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tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

T’ajudem a trobar la solució en tendals, alumini, mosquiteres, catifes per negocis 

i comunitats, porteries per a comunitats, reformes de bany i cuina.

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

1 2 3GREEN és un teixit recobert de 
nanopartícules de diòxid de titani
(TiO2).

Els raigs UVA incideixen en 
el teixit GREEN i comença un 
procés químic que converteix 
l’oxigen i vapor d’aigua en 
agents netejadors OH i O2.

4 5 6L’O2 redueix l’òxid de nitrogen
(NoX), un dels gasos més nocius
present en l’atmosfera, a nitrats
relativament innocus.

Aquest procés es repeteix milions 
de vegades reduint els nivells de 
diòxidde nitrogen entorn d’un 55% 
enproves de laboratori.

També es produeix una reducció
dels fongs d’un 60% i un efecte
autonetejador del 70%*. 

*Aquests percentatges són orientatius i poden
variar en funció de les condicions de l’entorn.

Pol·lució Florit Autoneteja

Nitrats

SAULEDA LLANÇA GREEN, EL PRIMER TEIXIT QUE NETEJA 
I PURIFICA L’AIRE MITJANÇANT FOTOCATÀLISI

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

Fotocatàlisi. Com funciona?

L’OH converteix la brutícia 
orgànica i els compostos 
orgànics volàtils en mineral 
i gas, i torna a H2O.

TENDAL COFRE NEGRE, LACAT ESPECIAL AMB LLUM LED ALS BRAÇOS.
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EN PORTADA

L’Ajuntament 
projecta accions 
per millorar la 
circulació de 
bicicletes i VMP
Es preveu un carril bici segregat a la part 

central de la calçada d’avinguda Rivoli i la 

reurbanització d’una dotzena de cruïlles 

per fer-les més segures per als ciclistes 

MOLLET DEL VALLÈS.  L’Ajuntament 

preveu dur a terme diverses ac-

tuacions per millorar la circulació 

de bicicletes i Vehicles de Mobi-

litat Personal (VMP) a la ciutat, 

unes intervencions que tenen un 

pressupost d’1.092.170 euros. 

Aquesta setmana, el Consistori ha 

tret a concurs la redacció dels pro-

jectes i de les direccions d’obres 

de desenvolupament del Pla di-

rector de la bicicleta. El document 

inclou quatre actuacions, entre les 

quals la instal·lació de l’aparca-

ment segur per a bicicletes a l’es-

tació de França (Mollet-Sant Fost), 

executada fa uns mesos.

Les altres tres intervencions 

previstes en el document són la 

construcció d’un carril segre-

gat de 870 metres de longitud a 

l’avinguda Rivoli, la connexió i 

ampliació en més de 3 km de la 

xarxa ciclista al polígon industrial 

de Can Magarola i la creació de 

carrers de convivència entre vehi-

cles i bicicletes i VMP, on s’habili-

taran elements per calmar el tràn-

sit com ara plataformes elevades 

i se senyalitzaran 14 quilòmetres 

de vies urbanes.

Carril segregat a Rivoli
L’actuació amb un cost més elevat 

és la creació d’un carril bici segre-

gat, que se situaria a la mitjana 

de l’avinguda Rivoli –actualment 

enjardinada– i que permetria con-

nectar la zona de l’Hospital (on hi ha un carril bici �ins al carrer 
Sabadell) amb la zona esportiva 

del camp  de futbol dels Germans 

Gonzalvo i les pistes d’atletisme. 

“Habilitar el carril a la mitja-

na de la calçada permet que 

no s’hagi de tocar ni voreres 

ni espais d’aparcament”, expli-

ca el regidor de Mobilitat, Juanjo 

Baños. Aquesta intervenció té un 

pressupost de 793.731 euros i un 

termini d’execució de cinc mesos.

Una altra de les actuacions con-

sisteix en l’execució de diversos 

carrils bici al polígon de Can Ma-

garola per donar continuïtat als 

trams ja existents. En concret, 

als carrers del Ferro, i d’Octavi 

Lecante, entre el carrer del Cou-

re i l’avinguda Can Magarola. En 

aquest cas, l’execució es faria en 

dos mesos i el pressupost seria de  

49.327 euros.

Per acabar, el document que 

s’ha tret a concurs inclou la reu-

rbanització d’una dotzena de 

cruïlles de la ciutat on bicicletes 

i vehicles comparteixen l’espai de 

circulació. “Hi ha espais on els 

ciclistes són més vulnerables 

i cal prendre mesures per sal-

vaguardar la seva seguretat“, 

indica Baños. Aquestes mesures 

serien elevar l’asfalt a l’alçada de 

les voreres i crear quatre rampes 

d’accés i senyalitzar les cruïlles 

amb pictogrames de bicicleta i de 

velocitat màxima 30 km/h. L’exe-

cució d’aquesta reurbanització 

de cruïlles tindria un termini de 

quatre mesos i un pressupost de 

230.992 euros.   laura ortiz mateo

Fase 1 
· Instal·lació d’un aparcament segur de bicicletes 
a l’estació de RENFE Mollet-Sant Fost. (Executat) 
Fase 2 

· Habilitació d’un carril bici segregat a l’avinguda 
Rivoli de 870 metres de longitud
Fase 3 

· Ampliació i connexió de la xarxa ciclista al polígon 
Industrial de Can Magarola que comporta l’ampliació 
de la xarxa ciclista a més de 3 quilòmetres
Fase 4 

· Creació de carrers de convivència entre vehicles i 
bicicletes i VMP amb elements per calmar el trànsit 
com plataformes elevades i senyalització 
a 14 quilòmetres de vies urbanes

ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ PER A LA 
CONNECTIVITAT EN BICICLETA I VMP 

14.975 €

793.731 €

49.327 €

230.992 €

ACCIONS PRÈVIES A L’ESPERA D’APROVAR 
EL PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA
■ Tot i que el document que s’ha licitat porta per títol Desenvolupament 
del Pla director de la bicicleta, el regidor Juanjo Baños assegura que es 
tracta d’actuacions prèvies a l’espera d’aprovar el pla director.  “Aquestes 

intervencions ja havien estat plantejades feia temps amb la participació 

de col·lectius d’usuaris i teníem clar que s’havien de fer”, diu Baños, que 
justifica que s’hagi fet aquesta licitació abans d’aprovar el pla director. “Hem 

licitat ja la redacció dels projectes per aconseguir fons dels ajuts europeus 

Next Generation, perquè si no hi ha projecte redactat no hi podrem optar”, 
assegura el regidor, qui afegeix que les actuacions previstes “s’executaran 

quan hi hagi disponibilitat pressupostària”. Baños apunta que els tècnics 
estan enllestint el Pla Director de la Bicicleta, que té com a objectiu estructurar i 
planificar la infraestructura ciclista de la ciutat, i donar resposta a les necessitats 
de mobilitat ciclista i de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).  “Al ple municipal 

em vaig comprometre a presentar el document a la resta de grups municipals 

perquè hi puguin fer aportacions i així es farà”, assegura Baños. El pla es 
posarà a exposició pública perquè la ciutadania pugui consultar-lo i fer-hi 
suggeriments i acabarà sent aprovat definitivament pel ple municipal. Baños 
no es vol aventurar a posar una data, però indica que la seva voluntat és que la 
planificació pugui estar aprovada abans d’aquest estiu. 
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Manteniment a les escolesSant Fost limita l'ús dels carregadors elèctrics 
Amb una subvenció de la Diputació, l'Ajuntament 

de Sant Fost ha fet obres de manteniment a l'Escola 

el Roure i al Petit Roure. S'ha sanejat i pintat 

l'estructura metàl·lica que sosté els tendals del pati 

i s'han adquirit jocs didàctics per al pati compartit.

 L'Ajuntament de Sant Fost ha posat límit a l'ús dels dos carregadors 

de vehicles elèctrics del municipi situats a l'aparcament del Pavelló 

2 i al de l'Ateneu. Inicialment, ambdós carregadors estaven oberts, 

sense límit de temps de càrrega, però en aquest inici d’any i a causa 

de l'ús que se n'està fent, es limita la càrrega a dues hores. 

SOCIETAT

Ampa Total vol
el 25% de classes 
en castellà al 
Joaquim Abril  
SANT FOST. Ampa total, una associa-

ció de pares i mares d'alumnes pro-

moguda per Hablamos Español i 

Convivencia Cívica Catalana, ha re-

clamat a l'Escola Joaquim Abril de 

Sant Fost, que apliqui a tot el centre 

la sentència del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya (TSJC) que 

estableix que s'imparteixi el 25% 

de les classes en castellà.

Dimecres 12 de gener, la direc-

ció del col·legi Joaquim Abril de 

Sant Fost, hauria rebut un burofax 

en nom d'Ampa Total, en què se'ls 

requeria que informessin dels 

canvis realitzats per donar com-

pliment a la sentència del 25% i 

se'ls concedia un termini de cinc 

dies per introduir l'espanyol com 

a llengua vehicular.

En l'escrit també s'advertia la 

direcció de l'escola que en cas de 

no fer-ho s'instaria davant del 

TSJC l'execució de la sentència. 

Aquesta és, segons Ampa Total, la 

primera acció judicial que es plan-

teja perquè la doctrina del Tribu-

nal Suprem s'apliqui amb caràcter 

general en un centre, evitant que 

s'apliqui només a la classe del fill 

de qui la reclama.

Davant aquest requeriment, la 

direcció de l'Escola Joaquim Abril 

no ha volgut fer declaracions. Per 

la seva part, l'AFA enviava un co-

municat a les famílies en què es 

desmarcava d'aquesta petició. 

Representativitat qüestionada
Fonts de la Federació d'Associaci-

ons de Mares i Pares d'Alumnes de 

Catalunya (FaPaC) consultades per 

aquest diari han qüestionat el paper 

que pugui tenir Ampa Total en el 

funcionament de les associacions de 

famílies ja existents. I és que la cre-

ació d'Ampa Total ha estat l'estra-

tègia ideada per Hablamos Español 

i Convivencia Cívica Catalana per 

torpedinar el model d'immersió lin-

güística de l'escola catalana per mit-

jà d'associacions creades ad hoc. La 

creació d'aquestes AMPA garantiria, 

segons aquestes entitats espanyo-

listes, poder reclamar als tribunals 

el compliment de la sentència com 

a col·lectiu i mantenir l'anonimat 

de les famílies que volguessin fer la 

petició, ja que només constarien els 

noms dels membres d'Ampa Total.

EDUCACIÓ  L'ENTITAT ESPANYOLISTA HA DEMANAT A L'ESCOLA SANFOSTENCA EL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

La creació d'aquestes AMPA és 

relativament senzilla perquè no-

més caldria el nom de tres pares o 

mares per ser constituïda. Amb tot, 

la FaPaC qüestiona la representati-

vitat d'aquestes entitats i el paper 

que hi puguin jugar. "Com qualse-

vol associació de qualsevol àmbit 

només es necessiten tres perso-

nes perquè es pugui constituir, 

però una altra cosa és la repre-

sentativitat que puguin tenir al 

centre. Per a les AFA només són 

tres famílies més, sense més re-

presentació que això i no poden 

fer el que vulguin", apunten fonts 

de la FaPaC consultades per Som*. 

Les mateixes fonts consideren que 

aquestes associacions "no tenen 

recorregut" i "l'únic que busquen 

és fer soroll mediàtic".  laura ortiz

CONCENTRACIÓ 
PER L'ESCOLA 
CATALANA 
Un centenar de persones convocades 
per l'ANC van concentrar-se dimarts a la 
plaça de la Vila de Sant Fost per defensar 
el model de l'escola catalana i mostrar 
el seu rebuig a la petició impulsada per 
Ampa Total. Durant la concentració, es va 
llegir un manifest de rebuig a la petició 
de l'associació espanyolista, assenyalant 
que l'objectiu d'aquesta petició no és 
altre que "acabar amb la d'immersió 
lingüística i el model d'escola catalana, 
un model reconegut internacionalment 
i que ara està atacat per sentències 
en castellà de tribunals que fan un ús 
mínim del català i que no són més que 
una nova incitació a l'odi", apuntaven 
des de l'ANC. "Tots ens sentim atacats 
per aquest atac, ens tindreu al vostre 
costat", afegien en el manifest en el 
qual també van mostrar el seu suport 
a la direcció de l'escola santfostenca, 
als docents, a l'alumnat i a les famílies 
del centre. En el manifest l'ANC també 
va instar l'Ajuntament i tots els grups 
municipals a donar suport a l'escola i a 
l'AFA Joaquim Abril. 

En aquest sentit, a la concentració 
només van ser-hi presents 
representants d'ERC-Junts, l'exalcalde 

i portaveu del grup, Carles Miquel i 
el regidor Javier Rebollo. La formació 
ja havia expressat la seva condemna 
a aquesta petició d'Ampa Total en 
un comunicat, en què posava en 
dubte la legitimitat de l'entitat i 
consideraven l'estratègia com una 
"incitació a l'odi" i un "atac frontal" 
a la immersió lingüsítica. En canvi, no 
van assistir-hi ni la regidora del PSC 
ni els membres de l'equip de govern 
format per IUSF i Podem. Tampoc van 
ser-hi representants de l'AFA Joaquim 
Abril, ni l'equip directiu del centre. 
Amb tot, sí que van participar de la 
concentració alguns docents i famílies 
de l'escola. També va acostar-se a 
l'acte un membre d'Ampa Total, tot i 
que ho va fer a distància i va marxar 

abans de finalitzar la concentració.
El portaveu de Podem, Alberto 

Bastida, es desmarcava de la 
concentració a través de les xarxes 
socials apuntant que "tot i ser per 
rebutjar la sentència, ho fa des d'un 
espai poc transversal i amb un perfil 
polític concret".  Bastida recordava 
també que en el ple de desembre es 
van presentar dues mocions de rebuig 
a la sentència del tribunal, les quals van 
quedar sobre la taula per ser treballades 
conjuntament entre tots els grups.

Per altra banda, entitats com 
l'Associació ecologista La Xopera , 
l'entitat cultural Tam Fost i l'Agrupació 
Senderisme Sant Fost també han 
condemnat la creació d'Ampa Total i han 
donat suport al català a l'escola. i a.mir

laura ortiz
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CONSULTORI

El passat 16 de juny de 2021 el Tri-
bunal Suprem va inadmetre un recurs 
de cassació interposat per un banc i, 
amb aquesta inadmissió, va confirmar 
la nul·litat d’una clàusula sol de 3,50% 
que es va imposar a un “no consumi-
dor”.

Cal recordar que, encara que la nul·li-
tat d’aquestes clàusules a favor dels 
consumidors ha vingut declarant-se 
des de la rellevant Sentència del Tribu-
nal Suprem de 9 de maig de 2013, els 
autònoms, professionals i empreses 
tenien més complicat aconseguir una 
sentència favorable, al no resultar-los 
d’aplicació la legislació pròpia dels 
consumidors.

No obstant això, el Tribunal Suprem ha 
estès la seva doctrina utilitzant l’argu-

ment de l’abús de posició dominant i la 
vulneració de la bona fe contractual que 
duu a terme el banc enfront del presta-
tari.

A aquesta resolució se li uneix la del 
passat 11 de març  de 2021, en la qual 
el Tribunal Suprem va dictar una sen-
tència a través de la qual obre la porta 
a les reclamacions en matèria de clàu-
sules sol patides pels no consumidors, 
posant-se de manifest que el caràcter 
d’empresari no és obstacle perquè una 
clàusula sol sigui declarada nul·la.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El Suprem confirma la 
nul·litat d’una clàusula sol 
a un no consumidor

El radar de tram de la C-17 
entre Lliçà d'Amunt i Parets, 
inactiu des de l'estiu del 2019

El radar de tram de la C-17, entre 

Lliçà d'Amunt i Parets, està inactiu 

des del juliol del 2019, segons ha 

confirmat el Servei Català de Tràn-

sit. Aleshores, després d'un any i 

mig de funcionament, el mecanis-

me es va avariar, i va deixar inope-

ratiu el radar durant més d'un any. 

L'any següent, el novembre de 

2020, van començar les obres del 

tercer carril de la C-17 en sentit 

sud, amb una senyalització excep-

cional per obres que inhabilitava 

la senyalització convencional i, per 

tant, deixava el radar novament 

fora de servei.

Molt sancionador
El dispositiu –el primer d'aques-

tes característiques a la comar-

ca– està situat entre els quilò-

metres 18 i 16 de la C-17, entre 

Lliçà d'Amunt i Parets, i calcula la 

velocitat mitjana dels vehicles en 

un tram de 3,6 quilòmetres, entre 

les instal·lacions de Mango, a Lli-

çà, fins a la sortida del Coll de la 

Manya primer i fins al restaurant 

Can Romeu de Parets després. La 

zona controlada es divideix en 

aquests dos trams i els límits de 

velocitat en aquest recorregut són 

de 80 i 100 km/h respectivament, 

d'acord amb el traçat de l'autovia.

MOBILITAT ELS 17 MESOS QUE VA ESTAR OPERATIU VA SER EL SEGON DISPOSITIU QUE MÉS VA MULTAR DE TOT CATALUNYA

140.000 VEHICLES Va sancionar el radar de febrer de 2018 a juny de 2019

arxiu

El primer any que va estar en 

funcionament, el 2018, va ser el 

segon radar de Catalunya que més 

vehicles va denunciar per excés de 

velocitat. En total va caçar 108.066 

vehicles, és a dir, 296 infraccions 

diàries. Aquell mateix any va ser 

també el tercer radar que més 

multes va imposar a tot l'Estat, no-

més per darrere d'un dispositiu si-

tuat al quilòmetre 215 de la C-31 a 

Badalona (340 multes diàries) i un 

altre a l'A-5 a Madrid (337 multes 

diàries).

Així ho recollia aleshores un es-

tudi d'Automobilistes Europeus 

Associats (AEA), una associació 

d'automobilistes sense ànim de 

lucre dedicada a l'assessorament 

dels conductors en tot allò que té 

a veure amb l'automòbil. Segons el 

Servei Català de Trànsit, durant tot 

el període d'activitat del radar, de 

febrer de 2018 a juny de 2019, es 

van sancionar uns 140.000 vehi-

cles per excés de velocitat.

Ara asseguren que, amb l'entra-

da en servei del tercer carril i la 

finalització de les obres en sentit 

sud, el radar tornarà a funcionar: 

"En acabar les obres, caldrà 

ajustar-lo a la nova infraestruc-

tura", assenyalen fonts del Servei 

Català de Trànsit.  

CARRETERES

El Govern paga 94,1 
MEUR a Abertis per 
compensar deutes de 
la C-31, C-32 i C-33
El Govern ha pagat 94,1 milions 

d'euros a Invicat, del grup Abertis, 

per compensar inversions fetes i 

deutes relacionats amb la conces-

sió –finalitzada el 31 d'agost- de 

les autopistes C-31, C-32 i C-33. 

Més enllà d'aquests milions, Aber-

tis reclama 250 milions més pel 

trànsit no assolit perquè no es van 

fer les obres de perllongament.  

Avís de contaminació 
per partícules PM10 

BAIX VALLÈS. El Departament d’Ac-

ció Climàtica va activar a inicis 

de setmana un avís preventiu per 

contaminació atmosfèrica per ni-

vells moderats de partícules en 

l’ambient atmosfèric al Baix Va-

llès. Dimarts l'estació de Mollet re-gistrava 57 μg/m³ de PM10. L’avís 
preventiu és la fase prèvia a la pos-

sibilitat d’episodi ambiental.

MEDI AMBIENT

Mollet Opina proposa la creació 
de parades dobles de bus
MOLLET. La plataforma Mollet Opina ha 

proposat al govern municipal que es crein 

parades dobles de bus a la ciutat. Segons 

els seus integrants, Mollet compta amb al-

gunes parades -plaça de Can Borrell, Hospi-

tal-Ronda Pinetons i Av. Gurgos-Parc de Can 

Mulà- amb un elevat nombre d'expedicions i 

que en alguns casos tenen més d'una sortida 

programada alhora, fet que comporta el que 

s'anomena "efecte acordió", és a dir que els 

autobusos hagin de fer cua per fer parada.  

Amb aquesta proposta, des de Mollet 

Opina, consideren que es podria millorar el 

temps d'espera dels usuaris, el qual a vega-

des supera els 30 minuts, afirmen.

Per altra banda, des de la plataforma tam-

bé demanen qu es revisi el nombre de para-

des, l'intinerari i els horaris, ja que apunten 

que hi ha usuaris que han de baixar de l'au-

tobús a mig recorregut. 

LA PLATAFORMA TAMBÉ DEMANA QUE ES REVISIN ELS ITINERARIS

SUCCESSOS  EL SUCCÉS VA SER AL TORRENT DE LA FONT DELS CASTANYERS

Rescaten amb 
helicòpter un ciclista 
accidentat a Sant Fost
SANT FOST. Els Bombers van rescatar dijous 

passat a Sant Fost un ciclista accidentat al 

torrent de la font dels Castanyers, una zona 

forestal pròxima al poblat ibèric de les 

Maleses. L'avís es va donar a les 15.40 h i al 

lloc dels fets s'hi va desplaçar una dotació 

terrestre dels Bombers i un helicòpter del 

GRAE. El ferit va ser traslladat a l'Hospital 

Germans Trias i Pujol de Badalona.  RESCAT

BOMBErS
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L'afer Al Huda, un conflicte oscil·lant 
entre la mediació i la prohibició

MOLLET DEL VALLÈS. El conflicte 

entre la comunitat musulmana Al 

Huda i l'Ajuntament es debat entre 

les propostes de mediació i els in-

tents per prohibir les concentraci-

ons davant el domicili de l'alcalde.  

L'Ajuntament de Mollet presenta-

va la setmana passada al Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC) un contenciós administra-

tiu perquè el tribunal prohibís les 

manifestacions al·legant que su-

posarien una vulneració del dret a 

la intimitat de l'alcalde i la seva fa-

mília i de la inviolabilitat del domi-

cili, a més de constituir, presump-

tament, un delicte de coaccions i 

incitació a l'odi. Amb tot, el TSJC 

ha tombat la demanda de l'Ajunta-

ment ja que fa prevaldre el dret a la 

manifestació com a vehicle per a la 

llibertat d'expressió.

De fet, el revés judicial a l'Ajun-

tament coincideix aquesta setma-

na amb un nou anunci d'Al Huda, 

que ha demanat al Departament 

d'Interior de la Generalitat ampli-

ar els dies de concentració davant 

l'habitatge de Monràs als diumen-

ges 30 de gener i 6 i 13 de febrer.

Vies de mediació
Alhora que les protestes d'Al Huda 

sembla que aniran en augment, 

dilluns l'Ajuntament i la Unió de 

Comunitats Islàmiques de Catalu-

nya escenificaven un acord perquè 

aquesta entitat faci de mediadora 

per desencallar el conflicte. Així 

ho traslladaven l'alcalde, Josep 

Monràs, i Mohamed El Gahidouni 

El Morabet, president de la Unió 

de Comunitats Islàmiques de Cata-

lunya, després d'una reunió cele-

brada al consistori molletà. "Hem 

iniciat un altre intent per veure 

si podem trobar entre tots una 

solució i parar, sobretot, aquest 

canvi de rumb en les maneres 

de manifestació", deia el presi-

dent de la Unió de Comunitats 

Islàmiques, qui mostrava el seu 

suport a l'alcalde Monràs. "Hem 

de respectar com a ciutadans 

els domicilis personals, perquè 

és un conflicte de legalitat, de 

no poder tenir un permís d'ac-

tivitat per obrir un lloc de culte, 

que no té res a veure amb una 

residència personal", apuntava 

El Morabet, qui feia una crida als 

membres de la comunitat a ma-

nifestar-se, però en "el lloc ade-

quat, que és l'Ajuntament de la 

ciutat", afegia.

En la trobada amb l'alcalde es 

van posar sobre la taula possibles 

solucions per desencallar el con-

flicte amb la comunitat musulma-

na de Mollet. "Falta parlar amb 

els membres de la comunitat 

per veure la seva viabilitat", 

deia El Gahidouni, tot afirmant que 

les propostes plantejades poden 

"donar un gir molt important a 

aquesta crisi, però, sempre que 

la comunitat Al Huda accepti 

el que hem estudiat avui amb 

l'Ajuntament". Les solucions 

plantejades no han transcendit 

però semblen estar molt lluny de 

la possibilitat que plantejava Mo-

llet en Comú de permetre l'obertu-

ra del local com a centre de culte, 

si es fessin canvis urbanístics en 

el nou POUM. Si més no, així es 

percep del que afirmava l'alcalde: 

"Ells permetrien obrir centres 

de culte en els baixos dels edifi-

cis de la ciutat, jo no estic a favor 

d'aquesta posició per la proble-

màtica que pugui generar amb 

els veïns que viuen a sobre d'un 

centre de culte, sigui quin sigui", 

deia Monràs, qui, amb tot afirmava 

tenir "absoluta predisposició" 

per trobar solucions, però, "per 

fer-ho hi ha d'haver la voluntat 

de les parts".

Condicions al diàleg
Per la seva part, el portaveu d'Al 

Huda, Ahmed Balghouch, que es 

va assabentar de la trobada per 

la premsa, condiciona qualsevol 

reunió a l'obertura del local pro-

pietat de l'entitat. "El primer pas 

és que ens deixin obrir el local 

com a centre cultural perquè 

això sí que està permès per llei 

i després dialogarem", afirma 

Balghouch, qui insisteix en la le-

galitat de l'obertura d'un centre 

cultural. 

CONVIVÈNCIA  LA COMUNITAT MUSULMANA ANUNCIA NOVES MANIFESTACIONS DE PROTESTA I POSA CONDICIONS AL DIÀLEG PROPOSAT DES DE L'AJUNTAMENT

aj. mollet

MEDIACIÓ Mohamed El Gahidouni El Morabet i Monràs durant la reunió 

L'Ajuntament intenta, sense èxit, que els 

tribunals prohibeixin les concentracions 

davant el domicili de l'alcalde Monràs

La Unió de Comunitats Islàmiques de 

Catalunya s'ofereix a mediar amb Al Huda, 

que vol la Generalitat com a mediadora

Tot i les reticències cap a la me-

diació de la Unió de Comunitats 

Islàmiques de Catalunya, una en-

titat que, segons Balghouch, "no 

ens representa", el portaveu d'Al 

Huda avança que, si són convocats 

a una reunió, el col·lectiu enviarà 

algun representant "ningú de la 

junta directiva" per escoltar la 

proposta, que "ja valorarem dins 

la comunitat".

D'altra banda, segons ha pogut 

confirmar SomMollet, la Direcció 

General d'Afers Religiosos de la 

Generalitat de Catalunya s'ha po-

sat en contacte recentment amb 

l'Ajuntament de Mollet per oferir-

se com a mediadora en el conflicte, 

un oferiment que ja es va fer fa uns 

anys i que no va reeixir. El contacte 

des d'Afers Religiosos s'hauria fet 

"a nivell tècnic", que no polític, i, 

de moment no hauria tingut res-

posta per part del Consistori. 

En aquest sentit, des d'Al Huda 

consideren que si l'alcalde té algu-

na proposta l'hauria de comunicar, 

precisament, a Afers Religiosos, 

"que és el departament gover-

namental capaç de garantir un 

acord i un resultat de les negocia-

cions", opinen.   l.ortiz / a.mir

La Direcció General d'Afers 
Religiosos de la Generalitat

s'ha ofert a mediar en el cas
 però no hauria obtingut 

resposta de l'Ajuntament
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AV Can 
Pantiquet- 

La Casilla

–Quines són les principals mancances 

que té actualment el barri?

–Francisco González (F.G.): Tenim una llista 
de coses a millorar que hem presentat als 
regidors de l'Ajuntament. En aquesta llista 
apareixen tots els detalls que nosaltres con-
siderem que són necessaris per millorar el 
barri. Alguns, creiem que es poden solucio-
nar d'una forma àgil i amb poc pressupost.
–D'aquesta llista de qüestions a resoldre, 

quins temes són els més prioritaris? 

– F.G.: La primera és una queixa. Que l'Ajun-
tament ens doni resposta de tota la llista que 
li hem fet arribar o com a mínim que ens res-
pongui sobre aquelles qüestions en les quals 
hagi pensat prendre accions. No ens han res-
post a res. No és la primera vegada que els 
hem comentat els problemes del barri i que 
no ens han contestat. Estem bastant moles-
tos amb aquest tema, som una associació de 
veïns d'un barri de Mollet que crec que és el 
tercer en nombre d'habitants. 
– Tornant a les propostes que heu fet. 

Quina és la demanda més important per 

a vosaltres?

– F.G.: El soroll que genera l'autopista. Tenim 
unes barreres antisoroll que, si treuen so-
roll, ho fan en una quantitat mínima. Sabem 
que en una autopista passa molt de trànsit i 
evidentment alguna cosa de soroll pot que-
dar, però creiem que pot millorar-se col·lo-
cant una altra mena de tanques. No només 
això, creiem que aquestes barreres haurien 
d'arribar fins al final d'on són els habitatges 
del carrer El Bosc, que ara mateix no tenen 
aquesta protecció i són els que reben molt 
més soroll que la resta. 
–Rebeu moltes queixes pel soroll?

– F.G.: Sí, i amb l'increment del trànsit tot-
hom diu que ara el soroll es nota molt més 
que no pas abans.
–Emilio Martínez (E.M.): La queixa no no-
més és pel tema del soroll, sinó que amb 
l'eliminació dels peatges s'ha incrementat el 
trànsit i, per tant, la contaminació. En aquest 

sentit, s'ha demanat a l'Ajuntament que faci 
un escrit al Govern sobre aquest tema i tam-
bé perquè es redueixi la velocitat en aques-
tes vies.
–Francesc Puig (F.P.): Al Consell de Ciutat, 
que es va celebrar el mes passat, vam portar 
aquest tema. Ha augmentat el soroll una bar-
baritat, no només aquí. A les cases que estan 
a segona fila també. Jo he estat a l'ambulatori 
entre les 7 h i les 8 h i se sent un soroll que 
és horrible.
– A banda d'aquest increment de soroll, la 

neteja del barri és una altra de les qüesti-

ons que fa temps que reclameu?

– F.G.: Considerem que és una vergonya per 
a Mollet tenir una entrada de la ciutat com 
aquesta. Abandonada, bruta i sense mante-
niment. Però ja no és només la neteja, és més 
la deixadesa que hi ha. I entre aquesta dei-
xadesa s'hi suma que el cartell que hi ha a la 
rotonda de l'entrada de la C-17 pel barri de 
Lourdes està mal orientat. Mira cap a Saba-
dell, en comptes de fer-ho cap a Mollet. 
– També fa temps que denuncieu el mal 

estat del parc Lluís Companys...

–F.G.: És una vergonya per al barri. Murs 
trencats, llambordes que tenen molta sepa-
ració i no estan ben unides amb les altres per 
evitar caure... I a banda d'això, la zona que 
dona al carrer Can Pantiquet està pitjor que 
abans que l'arreglessin farà un parell d'anys,  
perquè s'ha enfonsat tot el terra que van po-
sar i més d'un veí ha caigut i s'ha fet mal.
–Què més hi heu posat en la llista que cre-

ieu que cal resoldre urgentment?

– F.G.: La circulació de camions de gran to-
natge per l'interior de la població. Ho hem 
comentat amb l'Ajuntament, i algun dia hi 
haurà una desgràcia, ja que a banda d'això 
hi ha una escola aquí al costat. Nosaltres li 
hem donat una solució a l'Ajuntament per 
evitar la circulació d'aquests camions sen-
se un duro de pressupost que seria que els 
camions que venen de Granollers sortissin 
en comptes de per aquesta sortida, per la se-

güent, la de Can Borrell. 
–E.M.: Això és una qüestió que ha de resoldre  
Foment, però des de l'Ajuntament poden de-
manar que es posi un cartell que indiqui que 
la circulació es faci d'aquesta forma. 
– Teniu alguna proposta en aquesta llista 

referent a la seguretat?

–E.M.: Estem pendents d'una reunió amb la 
nostra regidora de barri i el regidor de Se-
guretat Ciutadana, perquè al principi de de-
sembre hi va haver cinc intents de robatori, 
un d'ells perpetrat. En quatre no van robar 
res, però en un sí, un patinet elèctric al car-
rer Can Pantiquet i els veïns ens van cridar i 
demanen una reunió perquè les queixes són 
que falta seguretat i falta llum, la qual al bar-
ri és més aviat escassa. 

– Quan es farà aquesta reunió?

–E.M.: La regidora em va dir que després de 
les festes de Nadal faríem aquesta reunió. 
–F.G.: Arrel s'això, tenim pendent preguntar 
a la policia quants robatoris hi ha hagut al 
barri enguany, per saber si aquest barri està 
castigat pels robatoris o no. Però sempre 
s'ha dit que aquí hi ha molts robatoris per 
l'escapada tan bona que té per l'autopista... 
No ho sabem, però ens agradaria saber-ho.
– Quina opinió teniu del desenvolupa-

ment que planteja el POUM de Mollet?

–E.M.: Recolzem la campanya de la Federació 
d'Associacions de Veïns d'oposar-nos a la ur-
banització del Calderí i també donem suport 
a les protestes que fa l'AV de Santa Rosa quant 
a la construcció d'edificis en aquell barri.
– Com veieu que es faci una sala de jocs a 

l'antiga discoteca Teatre?

–Cristóbal Camacho (C.C.): Jo canviaria la 

sala de jocs per una biblioteca. Seria més 
fructífera per a la ciutadania, que no una sala 
de jocs que només ens portarà problemes. 
–F.G.: Estem en desacord en què montin això, 
però ja no podem fer-hi res.
–Què opineu dels equipaments que teniu?

–FP.: El centre cívic s'hauria d'ampliar. Ho 
hem parlat moltes vegades. Perquè hi ha 
molta demanda. Fins i tot a nosaltres com a 
associació ens agradaria anar a un lloc més 
cèntric. El barri de la Riera Seca no té lloc 
per a les entitats i si el centre fos més gran, 
podríem donar un servei, no solament a Can 
Pantiquet, també a aquell barri. 
–F.G.: També s'hauria d'insistir amb el tema 
de la masia. Porta molts anys parada i tapia-
da. L'únic que fa el fet que estigui així és cre-
ar despeses, perquè de tant en tant han de 
pintar-la perquè hi fan pintades i han hagut 
d'arreglar dos cops la teulada.
–Què considereu que s'hi hauria de fer?

– FP.: Un centre cívic, un museu, una bibliote-
ca..., alguna cosa que sigui beneficiosa per al 
barri. A més a més aquesta masia dona per a 
molt. També podria incloure els serveis que 
no caben a Can Pantiquet.
–Com d'important és l'associació de veïns 

per fer que aquests projectes?

–Pensa que el primer parc infantil el vam fer 
els veïns, el vam fer on hi ha la plaça dels Vo-
luntaris Olímpics i el primer camp de futbol 
també el vam fer els veïns, on ara hi ha la pis-
ta poliesportiva. 
–FP.: Però ara està complicat. La gent s'ha 
tancat en els seus problemes. Jo vaig entrar 
fa dos anys a la junta perquè vaig sentir  que 
l'associació estava de capa caiguda i que en 
un futur podria desaparèixer.
–E.M.: La qüestió és que ara no hi ha ideo-
logia, has de tenir consciència social per fer 
coses. En aquella època hi havia més coses a 
reivindicar. Avui dia són problemes que no 
desperten l'interès de la majoria. Però tinc 
dipositada la confiança amb les tres noies 
que ara volen entrar a la junta.  anna mir

“El soroll de l'AP-7 ha 
crescut una barbaritat. 
Haurien de canviar les 

tanques protectores"

ENTREVISTES A LES ENTITATS VEÏNALS DE MOLLET (VII)

anna mir

Junta de l'AV

Francesc Puig (vocal), Francisco González (vicepresident), Cristóbal 

Camacho (vocal) i Emilio Martínez (president), formen la junta de 

l'Associació de Veïns de Can Pantiquet-La Casilla, que actualment 

compta amb un centenar de socis.

"Estem pendents d'una reunió 

amb l'Ajuntament, perquè  a

principis de desembre hi van 

haver cinc intents de robatori"
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Coral Memorial instal·la un nou 
columbari per a les cendres a 
l'església de Sant Vicenç

MOLLET. La Parròquia de Sant Vicenç de Mo-

llet del Vallès ha instal·lat un nou columbari 

a l'interior del temple amb capacitat per a 

més de 250 urnes.

"L’objectiu és facilitar les visites de les 

famílies als seus éssers estimats difunts, 

gràcies a la seva cèntrica ubicació, pro-

pera als habitants de la ciutat i molt ben 

comunicada", expliquen des de Coral Me-

morial, empresa funerària encarregada de 

l'explotació del servei.

Els columbaris tenen capacitat per a més 

de 250 urnes i presenten tres modalitats: la 

individual amb espai per a una única urna; 

la petita per a dos i la mitjana amb capacitat 

per a quatre urnes. 

"Aquest columbari recupera la tradició 

eclesiàstica d’acollir les cendres dels di-

funts en un lloc sagrat per a aquells fe-

ligresos que desitgin seguir vinculats a 

la seva fe cristiana", apunten des de l'em-

presa funerària. 

RELIGIÓ EL TEMPLE DISPOSA D'UNA CAPACITAT PER A MÉS DE 250 URNES

MÉS PRÒXIM L'objectiu és facilitar les visites de les famílies gràcies a la seva cèntrica ubicació

arxiu

Dos anys més del servei 
mancomunat la Serradora
BAIX VALLÈS. Els Ajuntaments de Martore-

lles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost 

han renovat per dos anys més el servei 

d'ocupació mancomunat de la Serradora. 

Amb aquest nou contracte els tres munici-

pis impulsors, juntament amb l'Associació 

d'Industrials del Baix Vallès, volen continu-

ar oferint formació i possibilitats d'ocupa-

ció als veïns dels tres pobles. 

OCUPACIÓ

Moció per demanar un ple 
sobre l'estat de la ciutat
MOLLET. Els grups municipals d'Ara Mollet 

ERC i Mollet en Comú portaran al pròxim 

ple municipal una moció per demanar a l’al-

calde de Mollet la convocatòria en el perío-

de de temps més breu possible de la sessió 

extraordinària sobre l’estat de la ciutat, tal 

com estableix l’article 47 bis del Reglament 

Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament. 

La sessió no es convoca des del 2014 . 

PLE MUNICIPAL

Les obres a l'avinguda Llibertat fan 
reubicar les parades del mercat
MOLLET. Les obres de millora de l'avinguda 

Llibertat obligaran a reubicar les parades 

de fruita i verdura del mercat dels dimarts 

mentre durin els treballs.

Aquestes parades s’ubicaran, des de la 

setmana vinent, dimarts 25 de gener, i fins 

que acabin les obres, als carrers Ordidores 

i Rabassaires. Les parades del parament de 

la llar ubicades a l'Illa romandran a la seva 

ubicació habitual.

Les obres de millora i asfaltat de l’avinguda 

Llibertat, en el tram entre l’avinguda Bada-

lona i el carrer Berenguer III, començaran el 

dia 24 de gener i es dividiran en 3 fases que 

tindran una durada total aproximada de tres 

mesos.

La primera fase de les obres, que tindran 

un cost de prop de 200.000 euros, s'iniciarà 

amb la millora de l’accessibilitat a les cruïlles 

de l’avinguda Llibertat amb els carrers Sant 

Ramon, Alexander Fleming, Francesc Macià 

i Lluís Duran i també millores a la mobilitat 

a l’avinguda Llibertat. En aquesta primera 

fase, el trànsit quedarà tallat pel carril que va 

en direcció al centre de la ciutat, és a dir, en 

sentit  Berenguer III.  

VIA PÚBLICA DILLUNS ESTÀ PREVIST QUE COMENCI LA PRIMERA FASE 
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Un terç dels infectats al Baix Vallès 
des de l'inici de la pandèmia s'han 
registrat en només tres setmanes 

L'Hospital dona eines per a la recuperació 
dels operats de pròtesi de maluc i genoll

MOLLET / BAIX VALLÈS. Que la vari-
ant Òmicron de la Covid està fent 
estralls a nivell de contagis és una 
evidència, i les dades refermen 
aquesta realitat i amb contundèn-
cia. Segons les xifres de Salut de 
la Generalitat, un terç de totes les 
persones infectades per Covid des 
de l'inici de la pandèmia han donat 
positiu en només tres setmanes. 
Els registres indiquen que des de 
l'1 de març de 2020 i fins al 18 de 
gener de 2022, s'han comptabi-
litzat al Baix Vallès 37.051 casos 
positius de Covid confirmats per 
PCR o test d'antígens. D'aquests, 
12.384, és a dir el 33%, s'han con-
firmat entre el 26 de desembre i 
el 15 de gener. En aquest mateix 
període de tres setmanes, s'han 
realitzat al Baix Vallès 14.282 PCR 
i 25.435 test ràpids, unes proves 
diagnòstiques amb una positivitat 
d'un 24% de mitjana.

L'alta incidència de la variant 
Òmicron ha fet que els ingressats 
continuïn a l'alça a l'Hospital de 

Mollet en la darrera setmana. Amb 
tot, el ritme d'ingressos ha estat 
més lent. Segons dades facilitades 
per la Fundació Sanitària Mollet, 
aquest dimecres hi havia a l’Hos-
pital de Mollet 54 persones ingres-
sades amb Covid-19, vuit més que 
una setmana abans. Amb tot, les da-
des mostren que el ritme d'ingres-
sos és més lent, ja que la xifra de la 
setmana passada gairebé duplica-

va la registrada una setmana abans. 
Des de dimecres de la setmana 

passada, l'Hospital ha donat 41 
altes i ha registrat cinc defuncions.
D'altra banda, segons dades de la 
Generalitat, el risc de rebrot en el 
Baix Vallès se situa aquest dime-
cres en 6.360 punts i la Rt en 1,21, 
dos paràmetres que també aug-
menten respecte a fa una setmana.
Pel que fa al ritme de vacunació, 

MOLLET. Els equips de traumatolo-
gia, rehabilitació, anestèsia, infer-
meria i treball social de l'Hospital de 
Mollet han posat en marxa un pro-
jecte, iniciat per l'Hospital Clínic, per 
millorar la recuperació de les perso-
nes que han d’intervenir-se per una 
pròtesis de genoll o maluc.

L’objectiu és capacitar la persona 
atesa i la persona cuidadora abans, 
durant i després de la intervenció. 
“Gràcies a aquest programa, el 

pacient i la persona cuidadora 

arriben plenament informats a 

la intervenció, amb major tran-

quil·litat i menys angoixa, i amb 

una millor força i to muscular, 

necessari per una ràpida reha-

bilitació”, explica Marta Pascasio, 
cap del Servei de Rehabilitació de la 
Fundació Sanitària Mollet. 

En primer lloc es realitza una 
consulta infermera prequirúrgica 
on es fa una valoració i s’explica 
el procés de recuperació. Segui-
dament, un equip format per un 
fisioterapeuta i una infermera re-

SALUT  EL CENTRE MOLLETÀ DESPLEGA UN PROJECTE INICIAT AL CLÍNIC QUE ES BASA EN LA CAPACITACIÓ DELS PACIENTS ABANS, DURANT I DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

CONVIVÈNCIA

El 2021 es van 
recollir a Mollet 67 
animals abandonats
MOLLET. La Fundació Daina, en-
carregada de la recollida i atenció 
dels animals abandonats a la ciu-
tat, va registrar l'any passat un 
increment de les entrades als seus 
refugis d'animals provinents de 
Mollet. Durant el 2021, la Funda-
ció va comptabilitzar 67 animals 
entrants –34 gossos i 33 gats–, un 
34% més que el 2020, quan se'n 
van registrar 50. De tots aquests, 
un 21% van ser tornats als seus 
propietaris – 12 gossos i 2 gats– i 
se'n van adoptar un 58% –22 gats 
i 17 gossos. La xifra d'animals 
adoptats (39) s'ha recuperat res-
pecte a les dades de l'any passat 
(27), però encara estan per sota 
de les d'abans de la pandèmia. 
Aquest increment a Mollet con-
trasta amb la davallada de les xi-
fres totals de la Fundació Daina, 
que opera a 24 municipis. Segons 
l'informe anual de l'entitat, durant 
l’any 2021, la Fundació va regis-
trar un 5% menys d'adopcions 
que l’any 2020, any en què es van 
mantenir les adopcions malgrat la 
pandèmia.  

fsm

TALLER  Els professionals expliquen als pacients el procés mer millorar la recuperació després de la intervenció

alitzen tallers on se’ls explica amb 
detall tota la seqüència fins al dia 
de l’ingrés, el procés de rehabili-

tació posterior, indicacions per a 
les cures d’infermeria i els possi-
bles signes d’alarma. Així mateix, 

es practiquen sota supervisió dels 
professionals tots aquells exerci-
cis que hauran de realitzar durant 

les quatre setmanes prèvies a la 
intervenció i un cop realitzada la 
cirurgia.

L’altre punt clau per a l’èxit del 
projecte ha estat l’adaptació de 
la cirurgia per a una mobilització 
precoç, evitant el sondatge vesi-
cular, els drenatges i els bloquejos 
motors. “Permet que la persona 

pugui començar a caminar i ini-

ciar la rehabilitació postopera-

tòria amb major prestesa”, ex-
plica el Dra. Eduard Tornero, cap 
del Servei de Traumatologia de 
la Fundació Sanitària Mollet. En 
concret, a les quatre hores d’haver 
finalitzat la operació la persona 
atesa ja comença a caminar amb el 
suport de l’equip d’infermeria i al 
dia següent ja pot començar a pu-
jar i baixar les escales.

La persona marxa de l’hospi-
tal amb les pautes a seguir per la 
recuperació, de la qual se'n fa un 
seguiment telefònic, una visita del 
cirurgià i el seguiment de l’equip 
de rehabilitació.  

arxiu

A ESCOLA  L'augment de casos positius ha impactat en els centres educatius

també s'ha anat incrementant 
progressivament les tres darreres 
setmanes i al Baix Vallès, dime-
cres, ja eren 132.368 els vacunats 
amb pauta completa. En aquest 
sentit, la Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública del Baix Vallès 
ha instat el CatSalut i l'Ajuntament 
de Mollet a mantenir un espai de 
vacunació a Mollet, després que 
aquesta setmana s'hagi fet efectiva 
la reorganització dels punts vacu-
nals a la comarca, que han implicat 
el tancament del CAP Plana Lledó 
com a espai de vacunació. 

1.087
SÓN LES PERSONES CONFINADES DELS 
CENTRES EDUCATIUS DE MOLLET
Segons les dades del sistema 
TraçaCovid, que registra els casos de 
contagis i confi naments a les escoles 
i instituts catalans, el dijous hi havia a 
Mollet 1.087 confi nats entre alumnat i 
personal docent. Les escoles amb més 
confi nats eren el Sant Gervasi (158), 
Lestonnac (156 i el Sant Jordi (92). A 
Sant Fost el nombre de confi nats era 
de 93 persones, a Martorelles de 15 i a 
Santa Maria de Martorelles de 25.
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Vilaret, la fidel escudera, pren el relleu 
de López com a cap de llista d'ERC
MOLLET DEL VALLÈS. El tàndem que 

durant anys han format Marta Vi-

lariet i Oriol López al capdavant 

d'Ara Mollet ERC farà un canvi de 

papers. Oriol López, candidat en les 

darreres tres convocatòries electo-

rals per la formació independentis-

ta fa un pas al costat i passa el relleu 

a Marta Vilaret, la fidel escudera 

que durant tots aquests anys l'ha 

acompanyat. Vilaret serà la cap de 

llista de la candidatura d'Ara Mollet 

ERC en les pròximes eleccions mu-

nicipals previstes per al 2023. Dis-

sabte al matí s'escenificava el relleu 

després que l'assemblea del partit, 

en què van participar 64 persones, 

escollís Vilaret per unanimitat. 

L'actual regidora a l'Ajuntament 

de Mollet encapçalava l'única can-

didatura, presentada a proposta de 

l'executiva, un canvi de cap de llista 

que, segons els implicats, va ser una 

decisió presa de manera col·lectiva 

fa mesos. "Ha estat una transició 

molt fàcil, en un altre partit po-

dria haver estat un conflicte", 

assegurava la presidenta del partit, 

Meritxell Humbert.

El component feminista i la vo-

luntat de fer un canvi de cara al 

capdavant de la candidatura han 

estat claus per triar Vilaret, qui as-

segurava que "l'Oriol i jo som dife-

rents però fa molts anys que fem 

tàndem i ho continuarem fent 

però amb un canvi de rols", apun-

tava la candidata, qui avançava que 

la voluntat és que López formi part 

de la llista electoral en llocs per 

aconseguir representació, "no per 

tancar-la sinó com a actiu".

Vilaret, de 41 anys, ha estat du-

rant tres mandats la número 2 del 

partit acompanyant López, qui ha 

lloat la tasca de la seva companya 

de files durant tots aquests anys. 

"Possiblement, és la persona 

més preparada del ple per a as-

sumir l'Alcaldia, és ferma i justa 

i una amiga durant molts anys. 

Sempre hi és, escolta, està al cos-

tat de la gent i és un referent de 

les lluites socials i nacionals", 

descrivia López.

Per la seva part, Vilaret agraïa 

al partit i als companys el suport i 

en particular a López "la feina im-

mensa feta tots aquests anys", 

en què el partit ha passat de tenir 

una representació residual al ple 

a convertir-se en el principal par-

tit de l'oposició. "Jo contribuiré a 

continuar donant més múscul al 

partit per ampliar la gent al seu 

entorn i acompanyaré la Marta 

fins a on ella vulgui", deia López. 

Una llarga trajectòria
Vilaret és des del 2011 regidora a 

l'Ajuntament de Mollet del grup 

d'Ara Mollet ERC MES, però la seva 

trajectòria a la política començava 

anys abans. El 2003, encara com a 

independent, encapçalava la llista 

d’Esquerra a Santa Maria de Marto-

relles, d’on va ser regidora a l’oposi-

ció fins al 2007. Del 2015 al 2019 va 

ser consellera de Política Territorial 

i Mobilitat i vicepresidenta segona 

del Consell Comarcal del Vallès Ori-

ental. El 2004 es fa militant d'ERC i 

des del 2018 és membre de l’Execu-

tiva Nacional d’Esquerra Republica-

na, ara en el càrrec de Vicesecretària 

General de de Drets, Llibertats i Llui-

ta Antirepressiva.

En l'àmbit professional, és engi-

nyera Tècnica d’Obres Públiques 

per la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i Màster en Ur-

banisme i Gestió de la ciutat per la 

Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) i fins al 2018 va ser treballa-

dora autònoma. 

MUNICIPALS 2023  L'ASSEMBLEA D'ARA MOLLET VA APROVAR PER UNANIMITAT LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PER L'ACTUAL REGIDORA 

Les defenses del 23-S 
podran accedir a les 
escoltes telefòniques
L'Audiència Nacional permetrà a 

les defenses dels CDR encausats per 

terrorisme –entre els quals diversos 

baixvallesans– poder accedir a part 

d'una causa secreta de la qual es van 

derivar les intervencions telefòni-

ques, valises de seguiment i micrò-

fons als cotxes que van permetre 

l'operació Judes el 23-S del 2019. La 

interlocutòria reconeix el dret de les 

defenses a accedir sense limitacions 

a les gravacions de les comunicaci-

ons intervingudes, ja que fins ara 

només s’havien incorporat trans-

cripcions parcials i traduïdes per la 

pròpia Guàrdia Civil. 

OPERACIÓ JUDES 

PARTITS

La Marineta acull un 
acte de Junts Mollet 
amb Jordi Turull

Mollet en Comú presentarà al 

ple de gener una moció per de-

nunciar la "discriminació" con-

tra els col·lectius no digitalitzats 

i especialment la gent gran que 

suposa el tancament d'oficines 

bancàries i la digitalització dels 

serveis. La formació demana 

que els governs regulin aquests 

serveis i garanteixin per llei una 

bona atenció a tothom.

SERVEIS BANCARIS

Comuns denuncia 
l'exclusió de la gent 
gran als bancs

L'Audiència de Barcelona havia 

de celebrar dimarts el judici con-

tra el molletà Brian Bartés, acu-

sat de participar en els aldarulls 

del Camp Nou arran de la convo-

catòria de Tsunami Democràtic, 

l'any 2019. El judici, però, s'ha 

ajornat al 7 de març, ja que per 

causes Covid no podien ser-hi 

presents algunes persones que 

hi havien d'intervenir. 

TRIBUNALS

S'ajorna el judici a 
Brian Bartés per les
protestes de l'1-O

EUiA Mollet no comparteix la 

decisió de l’INCASOL de ven-

dre el solar públic del costat de 

l'Ajuntament per fer una uni-

versitat  privada. El partit de-

fensa que aquest terreny públic 

es reservi per a equipaments 

públics, com es va aprovar en 

una moció al Ple Municipal, que 

reclamava que l'espai es desti-

nés a serveis públics de qualitat. 

EQUIPAMENTS

EUiA rebutja l'escola 
d'infermeria privada 
al costat de l'Hospital 

L'exconseller Jordi Turull pro-

tagonitzarà el 28 de gener a La 

Marineta un acte organitzat per 

Junts Mollet. Amb el títol JUNTS, 

un projecte per a Catalunya, un 

equip per Mollet, Turull presen-

tarà la proposta del partit, tant 

des de la perspectiva nacional 

com des del vessant molletà, 

amb vista a les pròximes elec-

cions municipals de l’any vi-

nent. L'acte serà a les 19.30 h.

l.o.

DUET POLÍTIC Vilaret després de ser escollida candidata, amb López, qui li oferia suport en la nova etapa 

CONSISTORI  CONTEMPLA ARRANJAMENTS I SOTERRAMENTS DE SERVEIS, ENTRE D'ALTRES

Santa Maria aprova un 
pressupost d'1,6 milions
SANTA MARIA DE MARTORELLES. El ple 

va aprovar dijous de la setmana pas-

sada el pressupost del 2022, d'1,6 

milions, amb els vots a favor del go-

vern i l'abstenció de l'oposició.

Entre les principals inversions 

previstes n'hi ha dues de subven-

cionades per administracions su-

pramunicipals. Emmarcat en el Pla 

únic d'obres i serveis de Catalu-

nya (PUOSC), Santa Maria preveu 

arranjar les voreres i soterrar les 

línies en el tram que va des de la 

carretera fins al carrer Montserrat, 

en direcció a Can Girona. Es tracta 

d'una actuació que té un cost esti-

mat de gairebé 490.000 euros i que 

l'Ajuntament n'haurà d'assumir 

només 120.000; la resta anirà a 

càrrec de la Generalitat.

El consistori de Santa Maria tam-

bé preveu gastar-se'n 120.000 més 

per a l'actuació del Programa Ge-

neral d'Inversions (PGI), que tin-

drà un cost d'uns 750.000 euros i 

que la Diputació també en pagarà 

la major part. En aquest cas, s'ar-

ranjarà el paviment, es posaran 

voreres i se soterraran els serveis 

des de l'entrada del poble fins al 

començament del camí de vianants 

paral·lel a la carretera, que s'arran-

jarà durant les pròximes setmanes.

Enguany també es tornaran a 

destinar 15.000 euros a pressu-

postos participatius i se'n gasta-

ran 8.000 per arranjar una zona 

del carrer Sagrera per augmentar 

les places d'aparcament al poble.

A banda, es canviaran les vàlvules 

de les línies d'aigua potable (6.800 

euros), que són "antigues", segons 

apunta el regidor d'Hisenda, Josep 

Vilaret, i també es tancarà l'anella 

de l'aigua (123.000 euros) "per evi-

tar que es llencin els 1.000 litres 

diaris d'aigua", una acció que es fa 

"per evitar brots de legionel·lo-

si", però que Vilaret considera una 

"animalada ecològica".  
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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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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

Forcadell: "Moltes preses han comès 
delictes però primer han estat víctimes"
MARTORELLES. L'expresidenta del 

Parlament i una de les polítiques 

represaliades per l'1 d'Octubre, 

Carme Forcadell, va ser dimecres 

al celler de Carrencà per presentar 

el seu llibre Escrivim el futur amb 

tinta lila.

L'acte va aplegar una cinquante-

na d'assistents, els quals van poder 

escoltar en primera persona les 

vivències del seu pas per quatre 

presons: "Les històries totes són 

reals, els noms no. Són històries 

de vida molt complicades. Amb 

noies que han nascut a la presó i 

altres que han estat en una famí-

lia desestructurada que venia 

de la delinqüència", deia la Car-

me, assegurant que mai s'hagués 

plantejat escriure aquest llibre si 

no hagués entrat a la presó. 

 Per a Forcadell el punt d'infle-

xió per començar a escriure va ser 

copsar què hi havia en comú entre 

totes aquelles preses: "Havien co-

mès delictes, però abans havien 

estat víctimes".  Un fet que segons 

l'expresidenta del Parlament va 

fer preguntar-se: "Si aquestes no-

ies no haguessin estat víctimes, 

serien delinqüents? La resposta 

moltes vegades és no",   denunci-

ava Forcadell.

En el llibre també té un protago-

nisme destacat el bolígraf de tinta 

lila amb el qual Forcadell escrivia 

i que li va servir d'excusa per in-

troduir el significat del feminisme 

entre les preses i començar petites 

lluites pel canvi a dins la presó: 

"Vam aconseguir que les dones 

poguessin optar als treballs més 

remunerats, com el de cuiner, 

que sempre feien els homes".

Amb tot, Forcadell és optimista i 

espera que el seu pas per la presó 

serveixi per conscienciar la soci-

etat de la situació de les presons: 

"Hi ha moltes persones que no 

hi haurien de ser", lamentava. 

FEMINISME L'EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT VA PRESENTAR A MARTORELLES EL SEU LLIBRE 'ESCRIVIM EL FUTUR AMB TINTA LILA'

A CARRENCÀ L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'alcalde Candela

a.mir

MOLLET. L'Ajuntament va inici-

ar dimarts els diàlegs que han de 

servir per dissenyar les ciutats 

del futur amb la participació de la 

ciutadania.  La primera sessió va 

tenir com a centre La ciutat com 

agent del canvi i va comptar amb 

la participació de l’alcalde Mollet, 

Josep Monràs, i l’exalcalde de Bar-

celona Jordi Hereu.  Prop de 200 

persones van poder seguir el de-

bat a través del canal Youtube de 

l’Ajuntament, amb el qual Monràs 

i Hereu van coincidir en dir que les 

jornades han de servir per “escol-

tar la ciutadania i trobar soluci-

ons reals”.

En aquest sentit, l’alcalde va re-

cordar que el propòsit d’aquests 

diàlegs és “fer una reflexió sere-

na per afrontar els canvis des de 

la proximitat”.

Mollet inicia amb Jordi 
Hereu els diàlegs sobre 
el futur de la ciutat

CREIXEMENT L'EXALCALDE DE BARCELONA VA DEBATRE AMB MONRÀS SOBRE ELS CANVIS DE LES CIUTATS MITJANES COM MOLLET

EL DEBAT L'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i l'alcalde de Mollet

aj. mollet

Per la seva banda Hereu va rei-

vindicar el paper de les ciutats 

mitjanes, com Mollet: "Les ciutats 

intermèdies són un node fona-

mental d’un territori intel·li-

gent",  assegurava l'exalcalde. 

11/01 Julen Maza Matute  

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

15/01 Ana Guardia Quintana 84 anys

17/01 Sebastian Yuste García 90 anys

17/01 Juan Pedrosa Casado 62 anys

17/01 Consuelo Pino Onieva 86 anys

PARETS DEL VALLÈS

15/01 Isabel Barrosso Herrera 97 anys

LA LLAGOSTA

14/01 Francisca Alonso Diaz 85 anys

16/01 Jose Manuel Teijeiro Gutiérrez 77 anys

17/01 Jose Cano Sánchez                              93 anys

SANTA PERPÈTUA

16/01 Manuel Belmonte Mula 87 anys

18/01 Anna Alcaraz Domech 89 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Millores a les 

escoles de Sant Fost

SANT FOST. L'Escola el Roure i 

l'Escola Bressol Municipal el Petit 

Roure ha sanejat i pintat l'estruc-

tura metàl·lica que sosté els ten-

dals del pati, per a fer ombra a les 

èpoques de més calor. 

EDUCACIÓ
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OPINIÓ

El conflicte entre la comunitat musulmana Al Huda i l'Ajuntament de Mollet 

es troba en un punt de difícil solució. Els anys, les denúncies als tribunals 

–que han anat més enllà de la qüestió urbanística–i la manca de diàleg han 

cronificat una situació que s'ha tensat encara més amb les manifestacions 

–criticables– davant del domicili de l'alcalde i l'intent de prohibició de les 

mateixes per part del Consistori. Amb unes postures tan allunyades es 

fa difícil pensar que l'alternativa que la desencalli arribi amb facilitat, per 

aquest motiu, la mediació amb una tercera part és imprescindible. Des 

de l'Ajuntament s'ha proposat com a mediadora la Unió de Comunitats 

Islàmiques de Catalunya, però una de les condicions en una mediació és 

que ambdues parts reconeguin com a agent objectiu i neutral el mediador, 

que també ha de ser garantia de compliment dels possibles acords. Sembla 

lògic doncs que un òrgan de l'administració com la Direcció General d'Afers 

Religiosos de la Generalitat formi part també de la recerca de la solució.  

MEDIACIÓ IMPRESCINDIBLE

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 referent de persona és un mo-
del que ens captiva, ens influeix a 
voler imitar les seves pautes de 
vida, pensament, idees i si estem 

en una edat de joventut, tendim positivament 
a voler imitar aquesta persona que ens ser-
veix de model.

Alèxia Putellas com a guanyadora de la 
Pilota d’Or, ens mostra un model femení tri-
omfador, malgrat els entrebancs que la soci-
etat posa a les dones que volen dedicar-se a 
l'esport.

Però la imatge i el model que ens mostra 
l'Alèxia va més enllà de la dona futbolista i 
campiona en un món d’homes.

Ella i les seves companyes influiran decidi-
dament a trenar les aspiracions de les nenes 
quan s’enfronten a un esport i m’atreveixo a 
dir a la vida.

Perquè el joc és com un esquema del procés 
vital, on hem d’aprendre potser primer a tra-
vés d’un somni, però seguidament, fomentant  
el sentit competitiu, la consciència de l'estat 
físic, com ens alimentem, la força física i la 
potència del nostre cos, la persistència, la 
disciplina, el respecte a l'adversari i també 
assumint  el fracàs, les derrotes de la vida.

Aquestes noies han triat una activitat que 
ha sigut majoritàriament masculina, apo-
derant-se legítimament del dret de gaudir a 
través d’aquest joc, que no pertany als rols 
tradicionals estipulats per a les dones, dins 
una societat androcèntrica.

L'esperit competitiu de les nenes s’ha de 
potenciar en la seva educació tant per part 
de la  família com l’escola, ja que és fals que 
aquesta qualitat sigui només patrimoni dels 
homes.

Esperem que els informatius dediquin més 
espai a les activitats esportistes de les dones. 
Les grans firmes comercials dels grans sec-

Alèxia i els referents femenins

U

JUDITH
VIZCARRA

Fotògrafa

tors i els mitjans, donin cada vegada més 
visibilitat a les dones dins l’esport, els refe-
rents es creen amb la repetició de missatges 
i això també els pot beneficiar econòmica-
ment. També cal que la classe política es cre-
gui aquest dret malmès de les dones com a 
referents en els esports. Si deixem que mani 
l’economia, tot es quedarà en una utopia. 
Aquesta reivindicació  forma part de l’aspi-
ració de societats més sanes i equilibrades.

Les imatges i el reportatge tan hàbilment 
realitzat per TV3, ens mostren  els primers 
inicis de l’Alèxia, però les càmeres van captar 
moltes més coses que les respostes de l’en-
trevista. Contrastaven, intueixo, una  forta 
personalitat, la seva fermesa en el seu rostre 
jove, perfecte, l'atractiu del seu cos i alhora 
el seu moviment corporal en caminar, mos-

traven sense paraules una dona que camina 
sabent el que vol, contenta i feliç, mostrant 
contingudament el seu triomf, així i tot, tam-
bé ella sap que la lluita i l’esforç no s’acaba.

El més impactant és analitzar unes foto-
grafies d’ella en ple joc cridant i saltant, mos-
trant el triomf, suada, forta, la vena del coll 
inflada, desencaixada, en un gest fantàstic. 
Alèxia ha creat un precedent. La imatge de 
la dona activa, que treballa pel seu objectiu, 
més enllà del model perfecte de dona cosifi-
cada per la mirada masculina.

Alèxia ens dona una lliçó transcendent 
per a les nenes, noies i dones del futur, però 
també per als nens, nois i homes. És el crit 
del triomf femení lliure, de lluitar pel que ens 
agrada fer i pel que volem ser. Així de senzill.

L'Alèxia ha creat un precedent.
La imatge de la dona activa, que

treballa pel seu objectiu, més 
enllà del model perfecte de dona

cosificada per la mirada masculina

ls articles Sense dates inspirats en 
poesies del llibre Dels poemes en 

trauràs les dates, els vaig comen-
çar el desembre amb un tema 

molt general: la guerra i els dolors que sem-
pre comporta. Continuaré amb un altre tema 
ben ampli: la Terra on vivim i on desenvolu-
pem la nostra vida en una lluita permanent 
entre l’humanisme i l’egoisme.

En el llibre esmentat només hi ha tres ver-
sos amb un lleu caràcter sociopolític. No és 
mitjançant la poesia com millor puc expres-
sar el meu parer social i polític, sinó usant 
l’article periodístic. Però, societat i política 
es van infiltrar, en tres gotes d’aigua a través 
de murs, dins el  llibret d’expressió lírica.

Vegem-ne fragments de les gotes i el re-
corregut.

En mig la ciutat lluminosa

 –museu obert–

sol, vagarívol,

tot esdevé obra reproduïda.
Les eines del món digital i, en general, les 

enormes descobertes de la nostra època 
són una meravella; amb aspectes que ens 
permeten avançar enormement envers la 
socialització dels coneixements, cap a l’in-
tercanvi d’idees, de valors, de cultures, de 
solidaritats, de possibilitats de viure, tots, 
amb dignitat humana. Tanmateix, em preo-
cupa, molt, una forta tendència dels poders 
a usar aquelles eines per a “clonar-nos”, per 

E

SENSE DATES: LA TERRA

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

a fer-nos perdre la personalitat individual, 
facilitant el domini, afavorint la societat bi-
nària: una mínima capa d’un infinit poder 
econòmic –i, de retruc, social i polític– que 
utilitza, amb calculada estratègia a la resta 
de la humanitat, fins l’esclavatge.

De què et vantes

ciutat enverinada,

poble assetjat per l’artifici?

Aquest poder infinit, sustentat en la cob-
dícia, la vilesa, la pèrfida convicció de la 
raó total, comporta, entre d’altres coses, no 
només un menyspreu notable als éssers hu-
mans, sinó també al planeta que ens dona 
allotjament. Han enverinat l’aigua i l’aire, les 
plantes i els animals, la terra i les persones. 
I, emmetzinats tots, anem deixant de ser allò 
que la natura ens prometia i ens donava: per-
què la natura també està deixant de ser-ho. 
Han volgut dominar la humanitat creant un 
món artificial contra els éssers menys artifi-
cials: els éssers vius. Assetjats per l’artifici, 
podem vantar-nos de la nostra civilització? 
Diuen que encara som a temps de canvi-
ar-ho. Tenim esperança?

Amb dolor esperançat

renego de creences eternes

i paraules terrenals ja buides.

Cert, amb dolor però amb esperança, rene-
go d’allò que no siguin valors humans, drets 
humans; però també, amb dolor però amb 
esperança, abjuro de terres promeses, de pa-
radisos artificials, de mons feliços que om-
plint-nos de buidor ens canten com himnes 
de glòria. Amb dolor però amb esperança.

Per compartir

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Ens arriben denúncies que en el 
parquin de camions sota l'autopista 
a Can Pantiquet, hi ha bandalisme 
amb els vehciles aparcats.
@ajmollet són coneixedors 
d'aquestes incidències? Cal posar 
més llum i vigilància.

@EUiA Mollet Lourdes Sánchez @LourdesSAlbarra

La tasca dels equips es titànica, cada 
dia s'enfronten a les demandes de la 
població, a intentar donar resposta, suport 
i seguiment de les patologies, resolent tot 
allò que poden ... però no hi ha treva, cada 
dia amb noves forces retrobades ... ÀNIMS 
EQUIP #Mollet @PlanaLledo
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OPINIÓ

Desa les joguines
Que les tempestes esborren
els somnis d’infantesa.
Desa’t quan hi hagi tempesta,
no et fessin el futur maldestre
els esquitxos del fang
que embruten la pell
quan infant novell,
se t’emporta les joguines el vent
de qualsevol fugissera tempesta.

Josep Serra Busquets, del llibre 
Trànsit i tempesta

remi d’Òmnium Cultural de Gra-
nollers del 2005 i d’ell ens diu el 
poeta que "trànsit parla de les 
situacions fugisseres i de com 

ens afecten al llarg de la vida. Recerca en 
el record i en el temps, burxa on la malen-
conia i la necessitat de les coses perdudes 
ens arriba a crear un daltabaix en les emo-
cions". 

En el poema hi descobrim la qualitat hu-
mana del pedagog. La vida de la infantesa 
l’alimenten les joguines i perdre-les supo-
sa una manipulació del futur que pot des-
trossar una vida. Hi ha moltes menes de 
temporals que fan trontollar la vida de les 
persones i una manera de fer-ho en els més 
petits és deixar-los sense poder jugar. Cal 
ensenyar a fugir del mal temps, que es pot 
manifestar de moltes maneres, sobre tot, 

P

DESA LES JOGUINES

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

amb una educació no massa adequada a 
les condicions de l’infant i a les seves ne-
cessitats. 

Embrutar la pell suposa castigar sense 
motiu, no saber corregir a temps, donar 
mals consells, baralles entre els companys, 
situacions que el pares han de saber re-
conduir i els mestres orientar amb la mi-
llor pedagogia. 

L’infant necessita sentir-se bé amb la 
seva vida i aquesta és una  tasca dels pares 
i dels mestres evitant “no et fessin el futur 
maldestre” perquè ha d’arribar a la madu-
resa sent una persona digna. 

La poesia ensenya i és una gran compa-
nya.La joveníssima poeta acaba el poema 
amb un consell savi: “tancar els ulls / tan-
car el cor”. Agafant-nos ben fort al timó ens 
diu que som conscients de la nostra pròpia 
veritat, que som conscients d'allò que som 
i si el jo de cada persona és un veritable jo 
quan tanca els ulls ho fa en el silenci per 
refermar la convicció de ser i donar força 
al cor perquè l'existència intueixi la trans-
cendència del futur. 

El pensament i els sentiments són la for-
ça de la llum que ens fa veure que “que-
dar-se quiet no és per mandra, / ni per 
covardia, és sobreviure”. Un poema que 
palesa el perquè la societat necessita la so-
lidaritat intergeneracional. La joveníssima 
poeta ho pensa perquè ho viu. Ho viuen 
totes les generacions?

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al 
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art 

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Kasatkina, a la tercera rondaMar Juárez, bicampiona catalana de marxa

Daria Kasatkina, pupil·la del molletà Carles 
Martínez, ha passat a la tercera ronda de l'Open 
d'Austràlia. La jugadora russa, que s'entrena al 
CT Mollet, jugarà contra la número 7 del rànquing 
mundial, la polonesa Iwa Swiatek. 

Mar Juárez ha iniciat la temporada de la millor manera després 
de pujar al podi del Campionat de Catalunya dels 20 km marxa. 
L'atleta nascuda a Mollet, veïna de Montornès, ha guanyat l'or del 
català de marxa en imposar-se diumenge a la 7a edició del Gran 
Premi de Marxa del Vendrell. És el segon cop que guanya el català. 

MOLLET. Alèxia Putellas ha superat 
el sostre el 2021. La molletana, de 
27 anys, ha guanyat tots els premis 
individuals de major reconeixe-
ment després de rebre aquest di-
lluns el premi The Best, de la FIFA, 
com a millor futbolista del 2021. La 
gala, que es va celebrar de manera 
virtual, es va poder seguir en di-
recte a través del canal oficial de la 
FIFA a YouTube i a la web oficial de 
la FIFA. L’acte va tenir lloc a Zuric 
(Suïssa), seu oficial de la FIFA, però 
cap dels nominats va estar-hi pre-
sent a causa de la pandèmia, i van 
connectar telemàticament.

Putellas era la favorita per gua-
nyar el premi de la federació in-
ternacional de futbol i així va ser 
perquè va sumar més punts que 
les altres dues aspirants: la seva 
companya d’equip Jennifer Her-
moso i la jugadora australiana del 
Chelsea FC Sam Kerr. Totes tres 
futbolistes ja van formar el podi 
en la darrera de la Pilota d’Or, que 
va tenir lloc a París. 

La molletana va rebre el premi 
de mans del capità del sènior mas-
culí del Barça, Sergio Busquets. 
"Això farà que segueixi tenint 
la mateixa motivació, o fins i tot 
més, per a aquest any", va dir 
durant la gala telemàtica la molle-
tana, qui també va remarcar que 
el premi "no és fruit de mesos 
o dies, és feina de fa temps. El 
2021 va ser perfecte i esperem 
que el 2022 sigui igual. El Bar-
ça ha fet un projecte increïble i 
està treballant perquè seguei-

FUTBOL AFEGEIX EL PREMI DE MILLOR FUTBOLISTA DE LA FIFA, A LA PILOTA D'OR I AL DE LA UEFA

Alèxia Putellas, 'The Best'
german parga / fc barcelona

AMB EL THE BEST Busquets li dona el guardó a Putellas

LA MOLLETANA REVOLUCIONA EL CAMP DEL CF MARTORELLES

Una tarda amb la 
millor futbolista del món
MARTORELLES. Alèxia Putellas va 
irrompre una tarda al Camp Mu-
nicipal de Martorelles, per fer viu-
re un somni a prop d'un centenar 
d'esportistes del CF Martorelles. 
El passat dijous, 13 de gener, la 
molletana va participar en el ro-
datge d'un anunci per a Iberdrola, 
com a ambaixadora per la igualtat 
en l'esport. La molletana va arri-
bar a prop de dos quarts de cinc 
de la tarda al camp martorellesenc 
i no va marxar fins gairebé tres 
hores més tard. "Tenim un col·la-
borador que ens va explicar la 
possibilitat que el rodatge es fes 
al nostre camp i vam acceptar. 
Llavors, tan sols ho sabíem pocs 
del club i vam avisar els equips 
femenins del club, que s'ho van 
mirar tot des de la graderia", ex-

plica Pablo Gamallo, tresorer del 
CF Martorelles. 

En acabar la gravació, Putellas va 
fer-se un gran nombre de fotogra-
fies amb els esportistes del club, 
a qui va atendre a peu de gespa. 
"Com que la gravació es va en-
darrerir, es van ajuntar els en-
trenaments i els esportistes del 
club van flipar", assenyala Gama-
llo. El club va posar com a exemple 
la molletana entre els membres del 
seu planter. "És la millor del món 
i si us esforceu, també ho podeu 
ser vosaltres", van dir. 

Al camp martorellesenc també 
va apropar-s'hi l'alcalde de muni-
cipi, Marc Candela, amb el llibre 
d'honor del municipi, que Putellas 
va signar en una tarda històrica 
per al club.  JL.R.b.

xi sent-ho durant molts anys 
més". "Ara la Jenni i jo estem re-
presentant el Barça, però espe-
rem que en un futur en vinguin 
moltes més", va sentenciar.

Un any perfecte
La capitana del Barça ha guanyat 
tots els premis de prestigi del món 
del futbol. En l'inici de l'actual 
temporada, el primer gran premi 
que va recollir va ser el de millor 
jugadora d'Europa, de la UEFA, 
que feia preveure que podia as-
solir els altres grans guardons, 
com així ha estat. Poc després va 
arribar el de millor futbolista del 
món, de la IFFHS, i poc després, la 
desitjada Pilota d'Or, de la revis-

ta France Football i que ñes el de 
major prestigi. A partir d'aquí, Pu-
tellas s'ha convertit en un símbol 
del futbol femení i va rebre també 
la Creu de Sant Jordi, de la Gene-
ralitat. Va acabar el 2021 amb 
tres nous guardons amb el Globe 
Soccer Awards 2021; el de millor 
esportista catalana per la UFEC; i 
el de millor futbolista catalana per 
la FCF.  

Tot plegat, un any per emmar-
car que es va iniciar al primer se-
mestre amb els títols amb el FC 
Barcelona. L'equip blaugrana va 
guanyar la Lliga i la Copa del Rei, 
però va fer història en celebrar 
per primer cop la Lliga de Campi-
ones d'Europa.   JL.RodRíguez b.

AL CAMP La molletana fent-se fotografies amb esportistes
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FUTBOL | Primera Catalana  EL CF MOLLET UE SE SITUA A UN PUNT DEL LÍDER A L'EQUADOR DEL CURS

Cop d'autoritat
cf mollet ue

MOLLET. El CF Mollet UE ha donat 

un cop d'autoritat a la Primera Ca-

talana. L'equip de David Parra va 

golejar diumenge el líder, el Bes-

canó, per 4 a 0, i ha ajustat el grup 

1 de la categoria a l'equador de la 

temporada perquè segueix tercer 

classificat, ara amb 26 punts, però 

empatat amb el segon, L'Escala –

que va perdre amb el CF Parets, 2 

a 1–, i a un punt del primer. 

Aquesta és la tercera victò-

ria seguida de mèrit –tot i que 

l'equip suma cinc triomfs en sis 

partits– perquè és la tercera 

contra un equip de la part alta. 

Diumenge va guanyar contra el 

líder; fa dues setmanes, ho va fer 

contra l'aleshores líder, L'Esca-

la (2-3); i en l'última jornada del 

2021, va guanyar contra un altre 

rival directe per l'ascens, el CF Pa-

rets (2-1), que és quart ara amb 

24 punts. "Hem guanyat a tres 

equips que estaven per davant 

nostre i, a més, el derbi comar-

cal contra Les Franqueses. Si 

això m'ho diuen abans de jugar 

aquests quatre partits, no m'ho 

crec perquè era molt complicat. 

Tot això al final és mèrit de la 

plantilla perquè cal dir que du-

rant Nadal no van parar d'en-

trenar. L'equip està molt fort", 

explica el tècnic David Parra. 

Unió entre club i afició
Aquesta dinàmica positiva permet 

el conjunt del Germans Gonzalvo 

ser un autèntic candidat a l'as-

cens somiat de la Tercera RFEF, 

tot i que encara queda una segona 

volta sencera per disputar. "L'ob-

jectiu de l'equip està molt clar 

perquè és la salvació, però vo-

lem mantenir aquesta ratxa po-

sitiva de resultats tot el que pu-

CELEBRACIÓ La plantilla celebra el cinquè triomfs de sis partits

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

reprèn la Leb Plata després d'una 

jornada sense competir per casos 

de Covid-19 en l'equip rival, el lí-

der Sant Antoni Eivissa. D'aquesta 

manera, l'equip dirigit per Josep 

Maria Marsà estrenarà la segona 

volta de la temporada a la pista de 

l'Albacete Basket. 

Els molletans, amb un partit 

pendent, han baixat fins al setè 

BÀSQUET | Leb Plata  L'EQUIP DE CASTELLA-LA MANXA ÉS TERCER

lloc amb vuit victòries i visitaran 

la pista del tercer classificat, amb 

nou triomfs. L'Albacete Basket en-

cadena una dinàmica de dues vic-

tòries després de superar el Me-

norca (73-85) i l'Herbalife Gran 

Canaria (63-86) en l'inici del nou 

any.

La revenja del Plana Lledó
El Mollet voldrà fer la revenja 

contra els de Castella-la Manxa 

perquè és l'únic rival que ha pogut 

guanyar al Plana Lledó a la pri-

mera volta. Això sí, els d'Albacete 

van necessitar una pròrroga per 

emportar-se el triomf de la pista 

molletana (87-90).  

El Recanvis Gaudí estrena 
la segona volta a Albacete

El Club d'Escacs inicia 
la lliga contra l'Andorra
MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 

inicia la setena temporada seguida 

a la màxima categoria d'escacs, la 

Divisió d'Honor Catalana. L'equip 

molletà estrena com a primer tau-

lell el molletà Pere Garriga, que as-

sumeix el lideratge, i es posa com a 

principal objectiu la permanència. 

"Serà una temporada complica-

da per la Covid-19 i nosaltres 

volem mantenir la categoria", 

explica el president Ramon Caro. 

En aquesta nova campanya, 

l'equip no ha apostat per fer gaires 

reforços, tot i que fa uns mesos va 

incorporar un nou escaquista, Re-

ginald Martyr. El jugador està esta-

blert a Barcelona, però va néixer a 

ESCACS | Divisió d'Honor  PERE GARRIGA ÉS EL PRIMER TAULELL

Santa Llucia, del Carib. La resta de 

jugadors són els mestres interna-

cionals Pere Garriga, Tomás Sosa, 

Ana Matnadze i Julio Benedetti; i 

també Ricard Morros, Erwan Le-

ver, Esteban Montilla, Joaquim 

Travesset, Mario Parra, Jordi Bals 

i Guillem Garcia. 

Al grup 1
El Club d'Escacs inicia el cap de 

setmana la nova temporada i dis-

putarà la primera jornada contra 

l'Andorra. El Mollet està al grup 1 

i també tindrà com a rivals el Bar-

celona, el Foment, el Sant Cugat, el 

Sant Andreu, el Gerunda, el Cor de 

Marina, la Gramenet i el Terrassa.  

guem. Per a nosaltres, guanyar 

el diumenge suposa tenir una 

gran setmana. I així fem perquè 

nosaltres vivim el dia a dia", ad-

verteix Parra, que agraeix la unió 

entre equip, directiva i afició: 

"L'escalf de l'aficionat és molt 

important. Sembla que l'equip 

està aconseguint que vingui 

més gent al camp i és d'agrair i 

és emocionant". 

El pròxim partit dels molletans 

serà la primera jornada de la se-

gona volta i jugarà com a local, per 

rebre l'Escola de Futbol Mataró, 

que és quart per la cua, amb 14 

punts.  jl.rodríguez beltrán

Tercera Catalana  DIUMENGE REBRÀ L'ANTEPENÚLTIM CLASSIFICAT, EL YOUNG BADALONA B

El Martorelles, al quart lloc
MARTORELLES. El CF Martorelles 

té diumenge un partit teòrica-

ment assequible per sumar tres 

punts i seguir amb la lluita per 

l'ascens. Els martorellesencs re-

bran el Young Talent Badalona 

B, que ocupa l'antepenúltim lloc, 

amb onze punts. 

Pel que fa al CF Martorelles, 

ocupa el quart lloc, amb 20 punts, 

i està a onze punts del líder, el Ba-

dia del Vallès. Els baixvallesans 

van empatar la setmana passada 

contra la Unificació Santa Perpè-

tua B (2-2).  

CF MOLLET UE - EF MATARÓ
Diumenge, 23 – 12 h Mollet

ALBACETE - RECANVIS GAUDÍ

Dissabte, 22 – 19.30 h Albacete
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OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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HOQUEI | Segona Catalana  EL SÈNIOR MASCULÍ JUGARÀ DOS PARTITS AL RIERA SECA EN TRES DIES

Duel per la fase d'ascens 
entre el Mollet i el Castellar

mollet hc

MOLLET. Transcendental cap de 

setmana pel sènior masculí del 

Mollet HC amb dos partits al Pave-

lló de la Riera Seca en tan sols tres 

dies. Divendres, l'equip dirigit per 

Eloi Gaspar rebrà el CH Castellar, 

líder del grup 1A, i diumenge, el 

Club Patí Congrés, penúltim.  

El conjunt molletà afronta els 

últims quatre partits de la pri-

mera fase al segon lloc, amb 17 

punts, amb l'objectiu d'acabar 

entre els tres primers classificats 

–ara el marge respecte al quart, el 

Ripollet, és de tres punts– i passar 

a la segona fase per l'ascens. "Sa-
bem que aquest cap de setmana 
ens juguem moltes opcions de 
certificar gairebé la plaça per 
la promoció d'ascens", explica 

Eloi Gaspar, que sap que contra 

el Castellar serà un partit molt 

complicat després de perdre en 

la primera volta per 5 a 3: "És un 
equip que està muntat per pu-
jar de categoria i haurem de fer 

un gran partit".

Entre Mollet i Castellar tan sols 

hi ha dos punts de diferència a la 

classificació, però amb el rival de 

diumenge és de 12 a favor dels 

molletans. "És un partit que pot 
ser trampa perquè som teò-
ricament favorits. Tot i que el 
fet de jugar com a local ens pot 
provocar una pressió afegida", 

diu Gaspar, que, tot i això, confia 

sumar aquests tres punts a la seva 

casella. "Estem entrenant molt 
bé i ens acompanyen els resul-
tats i això és bàsic per tenir con-

EN JOC Un partit d'aquesta temporada del Mollet HC masculí

MOLLET / SANT FOST. La Unió FS 

Mollet va ser eliminada a la segona 

ronda de la Copa Catalunya contra 

el FS Parets (2-9). Els molletans 

no van poder superar dijous els 

paretans, que són d'una categoria 

superior –la Divisió d'Honor–, tot i 

que el cap de setmana van tenir la 

capacitat de refer-se per guanyar 

un rival directe de la Primera Cata-

lana, l'Escola Pia Sabadell B (6-4). 

El Mollet va caure clarament 

contra el Parets, que va ser una 

piconadora a la pista molletana. 

Tot i fer mal l'eliminació, els de 

David Sánchez van guanyar el par-

tit més important de la setmana, a 

la Primera Catalana. L'electrònic 

va ser ajustat de principi a fi, però 

FUTBOL SALA | Primera Catalana  CONTRA EL FS PARETS

es va decantar pels baixvallesans 

amb els gols de Sergio Saavedra, 

va fer un triplet, Jaume González, 

Adrian Porras i Jordi Pavón. 

D'aquesta manera, els molletans 

van trencar una ratxa de tres par-

tits seguits sense guanyar, amb 

dues derrotes i un empat.  

La Unió FS Mollet ocupa el 7è 

lloc, del grup 1, amb 14 punts i un 

marge de quatre amb els llocs de 

descens. El pròxim partit serà a la 

pista del Sant Joan de Vilassar B, 

que és quart per la cua amb deu 

punts. 

Triomf del Barri Can Calet
El Barri Can Calet, de Sant Fost, 

ocupa el 9è lloc amb deu punts i 

diumenge rebrà el Caldes B, que 

és segon amb 22 punts. Els sant-

fostencs van començar el nou any 

competitiu amb una victòria ajus-

tada a la pista del Can Cuyàs (4-6) 

i arrosseguen un partit ajornat 

contra l'Olímpic la Floresta B.  

La UFS Mollet cau a la 
segona ronda de la Copa

Javier Ruiz, destituït
LA LLAGOSTA. Javier Ruiz i el CD 

La Concòrdia han separat els seus 

camins. El fins fa uns dies entrena-

dor de l'equip llagostenc, ha deixat 

de dirigir la banqueta del CEM El 

Turó després d'una decisió espor-

tiva avalada per la temporada ir-

regular. L'equip llagostenc ocupa 

el 10è lloc i se situa lluny de les 

places capdavanteres després que 

la campanya passada lluités per 

l'ascens a la Primera Divisió espa-

nyola.

“Quan els resultats no acom-

Segona Divisió  IVÁN BEAS, TÈCNIC INTERÍ DE LA CONCÒRDIA

panyen hi ha nervis a la plan-
tilla i al cos tècnic. S’han inten-
tat millorar coses, però no han 
donat fruits. Aleshores, algunes 
jugadores creien que era ne-
cessari un canvi de tècnic i Ruiz 
deia que si no hi havia suport de 
la plantilla, potser era millor no 
continuar. Així que vam arribar 
a un acord i la marxa ha estat 
amistosa”, explica Iván Beas, que 

des del cap de setmana assumeix 

la tasca d'entrenador interí fins 

que es contracti un de nou.  

MOLLET HC - CASTELLAR
Divendres, 21 – 22 h Mollet

MOLLET HC - PATÍ CONGRÉS
Diumenge, 23 – 12.30 h Mollet

fiança", diu el tècnic. 

Els dos últims partits del Mollet 

HC de la primera fase seran con-

tra el Cerdanyola, que és un rival 

directe per l'ascens perquè ocupa 

el tercer lloc amb 15 punts.

El femení al sisè lloc
El cap de setmana el sènior feme-

ní del Mollet HC afronta la jorna-

da de descans amb els deures fets 

després de guanyar la setmana 

passada a la pista del cuer, l'Ho-

quei Patí Tona (0-2) i ara ocupa el 

6è lloc amb 21 punts.  JL.R.B.

BARRI CAN CALET - CALDES B
Diumenge, 23 – 19.30 h Sant Fost

VILASSAR B - UFS MOLLET 

Dissabte, 29 – 16.30 h Vilassar

HANDBOL | Segona Catalana  EL SÈNIOR MASCULÍ REBRÀ DISSABTE LA COOPERATIVA SANT BOI B

El Sant Fost estrena l'any
SANT FOST. El sènior masculí de 

l'Handbol Sant Fost estrena l'any 

esportiu dissabte a casa contra la 

Cooperativa Sant Boi B. L'últim 

partit dels santfostencs va tenir 

lloc el 18 de desembre amb un 

triomf contra el Palautordera-Sa-

licrú B.

El Sant Fost ocupa el quart lloc, 

del grup A, amb 12 punts, a vuit 

punts del líder, La Salle Montca-

da B; a sis, del segon, el Polinyà; 

i a quatre, del tercer, el Sant An-

dreu. El pròxim rival dels baixva-

llesans és el quart per la cua amb 

vuit punts i encadena una ratxa 

negativa de tres derrotes segui-

des.  
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Escacs i psicologia al primer llibre 
d'Adriana Hernández, de Gallecs

LITERATURA  AQUEST LLIBRE DE NO-FICCIÓ VINCULA ELS ESCACS AMB LA PSICOLOGIA, AMB HISTÒRIES D'ESCAQUISTES DE TOTS NIVELLS I LLOCS DEL MÓN, ENTRE D'ALTRES

MOLLET.  La dama és "l'autoesti-
ma" i alhora és "escut i espada". 

A més, el peó pot arribar a con-

vertir-se'n, un fet "molt bonic", 

segons valora Adriana Hernández, 

veïna de Gallecs i qui ha publicat 

recentment el seu primer llibre, El 

juego de la vida. L'obra interrelaci-

ona històries sobre les peces d'es-

cacs i sobre escaquistes d'arreu 

del món –des dels més coneguts 

fins a d'altres de més anònims– i 

fins i tot hi vincula personatges i 

ficcions que a priori semblarien 

que són alienes a aquest esport, 

amb mencions per a Harry Potter 

i Johan Cruyff, entre molts altres.

La dama és una de les seves dues 

peces preferides del joc al qual va 

començar a aficionar-se quan era 

petita amb el seu avi, un joc sobre 

el qual ha fet el seu primer llibre 

de no-ficció, animada a escriure'l 

després de veure la sèrie Gambito 

de Dama. El cavall també li encan-

ta, "per la seva essència, que és 
l'art de saltar les dificultats". Al 

mateix temps l'atrau la complexi-

tat per construir-lo, "triguen tot 
un dia per fer-ne un de fusta". I 

el fet que l'empri molt sovint Judit 

Polgar, "la més cèlebre de totes 
les escaquistes dones" –qui el 

2002 va vèncer Kasparov contra 

tot pronòstic– és un afegit.

Els escacs són "l'excusa" amb 

la qual l'autora s'endinsa en molts 

temes diferents de la vida amb 

l'objectiu que el lector reflexioni. 

Tant és així, que al final de cada 

capítol hi ha un exercici que convi-

da a pensar. Un dels exercicis que 

considera molt útils és la cadira 

de l'assertivitat: "Quan estiguis 
emprenyat amb algú, posa-hi 
una cadira, pensa que la perso-
na hi és allà i diga-li tot el que li 
has de dir. És una manera de fer 
una descàrrega. Té molt a veure 
amb els escacs, perquè durant la 
partida estàs en silenci, però hi 

CULTURA

Record a Almudena Grandes'La revolta climàtica dels contes', a Sant Fost
El club de lectura de Sant Fost el 

protagonitzarà dijous vinent Almudena 

Grandes, qui va morir el passat mes de 

novembre. Serà a les 18.30 h i girarà 

entorn del llibre Inés y la alegría.

La companyia Vivim del cuentu presenta aquest divendres a les 17 h 

a la biblioteca santfostenca l'hora del conte La revolta climàtica dels 

contes. "Què passaria si els personatges de conte reclamessin viure 
en un planeta més net i sostenible?", es preguntaran, en una activitat 

adreçada a infants majors de 5 anys i amb inscripcions prèvies.

MOLLET.  Aquest divendres s'havia 

de celebrar la primera tertúlia ar-

tística de l'any del Casal Cultural, 

però s'ha hagut d'anul·lar.

Mundos sutiles, del fotògraf 

paretà José Luis López Sánchez, 

era el protagonista d'aquest acte 

conduït per Judith Vizcarra, amb 

instantànies realitzades majori-

tàriament a prop de Parets i que 

mostren arbustos que hi ha als 

marges dels camins.

La següent tertúlia artística pro-

gramada pel Casal Cultural també 

se centrarà en la disciplina foto-

gràfica i es preveu que tingui lloc 

el divendres 25 de febrer a les 20 

h a la sala d'actes. El protagonista 

és Joan Rovira amb el seu treball 

Pell urbana, amb el qual recull en 

instantànies com les petjades que 

la mà humana i el pas dels anys for-

men la paleta de colors i textures 

dels detalls i racons de les viles.  

S'ajorna la tertúlia artística 

sobre 'Mundos sutiles'

XERRADA  ES TRACTAVA D'UN RECULL D'IMATGES FETES PEL PARETÀ JOSÉ LUIS LÓPEZ SÁNCHEZ

'MUNDOS SUTILES'  Una de les instantànies que componen el treball

josé luis lópez sánchez

ADRIANA HERNÁNDEZ

estàs patint molt".

Entre els escaquistes que apa-

reixen al llibre, no hi manquen 

Karpov i Kasparov, evidentment, 

però Hernández hi va molt més en-

llà incloent històries genuïnes com 

la d'una escaquista cega o, entre 

d'altres, la d'una nena ugandesa 

que no sabia llegir i que va apren-

dre a jugar-hi per poder alimen-

tar-se. "Hi havia un programa 
a Uganda on donaven menjar a 
qui anava a jugar als escacs. Al 
final la nena va guanyar alguns 
torneigs i a partir d'allà va 
aprendre a llegir", diu l'escripto-

ra de Gallecs.

Sobre l'origen del llibre, edi-

tat per RBA, Adriana Hernández 

també diu que va considerar que 

a partir dels escacs "podia fer un 
esquema de vida" i és per això 

que el volum està dividit en 64 

capítols, un per cada casella del 

tauler dels escacs.    sergio carrillo
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Pau Garcia estrena 
presidència gegantera
MOLLET.  Geganter i morat. Partici-

pant del Carnamolles i de la Comis-

sió Manyó. Enamorat de la cultura 

popular i tradicional de la ciutat. 

Actor i estudiant de teatre. L'actual 

president de la Colla Gegantera de 

Mollet –Pau Garcia– té només 19 

anys i afronta la seva primera festa 

major al capdavant de l'entitat. A 

l'octubre, la presidència va canviar 

de les mans de Juan Carlos Linares 

a les del Pau Garcia, qui hi accedia 

acompanyat d'Andrea Piña –secre-

tària–, Conxi Morillas –tresorera– i 

Manuel Cesáreo i Jose Manuel Pare-

ja –vocals–.

Tot i la seva joventut, ja fa més de 

13 anys que Garcia forma part de 

l'entitat. Hi va entrar amb 6 anys, 

després de convèncer els pares 

perquè s'hi apuntessin. "De petit 

sempre havia anat darrere dels 

gegants i sempre n'he tingut mol-

ta passió". Probablement, a casa el 

van ajudar a fomentar aquesta pas-

sió per la tradició local. El molletà, 

nascut a finals de juliol, explica que 

quan no tenia encara un mes de vida 

els seus pares el van portar a tots els 

actes de la festa major d'estiu. "D'al-

guna manera, així em va néixer el 

cuquet de la festa, dels gegants i 

de la resta d'entitats", assenyala.

Il·lusionat pel càrrec
Abans d'entrar-hi com a president, 

el Pau Garcia ja formava part de la 

junta com a vocal, en un mandat 

"complicat" perquè va tocar ges-

tionar la pandèmia i mesos i mesos 

d'inactivitat forçada a causa de les 

restriccions i la situació sanitària.

Accedir al càrrec "era una cosa 

que sempre m'havia fet il·lusió, 

i ho vaig agafar amb molt entu-

siasme i amb moltes ganes", diu 

el molletà, assegurant que té "més 

il·lusió que pors", però que potser 

també hi ha arribat "amb una mica 

d'inconsciència".

Novetats per al 2022
Enguany, els geganters presenta-

ran diverses novetats. D'una ban-

da, arrencaran un nou projecte que 

consisteix a fer uns assajos oberts 

al carrer amb les figures i el grup de 

gralles i tabals. D'altra banda, i amb 

motiu del 40è aniversari d'en Vicenç 

i na Marinette, volen restaurar-los 

tots dos de cara a la festa estiuenca. 

A l'estiu també volen que na Guille-

ma i en Mir estrenin vestits.    s.c.

s.c.

PAU GARCIA

Cultura popular, protagonista

La unió fa la força. Aquest és un missatge que les entitats 

de cultura popular han anat repetint els darrers mesos. 

La jornada de cultura popular als Col·legis Nous de la 

passada festa d'estiu va estrènyer encara més vincles 

entre aquestes entitats que, si bé ja fa anys que col·labo-

ren plegades en molts actes, ara refermen que la germa-

nor és més gran, i així es podrà percebre per Sant Vicenç.

Dissabte a partir de les 11.30 h (amb sortida de la ram-

bla Balmes, davant de l'Institut Aiguaviva), engegarà la 

tradicional cercavila infantil, que comptarà amb la Cuca 

Molla, la Santa Teca (Morats), el Moll Fer (Torrats), els 

Castellers, els Diables i la Colla Gegantera. La gresca els 

portarà fins a Prat de la Riba, on tindran lloc els balls de 

lluïment i balls conjunts i on els castellers estan valorant 

si fer algun pilar. Al vespre serà el torn del foc. "Les bès-

ties de l'infern fa dos anys que es preparen per Sant 

Vicenç, i no pot faltar la calor en aquest hivern tan 

fred", diuen els Diables molletans, qui faran amb el Moll 

Fer un correfoc a les 21 h de la plaça Catalunya fins a Prat 

de la Riba, on tindrà lloc l'espectacle de foc amb la par-

ticipació de totes les entitats participants de la cercavila 

matinal –a excepció de la Cuca Mollet–. En aquest cas, els 

castellers sí que faran un pilar caminant des de Gaietà 

Ventalló fins al centre de la plaça, i un altre d'estàtic.

Trobada gegantera
Els geganters, a banda, han preparat dos actes més. 

Aquest divendres a les 18.30 h (Prat de la Riba) serà la 

segona cercavila nocturna La Marinette se'n va de festa 

i diumenge organitzaran la 27a Trobada Gegantera de 

Sant Vicenç, acompanyats dels Gegants de la Pedrera 

de Barcelona, els Gegants de l’ACF de Sant Feliu de Llo-

bregat, els Geganters de Barberà i la gegantona de l'es-

cola Can Serra de Barberà. No hi faltaran la Guillema, el 

Mir, la Mariona, el Vicenç i la Marinette, però també hi 

serà el gegantó Eloi Xiroi, de l'Escola Bressol Gegants. 

TORNA EL FOC  El tradicional espectacle de foc de Sant Vicenç es podrà gaudir dissabte al vespre a Prat de la Riba

diables mollet

Dissabte al matí hi haurà una cercavila infantil i al vespre serà

el torn del correfoc i de l'espectacle de Diables i companyia
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Si és Sant Vicenç, no pot faltar la pu-

jada a escena de l'Esbart Dansaire 

de Mollet. I enguany ho tornaran a 

fer, després de dos anys de la darre-

ra vegada, a causa de la pandèmia.

Tant dissabte com diumenge es 

podrà gaudir de les actuacions de 

l'esbart a Can Gomà. Dissabte a les 

21 h representaran Un País de Fes-

ta, format per quatre muntatges 

coreogràfics diferenciats que con-

vergeixen en un espectacle que de-

fineix el caràcter més festiu de les 

danses del país. 

Diumenge a les 18 h, serà el 

torn de Balls i cançons en dansa, 

Les missions populars de Mollet, al 'Notes'
Aquest dissabte a les 12.30 h, 

l'Ajuntament de Mollet i el Centre 

d'Estudis Molletans (CEM) pre-

sentaran a la Sala Fiveller la 37a 

edició de la revista Notes, un volum 

encapçalat per una imatge feta a la 

dècada dels 50 i que mostra la vista 

des del campanar de l'església de 

Sant Vicenç, a Can Gomà al fons. La 

revista es podrà comprar en la pre-

sentació així com al Museu Abelló, 

però alhora es pot consultar en lí-

nia des del web del consistori.

A l’acte hi assistiran l’alcalde 

de Mollet i president del CEM, Jo-

sep Monràs, el bisbe de Terrassa, 

Mns. Salvador Cristau, el rector de 

la parròquia de Sant Vicenç, mos-

sèn David Abadías, i el director del 

CEM, Jordi Bertran.

 

Una mostra amb "molta qualitat"
La historiadora Judith Armiño és 

una de les protagonistes d'aquest 

Notes, després d'haver escrit el 

primer dels articles de la revista –

Les missions populars a Mollet del 

Vallès (1742-1999)– i que amplia-

rà dilluns (18 h) en una xerrada a 

l'Ateneu Gran.

No serà l'únic article del qual 

se'n parlarà en aquest cicle de xer-

rades anomenat Parlem de Mollet, 

posem veu als escrits, que arrenca-

rà mitja hora abans de l'acte d'Ar-

miño amb la presentació institu-

cional a càrrec de la regidora de 

Gent Gran, Ana M. Díaz, i que fins 

a finals de febrer comptarà amb 

quatre sessions més; totes seran 

dilluns a les 18 h.

El 31 de gener, l'exalcaldessa i 

exconsellera Montserrat Tura des-

granarà l'article que ha publicat a 

la revista que es presenta dissabte 

sobre el seu oncle assassinat en un 

camp nazi: Joan Tura Ros (1912-

1941) el pagès estudiós i diligent 

que morí a Mauthausen. Un cruel 

camí, una fonda absència.

La filòloga Glòria Arimon recor-

darà el 7 de febrer la llibreria la 

Casa Blava, de la qual n'ha escrit 

un text –La Casa Blava (Mollet del 

Vallès, 1958-2006), una llibreria 

de conte explicada des de dins– per 

al Notes conjuntament amb Mont-

serrat Ros.

El 14 de febrer, es posarà el focus 

en l'evolució de la ciutat, amb el 

Jaume Noró compartint l'article 

Textos testimoni d’una època, el 

Mollet de 1968. Un poble en plena 

transformació urbanística.

Per últim, el cicle de xerrades el 

clourà Glòria Arimon amb La Rosa-

rio de Can Gomà, protectora i me-

mòria històrica d'aquest equipa-

ment cultural molletà. La Rosario, 

nascuda a Orce (Granada) va fer 

de portera durant molts anys d'un 

dels edificis més emblemàtics de la 

ciutat: Can Gomà.

A banda d'aquests cinc articles, 

la revista també compta amb al-

tres articles que parlen del creixe-

ment espectacular de la Llagosta 

en les dècades de 1960-70; de la 

implicació de Mollet en les plani-

ficacions de les Nacions Unides; 

d'herbes remeieres de la comarca 

i de l'herbari de Mn. Andreu Malgà 

(1873-1919); de l'obra Valldeori-

olf. Camps vermells, de Joan Abelló 

i Prat; i dels murals de l'Institut de 

Mollet.  

DIVULGACIÓ  EL 37è ES PRESENTA AQUEST DISSABTE AL MIGDIA A LA SALA FIVELLER I TINDRÀ CONTINUÏTAT AMB UN CICLE DE XERRADES A L'ATENEU GRAN

PORTADA DEL 'NOTES'

El mateix dia de Sant Vicenç, també tindrà lloc la 41a Festa de la Ràdio, que se 

celebrarà a les 18 h al Centre Cívic de Can Borrell, en un acte en què Ràdio Mollet 

lliurarà, com és tradicional, els premis Micròfon i Notícia de l’any.

41ns premis de Ràdio Mollet

Dani Nel·lo, T-Nue i La Mistral po-

saran la nota musical a la festa de 

Sant Vicenç. El primer, qui va ser, 

entre d'altres, saxofonista de Los 

Rebeldes, actuarà acompanyat de 

los saxofonistas salvajes aquest 

divendres al Mercat Vell. L'entra-

da té un preu de 5 euros i es pot 

comprar anticipadament a mollet-

valles.koobin.com, al Centre Cultu-

ral La Marineta i el mateix dia a la 

taquilla del Mercat Vell.

Per la seva banda, la Colla Mo-

rada tornarà a organitzar el Sona 

Mollet, el festival de música de la 

festa major d'hivern. Serà dissab-

te a les 22 h, també al Mercat Vell i 

l'entrada és gratuïta.

En aquest cas hi actuaran dos 

grups amb accent molletà. Els va-

llesans T-Nue compten amb un 

repertori propi que va des del pop-

rock fins al soul i reggae, passant 

pel hip-hop i els ritmes balcànics. 

Tot plegat, amb lletres profundes 

i música que desprèn frescor i bo-

nes vibracions, i que embauca tots 

els públics. Dissabte pujaran a l'es-

cenari Marc Alexandri (veu), Diego 

Castro (qui va ser veí de Mollet, al 

teclat) i Jaime García (a la bateria).

A continuació, hi actuarà els mo-

lletans La Mistral, a qui ja s'ha po-

gut veure en directe el darrer any 

en diverses actuacions al territori 

–Museu Abelló, festa major d'estiu 

i Binary Emotions Fest, entre d'al-

tres–.

L'aforament de l'acte serà al 50% 

i tothom haurà d'estar assegut.  

La música de la festa

CONCERTS  HI ACTUARAN DANI NEL·LO, T-NUE I LA MISTRAL

T-NUE Actuaran dissabte a la nit al Mercat Vell, dins del Sona Mollet de Morats

s.c.

Doble actuació de l'Esbart

DISSABTE REPRESENTARAN 'UN PAÍS DE FESTA' I DIUMENGE FARAN 'BALLS I CANÇONS EN DANSA'

A ESCENA  Can Gomà tornarà a acollir aquest cap de setmana els espectacles de dansa de l'Esbart molletà

esbart

un conjunt de balls que des de la 

seva senzillesa i la seva ingenuïtat 

volen retornar l'alegria del joc i la 

innocència de la infantesa.

Les entrades es poden adquirir 

anticipadament a molletvalles.koo-

bin.com, a La Marineta i el mateix 

dia a la taquilla de Can Gomà. El 

preu de l'actuació de dissabte és de 

10 euros i el cost per diumenge són 

6 euros –en tots dos casos, els socis 

paguen la meitat de l'import–.  

Tradicions i Costums estrenarà ubicació sardanista 

per la festa d'hivern i passaran de l'habitual plaça de 

Catalunya al parc de les Pruneres (carrer de Ramon 

Casas, 11), on guanyaran una ben necessària amplitud 

en aquests temps pandèmics. La ballada serà dissabte 

a les 11.30 amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

Sardanes al parc de les Pruneres

La darrera actuació de
l'Esbart Dansaire per Sant
Vicenç va ser fa dos anys,

a causa de la pandèmia
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Laura Matamoros i José Reyes, guanyadors 
del concurs de fotografia de Sant Vicenç
Divendres passat es lliuraven els 

premis del 27è concurs de fotogra-

fia de Sant Vicenç a La Marineta. 

Com és habitual, l'acte va tenir lloc 

una setmana abans d'arrencar els 

actes de la festa major d'hivern. En 

aquest cas, els grans triomfadors 

van ser Laura Matamoros Reyes 

(molletana) i José Reyes Belzunce 

(veí de Sant Boi de Llobregat).

La molletana va ser la guanya-

dora de la temàtica lliure, amb un 

premi de 250 euros i un diploma 

per la instantània anomenada Pau. 

Matamoros explicava en finalit-

zar el lliurament de premis que 

la imatge la va fer en un viatge a 

Tromsø (Noruega) a una tempera-

tura de 13 graus negatius. "Va ser 
difícil, però ho vaig aconseguir", 

deia Matamoros, satisfeta per ha-

ver pogut fer la fotografia així com 

per haver-ne estat reconeguda: 

"És un honor, perquè hi partici-
pa força gent".

Pel que fa a la foto, recordava 

que la va fer "en una nit estrella-
da amb una mica d'aurores bo-
reals verdes i amb la muntanya 
una mica nevada, perquè era 
octubre i ja començava a nevar". 

Matamoros creu que precisament 

les aurores boreals en si són el que 

més han cridat l'atenció del seu 

treball, "perquè són màgiques i 
transmeten molta pau", diu, dei-

xant clar el motiu del nom amb què 

l'ha titulat.

Quant a l'altre guanyador, el 

santboià, que ja acostuma a par-

ticipar en concursos fotogràfics 

d'arreu i va aprofitar l'ocasió per 

visitar Mollet, va vèncer en la ca-

tegoria Mollet i va endur-se un 

premi de 300 euros i un diploma 

per Rejas de Can Gomà. Malgrat 

que també podia presentar-se 

amb imatges que res tinguessin a 

veure amb la ciutat, dins de la cate-

goria lliure, va decidir trepitjar el 

terreny. "No coneixia Mollet, era 
la primera vegada que venia. Hi 
vaig venir un dissabte al matí i 
realment em va sorprendre la 
ciutat", apuntava Reyes.

La tasca consistia a voltar per 

la ciutat i "mirar què era el més 
fotogènic", per tal d'immortalit-

zar-ho. La reixa de Can Gomà li va 

"impressionar" i aviat va trobar 

que l'havia de fotografiar i presen-

tar-la sense color. "Ja la vaig visu-
alitzar en blanc-i-negre tot i que 
la vaig fer en color. Vaig trobar 
que enfosquint-la d'un costat i 

deixant-hi un llum lateral i un 
reflex, podria cridar l'atenció", 

detallava.

Els altres dos premiats del con-

curs van ser els molletans Rubén 

Gaona Luque (Reflejos) i Laura Gri-

era Vila (La Remei es jubila), segon 

i tercer premi de la categoria Mo-

llet respectivament, enduent-se 

200 euros Gaona i 150 euros Grie-

ra, així com sengles diplomes.

Una mostra amb "molta qualitat"
En total, enguany s'hi han presen-

tat 202 fotografies de 51 autors i 

autores de Mollet del Vallès i d’ar-

reu de l'Estat i l'exposició estarà 

a La Marineta fins al 31 de gener. 

Posteriorment, s'exposarà en al-

tres centres cívics de la ciutat.

La regidora de Cultura, Mercè 

Pérez, es mostrava molt satisfeta 

tant per la quantitat com pel nivell 

de les imatges exposades. "Cada 
vegada en són més", deia, alhora 

que asseverava que tenen "molta 
qualitat fotogràfica".    s.carrillo

CERTAMEN  UNA AURORA BOREAL NORUEGA, LA REIXA DE CAN GOMÀ, UNS REFLEXOS A LA NATURA I LA JUBILACIÓ DE LA REMEI, IMMORTALITZADES PELS GUARDONATS

s.c.

'REJAS DE CAN GOMÀ'  José Reyes amb la seva instantània guanyadora

s.c.

'PAU'  Laura Matamoros amb la seva fotografia premiada

S'hi han presentat 202
fotografies de 51 autors
i l'exposició estarà a La

Marineta fins al 31 de gener

Mostra de Xus de la
Cruz al Racó de l'Artista
La molletana Xus de la Cruz, as-

sídua participant del concurs de 

Sant Vicenç i guanyadora en diver-

ses edicions, presenta aquest di-

vendres a les 19 h l'exposició foto-

gràfica anomenada La ciutat de les 

formigues i que estarà ubicada al 

Racó de l'Artista del Museu Abelló.

No serà aquesta l'única activitat 

del Museu per Sant Vicenç, sinó 

que dissabte a la tarda –sessions 

a les 16 h, 16.30 h, 17 h, 17.30 h, 

18 h i 18.30 h– també tindrà lloc 

la presentació del conte De viatge 

amb Joan Abelló i els seus perso-

natges, una activitat familiar que 

anirà seguida d’una  visita exprés a 

la Casa del Pintor acompanyats de 

la Garriganga, l’Arlequí i la Wawa. 

El passi per a joves –de 12 a 15 

anys– serà a les 19 h. Cal reservar 

prèviament l'assistència trucant al 

93 544 50 99 o escrivint a museua-

bello@molletvalles.cat.

Per últim, aquest cap de setma-

na també hi haurà jornada de por-

tes obertes al Museu Abelló –dis-

sabte d'11 h a 14 h i de 16 h a 19 h; i 

diumenge d'11 h a 14 h– i a la Casa 

del Pintor –dissabte i diumenge a 

les 12 h–. Cal passar com a mínim 

deu minuts abans de la visita per 

la recepció del Museu a recollir les 

entrades.  

Concert d'El Clavell i 
l'Orfeònica de Martorelles 
La Coral El Clavell organitzarà 

diumenge a les 17.30 h a l'Esglé-

sia Parroquial de Sant Vicenç un 

concert per celebrar el patró de la 

ciutat, i ho faran acompanyats de 

l'Escola Orfeònica de Martorelles.

"Després de molts mesos en 
què, obligats per la pandèmia, 
els cantaires han estat calla-
dets", apunten des d'El Clavell, 

"ara tornen a il·lusionar-se per 
compartir amb tots els segui-
dors del món coral  la feina que 
han estat preparant".

Els assistents gaudiran d'hava-

neres tan boniques com Colors, La 

Balada d'en Lucas i Rosina, entre 

altres, així com de La vida es bella, 

de Nicola Piovani, d'Hallelujah, de 

Leonard Cohen, o de Va Pensiero, 

de Verdi.

Missa patronal
L'Església de Sant Vicenç també 

acollirà dissabte a les 11 h la missa 

de la festa major d'hivern, en ho-

nor al patró Mollet i alhora el sant 

que dona nom a la parròquia.  

MÚSICA  SERÀ DIUMENGE A LES 17.30 H A L'ESGLÉSIA

dissabte 12

diumenge 13

divendres 21

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

Cel serè a primera hora, 

amb fred intens. Ja al ves-

pre, els núvols baixos aug-

mentaran i acabaran tapant 

el cel completament.

Continuarem amb aquest 

anticicló persistent, que fa 

dies i dies que dura, amb 

fred molt intens a primera 

hora i cel serè.

No vol canviar la situació 

meteorològica, i sembla 

que en tenim per força 

dies més. Anticicló, fred, 

sol i boires.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 13 14ºC 0ºC 9ºC - 10 km/h SSW

DIVENDRES, 14 14ºC -1ºC 9ºC - 11 km/h SE

DISSABTE, 15 14ºC -1ºC 9ºC - 15 km/h SSW

DIUMENGE, 16 14ºC -2ºC 7ºC - 8 km/h WSW

DILLUNS, 17 15ºC -2ºC 10ºC - 16 km/h WSW

DIMARTS, 18 13ºC -1ºC 10ºC - 11 km/h SW

DIMECRES, 19 12ºC 2ºC 9ºC - 16 km/h SSW

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