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L'ANTIC CINEMA CERCA
UNA SEGONA VIDA
Els propietaris han rebut diferents ofertes en aquests
14 anys però cap de l'Ajuntament de Mollet
Basal Space manté la recerca d'inversors per al projecte
d'un espai d'e-sports, realitat virtual i cinema 2 i 3

MIQUEL GRATACÓS L'antic gerent dels cinemes de Mollet parla amb Som* sobre les possibilitats de l'espai. A la dreta, imatge virtual del projecte de l'empresa Basal Space a l'equipament
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EN PORTADA
AVIAT FARÀ 14 ANYS QUE ELS CINEMES DE L'ILLA VAN TANCAR, I EL GERENT ASSENYALA QUE S'ENTENDRIEN AMB QUALSEVOL –EMPRESA PRIVADA O AJUNTAMENT– QUE HI

Els propietaris dels
antics cinemes busquen
sortida a l'equipament
MOLLET. L'abril del 2008, els Cinemes Mollet abaixaven la persiana
i des d'aleshores aquest espai al
rovell de l'ou de la ciutat no ha
tingut cap ús. Però en podria tenir
els pròxims anys? La intenció dels
propietaris quan es va tancar el
cinema per manca de rendibilitat
era que el local pugués tenir una
segona vida, però en tots aquests
anys aquesta alternativa no ha reeixit, tot i haver rebut propostes
diferents. "Ens entendríem amb
qualsevol persona que volgués

fer-hi algun projecte, però el
que no farem serà ni malvendre-ho ni regalar-ho", assegura
Miquel Gratacós, antic gerent del
cinema molletà i actual responsable d'altres sales, entre les quals
el Cinema Imperial i les de L'Eix
Macià de Sabadell.
Més enllà d'inversors privats,
el gerent considera que el govern
municipal hi hauria de fer un
pas més perquè es reactivés l'espai: "Tenint en compte on està
l'Ajuntament i l'espai que això

Si hi ha eleccions, toca parlar-ne
Quan arriben les eleccions per a l'Alcaldia molletana, el cinema "sempre està en
boca de tothom", admet en Miquel Gratacós, sense donar-li gaire importància
i afegint: "Tots coneixem el tarannà dels polítics, que sempre prometen i
prometen, i te'ls has de creure fins a cert punt". Durant l'última campanya
d'eleccions municipals, el 2019, aquest espai actualment en desús va ser
mencionat per diferents partits polítics.
Ara Mollet ERC celebrava una roda de premsa a dos mesos per als comicis a
l'esplanada dels cinemes per anunciar que, en cas d'entrar al govern, comprarien
l'espai per fer-hi un equipament cultural anomenat L'Illa de la Cultura i que
acolliria cinema, música i teatre.
Per la seva part, Mollet en Comú també parlava en el seu programa electoral
de reactivar l'espai: "Facilitarem la reobertura dels antics cinemes amb
fórmules de cooperació entre les empreses i l’Ajuntament, sense descartar la
possibilitat, si cal, d’adquirir el local".
El PSC també hi va dir la seva en aquella campanya. Si bé és cert que en el
seu programa no ho incloïen, Josep Monràs va anunciar, una setmana abans
dels comicis, un "preacord per ocupar els antics cinemes de Mollet" amb un
projecte relacionat amb l'oci juvenil que sorgiria d'una iniciativa privada. Sense
detallar gaire cosa més, a l'espera que fos l'empresa qui ho expliqués –mig any
més tard Basal Space ho va fer públic–, el batlle no va perdre l'oportunitat de
cloure la campanya sense parlar-ne.

ocupa, podria ser perfectament
un equipament cultural i seria
al lloc ideal". Amb tot, assenyala que en aquests 14 anys no hi
ha hagut cap proposta ferma de
l'Ajuntament per fer-ho realitat.
Així ho confirma també la regidora de Cultura, Mercè Pérez, a qui
no li consta cap projecte proposat
per part del consistori. De fet, per
reobrir l'edifici, Pérez apunta més
cap al sector privat que no pas
cap al públic. "Si nosaltres disposéssim d'aquests diners per
fer front a aquest cost elevadíssim, probablement ens podríem
plantejar determinades coses",
diu, alhora que referma que la reobertura seria positiva tant culturalment com comercialment per a
la ciutat.

"Mollet no atrau gent"
En l'entrevista concedida al diari
Som*, Gratacós reitera que no els
agrada que l'edifici estigui tancat,
encara menys si es té en compte
que "genera unes despeses, sobretot d'impostos per a l'Ajuntament". Però, com a empresa familiar dedicada a les projeccions
cinematogràfiques, a Mollet els
números no surten.
Hi ha dues dades que exposa
per justificar perquè a Mollet no
és rendible tenir un cinema. En
primer lloc, assegura que comercialment parlant, avui dia és complicat mantenir un complex que
tingui menys de deu sales, perquè
"no pots donar una oferta sufi-

MIQUEL GRATACÓS Davant de les antigues cartelleres i amb tota l'entrada del cinem
cientment àmplia. Podries ferhi cinema, però probablement
no et sortirien els números".
L'altre motiu seria la manca de
públic. "Si el cinema de Mollet
hagués rebut 150.000 assis-

"Si la gent de la ciutat
vingués als cinemes de
Mollet complint la mitjana
estatal, podrien funcionar"
tents anuals, no hagués tancat
i encara avui funcionaria", assegura Gratacós, qui assenyala que
de mitjana, cada ciutadà de l'Estat
espanyol va al cinema entre 2,5 i
3,5 vegades l'any, unes xifres que
no s'assolien a Mollet.
La manca d'atracció de població
de fora de la ciutat seria un altre
dels motius pels quals el públic
va anar caient, segons Gratacós.
"Mollet no és una població que
atrau gent, sinó que la gent més
aviat se'n va fora". És per això
que també justifica que a Olot –

amb 15.000 habitants menys que
Mollet– sí que hi hagi un cinema
que se sosté, ja que en ser capital
de comarca, rep el públic de totes
les poblacions del voltant. A Mollet, però, segons Gratacós, els ciutadans "estan disposats a agafar
el cotxe i anar-se'n o a Granollers o a La Maquinista...".
Amb tot, el gerent dels cinemes
molletans reitera, contundentment, el motiu pel qual van haver
de tancar: "La resposta és fàcil.
Vam tancar perquè va deixar de
venir gent". Més enllà de la manca d'atracció de població exterior
–segons la seva opinió–, no entra
a valorar més motius pels quals
les sales cada cop estaven més
buides, tot i que sí que apunta
que, davant la pèrdua econòmica
que allò suposava, no hi van poder
fer les inversions en manteniment
que requerien, un fet que probablement va provocar que més
d'un decidís veure cinema fora de
la capital baixvallesana, convertint-se tot plegat en un peix que es
mossegava la cua.
sergio carrillo
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EN PORTADA
VOLGUÉS FER UN PROJECTE

PROPOSTES LA INICIATIVA QUE ES VA DONAR A CONÈIXER EL 2019 S'HA AJORNAT A L'ESPERA DE TROBAR INVERSORS
s.c.

Basal Space confia a fer-hi el seu
projecte, tot i l'aturada per la Covid
arxiu

bAR

ma tapiada, al fons

OLGA SIERRA

ELS CINEMES EDISON
I ESBARJO, AMB
INVERSIÓ MUNICIPAL
Una alternativa als cinemes tradicionals
o als multisales de propietat privada
són les sales –sovint amb usos que no
se cenyeixen exclusivament a les projeccions– de propietat municipal que
són gestionades o per associacions o
pel mateix consistori. Miquel Gratacós considera que és un bon model:
"L'Ajuntament té uns recursos que pot
dedicar sense preocupar-se si surten
els números. Ho exploten com a servei
municipal a la ciutadania i no van a
buscar el rendiment. Com les biblioteques, que no són un negoci, sinó
un servei". A Granollers, per exemple,
l'Ajuntament és el propietari del local
del Cinema Edison, però és l'Associació
Cultural de Granollers qui en gestiona
el servei. Per la seva banda, el cinema
Esbarjo de Cardedeu és gestionat directament pel consistori.

IMATGE VIRTUAL Així podria quedar el projecte que Olga Sierra hi vol instal·lar a través de l'empresa Basal Space
MOLLET. Un projecte que es podria
establir als antics cinemes de L'Illa
aniria a càrrec de Basal Space, de la
baixvallesana Olga Sierra, qui el va
donar a conèixer a finals del 2019.
Tres mesos abans del confinament, Sierra avançava a aquest
mitjà que volia reactivar l'espai
amb una iniciativa que comptaria
amb e-sports i realitat virtual, així
com amb projeccions de cinema.
La baixvallesana assegura ara
que la pandèmia va fer aturar totes
les previsions. "Teníem col·laboracions acordades que, com que
són empreses de sectors bastant
afectats per la pandèmia, també
van paralitzar les aportacions",

explica. Amb tot, confia que tot
plegat es reprendrà "quan la situació millori". Dependrà d'acabar
de tancar els acords amb les empreses inversores que permetrien
tirar endavant aquest "projecte
agosarat, atrevit i potent per a la
ciutat", com el defineix la regidora
de Cultura, Mercè Pérez.
Si bé el desembre del 2019, l'alma
mater de Basal Space es va marcar
un any de marge per a la inauguració i va afirmar que per al Nadal
del 2020 la ciutat ja podria gaudir
d'aquesta innovadora iniciativa, ara
és molt més prudent i no especifica
cap data per reprendre'l.
El que està disponible és el dis-

seny de com hauria de quedar
l'equipament, a càrrec de bAR Arquitectura i Disseny. Des de bAR
avancen que la idea seria construir-hi "un cub quasi virtual,
símbol de les activitats 3D que
es desenvoluparan al centre,
amb estructura alàmbrica i de
llum" i expliquen que el projecte
"també intervé a l’espai exterior, a la plaça adjacent i al mateix nivell del local amb usos
previstos de restauració".

Suport institucional
L'Ajuntament de Mollet ha donat
suport "en tot moment", segons
Sierra, al seu negoci i "han estat a

disposició de què el projecte es
tiri endavant".
De la mateixa manera s'expressa la regidora de Cultura: "Amb
l'Olga Sierra n'havíem parlat.
Era un projecte interessant per
a la ciutat i nosaltres ens vam
posar a la seva disposició pel
que calgués". Pérez també assegura que les imatges del projecte
"són fantàstiques" així com què
la iniciativa de Basal Space és
l'única que ella ha rebut com a regidora de Cultura per ocupar els
antics cinemes.
Per la seva banda, Miquel Gratacós, gerent dels cinemes, també es
mostra "encantat" per la possibilitat de Sierra. "Seguim en contacte
i estem a la disposició tant d'ells
com de qualsevol altre. Si es tira
endavant, segur que ens entendrem; així els hi vam transmetre
als promotors i els vam dir que
estàvem disposats a arribar a un
acord", conclou. s.c.
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SOCIETAT

Baixen lleugerament els casos de contagis de Covid

Aixecament de restriccions

El risc de rebrot ha assolit aquesta setmana un nou rècord al Baix Vallès, amb 7.719 punts.
La velocitat de reproducció del virus ha experimentat un lleuger descens (1,14) i també
els casos confirmats per PCR o TAR han disminuït lleugerament, passant dels 6.075 a
6.032 en l'última setmana. A l'Hospital de Mollet, el nombre d'ingressats amb Covid-19 es
manté similar, i dimecres en tenia 53. S'han donat 50 altes i s'han registrat 5 morts.

El Govern aixeca aquest divendres gairebé la totalitat de
les restriccions vigents com la limitació de 10 persones
en les trobades socials i la limitació d'aforament i horaris
vigents a la restauració, la cultura, els gimnasos... etc.
També s'elimina l'obligatorietat del certificat Covid.

SANITAT ELS TREBALLADORS DEL CENTRE SANITARI DIUEN ESTAR "CANSATS I REBOTATS" I DEMANEN SER ESCOLTATS I MESURES EFICIENTS PER PART DE LA DIRECCIÓ

Els professionals de l'Hospital tornen
a reclamar més personal i recursos

L'HOSPITAL DE
GRANOLLERS OBRIRÀ
UNA CONVOCATÒRIA
GENERAL DE PLACES

anna mir

MOLLET. Amb la salut no es juga,
pacients som tots i Els treballadors
i el comitè d'empresa no se senten
escoltats, són dues de les reivindicacions que en forma de pancarta
van dur davant les portes de l'Hospital de Mollet, dimecres, els seus
treballadors. La concentració que
aplegava desenes de professionals
del centre sanitari es repetirà tots
els dimecres. "La gent està molt
cremada, la pandèmia només
ha fet que visibilitzar els problemes que ja hi havia de base, que
portem sense personal molts
anys i aquesta concentració és
la resposta que sent el personal,
que està cremat i no se l'escolta",
deia la Sílvia Casellas, infermera de
l'àrea quirúrgica i representant de
la secció sindical de CATAC-CTS/
IAC a l'Hospital de Mollet.
Des del Comitè d'empresa recorden que fa quatre anys, el 2017, van
fer un manifest posant en evidència
la manca de professionals que tenia
la institució en comparació amb altres hospitals de l'entorn, un fet, diuen, que va comportar el compromís de la gerència a un calendari de
reunions que no hauria servit per
desencallar la situació: "Trobades
n'hi han, la conseqüència és que
el resultat final no és positiu per
als professionals", admetia Josep Maria Tricas, representant de
Metges de Catalunya en el Comitè

Després de gairebé dos anys, l'Hospital
de Granollers té previst obrir una convocatòria general de places per estabilitzar desenes de treballadors interins. Les
places que es convocaran les pròximes
setmanes –com a mínim una trentena–
són per a diverses funcions i categories
de pràcticament totes les àrees del centre, des d'urgències fins a administració,
passant per farmàcia, quiròfans i hospitalització, entre d'altres. La convocatòria
arriba després d'anys de reivindicacions
de millora per part del personal, que
ara, arran de la pandèmia, viu situacions d'"esgotament" i "sobrecàrregues
de treball", que s'afegeixen a la "tensió
acumulada".

AL CARRER Desenes de professionals de l'Hospital es mobilitzaven dimecres davant les portes del centre
d'Empresa de l'Hospital de Mollet.
Segons Tricas, els professionals
no només estan "cansats, sinó que
ara també rebotats" i la pandèmia no ha fet més que visibilitzar la
manca de recursos que arrossega
"històricament" l'hospital. Tricas
admet que la direcció del centre ha
fet accions per intentar arreglar la
situació, però subratlla: "Aquest
hospital té resultats econòmics verds i personal cremat i
d'aquesta combinació ha de sor-

tir un color neutre en el qual seiem en una taula perquè es doni
sortida als problemes que hem
plantejat, però una sortida eficaç", remarcava.

Les reivindicacions
Entre les reivindicacions hi ha la
suplència de professionals que
marxen i no es relleven o reduir les
ràtios d'infermeria de 13 pacients
per infermera a 8, tal com tenen altres hospitals. També reclamen un

mapa laboral per conèixer els llocs
on manca personal: "És una de les
nostres reivindicacions, que ens
facin un mapa laboral i comencem a treballar des d'aquí, des de
la gent que falta, però no sota les
seves ràtios, sinó sobre les ràtios
reals per treballar com es treballa a la Unió Europea", reclamava
Casellas.
Per tot plegat, el Comitè d'empresa demana a la direcció de
l'Hospital un cronograma amb

"compromisos concrets i reals"
i "ser escoltats per trobar l'equilibri entre la visió empresarial i
la visió directa del professional",
admetia Tricas qui assegurava, en
aquest sentit, que el nou projecte
de l'escola universitària d'infermeria anunciat fa uns mesos per la
Fundació Sanitària Mollet és "engrescador i útil, però secundari".
La concentració de dimecres va
comptar amb el suport de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, que assistia a
la mobilització amb una pancarta
que deia: Prou retallades a la Sanitat Pública. anna mir
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CONVIVÈNCIA L'ALCALDE DIU QUE ES TORNARAN LES CLAUS DEL LOCAL SI ES DEMANA PER INSTÀNCIA DEMONSTRANT-NE LA PROPIETAT

El TSJC obliga a canviar el lloc
de concentració d'Al Huda
MOLLET. El conflicte entre la comunitat musulmana Al Huda i l'Ajuntament de Mollet podrien prendre
un nou rumb. La tensió viscuda les
últimes setmanes motivada per
les concentracions davant del domicili de l'alcalde, Josep Monràs,
podria tenir data de caducitat.
D'una banda, després que la setmana passada, el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya denegués
les mesures cautelaríssimes per
impedir les concentracions davant
el domicili de Monràs, aquest dijous
el tribunal ha notificat al Departament d’Interior de la Generalitat
que Al Huda haurà de canviar el lloc
de les seves concentracions. L’Ajuntament va presentar un contenciós-administratiu davant del TSJC
per canviar l’emplaçament de les
concentracions que aquesta associació estava fent davant del domicili

de l’alcalde. Ara, el magistrat ponent
estima la mesura sol·licitada per
l’Ajuntament i la comunica al Departament d’Interior de la Generalitat
perquè es compleixi la seva decisió.
En l’argument, el magistrat estima
que la proximitat de centres escolars i d’altres tipus d’instal·lacions
pot generar “l’alteració de l’ordre
públic”. A més a més, s’estima que
cal respectar “la privacitat i la in·
timitat dels veïns i de les veïnes”.
A més de la via judicial, l'alcalde
també va intentar evitar les concentracions davant de casa seva
amb una trucada al conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi
Elena, a qui va demanar que revisés
el cas "per qüestions de convi·
vència i per la intimitat dels ve·
ïns". L’alcalde assegura que després d'aquella primera trucada la
resposta del conseller ha estat "el

silenci", una actitud que considera
"poc respectuosa i de manca de
dignitat institucional", opina.

A l'espera de les claus
Davant l'auto judicial, l’Ajuntament ha ofert la plaça Major,
davant de la Casa de la Vila, com
a espai perquè Al Huda faci les
concentracions. Es dona la circumstància, però, que a principis
d'aquesta setmana, la comunitat
musulmana ja havia anunciat que
cancel·lava temporalment les concentracions davant del domicili de
l'alcalde. En una nota a les xarxes
socials, Al Huda comunicava que
els pròxims divendres 28 de gener i diumenge 30 de gener no es
farien les concentracions per no
provocar més molèsties als veïns.
El portaveu d'Al Huda, Ahmed
Balghouch, ha avançat que les con-

centracions tornaran el pròxim 11
de febrer si no aconsegueixen les
claus per poder entrar al local de la
seva propietat. Sobre l'accés al local,
l'alcalde ha dit que "això només
s'ha de demanar entrant una ins·
tància al registre de l'Ajuntament
que demostri que són els propie·
taris i a partir d'aquí no hi ha cap
tipus de problema ni judicial ni
administratiu", assegura Monràs,
qui, amb tot, també ha dit: "El pro·
blema no és desprecintar és l'ús
que se'n faci després".
Les manifestacions al domicili de
l'alcalde van començar a principis
de gener com a protesta per una
nova denegació per obrir el local
que l'entitat té precintat a l'avinguda Badalona com a centre cultural.
La comunitat ha reclamat a l'Ajuntament que els deixi entrar per fer-hi
manteniment i fer-lo servir com a
magatzem mentre no es desencalli
la qüestió dels usos del local.

MOBILITAT

Martorelles entra
a l'AMTU i rebrà
ajuts econòmics i
assessorament
MARTORELLES. El ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat
l'adhesió de Martorelles a l’Associació de municipis per la Mobilitat
i el Transport Urbà (AMTU). L’entrada en aquesta entitat permetrà
a l’Ajuntament beneficiar-se tant
d’ajudes econòmiques per part de
la Generalitat com d’un assessorament tècnic. De fet, l’Ajuntament
de Martorelles ja ha encarregat a
l’AMTU un estudi amb l’objectiu
d’introduir millores que optimitzin el servei de transport urbà i
amb la possibilitat de comptar
amb una modalitat de transport
més flexible.

MEDI AMBIENT MARTORELLES DEMANA A SANT FOST QUE ACTUÏ
a.m.

INFRAESTRUCTURES ELS TREBALLS TENEN UN PRESSUPOST DE 55,6 MILIONS I 25 MESOS D'EXECUCIÓ

Adif adjudica les obres per desdoblar
la R3 entre Parets i la Garriga
PARETS. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,
a través del Consell d'Administració d'Adif, ha adjudicat aquesta setmana el contracte per a les
obres de desdoblament de la via
del tram de la línia R3 que uneix
Parets i la Garriga. El pressupost
d'aquests treballs tan reivindicats
des de la comarca és de 55,6 milions d'euros, que seran finançats
pels fons del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència NextGeneration de la Unió Europea.

Es preveu un termini d'execució
de 25 mesos, de manera que la
doble via podria estar enllestida
la primavera de 2024. Se n'encarregaran les empreses FCC Construcción i COMSA.
A l'R3, entre Parets del Vallès i
la Garriga, el desdoblament permetrà potenciar el servei de Rodalies, incrementar el servei entre
Barcelona i la Garriga, absorbir
un major nombre de circulacions
i reduir els temps de viatge.
El desdoblament de la via es

durà a terme en un tram de 17,1
quilòmetres, que passa pels termes municipals de Parets, Montmeló, Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Garriga.
Entre les actuacions, Adif destaca la rectificació del traçat per a
l'execució d'una nova plataforma
paral·lela a l'actual, sobre la que
es muntarà la nova via. Pel que fa
a estructures, s'executaran 9 viaductes, 7 passos superiors i 9 passos inferiors, així com 5.304,95
metres de murs.

Una barraca a la riera de Can Sunyer
L'equip de govern de Martorelles i els partits de l'oposició es comprometien
dilluns en el ple a escriure una carta formal a l'Ajuntament de Sant Fost per
demanar-li que actuï davant el perill que suposa que un veí s'hagi construït
una barraca a tocar de la riera de Can Sunyer. La barraca, faria més d'un any
que estaria ubicada en aquest indret, en terme municipal de Sant Fost, on el
seu propietari hauria anat acumulant desenes de deixalles.

VIA PÚBLICA RECLAMEN A L'AJUNTAMENT UN MILLOR MANTENIMENT DELS FANALS, MOLTS DELS QUALS TENEN LA BASE ROVELLADA I CEDEIXEN AMB EL PES

Queixes veïnals pel mal estat dels fanals
a Gaietà Ventalló i el perill que suposen
MOLLET. Veïns del Centre han denunciat l'estat en què es troben
els fanals del carrer Gaietà Ventalló. Consideren que l'Ajuntament
no està fent un bon manteniment
d'aquest enllumenat i que a causa
d'això, els fanals s'estan rovellant i
estan caient. Segons els veïns, ja fa
temps que els fanals estarien malmesos i haurien provocat algun
ensurt. En concret, el 20 de juny del

2020, quan, Mercè Pérez, veïna de la
zona va donar un cop a un d'aquests
fanals amb el cotxe. Segons Pérez:
"Tot i que el vehicle va quedar in·
tacte, ja que apunta que el cop va
ser petit, el fanal, que estava rove·
llat per la base, va caure", explica
a Som*. Davant d'aquests fets, els
veïns temen que algú acabi prenent
mal i es pregunten "què més ha de
passar perquè l'Ajuntament re·

posi els fanals malmesos i en col·
loqui de nous".
De fet, no ha estat fins aquesta
setmana (un any i mig després de
l'accident) que l'Ajuntament ha reposat el fanal que va cedir després
de l'impacte del cotxe. L'Ajutnament
també n'ha retirat un altre que tenia
la base trencada i que s'aixecava de
terra, en el mateix carrer, però a l'altura del número 54.

ROVELL Aspecte de la base del fanal que va caure

mercè pérez
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DIVULGACIÓ EL TREBALL D'UN ALUMNE DE L'IES GALLECS MOSTRA EL POC CONEIXEMENT SOBRE LA GUERRA CIVIL A MOLLET

COMUNICACIÓ

Mollet en Comú i Ara Mollet reclamen
fomentar la memòria històrica local

Alèxia Putellas
i el CB Mollet,
premiats en la
Festa de la Ràdio

arxiu

MOLLET. Els grups municipals Mollet en Comú i Ara Mollet ERC han
impulsat conjuntament una moció
que demana més accions concretes entorn de la memòria democràtica i antifeixista. La moció és el
resultat d'un treball de recerca de
secundària que demostrava, a partir d'enquestes en l'àmbit local, un
baix coneixement dels fets succeïts a Mollet durant la Guerra Civil.
El treball és obra de Genís
Hernández Palau, un estudiant
de 2on de Batxillerat de l'Institut
Gallecs. L'alumne va decidir fa uns
mesos escollir com a temàtica del
seu treball de recerca quin era el
coneixement dels molletans de la
història recent de la seva ciutat entorn de la Guerra Civil i la valoració
que feien de la importància i l'esforç que l'administració municipal
donava a aquest tema.
L'estudi va ser una enquesta
en la qual van participar 193 persones, 156 dels quals residents a
Mollet. D'aquest estudi es conclou

Homenatge

RECORD DEL 84è
ANIVERSARI DEL
BOMBARDEIG FEIXISTA
Mollet rememorarà, aquest divendres,
28 de gener, el 84è aniversari del bombardeig de la ciutat per l'aviació feixista. L'acte, organitzat per la CUP de Mollet, el Casal Popular El Tabaran, Poble
Lliure, el Pont de la Mandra i la Taula de
la Memòria Històrica de Parets, es farà
a les 19 h, al peu del monument instal·lat a la cruïlla dels Quatre Cantons,
a l’entrada del Parc de Can Mulà.

AL PARC DE CAN MULÀ Monument en record a les víctimes dels bombardejos
que hi ha un fort desconeixement
de fets fonamentals de la història
local a la vegada que una forta valoració positiva de la necessitat de
mantenir la memòria d'aquests
fets. A tall d'exemple, un 70% dels
enquestats no sabia qui va ser Jo-

sep Fortuny, alcalde republicà
de Mollet que va ser executat pel
franquisme, mentre que un 72%
no reconeixia una imatge del monument als bombardejos de Mollet
situat a l'entrada del parc de Can
Mulà.

DISSABTE ES PRESENTAVA EL 37è VOLUM DE LA REVISTA 'NOTES'

CONSULTORI

El “pre-pack concursal”
Els Jutjats del Mercantil de Barcelona
han publicat un conjunt de directrius per
a la tramitació dels anomenats ‘pre-packs’ concursals.
Mitjançant aquesta nova eina es facilita
la realització dels actius d’una societat que es trobi en situació de dificultat abans d’iniciar-se el procediment
concursal, a instàncies del deutor i sota
la supervisió del denominat “administrador silent” , que és designat pel jutjat. Aquest administrador silent serà
posteriorment nomenat administrador
concursal en cas que es procedeixi a
l’obertura del procediment de concurs
del deutor, a fi d’executar una venda del
negoci.
Amb aquest procediment no cal esperar
a la tramitació de les diferents fases del
concurs, la qual cosa redueix el risc que
la unitat productiva perdi valor durant la
tramitació d’aquest.

D'altra banda, un 81% deia no
conèixer cap informació per part
de l'Ajuntament sobre la història
de la ciutat durant la Guerra Civil a
la vegada que un 96% considerava
important mantenir la memòria
històrica de la ciutat viva.

La futbolista molletana del FC Barcelona Alexia Putellas s'enduia
el passat cap de setmana un nou
guardó, el de Micròfon de l'any, que
concedeix Ràdio Mollet. Com ja és
tradició, coincidint amb les festes
de Sant Vicenç, l'emissora municipal va donar a conèixer els guardonats durant la 41a Festa de la Ràdio,
en una gala que enguany es va celebrar al Centre Cívic de Can Borrell.
En l'acte també es va premiar la
Notícia de l’Any, que enguany va
ser per l’ascens a la LEB Plata aconseguit pel Club Bàsquet Mollet la
temporada 2020/2021.
A banda, del Micròfon i la Notícia
de l’any, la Festa de la Ràdio també
va concedir quatre mencions especials: una pel Mercat Municipal, pel
seu 25è aniversari,;una altra per al
Club Ciclista Plana Lledó, pel seu 40
aniversari; també una per la Penya
Barcelonista, pel seu 50 aniversari i
finalment, una per a l’Escola Municipal de Música i Dansa, pel seu 30
aniversari.

següents:
· El deutor comunica al jutge que està
preparant la venda de la totalitat o part
dels actius de la societat i sol·licita que
es designi un expert independent.
· Si el jutge aprova la sol·licitud, l’expert
col·labora amb el deutor per preparar la
venda i assegurar que el procés es realitza amb publicitat i transparència. En
aquesta fase els interessats en la compra poden sol·licitar accés a la informació sobre les unitats productives i valorar si els convé oferir.
· L’expert emetrà un informe assenyalant
si la negociació s’ha dut a terme amb
garanties i recollirà les ofertes rebudes.
Després d’això, el jutge autoritzarà o denegarà les operacions proposades.
José Ignacio Carnero
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

Els passos, de forma resumida, són els

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

El fons de l'Arxiu de Mollet
protagonitzarà les Jornades del
Centre d'Estudis Molletans
laura ortiz

SALA FIVELLER Acollia dissabte la presentació del 37è volum de la revista de rerecerca històrica
MOLLET. El Centre d'Estudis Molletans (CEM)
dedicarà les 23es Jornades a l'Arxiu Històric
Municipal i el seu fons. Sota el títol Mollet:
fons personals, memòria col·lectiva, el CEM
parlarà de personatges que han donat els
seus fons personals a l'equipament.
Les jornades se celebraran entre el 15 i el
19 de març amb ponències sobre alguns dels
personatges que han farcit el fons de l'Arxiu
com Vicenç Plantada i Fonolleda, Mn. Andreu
Malgà i Bonastre, Joan Ambrós i Lloreda,
Martí Pou i Torrents, Joan Casals Gómez. A
més, es faran visites guiades a l'Arxiu.

El programa de les Jornades es donava a
conèixer dissabte en la presentació del 37è
volum de la revista de recerca històrica Notes, en el marc de la festivitat de Sant Vicenç,
que tornava a la Sala Fiveller després que
l'any passat es fes en format telemàtic.
La presentació va servir per recordar dues
figures fonamentals per al CEM, que van morir l'any passat, els mossens Joan Galtés i Joaquim Brustenga. Galtés va ser impulsor de
la Sala Fiveller i precursor del que seria la revista Notes i Brustenga, un dels artífexs de la
constitució del Centre d'Estudis Molletans.
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SANITAT

EQUIPAMENTS EL CENTRE TINDRÀ 36 PLACES RESIDENCIALS, 21 MÉS DE LES QUE S'OFEREIXEN ACTUALMENT, I 45 DE CENTRE DE DIA

Mollet en Comú
insta el govern
local a recuperar
el Consell de Salut

Montmeló col·loca la primera pedra
de la nova residència de gent gran

MOLLET. El grup municipal de Mo-

MONTMELÓ. Divendres, es col·loca-

llet en Comú ha presentat una moció que demana al govern local que
recuperi el Consell de Participació
Municipal de Salut. L'òrgan va funcionar fins al 2013, quan el govern
molletà va simplificar el model de
Consells Municipals Sectorials de
participació, que van passar de
nou a tres. Per a Mollet en Comú,
l'actual situació de pandèmia fa necessària la recuperació del Consell
de Salut, una proposta que es va exposar en una reunió de regidors de
la formació amb responsables de la
Fundació Sanitària Mollet. Els comuns a van demanar a la FSM que
fes públics els informes periòdics
que facilita al seu Consell de Participació i, també, va instar a trobar
vies per millorar la transparència,
el coneixement i la participació de
veïns i veïnes i entitats en els serveis de salut a la ciutat.

va la primera pedra de la nova residència de gent gran de Montmeló,
que es preveu que pugui estar enllestida el gener del 2023. L'equipament de 1.850 m2, comptarà
amb una zona enjardinada d’aproximadament 1.500 m2. El nou
projecte, que substituïrà l'actual
residència de Can Dotras, contempla 36 places de servei residencial –21 més de les que s'ofereixen
actualment– i 45 de centre de dia,
una quinzena més. Les places que
s’oferiran seran majoritàriament
concertades, i es preveu que aproximadament un 10% d’aquestes
siguin privades. L’equipament es
construeix al barri del Sant Crist i
ocuparà el lloc que fins ara ha estat
destinat a aparcament de vehicles
davant de l’Esclat. Les obres es van
adjudicar a Abolafio per un import
de 2.424.594,52 €, dels quals un
55% l’assumeixen la Generalitat i
la Diputació i la resta l’Ajuntament
amb recursos propis.
L'acte va estar encapçalat per la
regidora de Serveis Socials, M. Mar
Hernández, la directora dels Serveis Territorials de Barcelona, Lluïsa Nicolau, i el batlle montmeloní,
Pere Rodríguez. La regidora celebrava la celeritat del procés fins
a arrencar les obres, recordant
que "fa –només– poc més d'un
any que es va decidir que no es
reformaria l'antiga residència

i que se'n faria una obra nova".
L'Ajuntament impulsarà la creació d'una fundació que gestioni
l'equipament, i en la qual hi ha la
voluntat municipal que hi participin les famílies dels usuaris. "Han
de formar part del patronat de
la fundació perquè tinguin veu
i vot en la gestió de la residència, puguin dir la seva i estar
informats en primera persona
en tot moment de què es fa a
la residència on estan els seus
familiars". Per aquest motiu es

SANITAT

L'SPOTT TRACTA ADDICCIONS A LES DROGUES I A PANTALLES

Sant Fost instal·larà
plaques solars al
Joaquim Abril

El 90% de joves atesos
per drogodependència
són addictes al cànnabis

Naixements
21/01 Rocío Blanco Expósito (Santa Perpètua)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària
Mollet amb el consentiment de la família

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
18/01 Jose Ramos Morales
21/01 Tomas Richart Perez
22/01 Ricardo Gonzalez Dorado
22/01 María Luisa García Perez
23/01 Manuel Rubio Carrillo
LA LLAGOSTA
21/01 Donaciano Cuesta Cano
23/01 Silvana Fernandez Vaca

73 anys
92 anys
74 anys
87 anys
80 anys
88 anys
51 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

SANT FOST. L'Ajuntament preveu
col·locar una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a l'Escola Joaquim
Abril amb 73 mòduls solars d'alta
eficiència, amb una potència total de
27,74 KPw, que permetrà generar
un 70% del consum anual total de
l'escola. La instal·lació tindrà un sistema de visualització en temps real
del funcionament de les plaques,
amb una pantalla de TV ubicada a
l'escola, i amb un monitoratge remot per controlar la producció i el
consum. La redacció del projecte ha
comptat amb la subvenció de la Diputació. Aquesta inversió s'emmarca dins la política municipal per a
millorar l'eficiència energètica dels
edificis municipals.

s.carrillo

SIMBÒLIC Acte de col·locació de la primera pedra del futur equipament per a la gent gran, divendres passat

BAIX VALLÈS. Des que es va posar
en marxa el 2018, el Centre de Servei de Prevenció i Tractament de
Drogodependències (SPOTT) de la
Diputació de Barcelona ubicat a Mollet –i que dona servei a tot el Vallès
Oriental– ha atès 36 joves amb addiccions. El centre ofereix un servei
gratuït d’atenció especialitzada i integral a adolescents, joves i familiars
per prevenir el consum de drogues i
l’ús problemàtic de pantalles.
L’SPOTT Vallès Oriental, amb seu
a Mollet, va iniciar l’activitat el maig
de 2018 i, fins ara, ha atès 36 usuaris (30 homes i 6 dones). Dels casos

crearà l'associació de familiars
de residents. Rodriguez va aprofitar la presència de Lluïsa Nicolau
per demanar places públiques per
a aquesta futura residència, uan
petició de la qual la directora dels
Serveis Territorials de Barcelona,
assegurava, en prenia nota.
L'alcalde va agrair el suport per
tirar endavant l'equipament tant a
l'actual consistori com als seus predecessors: "Aquest és un projecte
que ha estat unànime, d'acord
amb tots els grups polítics".

tractats, 28 han estat per drogues i
8 per pantalles. Segons dades de la
Diputació, el perfil d’usuaris tractats
per drogues és un jove que inicia el
tractament als 16 anys. El percentatge per sexe és del 76,60% nois i
23,40% noies. La substància motiu
de consulta és en un 90,3% cànnabis, 3% alcohol, 2,6% cocaïna, 2,1%
èxtasi, 2% tabac. Pel que fa als usuaris addictes a les pantalles: l’edat
d’inici al tractament és de 14 anys; el
95,65% nois i el 4,35% noies. L’abús
principal en els nois és bàsicament
en videojocs i en les noies en xarxes
socials.

EL MODEL DE GESTIÓ
DE LES RESIDÈNCIES
n La Comissió de Jubilats i Pensionistes
de Mollet organitza dijous 3 de febrer
una xerrada sobre el model de residències per a la gent gran. L'acte serà a les 19
h al Casal Cultural i hi intervindran Teresa
Riera, directora tècnica del Centre Geriàtric Adolfo Montaña i Maria Jose Carcelen, presidenta de l'Associació Coordinadora Familiars de Residències 5+1.

'Estimar no fa mal',
en marxa a Mollet
Per vuitè any, l’Ajuntament de
Mollet ha posat en marxa el programa Estimar no fa mal i Mollet
Coeduca, destinat a l’alumnat de
primària i secundària per prevenir i eradicar la violència masclista i per fer pedagogia sobre el
principi d’igualtat i la no discriminació per raó de sexe o gènere.

Demanen que obri el
centre de salut mental
El ple de Martorelles ha aprovat
per unanimitat una moció de Martorelles en Comú Podem per demanar al Departament de Salut l'obertura del Centre de Recuperació de
Salut Mental del Vallès Oriental, inaugurat el passat mes de novembre
a l'Hospital de Granollers.
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DIGITALITZACIÓ LA PROPOSTA PREVEU AGILITZAR EL TREBALL ADMINISTRATIU

Martorelles implantarà un
sistema audiovisual d'actes per
eliminar el paper dels plens
MARTORELLES. El ple celebrat dilluns va
aprovar implantar un sistema audiovisual
per elaborar i gestionar les actes de les sessions del plenari municipal de l'Ajuntament
de Martorelles. El nou sistema, denominat
Videoactes, preveu agilitzar el treball administratiu i millorar el seguiment de les
sessions que facin tant la ciutadania com
els regidors.
El sistema s'instal·larà a la sala de plens de
l'ajuntament i comptarà amb una càmera
i 13 micròfons, juntament amb els dispo-

sitius d'emmagatzematge. La previsió del
consistori és que el sistema comenci a funcionar en el moment que els plens tornin a
celebrar-se a l'Ajuntament.

Increment dels salaris
Per altra banda, durant el ple es va aprovar
actualitzar un 2% el salari dels treballadors municipals, els regidors i l'alcalde. La
proposta va comptar amb el vot a favor de
l'equip de govern i el PSC-MAPM, l'abstenció d'UxM i el vot en contra dels comuns.

HABITATGE EL PSC DEMANA A LA GENERALITAT POLÍTIQUES D'AJUDA AL JOVENT

Uns 50.000 joves de la comarca
podran optar al bo per al lloguer
Prop de 50.000 joves del Vallès Oriental podran acollir-se al bo jove de 250 euros mensuals per ajudar a pagar el lloguer. Així ho
anunciaven des del PSC del Vallès Oriental,
en una roda de premsa celebrada divendres
passat, on els socialistes de la comarca es van
congratular de la mesura i van reclamar a la
Generalitat que "es posi les piles i aposti
per un parc d'habitatge públic protegit

i comenci també a desplegar polítiques
d'habitatges que ajudi a tota la ciutadania i especialment els joves", deia Raúl
Broto, secretari d'Àrea de Planificació Política del PSC Vallès Oriental i Moianès.
Per altra banda, des de la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha qualificat de "sense sentit" i "ineficient" el bo
jove, aprovat pel Consell de Ministres.

ELECCIONS 2023

Jordi Turull presenta a La El president català, Pere
Marineta la nova proposta Aragonès, presenta Vilaret
electoral de Junts Mollet com a candidata d'ERC
MOLLET. L'exconseller Jordi Turull participarà aquest divendres (19.30h) a La Marineta
en l'acte JUNTS, un projecte per a Catalunya,
un equip per Mollet, en què Turull presentarà la proposta del partit, tant des de la
perspectiva nacional com des del vessant
molletà, amb vista a les pròximes eleccions
municipals de l’any vinent.

MOLLET. Després que l'assemblea d'Ara Mollet l'ha triés per unanimitat, el Mercat Vell
acollirà el pròxim dijous 3 de febrer (19 h), la
presentació oficial de Marta Vilaret com a cap
de llista de la candidatura d'Ara Mollet ERC
en les pròximes eleccions municipals. L'acte
comptarà amb la presència del President de
la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.

AJUNTAMENT

1-O

Mònica Utrilla pren
possessió com a regidora
dels comuns a Martorelles

Tornen les rotllanes dels avis
i àvies per la llibertat amb
una de suport a Brian Bartés

MARTORELLES. Mónica Utrilla prenia dilluns,
en el ple municipal, possessió del càrrec de
regidora de Martorelles En Comú Podem, en
substitució de Juan Francisco García Caba,
qui va renunciar el passat mes de desembre.
Utrilla qui va prometre "per imperatiu legal" el càrrec de regidora, va explicar que
entra a l'Ajuntament amb "il·lusió i ganes"
i va agrair el suport del seu antecessor.

MOLLET. Després de l'aturada per la Covid, els
avis i àvies per la llibertat reprenen la rotllana que es feia davant l'Ajuntament. Això sí,
de moment es convocarà només els primers
dimecres de cada mes. La primera d'aquestes
rotllanes serà el 2 de febrer (12 h), i comptarà amb la presència del molletà Brian Bartés,
acusat pendent de judici per participar en les
protestes motivades per l'1 d'Octubre.
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SERVEIS L'ENTITAT BANCÀRIA PREVEU AMPLIAR ELS RECURSOS A LA LOCALITAT

TREBALL L'ANY PASSAT ES VAN PRESENTAR 59 EXPEDIENTS

Queixes veïnals a Martorelles
pel servei que ofereix l'oficina
del BBVA de l'avinguda Piera

Més de 1.200 treballadors
afectats per un ERO al
Baix Vallès el 2021

arxiu

s'han de fer demanant cita prèvia o
telemàticament. Una opció, aquesta última, que consideren, perjudica especialment a la gent gran.
El regidor del PSC-MAMP, Octavi
Mill, transmetia dilluns durant el
ple les queixes veïnals a l'Ajuntament. L'alcalde, Marc Candela,
es comprometia a reunir-se amb
l'entitat per conèixer la situació.

L'entitat preveu més recursos

L'ENTITAT Està ubicada a l'avinguda Piera a tocar del bar Caballero
MARTORELLES. Diversos veïns han
expressat el seu malestar pel servei que estaria oferint l'oficina del
BBVA a Martorelles. Els clients es
queixen que l'entitat bancària que

hi ha a l'avinguda Piera disposa
de poc personal, que amb el tancament de l'oficina de Sant Fost fa
uns mesos s'ha augmentat la clientela i que moltes de les gestions

Per la seva banda, fonts de l'entitat
bancària, consultades per Som*,
informaven que "aproximadament en una setmana l'oficina
disposarà de més recursos, fet
que farà alleugerir la situació",
deien. També indicaven que "s'intenta que els clients facin ús del
servei de cita prèvia, per així ser
més àgils". Amb tot, asseguraven
que els clients que estan fent ús
d'aquest servei de cita prèvia, estan "molt agraïts".

MOLLET. Del mes de gener fins al desembre de l'any passat al Baix Vallès es van registrar 59 Expedients
de Regulació d'Ocupació (ERO),
és a dir, un 24% dels presentats al
conjunt de la comarca. Tots ells van
afectar un total de 1.237 treballadors, especialment de la indústria
manufacturera i del comerç a l'engròs, segons les dades presentades
per l'Observatori-Centre d'Estudis
del Vallès Oriental.
Així mateix, segons aquestes dades, els municipis baixvallesans
amb més persones afectades per
un ERO van ser Parets, amb 11 expedients presentats i 531 treballadors afectats i Montornès, amb 9
expedients i 240 empleats. A Martorelles van ser 6 els ERO presentats durant el 2021, els quals van
afectar 159 treballadors; a Mollet,
18 expedients que van afectar 107
empleats, a Montmeló 6 expedients i 109 persones afectades; a la
Llagosta també 6 expedients i 62
treballadors afectats i a Sant Fost

3 ERO que van afectar 29 persones.
Mentre que a Santa Maria de Martorelles no es va registrar cap expedient de regulació d'ocupació.
La majoria d'ERO presentats a la
subcomarca van ser per suspensió
de contracte.

Menys expedients que el 2020
Segons l'Observatori, respecte
a l’any 2020, les xifres mostren
clarament la reducció de la xifra
d’expedients de regulació, tot i que
és una comparativa difícil de fer,
ja que inicialment els expedients
de regulació que es van aplicar
van ser expedients de regulació
temporal d’ocupació (ERTO), com
a mecanisme de flexibilització del
mercat de treball, amb l’objectiu
de reduir el gran impacte en el
mercat de treball que va originar la
pandèmia.
Entre gener i desembre de 2020
hi va haver 6.062 que van afectar
49.513 treballadors, especialment
en el segon i tercer trimestre.

ACTIVITAT COMERCIAL LA CAMPANYA COMENÇARÀ EL 4 DE FEBRER

L'ADHEC prepara una setmana
de rebaixes al comerç molletà
MOLLET. L'Associació d'Autònoms de Dones
i Homes Emprenedors de Catalunya sXXI
(ADHEC) prepara una nova campanya de
promocions especials als establiments de
Mollet.
Amb l'eslògan No voldràs sortir de Mollet,
l'ADHEC ha organitzat una campanya de rebaixes que es durà a terme entre el 4 i el 12
de febrer i que ja compta amb una quarantena de botigues adherides. Durant aquests
dies, els establiments oferiran descomptes
especials als seus clients, uns descomptes

que "decideix cada botiga en funció dels
seus productes i els seus preus", explica
el president de l'entitat de comerciants molletana, Lluís Farré.

Comerços participants
Els establiments adherits són principalment
botigues de roba i complements repartides
per tots els barris de la ciutat. Els comerços
adherits tindran un cartell a la porta que indicarà que estan dins la campanya que començarà la setmana vinent.

OCUPACIÓ

ECONOMIA SOCIAL

L'Ajuntament contracta
10 molletans aturats

L'Ateneu Cooperatiu supera
els 150 assessoraments

MOLLET. L’Ajuntament, a través de l’Empresa Municipal per la Formació i l’Ocupació
(EMFO), ha posat en marxa el Programa Treball i formació. Es tracta d’un programa que
combina accions d’experiència laboral i accions de formació i s’adreça a persones aturades
o inactives, amb dificultats d'accés al mercat
de treball o en situació d'especial vulnerabilitat.En total se’n beneficiaran 10 persones que
tindran un contracte de 12 mesos.

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha
tancat el segon any pandèmic amb altes xifres
de participació i de projectes de l'economia
social i solidària acompanyats. Concretament,
5.570 persones han participat en formacions,
xerrades, fires i acompanyaments, promogudes per l’Ateneu des de finals del 2017. D’altra
banda, al llarg de la trajectòria de l'Ateneu, ja
s’ha fet acompanyament a 124 cooperatives i
una trentena d’entitats no cooperatives.
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Contra aquesta reforma laboral

Editorial

FINS QUAN RESISTIRÀ LA SANITAT?

CRISTIAN

Els professionals de la salut han tornat aquesta setmana a manifestar-se
davant les portes dels hospitals. Demanen recursos, però sobretot, ser
escoltats. Diuen que estan "esgotats i ara també rebotats". I és que la
reivindicació ve de lluny. La pandèmia no ha fet altra cosa que empitjorar el
trasbals d'anys de retallades i que si segueix per aquest camí, pot minvar
encara més la qualitat de l'atenció assistencial, molt tocada per l'esforç
sobrehumà que han hagut de fer els professionals els darrers dos anys.
Com bé deia una pancarta que els sanitaris aguantaven amb totes les seves
forces, aquest dimecres, durant la concentració davant l'Hospital de Mollet:
Amb la salut no es juga, pacients som tots. Així bé, fins on cal que arribin
aquests professionals perquè se'ls escolti? És imprescindible que des de
les direccions dels centres, però també des de les administracions allarguin
la mà a aquest "servei essencial", tal com s'hi han referit els representants
governamentals durant tota la gestió de la pandèmia de la Covid-19. Si no
es posa fi a aquest desgast i s'amplien els recursos de personal, qui sap fins
quan podrà resistir la sanitat.

ORIOL ESCURA

Cave Canem

Politòleg

ANOTACIONS
AL MARGE X
luny d’aquí, de la humitat emboirada transbesònica, de la
cruïlla ensotada on tothom
hi és passavolant, sembla ser
que els preguntaran per quelcom cabdal
per al seu interès comú. Sota un horitzó
estranyament contret per una vasta terra
en rebel·lió que s’alça contra el cel i no es
deixa adotzenar pels seus usufructuaris, al
Pirineu els consultaran sobre un esdeveniment esportiu sota la marca internacional
de la gran ciutat. Només cal tancar els ulls
per tal d’imaginar com deu ressonar una
senzilla pregunta en un indret aparentment distant i aliè, on la veu deu brollar
més clara i sonora, on les paraules deuen
cimentar amb més propietat la realitat a
la qual es refereixen, on els matisos deuen
lluir amb més intensitat perquè els extrems
estesos es recreen en la seva immediació i
els deixen respirar. Molt diferent tot plegat
al nostre terròs plaent, ordenat, sistematitzat, canalitzat i ben aprofitat.
Però entre la gran ciutat rampant que ens
arrossega, regurgitant-nos i digerint-nos en
un incansable cicle, i aquesta llunyana estampa aparentment inabastable, s’hi troba
la nostra terra de ningú. En dóna testimoni
aquesta profunda cicatriu que creua la ciu-

L

tat de banda a banda per on passen uns
ferrocarrils indolents, impassibles, aliens
als horaris de la gent i a les freqüències de
pas que necessiten els nostres espasmes
gregaris. És el tènue fil, d’una sola via i mig
oblidat pels sastres del país, que posa en
contacte les dues vastituds que per la llunyania sovint només s’imaginen, la ciutat
endreçada i la muntanya al rerefons que no
es deixa atansar. El tren que podem veure

Sota un horitzó estranyament
contret per una vasta terra en
rebel·lió, al Pirineu els consultaran
sobre un esdeveniment esportiu
sota la marca de la gran ciutat
solcar la nostra quotidianitat, ara sota l’esvoranc que divideix la ciutat, ara pel damunt estrepitosament i posseint el revolt
que remunta, és el que duu a banda i banda
quan funciona, contemplant els paisatges
diversos que es van succeint al seu pas.
Precisament el nostre peatge, allò amb
què gravem el dret adquirit dels altres de
creuar-nos i emprar el nostre escàs espai
per tal de passar-hi i no estar-s’hi, és no
ser preguntats perquè ni tenim la necessitat ni ens cal. No som tributaris de la nostra indistinta identitat.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

CARMONA
DELGADO
Secretari General de la CNT al
Vallès Oriental

inalment, el 30 de desembre es
va publicar, responent contra
rellotge a les peticions de la Unió
Europea, el decret-llei del govern
espanyol que materialitza la nova reforma laboral de 2021 segons els acords assolits en el
marc del Diàleg Social amb la patronal CEOE
i els sindicats CCOO i UGT.
En dos anys hem passat de sentir dir als
partits polítics que es reclamen d’esquerres
que derogarien la reforma laboral, a veure
com no només no se’n deroga cap sinó que
se’n fa una de nova. Ni els programes electorals ni els acords de coalició de govern han
servit per derogar cap de les dues darreres
reformes laborals, ni la del PSOE de 2010 ni la
del PP de 2012. En canvi, per la via del concert
social s’ha vingut a reafirmar el pitjor de les
dues reformes.
Malgrat que els grans titulars a la premsa
no s’ha corregit pràcticament cap aspecte
substancial de les reformes laborals. La ultraactivitat dels convenis col·lectius, que sí es
recupera en aquesta nova reforma, ja estava
parcialment recuperada per la via de la negociació col·lectiva o de la jurisprudència. En
canvi, queda intacta la capacitat de les empreses de despenjar-se dels convenis per causes
econòmiques, tècniques i organitzatives.
Les causes que permeten a les empreses
acomiadar seguiran essent igual de fàcils
que amb les darreres reformes laborals,
sense tampoc cap fre administratiu per part
de l’autoritat laboral. Els sindicats, per tant,
seguirem essent l'única xarxa de seguretat
contra el frau empresarial i la destrucció dels
llocs de treball.
D’altra banda, la reforma en els contractes
laborals eventuals no suposarà cap canvi significatiu. Diversos juristes i economistes ja

F

han avisat que la fi dels contractes d’obra i
servei i la posada en marxa dels nous contractes indefinits fixes-discontinus no suposarà un increment d’hores treballades.
Incrementarà el nombre de contractes indefinits, sí, però en situació de precarietat laboral. Els sindicats seguirem havent de combatre a cada centre de treball un cop més el frau
empresarial en aquest aspecte.
La mateixa patronal ha reconegut que
quedaran intactes les principals mesures de
flexibilitat interna de les empreses (seguirà
el poder patronal de modificar les condicions de treball del personal) i es podrà seguir
subcontractant l’activitat principal de les
empreses, contribuint a la fragmentació de
les plantilles.
Finalment, correm un nou risc amb la prevalença dels convenis, ja que l’actual reforma
blinda l'estatalització de la negociació col·lectiva impedint negociar les condicions laborals en àmbits inferiors als convenis estatals,
atorgant un perillós monopoli al sindicalisme
de CCOO i UGT. Per a nosaltres la negociació
col·lectiva ha de ser un marc descentralitzat,
arrelat al territori i el més proper possible a
les plantilles perquè hi participin de forma
directa democratitzant la lluita sindical.
Davant d’aquesta situació des de CNT no
podem més que rebutjar aquesta nova reforma laboral, i considerem que l'única acció legítima que poden fer aquells partits que defensaven la derogació de la reforma laboral
al seu programa és votar contra l’actual decret-llei del govern espanyol al Congrés. Considerem que aquest procés ha evidenciat que
cal enfortir un sindicalisme veritablement
combatiu, democràtic i independent que
no depengui ni de partits polítics ni d'administracions, sense subvencions ni alliberats
sindicals, i que rebutgi l’engany que suposa
el mal anomenat Diàleg Social que no és res
més que poder de veto de la patronal.
La CNT, conjuntament amb el sindicalisme
combatiu de Catalunya i d'arreu de l’Estat,
seguirà mobilitzant-se fins a recuperar els
drets que ens van robar fa una dècada.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet
Avui en el Dia Internacional en
Memòria de les Víctimes de
l'Holocaust, el Nazisme i el Feixisme
continuen sent el perill per a la
humanitat. No passaran.
Mai més...

Mentre l'oligopoli energètic
s'enriqueix el Govern d'ERC i JxC
no ha fet ni un pas per acomplir el
compromís signat amb la
@cupnacional d'impulsar
una empresa pública de
subministrament energètic.

@EUiAMollet

@CUP_Mollet

sommontornes.cat

sommartorelles.cat
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Finestrals
i mosquiteres

ISIDRE OLLER
Químic

OBSERVANT EL TEMPS
per Lina Aguasca @meteosantfost

UN 'MIG' SOBREVOLA EL VALLÈS
isc al Vallès des del 1993, primerament en un esponjat i tranquil
barri de Can Pantiquet, a Mollet.
Ja aleshores es parlava d’un projecte encoratjador d’unir les poblacions
vallesanes properes a l’AP7 amb l’Autònoma de Bellaterra mitjançant un carril-bici
paral·lel a l’autopista al qual hi arribarien
diversos ramals des d’altres localitats més
allunyades. La realitat futura ha estat un
miratge i una decepció perquè han passat
prop de trenta anys i s’han dut a terme moltes altres iniciatives constructores però no
cap carril-bici fins a Bellaterra. Jo em vaig
mudar a un lloc ben tranquil als afores de
Parets, i mentrestant el barri de Can Pantiquet es va atapeir com un ou, van aparèixer
el barri de Can Borrell com un bolet i el CIM
del Vallès com una plantofada, així com tantes i tantes altres obres d’interessos privats
o públics que s’apressaven sense remei
i que passaven pel davant del carril-bici
de vital interès ciutadà. Quants viatges en
vehicle particular, consum energètic, despesa de temps no ens hauríem estalviat
en trenta anys? Quanta salut no haurien
perdut algunes de les nostres generacions
més joves si haguessin tingut aquest carril-bici i haguessin retardat la seva arribada al sedentarisme pandèmic que provoca
treure’s el carnet de conduir a correcuita?
Com sempre, l’economia intensiva contra
l’economia extensiva? Sí, sí, és el tema de la
ramaderia, de l’agricultura, de la indústria,

V

de l’artesania, de la cultura que es fa des de
la dimensió humana i que és respectuosa
amb l’individu i amb la col·lectivitat enfront de l’extracció abusiva que en fan els
grans poders econòmics que encara creuen que poden seguir el lema de més i més
i més i més i que el planeta ja l’arranjaran
els qui vindran després. Pugeu a Sant Pere
de Reixac i contempleu tota la panoràmica
sobre el Baix Vallès. Quina pau, quina bellesa! Tot allò que hi ha allà avall sembla
inofensiu i silenciós, com un passeig pel

Quants viatges en vehicle particular
i quan consum no ens haguéssim
estalviat en trenta anys si s'hagués
fet el carril bici fins a Bellaterra?
cementiri adossat a l’església, evocador i
reflexiu. Allí trobem el nínxol on hi reposa un “Mig”, un d’aquells caça-reactors que
els russos van dissenyar durant la Guerra
Freda, avions gairebé invencibles. I és que
l’excepcional ciclista vallesà Miquel Poblet,
gairebé invencible en tants esprints entre
les dècades dels cinquanta als seixanta, va
ser anomenat “Mig” a la Itàlia que tant celebrava les seves volates. Hauria estat tan
maco haver construït el gran carril-bici del
Vallès i haver-lo batejat amb el nom de Miquel Poblet! I sobrevolar el Vallès arran de
terra per sentir el seu batec natural!

Som grans però no idiotes
L’empitjorament del servei ofert per les entitats bancàries és una realitat que s'ha
anat agreujant durant els darrers anys. Constatem com els bancs han canviat les normes
d’atenció a les persones, imposant un sistema que exclou aquelles que no tenen capacitat
ni competències en la utilització de les noves tecnologies. El fet de tractar amb un caixer
automàtic o fer gestions via Internet les deixa fora de lloc. Les persones i la seva condició
de clients, els ha de permetre tenir dret a què se'ls reconegui la seva independència per
escollir per rebre l’atenció que requereixin la manera que ho necessitin.
Les noves tecnologies són una ajuda per al desenvolupament de la nostra comunitat,
avançant cap a un futur que hauria de ser més social i beneficiós per a tothom per tal
d’aconseguir unes ciutats i uns municipis veritablement amigables amb les persones,
especialment amb les més vulnerables, que en aquest cas inclouen les més grans.
En aquest sentit, tant la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet, els sindicats de
CCOO i UGT ens hem manifestat contra aquestes pràctiques dels bancs. També hi ha hagut
accions individuals com la que ha dut a terme el metge jubilat Carlos San Juan que ha
obtingut més de 300.000 signatures a través de Change.org, són l’expressió del malestar
de la gent gran sobre aquestes pràctiques dels serveis bancaris, que no contribueix a la
sensibilització i foment del bon tracte cap a la gent gran, ans al contrari, posa de manifest
la deshumanització de l’atenció d'aquestes entitats envers nosaltres.
Veiem positivament que el Govern de l’Estat hagi interferit en aquest assumpte donant
un mes als bancs per prendre mesures per a la inclusió financera de les persones grans.
Dit això creiem que és insuficient, no solament és el tema dels bancs, sinó també de la
relació de la ciutadania i en concret la gent gran amb les administracions públiques que
també s’han de fer moltes gestions via telemàtica i , per tant, exigim a les administracions
públiques que també siguin sensibles aquest col·lectiu recuperant l’atenció personalitzada
adreçada a aquelles persones grans o vulnerables que no poden fer ús de les tecnologies
i se’ls assessori, informi i acompanyi en la realització de gestions..
Comissió de Jubilats i Pensionistes / MOLLET DEL VALLÈS

Gener, el mes més fred de l'any
El mes de gener és tradicionalment el més fred de l'any, marcat per l'estabilitat atmosfèrica
i les altes pressions. Per aquestes dates i per les nostres latituds el més normal és tenir un
anticicló que dona lloc a aquesta calma i estabilitat. Nits fredes i gèlides i temperatures suaus
al migdia. Us haureu fixat que molts dies ens hem llevat amb gebre a la superfície de les
plantes i d'altres objectes, com és el cas d'aquesta imatge del passeig fluvial del riu Besos
gebrat a Martorelles. La gelada és la disminució de la temperatura de l'aire a un valor igual
o inferior al punt de congelació de l'aigua de 0 °C i és produïda per la sublimació inversa del
vapor d'aigua sobre els objectes. Les gelades es presenten particularment les nits d'hivern i
solen estar acompanyades d'una inversió tèrmica.
Hi ha diferents tipus de gelades: les gelades per advecció, que són les que tenen lloc quan
arriben grans masses d'aire fred d'origen continental; i les gelades per radiació, que es
produeixen per la pèrdua de calor del terra durant la nit.
De manera visual podem apreciar quan ha gelat en observar una capa blanca sobre la
superfície de plantes i objectes. Perquè la gelada blanca es produeixi és indispensable que
l'aire proper al fullatge i les flors tingui temperatures iguals o menors a 0 °C, d'aquesta
manera, l'aire arriba a la temperatura del punt de rosada, ja que amb això hi ha condensació
i immediatament el vapor d'aigua de l'aire passa a l'estat sòlid per formar gel. S'observen
principalment als matins clars i sense vent.
Però hi ha també un altre tipus de gelada que és molt perjudicial per a les plantes i els
cultius, la coneguda gelada negra. Es produeix quan l'aire té poc vapor d'aigua (humitat
baixa) i la temperatura del punt de rosada és inferior a 0 °C; de manera que hi ha escassa
condensació i nul·la formació de gel sobre plantes i objectes. L'endemà les plantes poden
presentar una coloració negrosa, per la congelació de la saba.
La Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors de SomMollet
de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes.
També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

DV, 28 GENER 2022

16

ESPORTS

Júlia Marco, menció especial del jurat

Dos premis a l'esportivitat

L'expatinadora Júlia Marco serà una de les persones reconegudes
amb una menció especial pel jurat de la Nit de l'Esport. L'esportista
segueix vinculada al Patinatge Artístic. També serán reconeguts amb
una menció Joan Pou Solà, Montserrat Tarrés, la Penya Barcelonista,
l'Special CF Mollet UE, el Club Muntanyenc i els Jocs Esportius Escolars.

Els dos guardons del joc net ja estan decidits.
El premi gest i valors esportius serà per
a l'Associació Molletana de Billar Americà
(AMOBA) i el premi a l'esportivitat dels jocs
Escolars per a l'Escola Can Besora.

ARXIU

GALA ESPORTIVA DE MOLLET RECONEIXEMENT AL TEIXIT ESPORTIU
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Dotze guardons
per reconèixer
l'esport molletà
La 29a Nit de l’Esport tornarà a
ser presencial al Teatre de Can
Gomà després d'una edició passada desvirtuada per la Covid,
que va impedir celebrar-la com
és habitual amb la trobada dels
diferents esportistes del teixit esportiu de la ciutat. El jurat de la
Nit de l'Esport entregarà un total
de 12 guardons.
Dels premis que es lliuraran,
ja n'hi ha tres que ja es coneixen, però la resta són tota una
incògnita. El més esperat dels
premis individuals són els de
millor esportista absolut i promesa. D'aquests, destaca l'Actitud
Boxing Crew amb tres nominats i
amb dues, el Club Tennis Mollet i
el Club de Futbol Mollet Unió Esportiva. A més, d'entre els nominats absoluts destaca que un any
més se situa entre els possibles
guanyadors Pere Garriga, del club
d'Escacs Mollet.
També s'ha de decidir el premi
individual de millor entrenador
entre Cristian Fernández, del
Club d'Escacs Mollet; Josep Maria
Marsà, del Club Bàsquet mollet; i
Desireé Martín, del Dandi CBE.

Millor club i patrocinador
Entre la resta de guardons que es
lliuraran, avui divendres, també
se sabrà quina és la millor entitat
de la ciutat, entre el Club Atlètic
mollet, el Club Bàsquet mollet i
el CF Mollet UE; i quin és el millor patrocinador de clubs, entre
el DM Group, Muebles Chacón i
mastercold sereveis de manteniment.

FINALISTES MASCULINS I FEMENINS ABSOLUTS DE LA NIT DE L’ESPORT 2022
Judith
Carricondo

Daria
Kasatkina

Elsa
Carpintero

Marc
Tort

Marc
Pi

Pere
Garriga

ACTITUD
BOXING CREW

CLUB TENNIS
MOLLET

MOLLET
HOQUEI CLUB

CLUB ATLÈTIC
MOLLET

MOLLETANA BILLAR
AMERICÀ (AMOBA)

CLUB D'ESCACS
MOLLET

La lluitadora, més
coneguda com La
Santa, és una habitual
als podis estatals
i catalans, de kick
boxing. Va guanyar l'or
estatal júnior.

Es jugadora
professional del circuit
WTA del tennis. Està
entrenada pel molletà
Carles Martínez. Se
situa entre les millors
tennistes internacionals.

És jugadora del sènior
femení del Mollet HC i
ha estat formada a les
categories inferiors del
club. Dins i fora la pista
és una líder. També és
entrenadora del club.

Des de fa una dècada
és atleta màster i el
2021 va guanyar l'or
estatal dels 1.500
metres i un bronze dels
3.000 metres i dels
10.000 metres.

Finalista de l'Open de
billar Americà, que és un
dels més prestigiosos
de Catalunya –que ha
guanyat un cop–. És un
billarista històric de les
lligues d'AMOBA.

Primer taulell del Club
d'Escacs Mollet i va
quedar subcampió
de Catalunya
absolut. També
ha estat convocat
amb la selecció.

FINALISTES MASCULINS I FEMENINS PROMESES DE LA NIT DE L’ESPORT 2022
Yaiza
Fernández

Núria
Garcia

Maria
Bondarenko

Pol
Pocurull

Idrissa
Saydo

Jordi
Garcia

CLUB FUTBOL
MOLLET UE

ACTITUD
BOXING CREW

CLUB TENNIS
MOLLET

RADICAL 360
MOLLET

CLUB FUTBOL
MOLLET UE

ACTITUD
BOXING CREW

FINALISTES MILLOR EQUIP ABSOLUT
JUVENIL A
MOLLETENSE

NATACIÇO MÀSTER
SANT GERVASI

SÈNIOR A CLUB
BÀSQUET MOLLET

FINALISTES MILLOR EQUIP DE BASE
ALEVINS CLUB
ATLÈTIC MOLLET

INFANTIL FEMENÍ
CF MOLLET UE

INFANTIL
UD LOURDES
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ATLETISME LA PROVA POPULAR CELEBRARÀ DIUMENGE LES CURSES PRESENCIALS DE 5 I 10 KM

HOQUEI | Segona Catalana S'ASSEGURA, COM A MÍNIM, EL 4rt LLOC

La Cursa Sant Vicenç preveu
prop de 800 participants

El Mollet HC es classifica
per a la fase d'ascens

JL.R.B.

MOLLET. La Cursa Popular Sant Vicenç arribarà als 800 participants,
segons informa el Club Atlètic Mollet. L'Ajuntament de Mollet, amb
la col·laboració del club molletà,
celebrarà diumenge la 28a edició
de la cursa i el 12è Memorial Jordi Solé Tura. L'Atlètic Mollet havia
previst un miler de participants,
però l'alta incidència dels contagis
per Covid de les últimes setmanes
ha provocat un descens d'inscripcions a les curses populars. De fet,
fa tan sols una setmana les inscripcions no arribaven al mig miler tot
i que en els últims dies s'ha animat
la participació.
La cursa tornarà a ser presencial, tal com havia informat feia ja
mesos el diari Som*, i comptarà
amb un recorregut de 10 i 5 km.
L’alcalde Josep Monràs va destacar
dilluns durant l'acte de presentació que aquest any "hem decidit
recuperar el model de cursa
clàssica, però no hem d’oblidar
que encara ens trobem en

MOLLET HC - CERDANYOLA
Diumenge, 30 – 19.30 h Mollet

MOLLET. El Mollet HC masculí s'ha

PRESENTACIÓ L'alcalde Josep Monràs amb Marcos Venteo, president
una situació excepcional i, per
aquest motiu, s’aplicaran petites restriccions".
La cursa tindrà la sortida diumenge a les 10.30 h a l'avinguda del Parc i l’arribada serà a la
Pista Municipal d’Atletisme. "La
gran majoria d'inscrits són per

la cursa de 10 km perquè permet passar per l'Espai Rural de
Gallecs, i aquest és un al·licient
per als corredors", deia el president del club, Marcos Venteo. Tot
i tancar inscripcions dijous, el mateix diumenge es podran adquirir
uns pocs dorsals. JL.RODRÍGUEZ B.

FUTBOL | Primera Catalana LA FEDERACIÓ SANCIONA AMB TRES PARTITS A ALEXIS

L'EF Mataró denuncia un insult
racista d'un jugador molletà
CF LLORET - CF MOLLET UE
Dissabte, 29 – 16 h Lloret de Mar

MOLLET. El CF Mollet UE s'ha situat colíder
del grup 1 de la Primera Catalana després
de guanyar per la mínima contra l'Escola
Futbol Mataró (1-0). Tot i aquest triomf,
que suposa el setè en vuit partits dels
molletans, ha quedat en un segon terme
perquè l'equip mataroní va denunciar en
acabar el partit que el jugador Buba Juwara havia rebut un insult racista per banda
d'un jugador molletà. L'insult, segons recull l'acta arbitral, va tenir lloc poc abans
del descans i va esdevenir una picabaralla
entre els dos equips amb les expulsions de
Juwara i el molletà Alexis Garcia, que havia
marcat el gol molletà al minut 4 de falta.
"Avui el nostre jugador Buba Juwara
ha patit un insult racista per part d'un
jugador local, con concret 'negro de
mierda'. Entre tots hem d'aconseguir
un futbol just i igualitari, no només de
paraula i castigar als responsables", informa en un comunicat el Mataró. De fet,
segon recull l'acta arbitral, que ha publicat
el mateix club, posa que Buba Juwara va
ser expulsat al minut 42 perquè "després

d'escoltar negre de merda d'un jugador
adversari es va dirigir a ell i li va donar
un cop a l'abdomen amb un ús de força
excessiva sense estar la pilota en joc".
El CF Mollet UE també va fer un comunicat per xarxes socials, on la junta directiva
"lamenta els incidents esdevinguts en el
partit contra l'EF Mataró de la Primera
Catalana" i afegeix que "qualsevol difamació o injúria sobre el nostre club o jugadors, tindrà la corresponent resposta
davant les autoritats legals".
La Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb tres partits Alexis "per insultar, ofendre, amenaçar o provocar un
altre"; i quatre a Buba, "per agredir a un
altre". El Mollet defensarà diumenge el colideratge a Lloret amb altres dues sancions,
per acumulació de targetes grogues, les
d'Óscar i Alkaba.

Eleccions al CF Mollet UE
El CF Mollet UE ha convocat eleccions a la
presidència del club pel 5 de març, en cas
que hi hagi més d'un candidat. La directiva
ha comunicat el calendari dels comicis, que
preveu la presentació de candidatures del
14 al 18 de febrer. El president en l'actualitat és Jordi Candela. JL.R.B.

classificat per a la fase d'ascens
després de golejar diumenge el
Club Patí Congrés, per 11 a 5.
L'equip dirigit per Eloi Gaspar va
certificar el passi a la segona fase
amb un triomf demolidor, que
permet els molletans acabar la
primera fase entre els quatre primers classificats del grup 1A de la
Segona Catalana. El Mollet HC és
segon amb 20 punts, amb un marge de nou punts amb el cinquè, el
Palau Plegamans, quan tan sols
queden dues jornades per acabar
la primera fase.
El primer equip masculí havia
de guanyar un dels dos partits que
disputava en tres dies i contra els
barcelonins va rubricar diumemge el passi a la lluita per l'ascens.
Tot i que divendres passat perdia

el primer dels dos partits del cap
de setmana contra el líder, el Castellar, per 3 a 7.

Objectiu complert
La fase d'ascens del Mollet HC estarà formada pels quatre millors
classificats dels subgrups 1A i 1B,
i aquests arrossegaran els punts
aconseguits amb els tres rivals
dels seus subgrups que també
passen a la segona fase. D'aquesta
manera, l'equip d'Eloi Gaspar té
l'oportunitat de sumar sis punts
més perquè els dos últims patits
de la primera fase seran contra
el Cerdanyola, que és quart, amb
15 punts, que té altres dos partits ajornats i té un gran nombre
d'oportunitats per certificar el
seu passi a la fase d'ascens.

El femení contra el tercer
El sènior femení rebrà dissabte
l'Sfèric, que és el tercer classificat
amb 24 punts i un rival directe
per l'ascens. les molletanes són
cinquenes amb 21. JL.R.B.
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L’expert respon
Aquesta reforma laboral no
acabarà amb la temporalitat
s’hagués prestat servei durant 24
mesos en un període de 30 mesos per a una mateixa empresa,
ara serà en complir 18 mesos de
prestació de servei en un període de 24.

Oriol Pintos
Advocat
de Col·lectiu Ronda
Quan els partits polítics que conformen el Govern de l’Estat van
prometre derogar la reforma laboral impulsada l’any 2012 pel
PP, van esgrimir com una de les
principals raons per fer-ho la necessitat imperiosa de posar fre a
la desbocada taxa de temporalitat que afecta el món laboral a
Catalunya i Espanya i que ens situa molt per sobre de la mitjana
dels països membres de la UE.
Malauradament, però, les mesures aprovades i que ara hauran
de ser ratificades pel Congrés no
sembla que puguin ser suficients
per reconduir una situació com
l’actual, on més del 90% dels
contractes que se celebren diàriament són de durada determinada i, en la seva immensa majoria,
completament fraudulents.
Una de les mesures incorporades
a la nova reforma laboral en l’àmbit de la temporalitat és la desaparició dels famosos contractes
«d’obra i servei» que representen prop del 40% dels contractes
que actualment se subscriuen.
Ara, s’estableix que els contractes de durada determinada només es podran subscriure per
circumstàncies de la producció
o per substitució d’una persona
treballadora quan aquesta tingui
dret a la reserva del seu lloc de
treball. També destaca la reducció del període màxim a partir
del qual la persona que hagi estat contractada temporalment
per a una empresa a través d’un
o més contractes passa a adquirir la condició de contractada per
temps indefinit. Si abans la conversió en contracte per temps
indeterminat es preveia quan

Malauradament, però, aquestes i altres novetats que podrien contribuir a pal·liar l’abús
de la temporalitat queden molt
desdibuixades quan veiem, per
exemple, que ara serà lícit utilitzar contractacions temporals per
cobrir necessitats derivades dels
períodes vacacionals de les plantilles (contravenint explícitament
la doctrina del Tribunal Suprem),
que es podran fer contractes
temporals per un màxim de 90
dies l’any «per atendre situacions ocasionals, previsibles i que
tinguin una durada reduïda» o
la nova regulació dels contractes
fixos-discontinus. Mesures totes
elles que avancen en direcció
contrària a la declarada voluntat de combatre la temporalitat
i que, fins i tot, la legitimen en
circumstàncies on fins ara no
era legal celebrar contractacions
temporals.
Limitar la temporalitat no és
una qüestió que pugui derivar
només d’un canvi legislatiu. Les
normes fins ara vigents ja taxaven uns pocs supòsits legals per
contractar temporalment que es
podrien resumir, bàsicament en
l’axioma de què les necessitats
permanents i estructurals de les
empreses no poden ser cobertes
regularment a través de contractes de durada determinada. Fora
d’aquests supòsits, la temporalitat era considerada fraudulenta.
Per tant, és evident que la taxa
de temporalitat d’Espanya no es
pot explicar a partir, únicament,
de la suposada laxitud de la legislació sinó que cal valorar també
l’incompliment reiterat i massiu
d’aquesta legislació per part de
les empreses, atretes pel menor
cost i les facilitats per finalitzar
un contracte temporal. Ni una
cosa ni l’altra s’ha modificat i, per
tant, res no fa preveure que l’incompliment generalitzat hagi de
finalitzar amb la nova normativa.
És per això que encoratgem a les
persones treballadores a seguir
combatent, dia a dia, l’ús massiu,
abusiu i fraudulent de la temporalitat per tots els mitjans legals i
sindicals al seu abast.

BÀSQUET | Leb Plata EL RECANVIS GAUDÍ RECUPERA EL PIVOT PER REFORÇAR EL JOC INTERIOR

Marsà 'crida a files' Imanol
Martínez per a la Leb Plata
ria Marsà el dijous passat al matí,
i a la tarda ja ho tenia solucionat
per tornar". Ho explica Imanol
Martínez, que torna al Recanvis
Gaudí Mollet després que a l'estiu
decidís marxar de l'històric equip,
acabat d'ascendir a la Leb Plata.
Martínez, de 21 anys i 1,94 metres
d'alçada, volia tenir una nova experiència amateur lluny del Plana
Lledó després de completar tres
temporades i va signar per l'Andratx mallorquí, de la Lliga d'EBA.
La trucada del tècnic molletà
va ser decisiva per reclutar l'aler
pivot per viure una segona etapa
molletana i ja aquesta setmana va
començar els entrenaments i tornarà a lluir el dorsal 14. "A l'estiu
potser em sentia poc preparat
per debutar a la Leb Plata. La
temporada passada va anar tot
rodat i va ser històrica, però volia marxar a viure a un altre lloc
i tenir altres experiències", explica Martínez, que se sent orgullós de tornar al Plana Lledó: "En
l'Andratx he viscut l'altra cara
perquè és una temporada complicada, en la part baixa, tot i
que això m'ha ajudat a mostrar
més caràcter".
Imanol Martínez ajudarà l'equip
molletà en el joc interior després
de la marxa d'Artem Yailo i a l'espera de la tornada d'Ángel Soto.
De fet, el pivot ha fet una passa en-

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop

EN PISTA Imanol Martínez va completar tres temporades al CB Mollet
davant en la seva etapa de mig any
a l'Andratx perquè tot i ser cuer
l'equip mallorquí al grup C3 –amb
una victòria i deu derrotes–, Martínez és el jugador més valuós de
la plantilla, amb 143 punts. En 11
partits a EBA, el nou fitxatge molletà ha aconseguit una mitjana de
12,3 punts per partit i 8,8 rebots.

Seguidor del Mollet
Això sí, Imanol admet que no s'ha
perdut cap partit del CB Mollet:
"Mirava els partits per l'streaming de la federació, tots. Potser van tenir un inici irregular
amb la primera jornada i la fi-

nal de la Lliga Catalana, però
després han mostrat tenir un
gran nivell. Tinc moltes ganes
de debutar a la Leb Plata, estic
preparat".

Seguidor del Mollet
Imanol Martínez no debutarà en
partit oficial fins a la pròxima setmana perquè aquest cap de setmana hi ha jornada de descans.
El Mollet ve de perdre la primera
jornada de la segona volta contra
l'Albacete, per 80 a 71. Així que
el dia del nou debut de Martínez
serà el 5 de febrer al Plana Lledó
contra l'Alginet. JL.RODRÍGUEZ B.

MOTOR DEL 23 AL 25 DE FEBRER ES POSA EN MARXA LA NOVA F1

FUTBOL | FC Barcelona

El Circuit acollirà un
assaig de la Fórmula 1

Alèxia Putellas
venç la Supercopa
contra l'Atlètic

BAIX VALLÈS. La nova era de la FórELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT
LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES.
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

CB MOLLET

MOLLET. "Em va trucar Josep Ma-

mula 1 es posarà en marxa del
23 al 25 de febrer al Circuit de
Barcelona-Catalunya. Això sí, en
aquesta ocasió no seran els tests
oficials perquè aquests es faran
a Bahrain, mentre que al traçat
vallesà es farà una sessió de prova
prèvia. Tot i que, durant un total
de tres jornades, la categoria reina
de l’automobilisme se submergirà
en la preparació exhaustiva de la
temporada 2022, que enguany
presenta importants i nombrosos
canvis pels monoplaces.
D'aquesta manera, les noves unitats del Mundial de l'F1 veuran la
llum per primera vegada de forma

col·lectiva en territori català amb
l'assaig de pretemporada. Les deu
escuderies provaran amb els seus
pilots a una pista per la qual tornaran a passar durant la gira de la caravana mundialista, concretament
els dies 20, 21 i 22 de maig amb la
celebració del Gran Premi d'Espanya de la Fórmula 1 2022.
A diferència dels darrers anys,
per a aquesta ocasió l'esdeveniment es desenvoluparà en principi de manera privada, sense la
presència de públic, i tampoc es
farà cap cobertura en directe. El
motiu és perquè la Fórmula 1 ha
decidit traslladar els tests oficials
a Bahrain, del 10 al 12 de març.

MOLLET. Alèxia Putellas ha aixecat
un nou títol amb el FC Barcelona. La molletana va celebrar diumenge a la ciutat esportiva de Las
Rozas, de Madrid, la Supercopa
d'Espanya. El Barça va imposar-se
amb rotunditat contra l'Atlètic de
Madrid, per 7 a 0. L'equip femení
del FC Barcelona havia passat a la
final de la Supercopa després de
guanyar el Reial Madrid per la mínima a la semifinal amb el gol de
Putellas (1-0). En la final, el Barça
va ser molt superior i al descans
ja guanyava per 3 a 0. La molletana va ser substituïda al minut 65
quan l'electrònic era de 5 a 0. La final va acabar amb dos gols més.
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CULTURA

'Pan de limón con semillas de amapola', a Montbarri

Disco infantil a Can Pantiquet

Aquest diumenge (18 h) es projectarà a l'Espai Cultural Montbarri
(Montornès) el film Pan de limón con semillas de amapola, de Benito
Zambrano, pel·lícula que ha aconseguit una nominació als Goya al
millor guió adaptat. Per veure aquest llargmetratge emmarcat en el
Cicle Gaudí cal adquirir l'entrada (4,5 €) a entrades.montornes.cat.

Aquest divendres (17 h), tindrà lloc una
nova disco infantil al Centre Cívic de Can
Pantiquet, però que servirà per celebrar
els 30 anys de l'equipament. L'entrada
és gratuïta, amb aforament limitat.

ARTS ESCÈNIQUES CAN GOMÀ ACOLLIRÀ AQUEST DISSABTE UNA DOBLE SESSIÓ DEL XOU 'UNA NIT AMB EL MAG LARI', QUE CLOU L'ARTS I ESCENA D'OCTUBRE A GENER

Del Mag Lari, a Neus Ballús i Jordi Coromina
bàsquet sant gervasi

MOLLET. Aquest dissabte clou la
programació cultural de l'Ajuntament molletà, l'Arts i Escena d'octubre a gener, amb un xou del Mag
Lari, i el consistori ja n'ha presentat l'agenda per als pròxims mesos.
En Josep Maria Lari, acompanyat
a escena d'en Lluc Perelló, presentarà Una nit amb el mag Lari a Can
Gomà. Serà amb una doble sessió a
les 18 h i a les 20.30 h i en un acte
organitzat per Jos Espectacle. El
Mag Lari clourà la programació
amb una nit plena d’il·lusions, jocs,
llums, fum i molt d’humor.
La següent programació, del febrer al maig, comptarà amb més
d'una vintena de propostes i estarà
encapçalada per dos molletans ben
reconeguts. És el cas de la directora
Neus Ballús, qui presentarà el seu
darrer film, Sis dies corrents –que
dimarts rebia nou nominacions
per als Gaudí–, el divendres 18 de
febrer a les 20 h al Mercat Vell de
Mollet; o de l'actor Jordi Coromina, qui interpretarà, conjuntament
amb el ballarí Francesc Bravo, Del
caos a l’èxtasi. L’univers poètic de
David Jou, el divendres 29 d'abril a
les 21 h a Can Gomà amb motiu del
Dia Internacional de la Dansa.

MAG LARI Representarà 'Una nit amb el Mag Lari' a Can Gomà
brer); Veus que no veus, amb les pallasses Pepa Plana i Clara del Ruste
(12 de març); Aladdin #thepopmusical, de La Roda produccions (13
de març); i la sarsuela Los Gavilanes, de l’Associació Fòrum Abelló,
que enguany fa 30 anys que la van
estrenar (29 de maig).

'Sis dies corrents' es podrà
veure el febrer al Mercat
Vell i Jordi Coromina
actuarà a l'abril a Can Gomà

La resta del programa
Pel que fa al teatre i la dansa, també
hi haurà cinc espectacles més, tots a
Can Gomà: la comèdia Ovelles, amb
tres joves actors televisius, Sara Espígul, Biel Duran i Eduard Buch (12
de febrer); Valentina quàntica, de
la companyia Anna Roca (13 de fe-

També hi haurà sis concerts. Al
cicle Veus en femení hi haurà Itàlia
en Jazz! (11 de febrer a El Lledoner),
el punk-rock de la banda molletana
Leonor SS (25 de febrer a La Marineta); La de Nadie (25 de març a El
Lledoner); Quarta Justa (1 d'abril a

El Lledoner) i Manual Dualicy (27 de
maig a el Lledoner). A més, el Mercat
Vell acollirà el 7 de maig el Concert
Paradiso · Cases · Gorina · Morricone,
amb Carles Cases Strings Band, qui
reinterpretaran les bandes sonores
més conegudes d’Ennio Morricone.
D'exposicions, n'hi haurà tres.
Trazos de Eroguro, de l'il·lustrador
ciberpunk molletà Skip O’Neil (del
4 al 28 de febrer a La Marineta);
Sinergies, del Col·lectiu Crea (del
5 al 28 de març a La Marineta); i
Històries de gent migrant, una doble exposició sobre les persones
de Mollet que han vingut de prop i
també de lluny i que es podrà gaudir a La Marineta (del 21 d’abril al
22 de juliol) i al Museu Abelló (del
21 d’abril al 4 de setembre).
Per últim, el cinema i les projeccions audiovisuals també hi tenen
el seu espai. Més enllà del film de

filmax

Ballús rep nou nominacions als Gaudí
El darrer llargmetratge de la directora molletana Neus Ballús –Sis dies corrents–
ha rebut nou nominacions als Premis Gaudí, entre les quals hi ha la de millor
pel·lícula o la de millor direcció, i ha estat el quart film amb més nominacions
del certamen, darrere de Las leyes de la frontera, Libertad i Mediterráneo.
En la categoria de millor pel·lícula, competirà amb El ventre del mar, d'Agustí
Villaronga, Tros, de Pau Calpe Rufat, i Visitant, d'Alberto Evangelio; i en la de
millor direcció, a banda de Ballús també optaran al premi Agustí Villaronga
(El ventre del mar), Daniel Monzón (Las leyes de la frontera) i Clara Roquet
(Libertad). La resta de premis als quals opta Sis dies corrents són: millor guió
(Neus Ballús i Margarita Melgar), millor protagonista masculí (Mohamed Mellali),
millor actor secundari (Valero Escolar), millor muntatge (Neus Ballús i Ariadna
Ribas), millor vestuari (Alba Costa), millor so (Amanda Villavieja, Elena Coderch i
Albert Manera) i millor direcció de producció (Bernat Rifé i Goretti Pagès).

Ballús, des de l'11 de gener i fins al
18 de febrer es pot visitar a La Marineta de la videoinstal·lació d'Alessandro Quaranta, en col·laboració
amb CRA'P. Del 22 d'abril al 7 de
maig serà el torn de la mostra audiovisual col·lectiva L’Habitació del

Farmacèutic. I El Lledoner acollirà
cinc films emmarcats en el Festival
de Cinema La Gran Pantalla, posant
en pantalla interseccions poc visibilitzades, com gent gran LGTBIQ+,
gent gran migrada i gent gran i feminismes, entre altres.
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EXPOSICIÓ LA FOTÒGRAFA MOLLETANA XUS DE LA CRUZ HA ACOMPANYAT LES SEVES INSTANTÀNIES AMB HAIKUS ELABORATS PER TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT
s.c.

Imatges i haikus,
a 'La ciutat de
les formigues'
MOLLET. "A vegades faig fotos i a
vegades hi ha un jurat que les valora i acaben exposades". Així arrencava la molletana Xus de la Cruz
en la inauguració de la seva exposició fotogràfica La ciutat de les formigues, al Racó de l'Artista del Museu
Abelló. De la Cruz ha estat una assídua participant del concurs de fotografia de Sant Vicenç, certamen que
ha guanyat en diverses ocasions.

FOTOGRAFIAR LA
MÚSICA DE CAMBRA
■ Aquest divendres (19 h) es presenta

l'exposició fotogràfica Música de
cámara, de Manuel Outumuro, al
Museu Abelló, i que es podrà gaudir
fins al 16 d'abril. L'autor gallec va crear
al llarg dels anys una crònica visual
única protagonitzada per compositors
i intèrprets d’estils musicals molt
diferents, que ara es pot veure a Mollet.

L'exposició va sorgir fa dos anys,
abans de la pandèmia, i en cap
moment tenia l'objectiu de convertir-se en el que ha acabat sent.
"Aquest projecte va començar
sent una mena de joc", deia la
fotògrafa en l'acte, alhora que recordava que va arrencar com a
proposta d'un company de feina
de l'Ajuntament de Mollet amb la
idea de combinar imatges –fetes
per ella– i haikus –fets per ell–.
La Covid ho va aturar tot i després del confinament el projecte
va evolucionar d'una manera diferent. Va pensar que ella es podria
manegar fent els textos, a més de
les fotos. "Però quan em vaig posar a fer haikus, allò no sortia de
cap de les maneres", explicava
De la Cruz.
El que sí que va sortir va ser el
nom del treball, una inspiració rebuda a Gallecs on va veure diverses
vegades una nena petita, acompanyada de la família, mirant-hi
formiguetes. "A la nena, supe-

AL RACÓ DE L'ARTISTA Xus de la Cruz, divendres durant la presentació
robservadora, li agradava mirar
les formigues. Ella no anava a
passejar a Gallecs, ella anava a
la ciutat de les formigues, i vaig
pensar que podia ser un bon títol per al projecte", va apuntar la
fotògrafa, qui aviat va pensar que,
amb l'exemple d'aquests insectes:
havia de trobar una comunitat que
hi posés el seu granet de sorra i que
pogués fer la feina que ella "no era
capaç de fer", els haikus. Aquesta comunitat la va trobar entre el
personal de l'Ajuntament molletà,
companys de feina, qui han estat
els autors dels haikus i poemes que
es poden veure amb les instantà-

nies a la pantalla de la mostra.
Això que va començar com un
joc i que va esdevenir una revista
–amb 50 exemplars– quan De la
Cruz va celebrar el seu 50è aniversari, ha acabat sent una exposició
al Museu Abelló. La fotògrafa assegurava que "és un orgull" veure
les seves instantànies penjades al
museu i refermava que ni de bon
tros s'hagués imaginat que el projecte agafaria aquesta senda.

Els fanzine, un bon suport
Més enllà de La ciutat de les formigues, Xus de la Cruz té un bon
grapat d'iniciatives en marxa o al

cap. Principalment, els fanzines,
un suport que l'atrau i que considera accessible. Abans de la pandèmia va engegar un reportatge
del Mercat Municipal, pels seus
25 anys, que va quedar a mitges i
que voldria reprendre. També en
vol fer un d'autoretrats amb el bovarisme al centre. Sigui com sigui,
té un objectiu clar: "Fer les fotos
que a mi m'agraden". És per això
que assevera que quan es presenta
a un concurs no treballa per guanyar-lo: "Aleshores deixaria de
fer les meves fotos i faries les fotos que els agrada a la resta; i no
ho vull fer". sergio carrillo

ASSOCIACIONS JESÚS MARTÍN 'REESTRENA' LA PRESIDÈNCIA DE L'ENTITAT EN UN ANY EN QUÈ S'HAN D'ANUL·LAR LES DUES REPRESENTACIONS PREVISTES
aj. montornès

La manca d'intèrprets obliga a
suspendre La Remençada 2022
MONTORNÈS. Ni Pastoretes, ni
Remençada. Jesús Martín ha tornat recentment a la presidència
de l'Associació La Remençada de
Montornès i en el seu primer curs
s'han hagut de suspendre totes
dues representacions.
La manca d'actors i actrius han
fet prendre aquesta dràstica decisió. "Hem tingut una caiguda important d'actrius i actors. Se'ns
n'han anat molts. Alguns perquè
eren molt grans; altres per por

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00
Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

–amb l'actual context pandèmic–;
i altres simplement perquè no
han volgut continuar", diu Martín.
Les Pastoretes s'havien de representar a finals de gener i per a
aquesta obra de nova creació de
l'entitat sí que hi havia prou canalla, però n'han faltat d'adults,
alguns protagonistes i amb un text
prou important que impossibilitava trobar substituts que, en tan
poc temps, el poguessin aprendre
i assimilar.
Així que Montornès haurà d'esperar almenys un any més per descobrir l'adaptació local que ha fet el
Xavier Bertran del clàssic de Folch i
Torres. L'obra es traslladarà al segle
XV, en l'època i el lloc de la batalla de
Montornès, i a banda del toc femení
imprès al títol i en les protagonistes,
també hi apareixeran personatges
remences com el Bartomeu Sala.
Pel que fa a La Remençada, tot i

mancar encara més d'un trimestre
per a la data d'escenificació, l'han
suspès perquè consideren "inviable" trobar suficients actors per a
enguany.
D'aquesta manera, tindran més
d'un any per cercar-los i preparar

Jesús Martín ja va ser el
president de La Remençada
durant tres anys i ara hi
torna "amb molta il·lusió"
el nou muntatge. D'entrada, Martín
ja avança que també volen buscar
participants de fora de Montornès,
concretament "de les poblacions
que van ser remences i que hi tenen una història remença".
A més, el president apunta que
hi ha una nova gravació del xou
gairebé enllestida, "que és espec-

JESÚS MARTÍN El nou president de l'entitat representant en Bartomeu Sala
tacular", i que treballaran per fer
"una reestructuració des de 0"
de La Remençada.

President i Bartomeu Sala
Jesús Martín, membre de l'entitat
des del primer any, ha fet els darrers anys de Bartomeu Sala. Entre
el 2016 i el 2018 va ser-ne president i prèviament ja havia estat a
la junta de la Remençada.
Ara torna al càrrec, amb aquest
complex context, però "amb mol-

ta il·lusió", succeint José Luis Gil
–qui va morir el desembre de
2020– i Elisenda Bru –qui va ocupar el càrrec des d'aleshores–.
Engrescat a innovar, explica
que sempre han volgut fer una Remençada nocturna, "que donaria
molt joc, ja que es pot jugar molt
amb els llums". Tant si ho aconsegueixen com si no, garanteix que
sempre buscaran "sorprendre
l'espectador que ja coneix La
Remençada". s.c.
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Que el consum del teu cotxe a
l'hivern no et deixi gelat

Les temperatures extremes, tant el
fred com la calor, afecten el funcionament del vehicle. Però més enllà de
les avaries que poden produir-se per
aquesta causa, ens centrarem en: per
què els cotxes consumeixen més durant l'hivern?
En primer lloc, el motor necessita més
temps per a escalfar-se i arribar a la
temperatura ideal, la qual cosa es tradueix en un augment del consum en
els primers instants de funcionament
respecte a altres èpoques de l'any. A

més, el fred fa que l'eficiència de les
bateries sigui menor.
A l'oli també li costa aconseguir la temperatura idònia i les seves propietats
lubrificants també disminueixen amb
el fred, per la qual cosa la fricció de les
peces del motor també augmenta. Això
significa més resistència al moviment i,
per tant, més energia per a realitzar-lo.
D'altra banda, l'aire més humit i fred
que el de l'estiu pot arribar a condensar-se en l'interior dipòsit de gasolina
i contaminar el combustible, la qual

cosa pot provocar greus avaries en el
sistema d'alimentació del motor.
Pel que fa als pneumàtics, l'aire que
està dins de les rodes també es refreda
fent que la pressió de les mateixes disminueixi. Això augmenta la fricció amb
el sòl, i es tradueix en un augment en el
consum de combustible.
Així mateix, és molt important, a més,
que vigilis el líquid refrigerant/anticongelant, ja que és l'element que evitarà que el circuit de refrigeració es
congeli. amic - tot sant cugat
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TRADICIONAL LES ENTITATS, AMB LES SEVES BÈSTIES, EL SEU FOC I ELS SEUS BALLS, VAN TORNAR A OMPLIR ELS CARRERS PER COMMEMORAR SANT VICENÇ

Un patró ben lluït, dos anys després
laura ortiz

MOLLET. Dos anys han hagut de
passar fins que la ciutat ha pogut
tornar a celebrar Sant Vicenç com
toca, plegats al carrer, i amb actuacions de tota mena –des de les organitzades per l'Ajuntament, fins
a les impulsades per les entitats–.
El concert de Dani Nel·lo y los saxofonistas salvajes al Mercat Vell va
ser un dels plats forts musicals i el
públic hi va respondre al retorn a la
ciutat del saxofonista, entre d'altres,
de Los Rebeldes. Les cercaviles –la
nocturna de La Marinette o la infan-

til de les entitats dissabte al matí–, el
correfoc i el posterior espectacle de
foc –La porta de l'infern–, la trobada
gegantera, l'audició de sardanes, o
la doble actuació de l'Esbart Dansaire, van ser algunes de les principals
propostes de les entitats.
La Covid va privar els molletans de celebrar la festa d'hivern
el 2020, i la present –malgrat les
mascaretes lluents a les cares dels
assistents i participants, i l'intent
d'evitar aglomeracions– s'assemblava prou a les tradicionals.

Hora del conte i recital poètic
La celebració del patró de la ciutat s'allarga fins a aquest diumenge, amb
diverses activitats com són, entre d'altres, l'hora del conte M'amigues, amb Núria
Alonso, a la Biblioteca Can Mulà aquest divendres a les 17.30 h; o el recital poètic
de festa major a càrrec de l'Associació Cultural Grup 7 Plomes, dissabte a les 17 h
al Centre Cultural La Marineta.

EL BESTIARI, AL CARRER La Cuca Molla va ser una de les protagonistes de la cercavila infantil de dissabte al matí
s.c.

CERCAVILA GEGANTERA Divendres passat en 'La Marinette se'n va de festa'

EL TEMPS
divendres 28

dissabte 29

diumenge 30

ball de diables de mollet

FOC A PRAT DE LA RIBA Diables encapçalaven el correfoc i el posterior espectacle 'La Porta de L’infern'
laura ortiz

per

Felip Comas

Petita variació en la situació
de l'anticicló, que permetrà, curiosament, amb una
entrada de vent del nord,
que es ventili l'atmosfera i
pugi la temperatura.
Torna a centrar-se l’anticicló a Europa occidental,
amb pressions d'entre
1030 i 1035 hP, garantint
cel serè, fred a primera
hora i sol tot el dia.
Res vol canviar amb
aquest anticicló tossut que
fa setmanes que dura i que
continuarà amb nosaltres
uns quants dies més.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 20

14ºC

1ºC

10ºC

-

16 km/h SSW

DIVENDRES, 21

10ºC

1ºC

8ºC

-

16 km/h NNW

DISSABTE, 22

12ºC

-1ºC

7ºC

-

21 km/h WSW

DIUMENGE, 23

13ºC

-1ºC

9ºC

-

16 km/h SE

DILLUNS, 24

14ºC

0ºC

10ºC

-

19 km/h SSW

DIMARTS, 25

14ºC

0ºC

10ºC

-

19 km/h SE

DIMECRES, 26

16ºC

0ºC

11ºC

-

10 km/h WSW

ESTRENANT UBICACIÓ Sardanes a les Pruneres, amb Tradicions i Costums
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Homefullness, un estil decoratiu
per a gaudir plenament de la llar

El Homefullness és l'estil decora·
tiu que has de triar per a la teva llar
aquest 2022. Una forma de vida, més
aviat, en la qual impera l'ordre, la na·
turalitat i la simplicitat. Qualitats que
promouen el relaxament i la tranquil·
litat. I tots sabem que, al final del dia,
en tornar a casa, només volem des·
connectar. I gaudir de la llar...
El homefullness és una tendència que
neix del moviment mindfulness, i que
promou sentiments de pertinença
i pau. Tornar a casa i relaxar·nos és
possible a partir d'alguns canvis en la
decoració, en un entorn basat en tres
premisses importants que passem a
explicar·te.
Part de la bellesa de la decoració és

l'ordre. Mantenir l'ordre també es
tradueix en un major gaudi d'aquest.
Quan tot està en el seu lloc ens allu·
nyem de l'estrès que ens produeix el
desordre. Ens concentrem en altres
tasques més relaxants. I no tenim per
què perdre temps i paciència buscant
res.
Simplicitat és sempre sinònim de be·
llesa. I part de l'atractiu del Homefull·
ness és concentrar·se en la senzillesa.
Pots tenir l'estil decoratiu més atrac·
tiu però mantenint·te dins de la sen·
zillesa. Sense omplir·te d'elements,
colors, i textures que creguin espais
amb molt d'atractiu, però que poden
resultar demandants perquè has de
concentrar·te més en el seu mante·

niment. Triar elements de materials
naturals és crucial. I per descomptat,
plantes d'interior i exterior.
El Homefullness com una elecció sa·
ludable per al teu entorn. Ambients
còmodes, senzills i harmònics on tor·
nar i estar en solitari, amb la parella
o la família en total calma. Aquest es·
pai personal que volem al nostre total
gust pot ser un ambient saludable per
a tots. Allunyat dels espais exteriors
que potser no podem canviar per no·
saltres mateixos.
El Homefullness està ple de bellesa i
beneficis. Després de tot, és el que vo·
lem, estar a casa i gaudir d'ella. I si, a
més, podem reduir l'estrès, millor per
a nosaltres. amic - tot sant cugat

24

dv, 28 gener 2022

