
sol tota la jornada.

Ambient assolellat tot el 
dia, amb matí fred i potser 
boirós,  i recuperació de la 
temperatura a migdia, que 
serà més alta que ahir.

Continuarem amb aquest 
anticicló persistent, que 
prolongarà un dia més 
l’ambient assolellat i el 
fred i la boira matinal.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 9 12ºC 4ºC 10ºC - 32 km/h WNW

DIVENDRES, 10 17ºC 7ºC 14ºC - 37 km/h WNW

DISSABTE, 11 14ºC 3ºC 10ºC - 15 km/h NNE

DIUMENGE, 12 16ºC 5ºC 12ºC - 18 km/h SSW

DILLUNS, 13 17ºC 3ºC 12ºC - 16 km/h WSW

DIMARTS, 14 16ºC 4ºC 10ºC - 6 km/h NNE

DIMECRES, 15 16ºC 3ºC 11ºC - 10 km/h SE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Un arbre nadalenc de 
cinc metres, a Sant Fost
SANT FOST. La plaça de la Vila sant-

fostenca llueix des de divendres 

un arbre de Nadal de cinc metres 

d'alçada, concretament situat al 

costat de la Biblioteca. L'arbre es 

va inaugurar en la primera edició 

de l’encesa de llums de Nadal del 

poble. A més, els assistents van po-

der gaudir d’una xocolatada acom-

panyada d’un ambient nadalenc.  

POPULAR   DIVENDRES ES VAN ENCENDRE ELS LLUMS DEL POBLE
s.c.

Parc de Nadal, a Martorelles
MARTORELLES.  El pavelló d'esports 

tornarà a acollir un nou Parc de 

Nadal, amb diferents jocs i activi-

tats adreçades a infants de totes les 

edats. Serà els dies 27, 28 i 29 de 

desembre d'11 a 14 h i de 16 a 19 h 

i el preu de l'entrada és de 3 euros, 

per una hora i 30 minuts. Per a in-

fants de 0 a 5 anys hi ha una ludote-

ca infantil de joc lliure i creatiu i un 

inflable. Per als majors de 3 anys hi 

ha les activitats Animàlia i Camins 

de colors. També hi ha una zona 

recreativa amb tennis taula, air 

hockey, billar i futbolí per a majors 

de 5 anys. I per als infants d'entre 6 

i 12 anys hi ha dos inflables més.  

ESTARÀ EN MARXA ELS DIES 27, 28 I 29 DE DESEMBRE AL PAVELLÓ D'ESPORTS

PARC DE NADAL  Un dels inflables que es van muntar al parc de fa dos anys

aj. martorelles

MOLLET.  L'Ajuntament ha preparat 

un mapping dins de la programa-

ció nadalenca de la ciutat. Es tracta 

d'unes projeccions sobre la façana 

de l'antic ajuntament –plaça Prat 

de la Riba–, que es podran gaudir 

el dimecres 22 –Llums i colors de 

Nadal– i el dijous 23 de desembre 

–El Nadal a Mollet, més que mai!– 

de 18 h a 20 h.

Cal destacar que  les projeccions 

seran dibuixos que ha elaborat 

l'alumnat de 5è i 6è de primària de 

les escoles de la ciutat. També hi 

han participat amb les seves obres 

els alumnes del batxillerat artístic 

de l'Institut Mollet.  

Un mapping fet per 
l'alumnat de la ciutat

ART  DIMECRES I DIJOUS ES PROJECTARAN ELS DIBUIXOS SOBRE LA FAÇANA DE L'ANTIC AJUNTAMENT

 

• ancat els dijous no festius •

Ho organitza:
A. Pessebre Vivent 

www.pessebreviventsantfost.cat
pessebreviventsantfost@gmail.com
Tels. 679 331 528
          626 396 785
          605 123 205

BALL TOTS ELS DISSABTES

e-mail: info@restaurantcanmauri.com

Llar d’avis - Residència

C/ Sant Jaume, 84 - Telèf. 93 570 81 85

08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CAL GARRET

Restaurant 
dels Castanyers

Telèf. 93 593 00 42 - La Conreria  SANT FOST DE CAMPSENTELLES

• Tancat els dijous no festius •

ESPECIALITATS A LA BRASA

VENDA ONLINE D’ENTRADES > pessebreviventsantfost.cat

55è
Pessebre Vivent

de Sant Fost
Des de 1967
Pessebre Vivent dels Efectes Especials 
de Catalunya i el més Antic del Vallès.

Representacions

A les 18 i a les 19 h
12, 19, 25 i 26 de desembre de 2021
1, 2, 6 i 9 de gener de2022

Els dies 6 i 9 de gener 
només una sessió a les 18.30 h

OBSEQUI: Pa torrat amb allioli i vi del poble.

Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles

www.santfost.cat

Hi col·labora: Adherit:

Associació Coordinadora 

de Pessebres Vivents

de Catalunya
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BAIX VALLÈS. La Marató solidària que organitza 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA) enguany està dedicada a la salut mental, 

una problemàtica molt d'actualitat, ja que s'ha 

posat de manifest com els problemes de salut 

mental s'han vist agreujats a causa de la pandè-

mia de la Covid-19, sobretot entre els més joves. 

Depressió, ansietat, trastorn bipolar, esquizo-

frènia i altres psicosis, trastorns obsessivocom-

pulsius, trastorns del neurodesenvolupament 

(com el TDAH, el trastorn de l'espectre autista 

o els de l'aprenentatge), trastorns de la perso-

nalitat, de la conducta alimentària o addiccions. 

Aquests són, només, alguns dels problemes de 

salut mental que centraran la 30a edició de La 

Marató, que se celebra aquest diumenge. De fet, 

un dels objectius que es marca La Marató d'en-

guany és trencar els estigmes i tabús que acom-

panyen els problemes de salut mental. 

Sensibilització i acapte de fons
Com cada any, el territori s'ha bolcat amb la 

causa de La Marató i els municipis del Baix Va-

llès viuran tot un seguit d'activitats solidàries 

aquests dies –algunes d'elles ja s'han realitzat 

com el conte solidari de Can Besora, la marató 

de contes de l'Escola del Bosc o la tòmbola del 

Sant Gervasi– que aniran des de la sensibilitza-

ció a les accions més lúdiques per recaptar fons. 

A Martorelles, l'Escola Simeó Rabasa oferirà 

dilluns (15 h) la xerrada Canviem la mirada, a 

càrrec de la Nora Carunchio, psicòloga clínica, 

sobre les malalties mentals en l'àmbit educatiu.

A Mollet, també seran moltes les escoles 

que participaran amb La Marató. L'Agrupació 

Escolar Anselm Clavé realitza un calendari so-

lidari amb la imatge de cadascun dels grups de 

l'escola. Cada fotografia, anirà acompanyada 

d'un codi QR amb la felicitació de Nadal de cada 

classe i la recaptació de la venda dels calendaris 

es donarà a La Marató. El Col·legi Lestonnac fa 

aquest divendres un esmorzar solidari, en què 

les famílies col·laboraran a nivell econòmic.  

El gruix d'activitats però es concentra aquest 

cap de setmana. Dissabte, l'escola d'anglès 

Kids&Us oferirà un Storytime de Nadal, amb tea-

tre infantil en anglès. El mateix dia, a les 10 h, el 

Mercat Vell acollirà l'activitat Escacs per la salut 

mental, una iniciativa del Club Social La Llum amb 

la col·laboració del Club Escacs Mollet, amb parti-

des populars d'escacs amb entrades solidàries i 

rifes de lots de productes de Bonpreu i Caprabo. 

Diumenge, el Club Muntanyenc Mollet –jun-

tament amb l'Ajuntament la Fundació Sanitària 

Mollet i l'Institut Mèdic Baix Vallès– organitza 

una caminada popular per Gallecs que sortirà 

a les 10 h de la masia de Can Borrell. Hi haurà 

exercicis d'escalfament a l'inici, i aigua i fruita 

durant el recorregut. Per la seva part, la Penya 

Barcelonista de Mollet oferirà la ja tradicional 

xocolatada popular, al Centre.

A Sant Fost, coincidint amb la Fira d'Artesans 

de diumenge a la plaça de la Vila, les Dones He-

dera oferiran un esmorzar solidari i el comerç 

local i l'Ajuntament faran el sorteig d'una panera 

(13.30 h). El Teatre Segle XX també col·laborarà 

amb l'aportació de part de les entrades per veu-

re la representació dels Pastorets i amb els do-

natius pel llibre del 50è aniversari de l'entitat . 

SOLIDARITAT AQUEST CAP DE SETMANA ES CONCENTREN LA MAJORIA D'ACTIVITATS DESTINADES A RECAPTAR FONS AL BAIX VALLÈS

La Marató dedicada a la salut 
mental, present al territori

NADAL

MOBILITAT

30 minuts gratuïts 
d'aparcament per 
comprar a Mollet

L'Associació Espanyola Contra 

el Càncer a Mollet organitza diu-

menge un taller de postals na-

dalenques, que es farà a partir 

de le 9.30 h  a la rambla Balmes 

amb plaça Catalunya.

TRADICIÓ

Taller de postals de 
Nadal de l'AECC

L'emissora municipal Ràdio Mo-

llet recupera aquest divendres la 

marató radiofònica per la cam-

panya de recollida de joguines 

de Creu Roja. Entre les 9 i les 14 

h, els professionals de la ràdio 

traslladaran l'estudi a l'avinguda 

de la Llibertat, davant del Mercat 

Municipal, des d'on oferiran un 

programa especial amb la parti-

cipació de les escoles Sant Jordi, 

Col·legis Nous, Cal Músic, A.E. 

Anselm Clavé.

COMUNICACIÓ

Marató de 
recollida de regals 
de Ràdio Mollet

Durant la campanya de Nadal, 

els comerços de Mollet distri-

buiran tiquets d’aparcament 

a la zona blava als clients per  

poder aparcar-hi entre el 21 de desembre �ins el 7 de gener. Les 
persones que comprin als co-

merços adherits a la campanya 

rebran un tiquet de 30 minuts 

per aparcar a la zona blava. Cal 

col·locar-lo a un lloc ben visible 

del vehicle. Seran els comer-

ciants els que facilitaran el ti-

quets als compradors.

il·lustració: pau farell
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