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EN PORTADA

BAIX VALLÈS. En els propers 20 

anys, els municipis baixvallesans 

necessitaran més de 6.200 habitat-

ges destinats a polítiques socials. 

Aquesta és la previsió que fa la Ge-

neralitat, que té com a objectiu que 

el 2042, un 15% de les llars de les 

poblacions que es troben en una 

zona de mercat tens d'habitatge 

tinguin algun tipus de protecció. 

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió 

Social, del Departament de Drets 

Socials de la Generalitat està expo-

sant als municipis el Pla Territorial 

Sectorial de l’Habitatge (PTSH), que és l’instrument de plani�icació 
que marcarà les línies de futur en habitatge a Catalunya �ins al 2042. 

El pla parteix d'una diagnosi ini-

cial, amb una estimació d'habitat-

ges existents i el tant per cent que 

està destinat a polítiques socials. En 

aquest sentit, de les dades dels set 

municipis baixvallesans analitzats 

es desprèn que només el 6,5% del 

parc residencial –3.374 habitat-

ges– és social. Per tant, per arribar a 

complir el 15% que marca el PTSH 

es necessitarien 6.267 habitatges 

socials més.

El món local demana recursos
Els responsables municipals d'habi-

tatge al Baix Vallès fan una valoració 

positiva del pla, però reclamen que 

aquest s'acompanyi de recursos. 

"Una de les premises és que els 

ajuntaments amb el seu pressu-

post assumeixin aquest percen-

tatge de pisos socials, però és 

una �ita que es marca sense �i-
nançament ni recursos clars", ex-

plica la regidora d'Habitatge de Mo-

llet, Núria Muñoz, qui recorda que 

la competència en habitatge és de 

la Generalitat. Una idea que refer-

ma Alberto Bastida, regidor de Sant 

Fost, qui considera que el Govern 

català "hauria de crear un fons 

que permeti als Ajuntaments fer 

les inversions per promoure ha-

bitatge social", opina. La petició 

de recursos és, de fet, l'argument 

d'una de les al·legacions al PTSH 

que han presentat els municipis de 

l'Arc Metropolità, del qual en forma 

part Mollet. Aquests municipis tam-

bé han al·legat pel que fa al preu de 

venda dels habitatges de protecció, 

que el pla situa en 24.000 euros, un 

preu que "està molt lluny de la 

realitat i s'hauria de trobar un 

equilibri entre aquest preu i els 

que es troben al mercat", conside-

ra Muñoz. ❉ laura ortiz mateo

El Baix Vallès necessitarà més de 6.200 
habitatges socials en els propers 20 anys

Estimació 
habitatges 
principals

Parc 
destinat a 
polítiques 

socials

Ràtio
Projecció 

d'habitatges 
principals

Projecció 
habitatges 
existents 

destinats a 
polítiques 

socials

Nous habitatges 
per a polítiques 

socials a 
promoure 
durant la 

vigència del Pla

Objectiu 
solidaritat 
urbana del 

Pla

Mollet 22.033 2.104 9,5% 25.953 1.930 1.963 15%

Parets 7.860 256 3,3% 9.259 205 1.184 15%

Montornès 6.725 282 4,2% 8.337 227 1.024 15%

la Llagosta 5.837 143 2,4% 7.101 102 964 15%

Montmeló 3.710 492 13,3% 4.599 452 237 15%

Sant Fost 3.339 72 2,2% 3.933 60 530 15%

Martorelles 2.116 25 1,2% 2.492 9 365 15%

SITUACIÓ INICIAL
(1 juliol 2022)

OBJECTIU DE 
SOLIDARITAT 

URBANA
SITUACIÓ FINAL

(30 juny 2042)
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El govern santfostenc està estu-

diant possibles acords amb coo-

peratives d'habitatge per cedir 

un terreny municipal on cons-

truir-hi pisos socials en un futur. 

Tot i que la idea es troba en "fase 
embrionària", és una de les línies 

d'actuació que el regidor d'Habi-

tatge de Sant Fost, Alberto Basti-

da, es planteja per ampliar el parc 

d'habitatge públic al municipi, 

que a hores d'ara és un dels més 

baixos del Baix Vallès (2,2%). 

Bastida recorda que el POUM 

de Sant Fost preveu que un 30% 

de les noves construccions siguin 

a preu social i aposta també per fer polítiques fiscals que gravin 
els propietaris d'habitatges buits 

perquè aquests puguin passar a la 

borsa municipal de lloguer. "L'Ajun-
tament seria l'intermediari en 
aquestes operacions i això dona-
ria garanties als propietaris i ga-

Martorelles és un altre dels munici-

pis amb un índex més baix de pisos 

socials, només un 1,2% del parc 

d'habitatge existent, un percentat-

ge que el regidor d'Urbanime, Ge-

rard del Caño, atribueix a la manca 

de noves construccions en les da-

rreres dècades. "Del 2002 al 2022 
no s’han fet més de 10 habitatges 
nous i això no ha permès que 
l'Ajuntament executi la potes-
tat de reclamar al propietari un 

percentatge d'habitatge públic a 
la promoció". Ara, el pla de la Ge-

neralitat proposa que se’n facin 365 

de nous en 20 anys. "Per arribar 
a aquesta projecció s’hauran de 
desenvolupar molts sectors de 
Martorelles", explica Del Caño, uns 

sectors que quedaran definits en el 

Pla d'Ordenació Urbanística Muni-

cipal (POUM) que s'ha de redactar 

i que també concretarà els percen-

tatges en habitatge social. i a.mir

MOLLET. Segons el Pla Territorial 

Sectorial de l'Habitatge que ha 

presentat la Generalitat, el 2042, 

Mollet hauria de disposar de 1.963 

nous habitatges de protecció. "Si 
volem complir aquesta fita ne-
cessitem que es desenvolupi el 
Calderí i els plans que planteja 
el nou POUM. Necessitem noves 
promocions per destensionar el 
mercat d'habitatge a la ciutat", 

opina la regidora Núria Muñoz. I 

és que el nou POUM –aprovat ini-

cialment– planteja que els sectors 

de desenvolupament residencial 

hauran de destinar el 50% a habi-

tatges de protecció, i això suposa-

ria uns 1.385 pisos protegits nous 

a la ciutat. La xifra es completaria 

amb els 480 habitatges de protec-

ció que es preveuen al Calderí, una 

quantitat que, en aquest cas, no 

donarà compliment al 50% sinó 

que seran un 36% del total.

Però més enllà de les previsions 

futures, a hores d'ara, el govern té 

entre mans dos projectes d'habi-

Mollet confia arribar als pisos 
requerits gràcies al Calderí

n La ministra de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, s'ha 
compromès a signar un protocol amb 
els ajuntaments de l'Arc Metropolità 
(entre els quals Mollet del Vallès) per 
construir habitatge públic de lloguer 
assequible. Sánchez ho explicava a 
mitjans de desembre en una reunió 
amb els alcaldes de la segona corona, 
però va concretar ni la dotació econò-
mica ni el nombre de nous habitatges. 
Ara fa un any, el ministeri ja va signar 
protocols similars per a la construcció 
d'habitatge amb lloguer social a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (54 MEUR 
per a la construcció de 287 habitatges) 
i a la capital catalana (11 MEUR per a la 
construcció de 651 habitatges). 

L'ESTAT PROMET 
INVERSIÓ PER 
CONSTRUIR PISOS 
DE LLOGUER PÚBLIC

El dèficit constructiu dels 
darrers anys deixa Martorelles 
a la cua en pisos protegits 

Sant Fost valora la cessió 
de terreny municipal a una 
cooperativa d'habitatge

rantiria lloguers a preus que no 
siguin abusius", diu Bastida, qui 

valora que la Generalitat consideri 

Sant Fost com una zona de mercat 

tens d'habitatge en el Pla Territorial 

Sectorial de l’Habitatge, tot i que, el 

municipi formalment no està inclòs 

en el llistat de poblacions conside-

rades de mercat tens de l'Agència 

de l'Habitatge de Catalunya. "Es-
tem diagnosticant un problema 
que tothom sabia", opina. Bastida 

indica que, amb la Covid, Sant Fost 

ha crescut en habitants i "cal més 
oferta de lloguer assequible, 
però, recorda que les competèn-
cies són de l'Agència Catalana 
d'Habitatge i cal que hi inverteixi 
amb noves promocions", diu. i

tatge públic amb la rehabilitació 

de la casa dels mestres de l'antiga 

escola Longarón, al carrer Fran-cesc Macià, i la de l'edifici de Fe-

liu Tura. El pressupost municipal 

aprovat per al 2022 preveu una 

partida per a l'inici d'obres en el 

cas de la rehabilitació de Francesc 

Macià, on  la cooperativa d'habitat-

ge Sostre Cívic hi habilitarà 14 pi-

sos socials, que tindran uns preus 

d'entre 250 i uns 400 euros en 

funció del tamany. La fòrmula per 

accedir-hi és la d'habitatge coope-

ratiu en cessió d'ús, un model amb 

què la propietat és col·lectiva. La 

propietària dels pisos serà la coo-

perativa, que farà un contracte de 

cessió d'ús a la persona sòcia –

cooperativista– que anirà a viure 

a l'habitatge. L'aportació inicial 

que farien aquests cooperativistes 

i futurs inquilins –que es preveu 

siguin persones vulnerables ins-

crites en el registre d'habitatge 

protegit– seria d'uns 2.400 euros. 

Per la seva part, l'Ajuntament farà 

una primera aportació de 250.000 

euros per a la rehabilitació de l'edifici i mantindrà una partida 
de 30.000 euros anuals anys du-

rant 10 anys perquè les quotes 

que paguin els cooperativistes pu-

guin ser reduïdes. 

Entrebancs administratius
Tot i que el projecte va ser pre-

sentat fa mesos, la regidora Mu-

ñoz reconeix que estan trobant dificultats administratives. "És un 
model bastant pioner i estem  
estudiant com es pot articular 
jurídicament la cessió del dret 
de superfície a la cooperati-
va", diu. Muñoz assegura que un 

cop es trobi la solució en el cas 

de Francesc Macià, el procés per habilitar pisos socials en l'edifici 
de Feliu Tura, on es farà servir la 

mateixa fòrmula, "serà més àgil". 

En aquest últim cas, però, encara 

no hi ha projecte ni acord amb cap 

arxiu

A L'ESPERA  L'antiga casa dels mestres del Longaron acollirà pisos socials

cooperativa d'habitatge i, de mo-

ment, s'ha fet el tràmit administra-tiu per incorporar l'edifici al  Patri-
moni Municipal de Sòl i Habitatge, 

per blindar el seu futur ús a acollir 

habitatge social. laura ortiz mateo



dv, 7 gener 20224

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Retorn de les primeres multesServei de recollida d'arbres de Nadal a Sant Fost
El Departament d’Interior ha engegat el tràmit 

per la devolució de les sancions per infraccions 

comeses durant el primer estat d’alarma (del 14 de març �ins al 21 de juny de 2020) d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional.
A partir del 6 de gener, l’Ajuntament de Sant Fost, ofereix un nou servei temporal de recollida d'arbres naturals. Els punts de recollida s'ubicaran a la plaça de l'Ajuntament, a Can Coromines, a la Conreria, al camí dels Castanyers i a Mas Llombart. La recollida de tots els arbres es farà a posteriori, els dies 11 i 18 de gener.

SOCIETAT

La xifra de positius per Covid detectats al 
Baix Vallès es triplica en la darrera setmana

MOLLET / BAIX VALLÈS. La xifra de 
positius  per coronavirus detectats als municipis baixvallesans s'ha gairebé triplicat en la darrera set-mana. Així ho indiquen les dades del portal Covid del Departament de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest web, el nombre de casos confirmats per PCR o test d'antígens des del dia de Sant Es-teve i fins a l'1 de gener a la sub-comarca era de 3.144, mentre que 
durant la setmana prèvia a Nadal se n'havien detectat 1.836 a través d'aquests mateixos diagnòstics. A 

Mollet, els casos confirmats van ser 940, pels 554 detectats la set-mana anterior.També s'ha arribat a una xifra rècord pel que fa al percentatge de positius de les proves efectuades. A Mollet, dels 3.458 test d'antígens i PCR registrades oficialment, un 27% donaven positiu. També el risc de rebrot s'enfila-va aquesta darrera setmana fins a xifres mai vistes. Segons les dades  del portal Covid, dimecres supera-va els 4.600 punts al Baix Vallès, gairebé un miler més respecte de 

la setmana anterior i a Mollet, se situava en els 4.343 punts.
Es prorroga el toc de quedaAquest empitjorament de les dades, generalitzat arreu de Catalunya, ha donat peu a que el Tribunal Supe-rior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi avalat prorrogar 14 dies més el toc de queda i la limitació de les trobades socials a deu persones, així com mantenir el límit al 70% 
d'aforament als actes religiosos i cerimònies civils, i requerir l'ús de passaport covid en establiments 

com gimnasos i restaurants.En concret, el TSJC ha autoritzat el toc de queda d'una de la matina-da a sis del matí als municipis de més de 10.000 habitants amb un índex d'incidència acumulada a 7 dies superior a 250 casos per cada 100.000 habitants. Entre aquests, hi ha Mollet, Parets, Montornès, la Llagosta i  Montmeló, aquest últim considerat municipi illa. 

POPULAR EL TSJC AVALAVA DIMECRES PRORROGAR DURANT 14 DIES EL TOC DE QUEDA NOCTURN I LES LIMITACIONS DE TROBADES SOCIALS A 10 PERSONES

CONTINUA EL TOC DE QUEDA Mollet, Montornès, Parets, la Llagosta i Montmeló els municipis afectats al territori

s.c.

A l'Hospital de Mollet hi havia dimecres 27 pacients ingressats i s'havien produït sis defuncions pel virus

Les persones que donin positiu en un 

test d'antígens que s'hagin fet a casa 

(autodiagnòstic) poden notificar-ho 

per telèfon a la farmàcia, que activarà 

el circuit. Així, la farmàcia farà constar 

el resultat positiu de la covid-19 a la 

història clínica i això permetrà notificar 

els contactes estrets i tramitar la baixa 

laboral. La directora del Servei Català 

de la Salut, Gemma Craywinckel, va 

anunciar dilluns la mesura per les altes 

incidències de casos de la sisena onada 

i va remarcar que es posa en marxa amb 

caràcter temporal. A Mollet hi ha vuit 

farmàcies que ofereixen el servei. 

En relació amb aquests test, Mollet 

en Comú ha reclamat una regulació en 

el preu i a l'accés a aquest sistema di-

agnòstic. La formació considera que 

l’increment i diferència de preu dels test 

d'antígens, de nou perjudica col·lectius 

vulnerables econòmicament i social-

ment, i demana una regulació.

ELS POSITIUS PER 
TEST D'ANTÍGENS ES 
PODEN NOTIFICAR A 
LES FARMÀCIES

Salut

6 morts
PER CORONAVIRUS HA REGISTRAT 
L'HOSPITAL DE MOLLET EN LA DARRERA
setmana. La xifra que triplica les 
defuncions de fa set dies i és una de 
les més elevades dels darrers mesos, 
la notifi cava dimecres la Fundació 
Sanitària Mollet (FSM). Tot i aquest 
repunt, la dada de defuncions en 
proporció al nombre de contagis 
és molt més baixa que en altres 
moments de la pandèmia. Pel que 
fa a les persones ingressades amb 
coronavirus, l'hospital molletà tenia 
dimecres 27 pacients hospitalitzats, 
un menys que fa una setmana i havia 
donat un total de 27 altes.
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BAIX VALLÈS. Més d'un centenar de mem-
bres de la comunitat musulmana Al Huda 
de Mollet es van concentrar divendres de 
la setmana passada per fer les oracions da-
vant el domicili de l'alcalde, Josep Monràs, 
com a protesta per una nova denegació de la 
llicència d'obertura del local que l'entitat té 
precintat a l'avinguda Badalona.

Desenes de musulmans van ocupar en fi-
leres una de les voreres de la rambla Pom-

peu Fabra, just davant de l'habitatge de l'al-
calde i van seguir les oracions que es feien 
amb un altaveu.

La concentració va ser la resposta a la no-
tificació que l'Ajuntament va fer a la comu-
nitat musulmana el passat 21 de desembre, 
amb què denegava un cop més la llicència 
per obrir com a centre cultural el local de 
l'avinguda Badalona amb Àngel Guimerà, 
precintat des del 2013. Aleshores, el govern 

CONFLICTE  LA COMUNITAT AL HUDA ELS CONVOCAVA COM A MESURA DE PROTESTA DESPRÉS D'UNA NOVA DENEGACIÓ PER OBRIR EL SEU LOCAL

Més d'un centenar de musulmans 
resen davant el domicili de Monràs

molletà va impedir l'obertura del local, que 
és propietat d'Al Huda, després d’una modi-
ficació del Pla d’Ordenació Urbana Munici-
pal (POUM), que impedia obrir nous centres 
de culte al nucli urbà.

Les traves urbanístiques per instal·lar-hi 
un centre de culte van fer que el 2015 Al-Hu-
da sol·licités a l'Ajuntament una llicència 
d'obres per canvi d'ús i activitat per instal-
lar-hi un centre cultural i educatiu, però el 
2018, el Consistori denegava la petició, una 
negativa que Al Huda portava el cas al con-
tenciós administratiu, que donava la raó a 
l'Ajuntament. El tribunal considerava que hi 
havia un "intent de frau de llei" per part de 
la comunitat musulmana, perquè pressupo-
sava que l'objectiu era, igualment, fer servir 
l'espai com a centre de culte.

El passat mes de juliol, el col·lectiu ho 
tornava a intentar i presentava la instàn-
cia per demanar la llicència d'activitat a 
l'Ajuntament, que denegava la petició. Ara, 
el Consistori ha donat resposta a les al·le-
gacions presentades per Al Huda i reitera 
que denega la llicència perquè "l'actuació 

proposada continua sent contrària a la 

normativa urbanística i no haver canviat 

les circumstàncies que van motivar ante-

riors denegacions".
Ja fa uns mesos que la comunitat musul-

mana va reprendre les protestes al carrer 
amb diverses concentracions davant l'Ajun-
tament, ja que consideren "injusta" la situa-
ció i asseguren que la finalitat és obrir com 
a centre cultural. Fonts de l'Ajuntament 
recorden que la justícia ja va donar la raó 
al Consistori i asseguren que "no consta 

que la comunitat hagi demanat darrera-

ment cap reunió amb el govern", apunten 
aquestes fonts.

Després d'aquesta nova denegació, Al 
Huda podria portar el cas de nou al conten-
ciós administratiu.  

Es congelen les tarifes del 
bus urbà de Mollet el 2022
MOLLET. Les tarifes del bus urbà de Mollet 
es mantindran congelades el 2022. Segons 
informa l'Ajuntament de Mollet, s'ha decidit 
conjuntament amb el Consell d’Administra-
ció de l’Autoritat Metropolitana del Trans-
port mantenir els mateixos preus del bus 
urbà per segon any seguit. 

D’aquesta manera, al 2022, a Mollet, el bit-
llet senzill es manté en els 2,40 € i el títol de 
10 viatges T-Mollet en 8,40 €. Així mateix, 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha decidit 
que també es mantingui congelat el títol de 10 
viatges T-10 Mollet Social Jove per a menors 
de 21 anys i T-10 Gent Gran per a majors de 

60 anys i pensionistes, amb un preu de 4,20 €.
Segons l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, 

“un any més hem decidit congelar les 

tarifes, i de cara al 2022 amb més raó, ja 

que som conscients que molts molletans 

i molletanes encara estan patint les con-

seqüències econòmiques que també ens 

està deixant la pandèmia”. Monràs també 
afegeix que “el que ens segueix motivant 

per aplicar aquestes congelacions és ra-

tificar les nostres polítiques mediambi-

entals apostant pel foment del transport 

públic per tal de reduir els índexs de con-

taminació atmosfèrica i acústica”.  

MOBILITAT  2,40 € PEL BITLLET SENZILL I 8,40 € PEL T-MOLLET DE 10 VIATGES

POLÍTICA

Dos molletans al grup 
promotor d'una consulta 
sobre la monarquia
MOLLET. Dimarts es va constituir la comissió 
promotora de Catalunya per organitzar la 
consulta estatal sobre Monarquia o Repúbli-
ca, una consulta que se celebrarà el pròxim 
14 de maig del 2022 impulsada per la Plata-
forma Consulta Popular. El grup promotor 
d'aquesta iniciativa està format per 35 perso-
nes, entre les quals hi ha els molletans Encar-
na Gil i Antonio López, qui es comprometen 
"a continuar treballant per arribar a més 

persones i col·lectius de manera demo-

cràtica i plural dels diferents territoris de 

Catalunya" i fan una crida a la ciutadania a 
participar activament en aquesta consulta. 

SERVEIS

El Síndic suggereix 
treure la taxa de residus 
de la factura de l'aigua
MOLLET. El Síndic de Greuges suggereix a 
l'Ajuntament molletà que exclogui de la factu-
ra del servei de subministrament domiciliari 
d'aigua l'import de la taxa de recollida de resi-
dus municipals, "a fi de garantir la transpa-

rència en els preus d'ambdós serveis". Així 
ho diu a resposta d'una queixa presentada per 
la Plataforma en defensa de la sanitat pública. 
El Síndic també considera que el consistori 
hauria d'"intensificar els esforços perquè 

el pagament de la taxa estigui directament 

vinculat a la generació real de residus en 

cada habitatge per assolir l'objectiu del 

'pagament per generació".  
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

Després de realitzar-se una donació pot sor-
gir el penediment i que el donant decideixi 
fer marxa enrere. Això no sempre és possible, 
perquè la regla general és que les donacions 
no són revocables. No obstant això, existeixen 
una sèrie de motius que justificarien aquesta 
revocació segons el dret català. Són els se-
güents: 
1. La “superveniència” de fills dels donants: 
aquesta causa pretén protegir la família del 
donant, partint de la base que en cas que el 
donant sabés que anava a tenir un fill, no hau-
ria fet la donació.
2. La supervivència dels fills dels donants que 
aquests creien morts.
3. L’incompliment de les càrregues imposa-
des: en el moment de realitzar la donació, el 
donant pot imposar al donatari càrregues o 
gravàmens, tant a favor del donant com de 
terceres persones. En aquests casos, si el do-
natari no compleix amb les càrregues o gra-
vàmens imposats, el donant quedarà legitimat 
per a la revocació.
4. La ingratitud dels donataris: es conside-
ren causes d’ingratitud tots aquells actes 
penalment condemnables que el donatari 
faci contra la persona o els béns del donant. 
S’inclouen a més no sols els actes d’ingratitud 

contra el donant sinó també contra els seus 
fills i/o cònjuge.
5. La pobresa del donant: entesa com la fal-
ta de mitjans econòmics dels donants per a 
la seva sustentació. Es tracta d’un concepte 
ampli, que s’ha anat determinant per la juris-
prudència.

El termini per a exercitar l’acció de revocació 
de la donació és d’un any a comptar des del 
moment en què es produeix el fet que la mo-
tiva. L’acció revocatòria pot intentar-se contra 
els hereus dels donataris, excepte en el cas de 
revocació per ingratitud, i poden exercir-la els 
hereus dels donants

En el cas de donacions oneroses, és a dir, quan 
hagi existit contraprestació, únicament seran 
revocables quan es doni un incompliment de 
càrregues, no sent aplicables en aquest cas la 
resta de causes.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Puc penedir-me d’una donació 
i recuperar el donat?

A POMPEU FABRA  A més de resar, els concentrats també van fer accions de protesta amb cartells

al huda
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MARTORELLES. El ple de l'Ajunta-

ment va aprovar provisionalment 

el passat 27 de desembre, en ses-

sió extraordinària, els comptes del 

consistori per aquest 2022 per un 

import de 9.751.099 euros. Un do-

cument que l'alcalde, Marc Cande-

la, va qualificar de "continuista", 

perquè inclou, entre altres pro-

jectes previstos al Pla d'Actuació 

Municipal (PAM) el del centre cívic 

polivalent de la Vinya, la reforma 

del carrer Indústria i el de la pas-

sera que ha de connectar el carrer 

Comerç amb la plaça El·líptica. Els 

AJUNTAMENT TOT I QUE INICIALMENT ELS COMPTES NO HO CONTEMPLEN, EL GOVERN TAMBÉ PREVEU INCLOURE 1 MILIÓ D'EUROS PER REFORMAR EL BARRI ANTIC

Martorelles aprova pel 2022 
un pressupost de 9,7 milions

comptes contemplen també inver-

tir 190.000 euros per a adequar 

els vials del  barri de Sa Riera, dels 

quals 40.000 euros els aportarà 

l'Ajuntament i els 150.000 euros 

restants es finançaran a través d'un 

crèdit de la la Diputació. 

Així mateix, el govern marto-

rellesenc també preveu destinar 

125.000 euros per a intervencions 

de millora de l'enllumenat al parc 

de Can Sunyer –finançats amb un 

90% de fons de la Diputació i un 

10% de l'Ajuntament– i 30.000 

euros per a la millora dels equips 

informàtics del consistori i el so-

ftware amb la intenció de facilitar 

als treballadors municipals la mo-

dalitat de teletreball aprovada re-

centment.

No obstant això, la inversió més 

forta que preveu el govern muni-

cipal s'enfila al milió d'euros i es 

destinarà a l'arranjament dels car-

rers del barri antic. La proposta, 

però encara no s'inclou en aquest 

pressupost inicial. La previsió del 

govern és fer-ho en càrrec al ro-

manent de tresoreria per despe-

ses generals, segons explicava el 

regidor d'Hisenda, Joan Marc Flo-

res, durant el ple: "La Diputació 

de Barcelona ens fiscalitza cada 

exercici i ens va comentar que 

teníem un excés de solvència i 

ens ha demanat que prenguem 

mesures per compensar-la", ex-

plicava Flores, qui indicava que el 

romanent el 2020 superava els 4 

milions d'euros.

Va ser precisament la inversió 

del barri antic la més comentada 

pels grups de l'oposició. Tant des 

de Martorelles en Comú Podem 

(que va votar en contra dels pres-

supostos) com des de la coalició del 

PSC-MAPM (que va abstenir-se) 

van demanar al govern incloure 

a l'actuació el carrer Aurora: "El 

projecte queda incomplet sen-

se el carrer Aurora. Hauríeu de 

fer l'esforç per incloure aquest 

carrer", deia la portaveu del PSC, 

Mari Carmen Villarrazo. Petició 

que l'alcalde es va comprometre a 

estudiar.

Per la seva banda, Margarita 

Casanovas, d'Units per Martore-

lles decidia votar a favor dels nous 

comptes: "En els temps que cor-

ren hem d'estar units i si podem 

ajudar ho farem", deia.

Puja la despesa de personal
Pel que fa a les despeses, enguany 

el consistori incrementa en un 

5,29% les destinades al capítol 1, 

les de personal. Part d'aquest in-

crement es deu a l'augment salarial 

del 0,9% per a tota la plantilla mu-

nicipal, mesura aprovada per l'Es-

tat. Així mateix, també incrementa 

la despesa per la incorporació de 

noves places.  a.mir

■ El ple del passat 27 de desembre, va ser l'últim per a Juan Francisco García 
Caba, potaveu de Martorelles en Comú Podem. En la sessió es va fer efectiva la 
seva renúncia com a regidor, càrrec que ocuparà a partir d'ara Mònica Utrilla, 
segona a la llista del partit en les darreres eleccions. "Tot té un principi i un final", 
així començava el seu discurs de comiat García Caba, qui també va tenir paraules 
d'agraïment per a tots els  que l'han acompanyat durant aquests 20 anys al consistori. 
Tant els companys de l'oposició com des de l'actual govern, van agrair a Caba els 
seus consells i la seva dedicació: "Que avui Martorelles sigui un poble pioner 
mediambientalment es deu a què hi va haver un regidor valent", deia l'alcalde. 

COMIAT A GARCÍA CABA, UN DELS VETERANS 
DE LA POLÍTICA MARTORELLESENCA

arxiu

JUAN FRANCISCO GARCÍA CABA

SANT FOST. El regidor d'ERC-Junts 

per Sant Fost, Xavier Conesa, va 

denunciar durant el ple celebrat el 

passat 28 de desembre, que s'hau-

ria condonat el deute que arrosse-

gava un membre de l'executiu de 

Podem amb el pagament d'alguns 

tributs municipals. Segons Conesa 

faria uns 10 anys que arrossegava 

aquest deute i apuntava: "Això és 

el que estan pagant els veïns per 

l'acord de govern d'IUSF i Po-

dem?". Des del govern, el regidor 

Alberto Bastida considerava les 

afirmacions del regidor d'ERC "fora 

de lloc" i "poc ètiques", mentre que 

el regidor d'IUSF, Juan Fernández 

indicava: "No som nosaltres qui fa 

la proposta de condonació, és la 

Diputació", ja que l'Ajuntament té 

delegat a l'Organisme de Gestió Tri-

butària de la Diputació el cobrament 

d'aquests tributs.

Mocions aprovades
Per altra banda, durant el ple tam-

bé es va aprovar una moció del PSC 

per continuar el projecte de vorera 

de la Conreria fins a la B-500 i una 

altra per demanar un fons de com-

pensació per la pèrdua d'ingressos 

de la plusvàlua.  

ERC a Sant Fost denuncia 

la condonació d'un deute 

a un membre de Podem 

PLE  SANT FOST APROVA UNA MOCIÓ DEL PSC PER CONTINUAR AMB LA VORERA DE LA CONRERIA

La font de l'hort dels 

monjos, bé cultural local
SANT FOST.  El ple municipal va apro-

var per unanimitat, el 28 de desem-

bre, declarar com a Bé Cultural d'In-

terès Local (BCIL) la font de l'hort 

dels monjos, situada a un vessant 

del camí del Torrent dels frares. La 

font data del segle XX i neix d'una 

mina. La seva construcció feta de 

totxos i granit, anys enrere havia 

servit per regar els horts dels vol-

tants. A banda de declarar-la BCIL, la 

proposta també demana incloure-la 

en el catàleg de patrimoni històric, 

artístic i cultural del municipi. Amb 

aquesta votació el govern local en-

carregarà un informe tècnic perquè 

la Generalitat hi doni el vistiplau. A 

aquesta declaració se sumen les ja 

demanades pel Pou de Glaç i l'esglé-

sia de Cabanyes. 

PATRIMONI LA FONT DATA DEL SEGLE XX I NEIX D'UNA MINA

LA FONT Anys enrere havia servit per regar els horts dels voltants

arxiu

Pressupost consolidat  9.751.099 €

Governació 4.280.601 €

Serveis energètics 1.290.120 €

Medi Ambient 903.659 €

Via Pública  874.440 € 

Àrea bàsica Serveis Socials 615.820 €

Hisenda  613.400 €

Educació 404.540 €

Cultura  155.100 €
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El Mario Jiménez Velasco ha estat el primer nadó del 2022 nascut a l'Hospital de 

Mollet, a les 12.12 h del migdia del dissabte 1 de gener. El menut va pesar 3,29 kg 

i tant la mare com el nadó es troben en perfecte estat.  Els seus pares, la Maria 

Teresa i el Francisco, viuen a Polinyà. El Mario és el seu segon fill. La primera, la 

Míriam, té quasi dos anys i mig i també va néixer a l'Hospital de Mollet.

EL MARIO HA ESTAT

EL PRIMER NADÓ

DE L'ANY A MOLLET

NATALITAT  VA NÉIXER DISSABTE 1 DE GENER A LES 12.12 H AMB UN PES DE 3,29 QUILOGRAMS
hospital de mollet

BAIX VALLÈS. Cinc dels onze muni-

cipis de la comarca que van veure 

reduïda la seva població del 2020 

al 2021 són del Baix Vallès. Es trac-

ta de la Llagosta (-2,41%, -328 ha-

bitants), Santa Maria de Martore-

lles (-0,90%, -8 habitants), Mollet 

(-0,87%, -449 habitants), Parets 

(-0,86%, -164 habitants) i Mont-

meló (-0,37%, -33 habitants).

L'Institut d’Estadística de Catalu-

nya (IDESCAT) ha publicat les xifres 

de població total declarades oficials 

a 1 de gener de 2021, fruit de la revi-

sió del padró municipal d’habitants, 

i a la baixa en destaca la Llagosta, 

com la localitat del Vallès Oriental 

que percentualment més població 

va perdre al llarg del 2020. Mollet, 

per la seva banda, és la ciutat en la 

qual s'ha reduït més el nombre d'ha-

bitants en nombres absoluts.

Pel que fa a la resta de muni-

cipis baixvallesans, Martorelles 

va augmentar la població míni-

mament (+0,06%, +3 habitants), 

l'increment a Montornès gairebé 

arribava a un punt (0,96%, +160 

habitants) i a Sant Fost el superava 

(1,63%, +141 habitants).

Quant a les xifres comarcals, el 

Vallès Oriental ha experimentat un 

molt moderat augment de població 

del 0,29% en relació amb l’any an-

terior (1.219 persones més), regis-

trant un total de 415.789 habitants, 

207.323 homes i 208.466 dones.

Respecte a les comarques ve-

ïnes, el Vallès Oriental és la que 

registra el creixement més alt, no-

més la comarca del Maresme re-

gistra una evolució semblant, amb 

un increment relatiu del 0,22% 

respecte a la població de l'any 

2020.  

DEMOGRAFIA  ÉS UNA DE LES 11 LOCALITATS DE LA COMARCA ON S'HA REDUÏT LA POBLACIÓ

Mollet va perdre gairebé 500 
habitants del 2020 al 2021

MOLLET DEL VALLÈS

25/12 Antonio Herrera Ruiz 79 anys

27/12 Francisca Franco Gómez 79 anys

29/12 Francisco Germán López Serrano  63 anys

29/12 José Gillué Gillué 75 anys

MARTORELLES

25/12 Antonio Herrera Ruiz 79 anys

LA LLAGOSTA

30/12 Nazario Armijo Momblan 88 anys

MONTMELÓ

03/01 Araceli Ballabriga Arnal 94 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

23/12 Carlos Marín Roca 63 anys

23/12 Kilian Sánchez Navas 0 anys

26/12 Francisco González García 58 anys

28/12 Josefa Peñalver García 64 anys

29/12 Paco Navarro Zapata 77 anys

30/12 Adoració Sales Serret 95 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

onal del PADES Granollers, ha ana-

litzat el desig d'avançar la mort en 

prop de 1.700 pacients i ha conclòs 

que un 7% tenien aquest desig. En-

tre les principals conclusions desta-

ca que el desig d’anticipar la mort és 

un fenomen canviant i complex que 

pot emergir en qualsevol moment.

“La presència de malestar psicoe-

mocional, espiritual i ètic, sobre-

tot en pacients sense parella, ens 

han de fer prendre una actitud 

proactiva per identificar-ho de 

manera precoç”, exposa Busquet.

El grup investigador va observar 

que ni l’edat, ni el gènere ni l’estat 

funcional o la tipologia de malal-

tia influeixen en el desig de morir 

abans. En el cas de pacients que 

tenien, entre les seves persones 

cuidadores, la parella, o en aquells 

que presentaven deteriorament 

cognitiu, es va detectar menys 

desig d’anticipar la mort. També 

en els equips PADES que compten 

amb professionals de psicologia i 

treball social, es va detectar menys 

desig d’avançar la mort.

Amb relació al diagnòstic mèdic, 

en 1 de cada 5 malalts amb senectut 

i en 1 de cada 4 malalts amb insufi-

ciència renal terminal es va detectar 

desig d’anticipar la mort. Pel que fa 

al malestar espiritual, la falta de sen-

tit i de connexió es van trobar com a 

elements activadors d'aquest desig. 

En canvi, la por al demà i a morir, va 

ser un element protector.  

Un 7% dels pacients en 
cures pal·liatives a casa 
voldrien avançar la mort

SALUT  AIXÍ HO CONCLOU UN ESTUDI LIDERAT PER XAVIER BUSQUET

BAIX VALLÈS.  Un estudi amb 43 

equips PADES –Programa d'Atenció 

Domiciliària Equips de Suport– i li-

derat per Xavier Busquet, professi-

El desig d’anticipar la mort
és un fenomen canviant

i complex que pot emergir
en qualsevol moment

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

GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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La mobilitat a la via pública, el 30% 
dels avisos dels agents cívics a Mollet 
MOLLET. Els agents cívics de Mollet 

han realitzat aquest 2021 un total 

de 6.200 accions per sensibilitzar 

la ciutadania i promoure el bon ús 

dels espais de la ciutat. Segons ha 

informat l'Ajuntament, d'aques-

tes, 1.873 intervencions – és a dir, 

el 30% del total – han estat relaci-

onades amb la mobilitat. Es tracta 

d’avisos a patinets elèctrics o bici-

cletes que circulaven per zones de 

vianants, conductors de vehicles 

mal estacionats i vianants que no 

respectaven els semàfors.

Controls per la Covid
Els controls per fer complir les 

mesures de seguretat per la Covid 

s'han traduït aquest 2021 en 654 

accions, la majoria de les quals han 

estat avisos per no fer ús de la mas-

careta en espais on era obligatori o 

per no respectar els aforaments a 

bars i restaurants.

Finalment, del total, 333 acci-

ons han estat relacionades amb la 

tinença d’animals de companyia. 

Es tracta d’avisos per portar el gos 

sense lligar o per no recollir els ex-

crements.

Entre la resta d’actuacions, hi ha 

la vigilància a les entrades i sorti-

des de les escoles, el patrullatge els 

dies de mercat no sedentari o la re-

solució de dubtes a la ciutadania, 

a més de la participació en actes 

públics, entre altres.

L’Ajuntament disposa actu-

alment de dos agents cívics i ha 

CONVIVÈNCIA EL 2021 ELS DOS AGENTS DE LA PLANTILLA MUNICIPAL, QUE ES REFORÇARÀ AQUEST ANY, VAN REALITZAR 6.200 ACCIONS

MÉS DE 600  Han estat les  accions per fer complir les mesures contra la Covid

arxiu

pressupostat per al 2022 la incor-

poració de dos agents més, que re-

forçaran el servei.

El regidor de Seguretat Ciutada-

na i Convivència, Juan José Baños, 

ha posat en valor “la gran feina 

que fan els agents cívics en favor 

del civisme, les bones actituds i 

la convivència a la ciutat”. 

Seguretat ciutadana

Durant el 2021, Protecció Civil de Mollet 

va realitzar 104 serveis de 480 hores de 

durada. Segons les estadístiques del 

cos, tots els voluntaris hi han dedicat 

1.165 hores del seu temps lliure. Així 

mateix, alguns dels voluntaris han 

estat en més de la meitat dels serveis.

PROTECCIÓ CIVIL 
TANCA L'ANY AMB UN 
CENTENAR DE SERVEIS

SUPRAMUNICIPAL  ELS COMPTES CREIXEN UN 5,26% EN RELACIÓ A L'EXERCICI 2021

El Consell Comarcal aprova 

un pressupost de 27,6 milions
El Ple del Consell Comarcal aprovava el di-

lluns de la setmana passada el pressupost per 

a l’exercici 2022, que puja a 27.623.026,57 €, 

la qual cosa suposa un increment d’un 5,26 % 

en relació a l’exercici 2021. El pressupost es 

va aprovar amb els vots a favor de l’equip de 

govern (PSC-CP, Junts i En Comú Guanyem) 

l’abstenció de Ciutadans i la CUP i el vot en 

contra d’ERC-AM. La sessió es va celebrar en 

format telemàtic.

El pressupost d’enguany, segons el govern 

de l'ens comarcal, es caracteritza per un me-

nor nivell d'endeutament, equilibri en els 

comptes, i "busca la cerca de l'eficiència i 

l'eficàcia en la gestió, amb l'objectiu que el 

Consell Comarcal sigui una administració 

ben gestionada i solvent, que es regeix per 

l'equilibri pressupostari". 

El pressupost de l'exercici 2022 es defineix 

com a continuista, a l’espera que es concretin 

les aportacions dels diferents departaments 

de la Generalitat, tal com va explicar el presi-

dent, Emilio Cordero: “S’ha fet sense reta-

llar cap servei dels que s’està prestant, 

una previsió d’increment del sou dels tre-

balladors i treballadores del 2% si final-

ment s’aprova en els pressupostos gene-

rals de l’Estat".

Com a novetats, destaca l’obertura de 

partides destinades a crear una oficina per 

captar i gestionar fons europeus i també un 

servei per a l’agenda 20/30.  Per al president 

es tracta d’un “pressupost viu”, ja que la vo-

luntat és incorporar romanents amb altres 

ingressos que es puguin aconseguir “roma-

nents que seran consensuats amb els di-

ferents grups, per buscar finançament per 

als ajuntaments més petits que tenen difi-

cultat per optar al fons next generation o 

per a la seu del Consell Comarcal”.

Vot en contra del grup d'ERC
El grup d’Esquerra Republicana del Consell 

Comarcal va votar en contra dels pressupos-

tos del 2022. Segons Marc Candela, porta-

veu republicà, el motiu va ser la “manca de 

concreció a qüestions tècniques” referides 

a partides concretes, com l’increment d’un 

13,5% del capítol de personal. 

Els republicans, a més, consideren que 

existeis "desídia" en el funcionament de 

l’ens supramunicipal. El ple extraordina-

ri pels pressupostos s’havia de celebrar el 

dimecres 22 de desembre, però es va haver 

d’ajornar cinc dies perquè no s’havia penjat 

el document dels comptes a l’espai de gestió 

d’expedients: “No vàrem poder comprovar 

quin pressupost anava al Ple”, asseguren. 

Fuita de nitrogen 
a Martorelles

MARTORELLES.  Un total de sis dota-

cions dels Bombers de la Genera-

litat van treballar dissabte en una 

fuita de nitrogen en una empresa 

situada al carrer de la Verneda del 

polígon industrial de Martorelles. 

La fuita va produir-se per la sobre-

pressió d'un dipòsit situat a l'exte-

rior de l'empresa. No hi va haver ni 

danys, ni ferits. 

SUCCESSOS

Dos ferits en un 
incendi en uns 
baixos de Mollet

MOLLET. Els Bombers de la Genera-

litat van apagar dimarts al matí un 

incendi que va cremar uns baixos a 

la Via de Ronda de Mollet. El local, 

situat al número 83, estava habili-

tat com habitatge i en el moment 

dels fets hi havia dues persones en 

el seu interior que van ser ateses 

pel Sistema d'Emergències Mèdi-

ques per intoxicació de fum i algu-

nes cremades. Els ferits van tras-

lladar-los a l'Hospital de Mollet. 
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MOLLET DEL VALLÈS. El producte 

interior brut (PIB) de tots els mu-

nicipis catalans de més de 50.000 

habitants va mostrar el 2020 una 

evolució negativa en comparació 

amb l'any anterior, segons dades 

de l'Institut d'Estadística de Cata-

lunya. L’efecte de la Covid-19 en 

l'activitat econòmica d'aquests 23 

municipis, que generen el 60% del 

total de PIB català, trenca la ten-

dència de creixement registrada els 

darrers anys.

Amb tot, Mollet va ser la ciutat 

que va aconseguir resistir millor 

l'embat pandèmic. El PIB molletà 

es va situar en els 1.375,8 milions 

d'euros, una xifra que situa la ciutat 

a mitja taula dels municipis entre 

50.000 i 75.000 habitants pel que fa 

a la generació de riquesa.Aquesta 

xifra suposa una disminució res-

pecte al PIB de 2019 –quan es van 

registrar 1.454,4 milions d'euros– 

del 5,4%, la menor davallada dels 

23 municipis analitzats.

La dada es tradueix en un pro-

ACTIVITAT ECONÒMICA EL PIB MOLLETÀ EL 2020 VA SER EL QUE MENYS VA CAURE DE LES CIUTATS DE MÉS DE 50.000 HABITANTS

La generació de riquesa a Mollet 
resisteix millor l'embat de la Covid

Crèdits subvencionatsRenovació del conveni entre Sant Fost i l'agrupació industrial
La Diputació i BBVA han signat 

crèdits amb els ajuntaments de la 

Llagosta (898.622,00 €) i Montornès 

(414.718,36 €), una part dels quals 

estan subvencionats per la Diputació.

El ple de l'Ajuntament de Sant Fost ha aprovat per unanimitat la renovació del conveni 

de col·laboració amb l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès per la prestació de 

serveis de formació, intermediació laboral, emprenedoria i promoció i gestió del talent 

per al desenvolupament socioeconòmic del territori. L'Ajuntament aportarà anualment 

10.000 € pel servei impulsat amb els consistoris de Martorelles i Santa Maria.

ECONOMIA

EMPRESES

PIMEC alerta d'un 
augment dels 
concursos de 
creditors el 2022
El president de PIMEC al Vallès 

Oriental, Daniel Boil, alerta de 

l'increment de concursos de cre-

ditors que en els pròxims mesos 

es preveu que presentin les em-

preses: "Tenim una moratòria 

de la llei concursal que arriba 

fins al mes de juny, no obstant 

això, hi ha empreses que no han 

pogut aguantar, i es preveuen 

bastants més concursos que el 

2021, especialment al juny". 

Segons Boil, "hi ha molts mili-

ons en préstecs ICO que difícil-

ment seran retornables" i això 

generarà alhora més concursos i 

més morositat i aquest serà "un 

dels grans problemes de l’any".

Malgrat tot, el president de PI-

MEC a la comarca, considera que 

l'actitud de les empreses és "més 

proactiva" i reclama al Govern 

que comencin a arribar fons Next 

Generation al territori, així com 

un pla de reindustrialització del 

sector de l'automòbil amb la fina-

litat de crear un HUB de mobilitat 

sostenible al voltant del Circuit de 

Catalunya. Una aposta per a Boil 

"fonamental" pel desenvolupa-

ment de la comarca.

 Per altra banda, la patronal tre-

balla per posar en marxa un clús-

ter del sector químic que estaria a 

cavall entre els dos vallesos, amb 

l'objectiu d'apuntalar la indústria 

químico-cosmètica i farma, amb 

gran presència a la comarca.  

PIB PER HABITANT

PIB milions 
d'euros

milers 
d'euros

índex 
Catalunya=100

el Prat de Llobregat 3.252,5 50,1 172,7

Granollers 2.213,5 35,6 122,5

Cerdanyola 1.978,7 34,3 118,0

Mollet del Vallès 1.375,8 26,7 92,1

Viladecans 1.323,2 19,8 68,3

Vilanova i la Geltrú 1.308,2 19,7 67,7

Castelldefels 1.268,9 18,9 65,3

Producte 
interior 

brut (PIB) 
2020

FONT: Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Ciutats entre 50.000 i 75.000 habitants

Sistemas Técnicos de Encofrados (Sten) 

de Mollet és una de les 500 empreses 

que apareix a la CEPYME500, una llis-

ta de les firmes de l'Estat que lideren el 

creixement empresarial, elaborada per 

la Confederació Espanyola de la Peti-

ta i Mitjana Empresa. Sten desenvolu-

pa sistemes d'encofrat, amb què s'han 

construït més de 350 milions de metres 

quadrats. La firma té 390 treballadors i té 

la seu central al polígon de Can Magaro-

la. Per entrar a la llista calia complir uns 

requisits com ser empreses d'accionariat 

espanyol i registrar una taxa de creixe-

ment anual compost superior al 15% en 

els últims tres anys, entre altres.

UNA EMPRESA DE 
MOLLET ENTRE LES 
QUE MÉS CREIXEN

ducte interior brut per habitant de 

26.700 euros, quan el 2019 el PIB 

per habitant va ser de 28.300 euros. 

La xifra està per sota de la mitjana 

catalana, en concret l'índex molletà 

seria del 92,1 respecte a l'índex 100 

de Catalunya. Tot i registrar un PIB 

inferior, l'índex respecte a la gene-

ració de riquesa a Catalunya ha mi-

llorat, ja que el 2019 es va situar en 

el 87 sobre 100.  
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L'atur més baix dels darrers 13 anys
BAIX VALLÈS. "Aquest mes de de-

sembre s’ha registrat la xifra 

d’atur més baixa dels darrers 

13 anys", segons avança l’Obser-

vatori-Centre d’Estudis del Con-

sell Comarcal. De fet, segons l'Ob-

servatori, per trobar una xifra més 

baixa que la d'aquest mes, ens hem 

de remuntar al setembre de 2008.

Així mateix,  tot i que el descens 

de les xifres d’atur respecte al mes 

anterior no ha estat gaire pronun-

ciat, es confirmaria la tendència a 

la baixa dels darrers mesos. 

Pel que fa al Baix Vallès, la sub-

comarca ha tancat l'any amb 6.473 

persones sense feina i una taxa 

d'atur del 10,76%. Unes dades que  

han descendit un 0,26% respecte 

al mes anterior, el de novembre, i 

un 23,54% (gairebé 2.000 aturats 

menys) en relació a l'any d'inici de 

la pandèmia, el 2020.

Gairebé 2.000 aturats menys
Per municipis, la tendència ha es-

tat desigual i tant Mollet com Pa-

rets, Sant Fost i Santa Maria han 

incrementat la xifra d'aturats res-

pecte el mes anterior. Així mateix, 

OCUPACIÓ EL BAIX VALLÈS ACABA L'ANY AMB 6.473 PERSONES INSCRITES A L'OFICINA DE TREBALL I UNA TAXA D'ATUR DEL 10,76% FORMACIÓ

Cinquena sessió 
a la Serradora del 
projecte Emprèn 
per a aturats

SANT FOST. El servei d'ocupació, 

emprenedoria i formació de la Ser-

radora acull el pròxim dimecres, 

dia 12 de gener, una nova sessió 

del projecte Emprèn. Aquesta cin-

quena edició que es farà en format 

presencial a la seu de la Serradora, 

en horari de 15 h a 18 h, es des-

tinarà a la productivitat personal 

i empresarial. A banda d'aquesta 

sessió presencial, també se'n farà 

una altra de virtual el 19 de gener 

de 15 h a 17 h. L'enllaç per accedir 

a aquesta segona sessió s'enviarà 

a les persones inscrites. Les ins-

cripcions es poden fer al correu 

mfernandez@santfost.cat.  

La Llagosta 759 11,88% -13 -11,6% -267 -26%

Martorelles 232 10,31% -10 -4,1% -76 -24,6%

Mollet del Vallès 2.894 11,23% +1 0,03% -883 -23,8%

Montmeló 397 9,23% -11 -2,7% -167 -29,6%

Montornès del Vallès 982 12,24% -14 -1,4% -285 -22,4%

Parets del Vallès 855 9,38% +22 +2,6% -178 -17,3%

Sant Fost de Campsentelles 321 8,26% +6 +1,9% -120 -27,2%

Santa Maria de Martorelles 33 8,42% +2 +6,4% -17 -34%

BAIX VALLÈS 6.473 10,76% -17 -0,26% -1.993 -23,5%

Mercats de treball Atur juliol Taxa atur

Variació mensual Variació anual

Var. absoluta Var. absolutaVar. relativa Var. relativa

Montornès ha finalitzat el 2021 

amb una taxa d'atur del 12,24% 

(la més alta del Baix Vallès) i 982 

aturats; la Llagosta amb una taxa 

de l'11,88% i 759 aturats; Mollet 

amb una taxa de l'11,23% i 2.894 

aturats; Martorelles amb una taxa 

del 10,31% i 232 persones sen-

se feina; Parets amb una taxa del 

9,38% i 855 aturats; Montmeló 

amb una taxa del 9,23% i 397 de-

socupats; Santa Maria amb una 

taxa del 8,42% i 33 aturats i Sant 

Fost amb una taxa del 8,26% (la 

més baixa del territori) i 321 per-

sones sense feina.

En termes interanuals, el des-

cens més pronunciat al Baix Va-

llès pel que fa a la xifra d'aturats 

s'ha produït a Santa Maria de 

Martorelles (-34%) i a Montmeló 

(-29,61%).

Amb tot, cal recordar que en les 

dades d’atur no hi ha incloses les 

persones afectades per expedients 

de regulació temporal d’ocupació, 

en no ser considerades dins la clas-

sificació d’atur registrat. En aquest 

sentit, encara no s’ha recuperat la 

totalitat d’empreses que es troben 

en situació d’ERTO, malgrat que 

pràcticament el 85% han anat re-

tornant a la normalitat.  

FONT: OBSERVATORI-CENTRE D'ESTUDIS DEL CONSELL COMARCAL
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El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha elaborat 

el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, un instrument de planificació 

que marcarà les línies de futur en habitatge fins al 2042. Una de les fites 

que pretén el pla és que d'aquí a 20 anys, el 15% dels habitatges existents 

a la majoria de municipis del Baix Vallès estiguin destinats a polítiques 

socials, un percentatge que, en la majoria de casos, actualment no supera 

ni el 3%. Aquesta dada evidencia el fracàs de les polítiques d'habitatge 

públic que s'han fet històricament a Catalunya i Espanya, on el paradigma 

de l'especulació i la mercantilització de l'habitatge s'han menjat gran 

part del territori a mossegades i ha provocat tota una borsa de persones 

que no poden fer front al cost d'un pis per viure-hi, no per fer diners. Per a 

aquest col·lectiu calen accions d'emergència per donar-hi una resposta 

immediata, però també cal una mirada llarga que situï les persones i el dret 

a l'habitatge en el centre. Les solucions, així i tot, hauran de ser creatives 

perquè l'alternativa de noves promocions amb centenars de pisos, a més de 

ser limitada, entra en conflicte amb l'actual situació d'emergència climàtica. 

Imaginació al poder.

PERSONES I HABITATGE AL CENTRE

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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n els records de la meva infantesa 

entre altres personatges sempre hi 

havia la figura del carter. El poso en 

masculí singular, ja que en aquella 

època el carter era un home vestit amb un uni-

forme gris, gorra de plat i una gran bossa de 

cuir en forma de bandolera. El del meu barri 

es deia Joan un home enfortit una mica entrat 

a quilos de pèl bru que es va anar transformant 

en gris a mesura que jo transitava de la infan-

tesa a l'adolescència. En Joan em consta que 

coneixia tots els veïns del barri, ja que moltes 

de les cartes les lliurava a la mà mentre recor-

ria els carrers entre bloc i bloc.

Al Joan l'esperaven a primer de mes moltes 

senyores grans que rebien alguna paga mit-

jançant taló, cada dos dies les núvies dels que 

estaven fent el servei militar; aquestes cartes 

eren fàcils de reconèixer perquè també s'uti-

litzava el sobre per a la iniciació a la poesia 

becqueriana amb frases tipus "corre, corre 

cartero que esta carta es para la persona que 

más quiero".

I per Nadal les bústies s'omplien de postals 

nadalenques, cartes que incloïen dècims de 

loteria i paquets carregats de xoriços, lloms i 

nostàlgia que arribaven dels familiars del poble.

Recordo que em semblava una gran profes-

sió poder portar notícies als veïns dels seus 

éssers estimats.

Avui ja ningú no escriu, les cartes d'amor 

han estat substituïdes per notificacions i pa-

queteria per bé que encara queden nostàlgics 

que envien la seva postal nadalenca.

Tot i que hem substituït la nostra prosa 

escrita per trucades telefòniques cada cop 

més espaiades i les felicitacions per whatsa-

Els carters els desitgem bones 
festes! Potser per darrer cop

E

JOSÉ
RODRÍGUEZ 

ROMÁN
Membre de Mollet en Comú

pps reenviats en cadena, la figura del carter 

segueix tenint gran prestigi al barri. Tinc la 

sort de compartir amistat amb moltes i molts 

d'ells i al meu pis i al meu cor viu una cartera 

i escoltant-los parlar puc constatar l'amor 

que professen per la seva professió, amor 

que és correspost al barri, ja que ens és im-

possible desplaçar-nos pel barri sense que 

diverses persones la saludin efusivament 

o veure el somriure als seus ulls, que és on 

s'endevinen els somriures en temps de mas-

caretes, en creuar salutacions.

Els carters segueixen coneixent els veïns, 

truquen al timbre d'aquelles persones que 

passen l'hivern de la seva vida en solitud, 

lliuren paquets amb la direcció incorrecta o 

amb manca de dades i d'una manera senzilla 

formen part del dia a dia de la nostra vida.

Però sembla que a l'administració no li agra-

den els carters i cada vegada més s'entesten a 

dificultar la feina, les baixes per malaltia i les 

jubilacions no es cobreixen, es va elaborar un 

pla perquè els funcionaris canviïn d'adminis-

tració. Tot això repercuteix que cada carter ha 

de cobrir ara un barri i mig de mitjana, és a dir, 

un 50% més de càrrega de treball amb el con-

següent deteriorament de la qualitat del servei.

La cirereta del pastís d'aquesta recepta 

s'acaba de produir en plena campanya na-

dalenca. El nou pla és que grups de dos o 

tres carters trenquin entre quatre barris el 

que comporta una despersonalització del 

servei en acabar amb la figura del carter de 

barri, volen acabar amb el Joan, el carter de 

la nostra infantesa, i amb Anna, la cartera de 

la nostra vellesa.

A l'administració no li agraden els carters, 

només pot ser això perquè si no fos així hau-

ríem de pensar que el que volen és degradar 

un servei de manera que no sigui rendible 

per després privatitzar-lo! El mateix camí 

que estan fent amb la sanitat!

El carter els desitja bones festes!

Més enllà de pantalles podem

 oferir als infants temps per jugar,

 cantar... Pensem en l'avorriment

 com a estímul de la creativitat

legia fa uns dies que una famo-

sa actriu deia que no facilitaria 

telèfon mòbil als seus fills fins 

avançada l’adolescència. Valen-

ta ella, feina tindrà per mantenir el propò-

sit.  Les finestres digitals de diferent format 

i condició omplen les nostres vides i no faré, 

ara, un llistat dels pros i els contres dels  

seus usos, classificats per edats,  ho deixo a 

les veus expertes.  Tampoc posaré de mani-

fest les meves limitacions, que no fòbies, en 

relació a les tecnologies de la informació i 

la comunicació en contraposició als nadius 

digitals. M’esgarrifa, però, veure pel carrer, 

al parc o a un restaurant criatures de mesos 

o pocs anys amb la vista clavada a la pan-

talla del mòbil o la tauleta dels seus pares.  

S’estan quiets, és clar; el so, els colors i els 

moviments captiven la seva atenció i sobre-

estimulen el seu cervell. Són preocupants 

aquestes maneres d’entretenir, d’educar. A 

les primeres edats les estones davant  les 

pantalles impedeixen la maduració correcta 

d’un cervell encara tendre. Un cervell que el 

que necessita és rebre estímuls a què pugui 

respondre i que lentament l’ajudin  a for-

mar-se, a fixar l’atenció com a base del seu 

desenvolupament. Primer es descobreix el 

mateix cos i a poc a poc, per mitjà del vincle 

amb les altres persones i la relació amb l’en-

L

PANTALLES

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

torn  es construeixen vivències significati-

ves per la vida real. Ja hi haurà temps per 

les pantalles i la vida virtual.

Persones expertes ens diuen que l’accés a 

les pantalles no hauria d’arribar abans dels 

tres anys i que la seva introducció hauria de 

ser gradual en temps  d’ús i en continguts. 

Cal recordar la potència de l’aprenentatge 

per imitació, revisem quins models tenen 

els nostres infants.  Més enllà de les panta-

lles podem oferir als infants temps per ju-

gar, cantar, pintar o enfangar-se. Pensem en 

l’avorriment  com a estímul de la creativitat 

i que un conte escoltat incentiva la imagi-

nació. Em va sorprendre un reportatge so-

bre una escola a Silicon Valley sense eines 

tecnològiques. En determinades edats cal 

activitat física i treballar els sentits, fent-los 

servir, i la tauleta limita els estímuls, deien.

Un telèfon mòbil és una eina potentís-

sima que cal saber utilitzar responsable-

ment.  Quina és la millor edat per tenir 

el primer dispositiu? La resposta és molt 

senzilla: com més tard millor. 
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Bústia

Carta a l'alcalde de Mollet 
i els grups municipals

El 14 de febrer del 2020 aquesta Plataforma, 

va consensuar una moció amb la portaveu 

del PSC de l'Ajuntament de Mollet i primera 

tinenta d'alcalde. L'objectiu era preservar els 

terrenys on s'havien de construir els Jutjats 

de Mollet, projecte abandonat posterior-

ment, per evitar que l'Incasòl els vengués als 

interessos privats, ja fos per construir pisos o 

serveis, i es blindessin en el POUM, que actu-

alment està en procés d'aprovació. La moció 

que vam acordar, va ser portada al Ple, on es 

va aprovar per unanimitat. 

Doncs bé, ara ens trobem que els que crè-

iem aliats per blindar aquests terrenys per 

a equipaments públics, han col·laborat amb 

la Fundació Sanitària Mollet (FSM) i l'Inca-

sol (secretament) per vendre el terreny a la 

FSM per 1,7milions d'euros. I diuen que se'n 

gastaran 5 milions més, per construir una 

escola d'infermeria, privada. No sabem si hi 

ha un  acord amb les Escoles Pies de Caldes i 

algun departament de la Generalitat per con-

certar aquesta escola privada. D'on traurà els 

7 milions d'euros la FSM? Des de la Platafor-

ma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix 

Vallès, ens sentim utilitzats i enganyats per 

l'equip de govern municipal. Demanem que 

compleixin el seu compromís de blindar en 

el POUM aquests terrenys i que siguin decla-

rats, tal com es van comprometre, a serveis i 

equipaments públics 100%, és a dir: una re-

sidència pública de gestió directa, amb par-

ticipació democràtica, i que la resta del ter-

reny sigui reservat per a futures necessitats 

sanitàries i socials, sempre de gestió pública. 

plataforma en defensa de la sanitat 
pública al baix vallès

Tot just el sol em truca a la vidriera. 

Els ulls em pampalluguen anàrquics 

i presoners d’una nyonya enganxosa. 

Els refresco al balcó guaitant una petita, 

però eixerida maduixa, que sola empeny 

per acolorir el petit verger que el fred, 

sense pressa, emmusteeix i despara 

a despit els meus ulls.

Joan Palau Fradell, del seu 
poemari Blaus

l poemari de l’amic Joan Palau 

és un verdader diàleg d’amistat 

amb la natura i els sentiments 

humans. A l’albada, quan surt, el sol espe-

E

LA MADUIXA

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

ra la resposta amiga dels humans tot l’any, 

sigui hivern o sigui estiu, per il·luminar el 

caminar i recordar a la saviesa quin és el 

seu deure. La resposta no acostuma a ser 

massa afectuosa. Però insisteix i quan se li 

demostra simpatia, la llum del sol té pre-

parada una sorpresa. Una petita i vermella 

maduixa del jardí del cor que entusiasma 

els ulls amb un mirar que oblida però, que 

a la vegada, alena a desafiar els entrebancs 

perquè la mirada sigui la que es mereix la 

natura amiga. 

Dialogar amb la natura i d’una manera 

especial amb el sol porta a viure poètica-

ment el nou dia i al goig d’una enyorança 

que ha viscut solidaritat. Una empenta 

amiga esdevé sovint la clau de la verdade-

ra vida humana. Com tracta la humanitat 

el cosmos?

Un desembre d'altes presions porta el fum àrtic 

La situació de calma anticiclònica que s'ha viscut al desembre ha afavorit les inversions 
tèrmiques i les boires, com podeu observar a la imatge el riu Besòs fumejant al seu pas per 
Mollet del Vallès i Sant Fost de Campsentelles. Aquest fenomen se'l coneix amb el nom de fum 
àrtic. Aquest fum escapant del riu es produeix generalment amb l'arribada dels primers freds 
hivernals a causa de la presència d'aire molt fred passant sobre la superfície de l'aigua. Aquest 
fum es forma com a conseqüència de la disposició d'aire a temperatura molt baixa (focus 
fred) sobre una gran superfície aquosa menys freda (focus calent) i fa que la humitat s'acabi 
condensant només en una estreta capa sobre la superfície de l'aigua. Aquest fenomen també 
es pot observar en llacs, estanys, embassaments o fins i tot al mar. 

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

La Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors de SomMollet 
de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes. 
També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost. 

LA VINYETA de Manel Fontdevila

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES  11.00 - 13.00 H
MARTES  18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES  18.00 - 20.00 H
JUEVES  17.00 - 20.00 H
SÁBADO  11.00 - 13.00 H

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
C/ Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com

JUEVES  20.00 - 21.00 H
SÁBADO  09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50
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Torneig de parella escocesaAlba Orois, destaca amb el Maine de l'NCAA
L'Endroit organitza el cap de setmana la segona 

edició del Torneig de parella escocesa, que tindrà 

lloc al local molletà. Dissabte se celebraran les 

dues primeres rondes i diumenge la fase final del 

campionat. En total, hi participen 16 parelles. 

La molletana Alba Orois és una de les joves promeses del bàsquet 

català i en la seva segona temporada amb el Maine Black Bears, de 

la lliga universitària NCAA, és una de les més destacades. L'exterior 

té un promig de 9,4 punts, 2,9 rebots i 5 assistències, que és 

superior al curs passat quan tenia 3,3 punts per partit. 

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi vol 

reforçar la plantilla per suplir 

la baixa de Pau Reina, que deixa 

l'equip amb tan sols vuit fitxes de 

sènior. El molletà, de 30 anys, es va 

lesionar de gravetat al tram final 

del partit contra el Montgat, poc 

abans de l'aturada per les festes de 

Nadal de la Copa Catalunya. 

Reina, que és un dels referents 

de l'equip molletà, té una fractura 

de peroné i els lligaments trencats 

del turmell esquerra. "Va ser una 

jugada desafortunada quan el 

partit, malauradament, ja es-

tava decantat per al Montgat. 

Vaig notar de seguida que algu-

na cosa no anava bé i poc des-

prés es va confirmar la lesió, 

tot i que no hauré de passar per 

quiròfan", recorda Pau Reina, 

que, com a mínim, haurà d'estar 

uns tres mesos apartat de les pis-

tes de bàsquet. "Crec que per la 

fase final podria estar, el metge 

no ha volgut donar-me un pro-

nòstic de temps de durada de 

la lesió, però més o menys uns 

tres mesos, com a mínim". 

L'Escola Sant Gervasi, sense 

l'encert anotador de Pau Reina, 

suma tan sols vuit fitxes de sèni-

or. Això sí, l'equip es veu reforçat 

pels entrenaments amb quatre ju-

gadors del filial, d'entre els quals, 

Marc Orois i Jordi Fuentes també 

acostumen a tenir minuts als par-

tits. "Estem buscant un jugador 

BÀSQUET | Copa Catalunya L'EQUIP DE TONI SÁEZ ES QUEDA AMB NOMÉS VUIT FITXES DE SÈNIOR

Pau Reina es lesiona de gravetat 

i el 'Santger' busca un recanvi
escola sant gervasi

PAU REINA En un partit d'aquesta temporada abans de la lesió

Leb Plata L'EQUIP DE JOSEP MARIA MARSÀ REBRÀ EL PENÚLTIM

El Recanvis Gaudí tanca 

la primera volta a casa

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

vol començar l'any com va acabar 

el 2021: amb victòria. L'equip diri-

git per Josep Maria Marsà va sumar 

la setena victòria de la temporada 

a la Leb Plata en el derbi contra 

el CB Cornellà (83-85) la passa-

da setmana i dissabte lluitarà per 

aconseguir la vuitena en l'última 

jornada de la primera volta, a casa 

contra El Ventero Villarrobledo.  

El Mollet buscava contra el Cor-

nellà la revenja després de la der-

rota a la final de la Lliga Catalana 

de la Leb Plata i va sumar un nou 

triomf, novament de mèrit i ajus-

tat. Això sí, els molletans van anar 

a remolc durant la primera part 

fins que al tercer quart van cap-

girar l'electrònic al seu favor, 62 

a 63. En l'últim quart, el Mollet va 

mantenir la mínima avantatge fins 

al triomf final, que es va aconse-

guir en un últim tir de Javi Rodrí-

guez, en una jugada d'estratègia, 

per deixar el 83 a 85 definitiu.

El pròxim rival dels molletans és 

el penúltim classificat de la Confe-

rència Est, amb tan sols 2 victòries 

i 9 derrotes. De fet, l'equip de Cas-

tella-la Manxa encadena tres der-

rotes. Pel que fa al Mollet, és cin-

què classificat amb un balanç de 7 

triomfs i 5 derrotes, empatat amb 

el quart, el Cornellà.  jl.r.b.

RECANVIS GAUDÍ - EL VENTERO

Dissabte, 8 – 17.30 h Mollet

per reforçar la plantilla, com a 

mínim, que pugui entrenar amb 

nosaltres i si després pot tenir 

minuts en els partits, seria per-

fecte", explica el tècnic Toni Sáez. 

Des de dimarts, l'equip ja ha tor-

nat als entrenaments i Sáez pre-

veu tenir un nou jugador a prova. 

Després d'arribar a l'equador 

de la temporada, l'Escola Sant 

Gervasi ocupa el quart lloc per la 

cua amb tres victòries i set derro-

tes. "L'equip ha anat de menys a 

més, creiem que l'objectiu de la 

salvació el podrem aconseguir", 

diu Pau Reina, que es mostra con-

fiat de les possibilitats de l'equip. 

"Hem patit baixes durant el 

primer tram de la temporada, 

que han fet que la ratxa fos ir-

regular. Però estem entrenant 

bé, cada setmana anem a més", 

explica Sáez. 

El pròxim partit del Sant Gerva-

si serà el primer partit de la sego-

na volta, el 16 de gener, contra el 

Lliçà d'Amunt, que és cuer amb un 

ple de derrotes.  jl.rodríguez b.

núria meléndez / cb mollet

JAVI RODRÍGUEZ Anota la cistella del triomf contra el Cornellà
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FUTBOL LA MOLLETANA RECULL A DUBAI EL PREMI DE MILLOR FUTBOLISTA DEL 2021

Alèxia Putellas afegeix el 
Global Soccer al seu museu

GLOBAL SOCCER
MOLLET. Que el 2021 va ser l'any 

d’Alèxia Putellas no és cap secret 

perquè la molletana va guanyar 

premis individuals, fins i tot, pocs 

dies abans d'acomiadar-lo. La set-

mana passada, la capitana del FC 

Barcelona va afegir un nou guar-

dó  després de recollir el Globe So-

ccer Award 2021 a la millor futbo-

lista de l'any. Putellas va assistir a 

la gala dels premis, a Dubai, i va 

imposar-se en una categoria que 

també formaven part de les sis fi-

nalistes les companyes del Barça,  

Jenni Hermoso i Lieke Martens.

La molletana va signar un any 

irrepetible, que va aconseguir 

acumular els majors premis de 

prestigi individuals amb el de Ju-

gadora de l’Any, de la UEFA; o la 

Pilota d’Or, de la revista France 

Football. També va aconseguir 

altres guardons, com ara la Creu 

de Sant Jordi, de la Generalitat 

de Catalunya; Millor Jugadora 

Catalana, de la Federació Catala-

na de Futbol; i d'altres premis de 

diferents diaris internacionals. 

"Som un equip amb una gran 

exigència i només ens queda se-

guir entrenant fort cada dia per 

seguir guanyant títols perquè 

som el Barça i hem d'intentar 

guanyar-ho tot", va dir Alèxia 

Putellas a la gala del Global Soccer 

Award després de recollir el guar-

PREMIADA Alèxia Putellas amb el guardó de Global Soccer Award

dó. A més, la molletana també va 

agafar el premi a millor club feme-

ní, del FC Barcelona. 

Positiu en Covid-19
Segons ha informat el Barça, Pute-

llas va donar positiu en Covid-19 

en els tests de diumenge i el club 

informa que està bé.  

Cf mOLLEt uE

MOLLET. El CF Mollet UE prepara a 

consciència la tornada a la compe-

tició perquè estrenarà el 2022 al 

camp del líder, L'Escala. L'equip 

dirigit per David Parra s'ha entre-

Primera Catalana  VOL ESCURÇAR LA DIFERÈNCIA AMB L'ESCALA

nat aquesta setmana al camp de 

les pistes d'atletisme perquè és de 

gespa natural, com el del conjunt 

gironí. El Mollet vol consolidar el 

tercer lloc que va aconseguir en 

l'últim partit de 2021 i, fins i tot, 

mirar cap amunt per lluitar per 

l'ascens. Els molletans sumen 20 

punts i tenen a quatre el segon, el 

Bescanó, i a sis, l'Escala. Els giro-

nins han guanyat els últims quatre 

partits disputats.  

ENTRENAMENT Primera sessió del 2022 a les pistes d'atletisme

El CF Mollet UE reprèn 
la lliga al camp del líder

L'ESCALA - CF MOLLET UE

Diumenge, 9 – 16 h L'Escala
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ESCACS EL MOLLETÀ ASPIRA A ACONSEGUIR LA MÀXIMA DISTINCIÓ ENTRE ELS ESCAQUISTES

Pere Garriga obté la segona 
norma de Gran Mestre

CE MOLLET
MOLLET. Pere Garriga, de 23 anys, 
està a tan sols una norma de ser 
Gran Mestre Internacional, és 
a dir, d'aconseguir el títol més 
gran que pot obtenir un jugador 
d'escacs. Amb només 23 anys, el 
jugador del club d'Escacs Mollet, 
va aconseguir fa unes setmanes 
la segona norma de Gran Mestre 
després d'aconseguir el tercer 
lloc del Llobregat Open. La sego-
na norma, molt celebrada pel seu 
club, es va aconseguir amb els 
triomfs a grans mestres durant el 
torneig, com ara l’actual campió 
d’Espanya, el Gran Mestre Eduar-
do Iturrizaga; i al fortíssim juga-
dor de l’Índia, Sethuraman amb 
2620 punts d’ELO FIDE –sistema 
de puntuació dels escacs–.

Garriga, que és Mestre Interna-
cional, necessita una tercera nor-
ma per aconseguir ser Gran Mes-
tre Internacional i el molletà s'ha 
posat com a objectiu aconseguir la 
fita durant el 2022. "Crec que ja 

hauria d'haver estat Gran Mes-

tre, vaig tard. Tot i que quan 

ho aconsegueixi serà una gran 

cosa perquè té molt prestigi 

en l'àmbit internacional dels 

escacs", assenyala Pere Garri-
ga, que no li dona gaire impor-
tància a un fet valuosíssim dins 
els escacs: "Se'm va presentar 

l'oportunitat de la segona nor-

ma després de guanyar el cam-

pió estatal. Sincerament, no va 

ser una gran partida per part 

meva, però vaig saber aprofitar 

les meves oportunitats perquè 

vaig estar millor que l'Eduardo 

Iturrizaga". 
L'objectiu de Garriga, que fa poc 

va llicenciar-se en Química, és ob-
tenir la tercera norma. "Em cen-

traré en participar en diversos 

tornejos i aconseguir la tercera 

norma enguany, tinc ganes de 

ser Gran Mestre perquè és un 

fet que no té cap altre molletà", 
diu el molletà que ja amb 17 anys 
va assolir la fita de ser Mestre 
Internacional i ara vol continuar 
amb el seu progrés.  JL.R.B.

TERCER LLOC Pere Garriga -a l'esquerra de la imatge- amb el bronze

UD LOURDES

MOLLET. La UD Lourdes no ha fet 
l'acte de presentació del futbol 
base aquesta temporada, però per 
primer cop en dos anys ha tornat 
a celebrar la botifarrada del dia de 
Sant Esteve, el 26 de desembre. 
El club molletà ha volgut tornar 
a organitzar una activitat per a la 
massa social i esportiva al Camp 
Municipal Juan Bocanegra.

Durant la jornada festiva el club 
va organitzar activitats per als 
esportistes, com ara partits de 
2x2 i un xutòmetre, entre altres. 
"Hi havia moltes ganes de fer 

aquesta activitat, tradicional al 

club pel Nadal. Vam omplir el 

camp al llarg dle matí, però van 

faltar esportistes i persones 

vinculades al club per la dificul-

tat de la sxituació sanitària", ex-
plica el president Fernando Diago, 
que es mostra satisfet de l'actual 
temporada del club: "Tenim nou 

equips de futbol base, dos ama-

teurs i dos veterans".

Suma nou equips de base
El club gira entorn la formació 
i aquesta campanya suma nou 

FUTBOL | Quarta Catalana  CELEBRA LA BOTIFARRADA NADALENCA

equips de futbol base amb un 
prebenjamí, un benjamí, dos ale-
vins, dos cadets, dos infantils i un 
juvenil femení. En total, laté més 
de 300 esportistes. "Volem recu-

perar la base femenina i anem 

poc a poc. Als equips benjamí i 

aleví hi ha noies i creiem que la 

pròxima campanya tindrem un 

aleví femení també", assenyala 
Diago.

A banda de la base, el presi-
dent molletà es mostra orgullós 
de recuperar aquesta temporada 
el sènior masculí, que al setem-
bre va iniciar  una nova etapa a 
la Quarta Catalana. Això sí, l'ob-
jectiu de l'equip masculí és pujar 
a la Tercera Catalana i després de 
12 jornades ocupa el 9è lloc amb 
19 punts, a 11 del líder, el Corró 
d'Amunt. "Hem fallat partits 

contra equips que no hauríem 

d'haver fallat, però hem gua-

nyat conjunts de la part alta. 

Encara queda més de la meitat 

de la lliga", indica el president, 
que confia sumar el primer triomf 
de l'any diumenge a casa contra el 
Vilamajor B.  JL.R.B.

UN BENJAMÍ La Lourdes té un total de 13 equips, amb 9 de futbol base

La Lourdes suma aquest 
curs uns 300 esportistes

FUTBOL SALA | Copa de la Reina

La Concòrdia, a un 
partit de la fase 
final de la Copa

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
afrontarà l'inici del 2022 amb el 
partit més important de la tempo-
rada. Les llagostenques disputa-
ran dissabte els vuitens de final de 
la Copa de la Reina contra el Marín 
Futsal, de Pontevedra. La Concòr-
dia va eliminar a la primera ronda 
la Penya Esplugues i als vuitens de 
final haurà de tornar a eliminar 
un equip de la màxima categoria 
estatal, la Primera Divisió, si vol 
passar a la fase final de la Copa de 
la Reina.  

LA CONCÒRDIA - MARÍN FUTSAL
Dissabte, 8 – 12.30 h La Llagosta La Molletense visita el cuer

MOLLET. La UD Molletense té una 
nova oportunitat per seguir esca-
lant posicions al grup 5 de la Sego-
na Catalana aquesta jornada, pri-
mera de l'any 2022. L'equip dirigit 
per Toni Filgaira visitarà l'últim 
classificat de l'agrupació, la UDAT 
Gramanet, que tan sols suma un 
punt dels deu partits disputats. 

L'equip molletà torna a la com-
petició després de l'aturada per 

Segona Catalana  OCUPA LA SISENA POSICIÓ AMB 17 PUNTS

GRAMANET - UD MOLLETENSE

Diumenge, 9 – 18 h Santa Coloma

les festes nadalenques i ho fa en 
un camp, teòricament, assequible 
per sumar els tres punts i continu-
ar pujant posicions per apropar-se 
al líder, l'Europa B, que suma 30 
punts. 

La Molletense ocupa el 6è lloc 
amb 17 punts, empatat amb el 7è, 
l'Escola de Futbol barberà Anda-
lucia. Els molletans volen comen-
çar l'any amb victòria i oblidar la 
derrota contra el Canyelles (1-2) 
en l'últim partit de l'any passat. La 
gramanet encadena quatre derro-
tes.  

El Mollet HC vol retallar la 
distància amb el Voltregà

MOLLET. El sènior femení del Mo-
llet HC necessita guanyar a casa 
contra el Voltregà per escurçar 
la diferència amb un rival directe 
per l'ascens. Les molletanes ini-
cien el 2022 amb una fita exigent 
si no volen perdre la corda per les 
primeres posicions de la Primera 
Catalana. 

L'equip dirigit per Rafa Trillo 
ocupa el cinquè lloc amb 18 punts 
i està a cinc punts de distància del 
Voltregà, que ocupa el segon lloc. 

HOQUEI | Primera Catalana  EL SÈNIOR FEMENÍ OCUPA EL 5è LLOC

MOLLET HC - VOLTREGÀ
Dissabte, 8 – 18.45 h Mollet

El líder destacat és el Girona, que 
suma 28 punts. Les molletanes 
han aconseguit tres victòries dels 
últims quatre partits disputats, i 
curiosament, van caure en un par-
tit al Pavelló Riera Seca contra el 
Vic (2-4), que ara és tercer amb 
21 punts. L'últim duel que les de 
Mollet van jugar el 2021, va ser 
una golejada al seu favor contra el 
Cubelles, per 0 a 6. 

Pel que fa al Voltregà, tan sols 
ha perdut un dels deu partits dis-
putats i va ser a la primera jorna-
da. Les osonenques van caure a la 
seva pista contra el líder, el Giro-
na, per 2 a 4, des d'aleshores han 
aconseguit guanyar set partits i 
empatar-ne dos.  

El Club d'Escacs Mollet va recaptar 565 

euros solidaris per la Marató de TV3 en 

un torneig d'infants, que va comptar 

amb la col·labració de l'escola d'escacs 

Jaquememory i impulsat pel Club 

Social La Llum, de Mollet. L'activitat va 

aplegar una setantena de participants 

el passat 18 de desembre al Mercat 

Vell. Els campions del torneig van ser 

Jan Hernández, Pau Mulet i Michael 

Lambert.

EL CLUB D'ESCACS 
RECAPTA 565 EUROS



dv, 7 gener 2022 21

CULTURA
'Pongos' i berenar a MartorellesMarxa nòrdica amb la ruta dels molins de Gallecs
L'Era Jove de Carrencà organitza aquest 
divendres de 18.30 h a 20.30 h un 
intercanvi de pongos i un concurs de 
berenar. Per participar-hi cal inscriure's a 
mar.espaijove@martorelles.cat.

El Club Muntanyenc de Mollet i el Casal Cultural coorganitzen tres sortides de 
marxa nòrdica entre gener i febrer. La primera serà diumenge, amb la ruta dels 
molins de Gallecs i amb una celebració pel nou any. La sortida serà a les 9 h des de 
l'Esclat i seran uns 10 km de recorregut (2,5 hores). Cal portar bastons de marxa 
nòrdica, roba d'abric i calçat adequat i cal tenir coneixements d'aquesta pràctica.

Noves obres adquirides pel Museu

MOLLET. El Museu Abelló afegeix a 
la seva col·lecció dues obres que 
podrà exposar després que les hagi 
adquirit la Comissió de la Col·lec-
ció Nacional d’Art de la Generalitat 
de Catalunya. Es tracta d’una obra 
de l’artista molletà Mar Canet con-

juntament amb Varvara Guljajeva 
i una altra d’Isabel Banal. Aques-
tes dues obres, juntament amb les 
recents donacions que ha rebut el 
Museu, seran presentades en una 
exposició al mateix Museu Abelló.

Data Shop, obra del col·lectiu 

ART  EL MOLLETÀ MAR CANET N'ÉS EL COAUTOR D'UNA DE LES NOVES ADQUISICIONS, 'DATA SHOP', CREADA AMB VARVARA GULJAJEVA

museu abelló

'DATA SHOP'  L'obra de Varvara&Mar recentment adquirida pel Museu Abelló

El Museu Abelló va participar el desembre en la Jornada de Reversos de les obres 

d’Art, organitzada pel grup GRACMON de la Universitat de Barcelona. En concret, 

el Museu Abelló va donar a conèixer el revers de dues de les seves obres: Interior 

de l’església de Sant Vicenç de Mollet, de Joaquim Mir, i Dibuix, de Federico 

García Lorca i Salvador Dalí. L'obra de Mir presenta informació adherida al revers, 

que ajuda a identificar l’autoria, la datació i el títol de l’obra, entre d'altres. El 

revers del dibuix de Lorca compta amb un dibuix de Dalí (a la imatge).

Descobrint els reversos de les obres

Dues participants 

del Feminartist 

exposaran al

Racó de l'Artista

MOLLET. Del 10 de gener al 14 de fe-
brer estarà obert el període de pre-
sentació d’obres per a la tercera 
edició de l’exposició Feminartist. 
La mostra tindrà lloc del 3 de març 
a l’1 d’abril al Centre d’Informació i 
Recursos per a Dones (CIRD) Joana 
Barcala, amb motiu del Dia inter-
nacional de les dones. En aquesta 
edició, se seleccionaran dues artis-
tes que exposaran individualment 
al Racó de l’Artista del Museu Abe-
lló i al CIRD entre 2022 i 2023.

La convocatòria està oberta a 
dones residents al Vallès Oriental 
de més de 16 anys i s'han de pre-
sentar les obres a cirdjoanabarca-

la@molletvalles.cat. Les artistes 
hauran d’enviar una sol·licitud 
que es podrà trobar a molletvalles.

cat, amb la descripció i una imatge 
de l’obra. Els treballs que formaran 
part de l’exposició s’anunciaran el 
21 de febrer. Les artistes que expo-
saran individualment se sabran el 
3 de març, durant la inauguració 
de Feminartist. 

S’hi poden presentar il·lustraci-
ons, pintures, fotografies, gravats, 
collages o poesies. Les temàtiques 
són l’expressió de gènere i la iden-
titat sexual, la discriminació, la so-
roritat o l’empoderament. El jurat 
estarà format per l’equip del CIRD 
Joana Barcala, personal del Servei 
de Polítiques d’Igualtat de Gènere, 
personal de l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Mollet, el Museu 
Abelló i membres d’associacions 
de dones artistes.  

Varvara&Mar, va ser creada el 
2017 pel duo d'artistes format per 
Varvara Guljajeva i el molletà Mar 
Canet, que inspiren el seu treball 
en l’època digital. En la seva pràc-
tica enfronten els canvis socials i 
l'impacte de l'era tecnològica.

D'altra banda, l'obra d'Isabel 
Banal (Castellfollit de la Roca), de 
l'any 2016 i anomenada Tragina-

dores, està formada per una sèrie 
de 5 imatges amb caixes de llum. A 
partir d'estris usuals en la pagesia 
i la posició del seu cos a l'interior 
d'aquests, l'artista evoca en aques-

ta obra el treball anònim i constant 
de les dones camperoles invisibilit-
zades al llarg de la història. "Com 

diu la dita, la terra és de qui la 

treballa, però la meitat de la po-

blació que també l'ha treballat 

no ha quedat representada en 

les estadístiques que mostren 

les persones dedicades al sector 

primari", apunten des del Museu 
molletà, que ha sol·licitat acollir 
aquesta obra pel passat rural de 
Mollet, per l’homenatge a aquestes 
dones invisibilitzades a la història i 
per ser l’obra d’una artista.  

El Museu Abelló acomiadarà aquest dissabte l'exposició 

L’home nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat, 

amb una darrera visita comentada que tindrà lloc a 

partir de les 11.15 h. La visita comentada està inclosa en 

el preu de l'entrada a l’exposició temporal (1,65 euros) i 

per reservar entrades es pot trucar 93 544 50 99 o enviar 

un correu electrònic a museuabello@molletvalles.cat. La 

mostra pretén despullar l’home des d’un posicionament 

feminista fugint de mites i idees que també l’han 

empresonat, qüestionant la visió binària del gènere i 

plantejant un concepte molt divers de les identitats.

Últim dia per visitar 'L'home nu'
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Els Reis tornen a repartir il·lusió als carrers

BAIX VALLÈS. Les cavalcades han 
tornat, tot i que de manera diferent. 
Les mascaretes són més protago-
nistes que els caramels, que no es 
llencen per evitar aglomeracions 
de gent corrents per agafar-los. 
Però la canalla i els Reis d'Orient 
han tornat a trobar-se als carrers.

A Mollet, Ses Majestats tornaven 
a arribar en tren, amb l'R2, a l'Es-
tació de Mollet-Sant Fost. La ruta 
els va portar, acompanyats de les 
carrosses de l’Estrella, del Patge 
Xumet, del Carter Reial i del camió 
Carboner, fins a la porta de la Casa 
de la vila, on van rebre les claus de 
la ciutat per poder repartir-hi els 
regals a la nit.

Martorelles també apostava 
per una cavalcada ben semblant 
a la tradicional, baixant de l'Ajun-
tament fins al Pati de la Masia de 
Carrencà, on els infants van poder 
interaccionar amb ells al campa-
ment reial que hi havia muntat.

A Sant Fost, però, es va realit-
zar una cavalcada més llarga que 
l'habitual (des del camí dels Casta-
nyers fins a l'avinguda de Ponent) 
per evitar aglomeracions, que va 
anar seguida també d'un porta a 

porta reial. És a dir, al llarg de la 
tarda, i amb cert retard, els Reis 
d'Orient van anar passant a reco-
llir les cartes dels infants –menors 
de 10 anys i que n'havien fet la ins-
cripció– a casa seva.

No han faltat els parcs de nadal
Sant Fost i Martorelles han apos-
tat per oferir a la canalla parcs de 
Nadal (al Pavelló 2 i al Poliespor-
tiu respectivament), amb inflables 
i jocs creatius, entre d'altres, i on 
tampoc hi faltar el toc tecnològic. 

Martorelles, a més, ha tornat a aco-
llir a Carrencà la fabriqueta de jo-
guines de la patgessa Murtra, qui, 
juntament amb el Sebastià i els 
seus companys, han rebut de l'1 al 
4 de gener els més petits del poble.

Pessebre i Bundis, a Sant Fost
Les activitats nadalenques encara 
s'allarguen fins a aquest cap de 
setmana a Sant Fost, amb dos clàs-
sics. D'una banda, hi haurà la dar-
rera funció del Pessebre Vivent, 
diumenge a les 18.30 h. L'assistèn-
cia al pessebre d'enguany ha estat 
un èxit, com ho demostra el fet que 
s'hagin exhaurit les entrades per a 

gairebé totes les representacions 
i, fins i tot, diumenge passat van 
afegir una nova sessió extra, què 
també es va emplenar.

D'altra banda, el Grup de Teatre 
Segle XX farà dissabte a les 22 h a 
l'Ateneu Jaume Rifà la segona re-
presentació dels Bundi Pastorets, 
l'esbojarrada versió dels Pasto-
rets. "Tenim ganes de recuperar 

aquesta representació que no és 

més que una paròdia, per fer riu-

re", explica Mari Sol Juan, directo-
ra del Grup de Teatre Segle XX, que 
comenta que és una obra per a tots 
els públics. Les entrades tenen un 
preu de 5 euros i des de l'entitat es 
recomana fer una reserva a través 
del correu electrònic grupteatrese-

glexx@gmail.com.  

TRADICIONAL  EL BAIX VALLÈS VA GAUDIR DIMECRES AL VESPRE DE CAVALCADES REIALS, TOT I QUE AMB ADAPTACIONS AL CONTEXT PANDÈMIC

Martorelles i Sant Fost han apostat per programar altres propostes per als infants com els parcs de nadal

ELS BUNDIS  Llucifer i Satanàs amb les fúries de l'infern, en la representació que van fer diumenge al vespre

teatre segle xx

A CARRENCÀ  El Sebastià explicant als infants el funcionament de la fabrica de regals de la patgessa Murtra

aj. martorelles

CAVALCADA MOLLETANA  El Rei Gaspar sobre la carrossa amb la qual va recórrer els carrers de la ciutat

s.c.

AL PAVELLÓ 2  Un dels jocs del parc de nadal de Sant Fost

aj. sant fost

Els Reis van arribar a la ciutat
en tren, dos anys després,

i van rebre les claus de la
ciutat a la plaça de la Vila
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Del 2 al 5 de gener. 
Tot el dia al vestíbul.
POP UP STORE. 
BOTIGA EFÍMERA.
Roba, regals, artesania…

Diumenge 9 de gener a les 18.00 h. 
Preu: 8 €
TEATRE AMB L’OBRA: “ART” 
de Yasmina Reza.
Direcció: Ignasi Guasch.
A càrrec de Xamba Teatre.

SANT VICENÇ
Dissabte 22 de gener a les 12.30 h.
Presentació de la 36a edició 
de la revista: NOTES
Organitza: CEM i Ajuntament de Mollet del Vallès.

Dissabte 29 de gener. 
Sessions de matí i tarda.
“CANTAMÚSICOS”
Espectacle infantil de cançons.

PROGRAMACIÓ
GENER 2022

'La medium', primera novel·la 

de la molletana Kohi Desu
MOLLET. La medium (Meiga Edici-

ones) és la primera novel·la de la 

molleta Judit Perich, qui signa l'obra 

com a Kohi Desu, un pseudònim que 

l'acompanya des de fa anys a les 

xarxes socials. Amb 26 anys, el 2021 

va publicar aquest llibre amb contí-

nues referències al Japó i a la cultura 

nipona, però que té lloc a Catalunya.

Tot plegat es tracta d'un thriller 

paranormal, en què una inquietant 

maledicció ha provocat accidents 

mortals en diferents instituts de 

batxillerat. Una jove japonesa, Aoko 

Kurogane, amb una "gran clarivi-

dència extrasensorial", decideix 

fer un intercanvi escolar a Catalu-

nya després d'assabentar-se'n dels 

successos. "Com que és mèdium 

i pot comunicar-se amb els es-

perits, hi ve per trobar-los i exor-

citzar-los", explica l'autora.

El llibre està format per quatre 

històries seguides però autocon-

clusives, la primera de les quals re-

lata "l'excusa per la qual ella ve 

fins aquí". En les altres tres, però, 

es descobreixen nous esperits 

amb nous conflictes a afrontar.

El primer dels fantasmes sí que 

serà "com els coneixem nosal-

tres", diu Perich, qui avança que la 

resta estan extrets de la mitologia 

japonesa. Un d'ells és el baku, "el 

fantasma d'un tapir, que segons 

la mitologia japonesa pot men-

jar-se els somnis de la gent".

El llibre incorpora una desena 

d'il·lustracions fetes a aquarel·la 

per la il·lustradora Judit Edo (Pa-

lau-solità i Plegamans) i també s'ha 

creat un bibliotràiler que s'ha pro-

jectat en les diverses presentacions 

físiques que ja ha realitzat i que ha 

estat obra dels mallorquins Gerard 

Martí Sampol i Cristian Robles.

Aficionada a l'escriptura i al Japó
L'afició a l'escriptura li ve a la mo-

lletana de ben petita. A primària 

ja escrivia i recollia alguns premis 

per Sant Jordi; i amb l'entrada a se-

cundària engegava el seu primer 

blog literari. El fet que la seva mare 

LITERATURA  KOHI DESU (PSEUDÒNIM DE JUDIT PERICH) HA ESCRIT UN THRILLER PARANORMAL AMB MOLTES REFERÈNCIES A LA CULTURA JAPONESA

il·lustració de judit edo

PORTADA DEL LLIBRE

s.c.

JUDIT PERICH

hagués publicat diversos llibres, la 

va encoratjar a escriure'n aquest

–que té la intenció d'acabar con-

vertint-se en una trilogia–.

La seva afició pel Japó i pel món 

paranormal són clau a la seva pri-

mera novel·la. Del Japó, assenyala 

que se sent atreta des que als 5 

anys va començar a veure anime. 

Anys més tard va investigar sobre 

el país i n'estudiava la seva cultura 

alhora que consumia moltes més 

sèries i còmics japonesos.

Amb tot, encara no hi ha pogut 

viatjar per conèixer-lo en primera 

persona. "Tant de bo!", exclama 

preguntada per si ja havia trepitjat 

el país del sol naixent.    s.carrillo

per primer cop a París el 1994.

Pagaries 200.000 euros per 

un quadre en blanc? Aquest és el 

punt de partida d'aquesta obra 

enginyosa i divertida, dirigida per 

Ignasi Guasch, i que la versió dels 

lliçanencs incorpora una rellevant 

modificació: en comptes de ser 

tres actors, seran dos actors i una 

actriu. Aquest canvi hi afegirà el 

masclisme a la trama.

En Art s'observa la fragilitat de 

l'amistat, que trontolla per la com-

pra d'un caríssim quadre blanc. 

Aquesta crítica mordaç a la socie-

tat, que posa en relleu la comple-

xitat de les relacions humanes, 

transmet en clau d'humor una 

visió pessimista de la naturalesa 

humana.  

Un quadre en blanc, és art?

TEATRE  XAMBA REPRESENTARÀ DIUMENGE A LES 18 H L'OBRA 'ART' A LA SALA FIVELLER

A ESCENA  Una de les actuacions d''Art' a càrrec de la companyia lliçanenca

xamba teatre

MOLLET.  Xamba Teatre (Lliçà de 

Vall) portarà l'art a debat sobre l'es-

cenari de la Sala Fiveller aquest diu-

menge a les 18 h, representant la co-

mèdia Art, escrita per la dramaturga 

francesa Yasmina Reza i estrenada 

dissabte 8

diumenge 9

divendres 7

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Excepte per alguns núvols 

alts a primeríssima hora, el 

cel romandrà absolutament 

serè, amb fred al matí, i més 

suavitat, però encara amb 

fred,  a migdia.

L’anticicló i el flux de nord, 

continuarà, i amb ell, el fred 

intens a primera hora. A 

migdia, però, les màximes 

seran més altes. Núvols alts 

a darrera hora.

El pas d’un front farà que el 

cel estigui tapat de núvols alts, 

fet que impedirà que les míni-

mes baixin tant, però continu-

arà  l’ambient hivernal.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 30 21ºC 7ºC 15ºC - 10 km/h NNE

DIVENDRES, 1 19ºC 5ºC 12ºC - 10 km/h SE

DISSABTE, 2 21ºC 3ºC 13ºC - 10 km/h W

DIUMENGE, 3 16ºC 4ºC 12ºC - 10 km/h SE

DILLUNS, 4 17ºC 6ºC 13ºC - 13 km/h SW

DIMARTS, 5 22ºC 10ºC 16ºC - 31 km/h W

DIMECRES, 6 12ºC 8ºC - 9,8 15 km/h W

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