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EN PORTADA

Aprovada la planiﬁcació que dibuixa
la xarxa viària del futur barri del Calderí
La Junta de Govern Local dona llum verda al projecte
urbanístic, un dels passos previs a la construcció del barri
Rotonda del
Rellotge
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MOLLET DEL VALLÈS. La controvertida construcció del nou barri del
Calderí ha fet un pas més. Dilluns,
la Junta de Govern Local aprovava inicialment el projecte d’urbanització del Calderí, que dibuixa
quins seran els carrers i les zones
verdes del nou barri i com aquest
es connectarà amb la trama urbana de la ciutat. El pressupost per
a aquesta primera fase és de 24,6
milions d’euros a càrrec dels propietaris dels terrenys.
Pel que fa a l’ordenació dels nous
carrers i el sistema viari, es construirà una rotonda a la banda sudest del sector per articular tots
els moviments de circulació i la
connexió viària entre la carretera
de Badalona, la C-17 i el casc urbà
existent i la nova trama viària.
Una altra novetat és la creació
d’un nou vial de circulació que comunicarà la nova rotonda amb la rotonda existent a l’inici de l’avinguda
Burgos, la qual cosa permetrà una
bona comunicació viària entre les
diferents infraestructures existents.
Els carrers tindran una amplada entre 18 i 24 metres i es preveu la creació de carrils bici pel foment de la
mobilitat saludable i de qualitat.
Pel que fa a zones verdes, n'hi
haurà 95.000 m2. El nou sector
comptarà amb un nou parc verd de
40.000 m2. A més a més, es crearà
un altre parc verd de 12.000 m2,
que envoltarà l’equipament educatiu. Així mateix, la reurbanització
parcial de l’avinguda Badalona permetrà la creació de dos nous parcs.
A la banda nord, es crea un sistema de places que configuren els

L'Ajuntament preveu que en un any i mig puguin
començar les obres d'urbanització dels carrers i places

Nova rotonda
Connexió amb C-17 i
nucli urbà

Nou vial d'enllaç entre
les dues rotondes

espais lliures de proximitat més
relacionat a les noves edificacions
creant un recorregut que enllaçarà amb els equipaments previstos
i un gran parc-plaça central d’ús
públic polivalent.

Millora d’espais ja existents
El projecte d’urbanització també
contempla la millora d’espais ja
existents que completen i connecten el nou barri amb les edificacions actuals. Concretament, es
preveu la reurbanització de l’avinguda de Badalona, des de la plaça
de la constitució fins a la Ronda
d’Orient; la reurbanització de
l’avinguda de la Llibertat, des de
l’avinguda de Badalona fins al carrer de nova creació perpendicular

a l’avinguda de Burgos; la reurbanització de la rotonda d’entrada
a Mollet pel sud i la connexió del
Calderí amb el barri de l’Estació de
França i el polígon de Can Prat.

Pas previ a la construcció
Un cop acabada la fase de planejament, l'aprovació del projecte urbanístic per part del govern local
obre la porta a la segona fase per
a la construcció del nou barri, la de
gestió urbanística. El següent pas,
en el qual, segons la regidora de
Territori, Planificació Urbanística
i Obres, Mireia Dionisio, ja hi està
treballant la junta de compensació
és en el projecte de reparcel·lació.
Aquest document jurídic definirà les propietats finals i els drets i

deures de cada propietari i quines
seran les aportacions que hi hauran
de fer per a la urbanització, que en
aquesta primera fase té un pressupost de 24,6 milions d'euros. Un
cop s'aprovi el projecte de reparcel·lació, els promotors ja podran demanar les llicències d'obres per a la
construcció dels edificis. Dionisio,
que qualifica el projecte del Calderí
d'"important" per a la ciutat, avança que la previsió és que es puguin
començar a urbanitzar el nou sector en un any i mig o dos anys.

Un projecte als tribunals
Per la seva part, la CUP Mollet ha
anunciat que presentarà una petició de declaració de nul·litat del
projecte d’urbanització aprofitant

de Territori de Catalunya que es
prorroguin durant un any i mig més
les Normes de Planejament Urbanístic
de Mollet, que ja estan prorrogades
des del juliol de 2020. Aquestes
normes seran les que es mantindran
vigents fins que no s'aprovi de
manera definitiva i entri en vigor el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal
que a hores d'ara s'està tramitant.

el període preceptiu d’exposició
pública del document. De fet, la
modificació puntual del POUM a
l'àmbit del Calderí aprovada per
l'Ajuntament ha estat objecte d'un
contenciós administratiu que la
CUP, Mollet en Comú i Ara Mollet
ERC, en coordinació amb la Plataforma Salvem el Calderí, van
portar fa uns mesos al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC). Marc Compte, portaveu de
la CUP Mollet, ha qualificat l’aprovació d’aquest projecte “d’una
nova mostra de la política d’imposició de fets consumats a la
que ens té acostumats aquest
equip de govern i un nou intent
de mantenir un relat fictici sobre les necessitats de la ciutat
que no se sosté per enlloc”.
Sobre el contenciós, Dionisio assegura que l'Ajuntament encara no
ha rebut informació com a part del
litigi. ❉ LAURA ORTIZ MATEO
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SOCIETAT

La sisena onada comença la davallada al Baix Vallès

Menys restriccions i nous protocols

Els ingressos per Covid a l'Hospital han començat a reduir-se i dimecres el centre tenia 44
persones ingressades amb coronavirus, una desena menys que la setmana anterior. Des
del dimecres anterior, s'ha donat 47 altes i s'han registrat vuit defuncions. El risc de rebrot
també ha iniciat el descens i se situava en els 4.808 punts, gairebé 3.000 menys que fa una
setmana. La Rt se situa per primera vegada en els darrers mesos per sota de l'1 (0,76 punts).

Les mesures anticovid es van relaxant. A partir de dilluns
que ve es deixaran de fer tests d'antígens als escolars
quan hi hagi un positiu a l'aula. Pel que fa a l'aixecament
de restriccions, l'oci nocturn podrà reobrir l'11 de febrer
sense limitacions d'aforament ni d'horaris.

SANITAT EL CENTRE MOLLETÀ ÉS UN DELS 20 SELECCIONATS A L'ESTAT, PORTUGAL I ITÀLIA PER PARTICIPAR EN L'ÚLTIMA FASE D'ASSAIG DEL VACCÍ CATALÀ

L'Hospital recluta voluntaris per a
l'assaig d'una vacuna contra la Covid
fsm

MOLLET. L’Hospital de Mollet serà
un dels 20 centres hospitalaris
d'Espanya, Itàlia i Portugal que
participarà en l’assaig Fase III de
la vacuna contra la Covid-19 que
està desenvolupant la farmacèutica biotecnològica catalana Hipra.
L'hospital molletà ha començat la
crida de persones voluntàries per
participar en aquesta fase de l'assaig, que serà la darrera abans de la
comercialització de la vacuna.
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha
autoritzat l’assaig clínic de Fase III i
s’inicia un cop la Fase IIb ha demostrat una bona tolerabilitat, un bon
perfil de seguretat i una resposta
potent front a les variants, inclosa
l'òmicron. En la Fase III, en la qual
participaran unes 3.000 persones,
es continuarà avaluant la seguretat
i l’eficàcia de la dosi de reforç de la
vacuna d’Hipra contra la Covid-19.

Perfil dels voluntaris
Les persones que participin en
l'assaig hauran de complir uns requisits determinats, com explica
el doctor Jordi Calls, investigador
principal de l'assaig a l'Hospital
de Mollet. Els voluntaris han de
ser persones sanes majors de 16
anys. "Entenem com a persones
sanes aquelles que no tenen cap
malaltia greu. Les persones que
pateixen patologies cròniques

com poden ser sucre, o amb problemes de tensió, però que estan
controlades també poden ser voluntàries", indica Calls.
Un altre dels requisits és que hagin rebut una o dues dosis de les
vacunes ja autoritzades (Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna),
Vaxevria (AstraZeneca), Janssen
(Janssen) o combinades) com a mínim fa 3 mesos. També poden participar-hi aquelles que hagin passat
la Covid però, com a mínim, un mes
abans de l'assaig.
No hi podran participar aquells
que ja s'hagin injectat la tercera
dosi, ja que, precisament, aquest
estudi vol confirmar que la immunització de reforç amb la vacuna
d’Hipra pot ampliar la protecció en
front les noves variants i perllongar
l'efecte preventiu de la vacunació.

Administració i seguiment
El protocol de l'estudi planifica
quatre visites per als voluntaris
que entrin en l'assaig. En la primera, els professionals sanitaris
elaboren un historial clínic, fan una
exploració física i es fa una analítica
de paràmetres rutinaris (sucre, colesterol...) i per determinar els test
immunitaris. "És important estudiar la situació basal, és a dir des
de quina situació immunitària,
d'anticossos, parteix l'individu",
explica Calls. En aquesta primera

REFERENT El doctor Jordi Calls és l'investigador principal de l'assaig a Mollet
visita, ja s'administra al voluntari la
vacuna d'Hidra, que és d'una única
dosi. Als 15 dies es torna a fer una
visita, en què es fa una segona analítica per determinar aspectes rutinaris i avaluar els canvis en el sistema immunitari. En aquesta segona
trobada, els metges demanaran els
efectes secundaris que s'hagin pogut patir. "Això es farà de manera
molt detallada perquè precisa-

ment el que s'està avaluant amb
aquest assaig és la seguretat de
la vacuna", diu Calls. El protocol
marca una tercera visita als tres
mesos i una quarta i última als sis
mesos. A les persones voluntàries
se'ls hi farà un seguiment d’un any
per avaluar la seguretat a llarg plaç
i la resposta immunològica.
L'hospital ha habilitat un espai al
seu web perquè les persones inte-

B U F E T E S PA Ñ O L M O R E D A
ADVOCATS

CARACTERÍSTIQUES DE
LA VACUNA D'HIDRA
La vacuna contra la Covid-19 d'Hipra, a
diferència de les autoritzades fins ara
d'ARN missatger, és una vacuna de proteïna que genera la creació d'anticossos
contra la SARS-CoV-2. La vacuna d’Hipra
es conserva a temperatura de refrigerador (entre 2 i 8 ºC), cosa que facilita l’emmagatzematge i distribució. Tanmateix,
la tecnologia utilitzada permet una gran
versatilitat per adaptar-la a noves variants del virus, si fos necessari en el futur. Els resultats obtinguts a data d’avui,
mostren que la vacuna produeix anticossos neutralitzants en front a les VOC (variants de “preocupació”) actuals i també
eficàcia en la prevenció de la malaltia.

ressades s'hi puguin inscriure.
Calls destaca la importància de
vacunar-se i avança que "probablement necessitarem més revacunacions, com passa amb la
grip. La gent s'ha d'anar mentalitzant", diu el doctor, qui assegura que "el millor tractament és la
prevenció i les vacunes s'han demostrat molt efectives", conclou
Calls. i laura ortiz mateo

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS
RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI
MOLLET DEL VALLÈS Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·

93 570 73 09 · 93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A · MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta
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SANITAT LES CONSULTES PEDIÀTRIQUES ES CONCENTREN DES DE L'ESTIU DEL 2020 AL CAP DE PLANA LLEDÓ, QUE HA QUEDAT PETIT

Salut farà obres per
ampliar el servei de
pediatria de Mollet
MOLLET. El Servei Català de la Salut
ha confirmat que en els propers
mesos es realitzaran obres per
ampliar l'espai del servei de pediatria de Mollet, que es troba centrallitzat al Centre d'Atenció Primària
(CAP) de Plana Lledó. Des de l'estiu de 2020, Plana Lledó concentra
el servei pediàtric de la ciutat –que
abans estava dividit entre els dos
ambulatoris– i que disposa de 18
professionals. El trasllat però ha
palesat la manca d'espai al CAP
de Plana Lledó, que no disposa de
sales suficients per als professionals de les diferents especialitats,
segons denuncia la Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès.
L'organisme de la Generalitat
ha confirmat l'ampliació però no

ha volgut avançar el detall del projecte fins que no es tingui tancat el
calendari d'actuacions.
Amb tot, segons es va explicar
en l'última reunió celebrada entre
responsables del CatSalut i la Plataforma, la intenció de Salut és ampliar l'espai als baixos de l'ambulatori, on actualment hi ha sales de
visites i el Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES), un servei destinat al suport
de pacients en cures pal·liatives,
que seria traslladat al CAP de Can
Pantiquet. Aquest espai permetria
que el servei de pediatria disposés
d'una entrada independent des
del carrer i també seria una alternativa per disposar de més sales
per als professionals.
L'opció que havia proposat la

EDUCACIÓ
l.o.

MOLLET. Entre el dissabte 19 de fe-

L'EDIFICI El servei pediàtric podria comptar amb una entrada independent
Plataforma per ampliar el servei
de pediatria havia estat eliminar
l'espai d'aparcament reservat per
als professionals del centre –situat
a la part de darrere de l'edifici– i
construir-hi un mòdul annex. Amb
tot, el CatSalut hauria considerat
aquesta alternativa, que suposaria
obres majors, "molt costosa", segons explica el portaveu de la Plataforma, Antonio López.
Pel que fa a l'alternativa proposada des del CatSalut, López es manté

caute. "Serà una bona opció si realment es demostra que és un espai suficientment ampli per palliar les mancances d'espai que hi
ha actualment", conclou.

Salut Mental
D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Mollet va aprovar dilluns
per unanimitat una proposta de
Mollet en Comú per a la implantació d'un Pla Comunitari de Salut
Mental per a Joves.

LLENGUA L'AJUNTAMENT MOLLETÀ VA CREAR EL PROJECTE LINGÜÍSTIC L'ANY 1987 COM UN SERVEI MUNICIPAL

El Servei de Català celebra 35 anys de
difusió de la llengua catalana a Mollet
MOLLET. El Servei de Català de Mollet celebrarà a finals d'any -el 23
de desembre- el seu 35è aniversari a la ciutat. L'Ajuntament de
Mollet va crear el servei de català
l'any 1987 i l'any 1992 va entrar a
formar part del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Durant tots aquests anys, "el
servei ha intentat ser present
a tot arreu", explica Montserrat

Pocurull, responsable del servei
des del 1992, encara que admet
que darrerament la pandèmia els
ha obligat a adaptar-se: "Molts
cursos s'han fet en línia i no tothom està preparat per fer-ho
amb aquesta modalitat. Sí que
hi ha un perfil més jove. Per
sort ara podem tornar a potenciar la presencialitat".
A banda de cursos per aprendre

Les escoles fan
jornades de portes
obertes a partir
del 19 de febrer

català, el servei ha ampliat l'oferta
al llarg d'aquests anys amb diferents propostes com L'Estenedor,
una publicació digital que va néixer l'any 2001 com a complement
del llibre d'estil de l'Ajuntament
de Mollet. "La intenció era tenir
una eina on poder "estendre"
les consultes que ens arribaven
al Servei de Català i poder-les
compartir amb tothom", co-

menta la responsable del servei.
Un dels programes més importants ha estat el Voluntariat per la
llengua, amb les parelles lingüístiques, iniciat l'any 2005. Els comerços que s'adhereixen al programa tenen un distintiu que els
identifica i els alumnes saben que
allà els poden atendre amb català.
"El que hem d’intentar és que
la llengua es faci servir. Falta
molt ús de la llengua a Mollet,
com a tot arreu. Caldria que els
mateixos que la parlen donin
ales als qui l’aprenen perquè
no se sentin cohibits", considera
Pocurull.

brer i el diumenge 6 de març s’organitzaran les jornades de portes
obertes de les escoles i dels instituts
de la ciutat, dins del marc de la campanya de preinscripció escolar pel
curs 2022-2023. Les jornades poden ser presencials o virtuals depenent de cada centre. Pendents que el
Departament d’Educació publiqui
les dates definitives, les sol·licituds
d'educació infantil de segon cicle i
educació primària, es podran presentar del 7 al 21 de març de 2022;
les d'educació secundària obligatòria, del 9 al 21 de març de 2022; les
de Batxillerat, del 20 al 26 d’abril de
2022 i les de Cicles de formació professional de grau mitjà del 20 al 26
d’abril de 2022 – en el cas de l'alumnat amb continuïtat d’escolarització
(en general, que cursa 4t d’ESO en
l’actualitat)– i del 17 al 23 de maig
de 2022, la resta.

EL TABARAN PRESENTA
'CRÒNIQUES NEGRES
DEL CATALÀ A L'ESCOLA'
n El Casal Popular El Tabaran, acollirà el pròxim dimarts, 8 de febrer, la
presentació del llibre editat per edicions del 1979, Cròniques negres del
català a l'escola. L'obra fa un repàs als
atacs que ha sofert la llengua catalana
a l’escola dels diversos territoris dels
Països Catalans. L'acte comptarà amb
la presència de Pere Mayans, autor de
l'obra i filòleg i expert en gestió de la
diversitat lingüística i cultural. La presentació començarà a les 19 h al Casal
El Tabaran (Berenguer III, 162).
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Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
25/01 Daniela Rodero Ortega
30/01 Francesca Cortes Armadans

70 anys
93 anys

MARTORELLES
26/01 Jaime Safont Mila
27/01 Roberto Viñaras Rasal

73 anys
94 anys

PARETS DEL VALLÈS
25/01 Salvador Requena Martí

62 anys

SANTA PERPÈTUA
25/01 Pilar-Francisca Moliner Olivan
26/01 Juan-Carlos Vargas Duarte
26/01 Fructuós Congost Cot
28/01 Cecilia Villalba Sánchez
29/01 Andrea Rodríguez Lora
29/01 Encarnación Acon Seron
30/01 Josep Lluís Ventura Rull
01/02 Miguel Contreras Cardenas

97 anys
49 anys
95 anys
91 anys
90 anys
90 anys
79 anys
86 anys

LA LLAGOSTA
29/01 Josefa Campillo Cobo

100 anys

MONTMELÓ
29/01 Eugènia Roig Arbós

98 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

MOBILITAT EL SERVEI INCLOU 4 PARADES MÉS I NOUS HORARIS QUE COMENCEN DILLUNS

MEDI AMBIENT

Sant Fost amplia la freqüència
i les expedicions de l'Albus al
seu pas per les urbanitzacions

Educació ambiental a
l'INS Alba del Vallès

SANT FOST. Després que el passat
octubre l'Ajuntament i l'Associació
de Municipis de Transport Urbà
(AMTU) fessin diverses modificacions al servei que presta l’Albus,
entre els quals l'arribada del bus als
barris de Can Calet i Can Boc, el consistori ha introduït nous canvis per
tal de millorar-ne el funcionament.
Per una banda, s'ha modificat
l'horari i s'ha ampliat la xifra de
parades amb quatre més. Aquestes
s'ubicaran a Joan XXIII - plaça Onze
de Setembre, a l'avinguda Prat de
la Riba - Mn. Francesc, a l'avinguda

Aragó - Cerdanya i a l'Ajuntament.
Per altra banda, el servei ha augmentat la freqüència de pas i el
nombre d'expedicions que arriben
a les urbanitzacions, una demanda
llargament reivindicada pels veïns.
En concret, la nova proposta treballada amb l'AMTU ha incorporat
dues expedicions més a les vuit que
ja operaven i ha ampliat la freqüència de pas per aquests barris "de
les 4 hores de mitjana que tenia
el servei anteriorment a l'hora i
mitja", segons ha apuntat el primer
tinent d'alcalde, Alberto Bastida.

Aquests nous canvis, que es tradueixen amb un servei dinàmic
amb rutes curtes i llargues, seran
vigents el pròxim dilluns dia 7 de
febrer.

Noves modalitats de transport
Per altra banda, el consistori santfostenc està treballant per oferir
altres serveis de mobilitat als veïns
del poble. Una de les propostes,
que ja es va avançar a l'octubre, és
el servei de Transport a Demanda
(TAD), el qual es preveu que ajudi
a completar els serveis de l'Albus
i les línies interurbanes 360 i 361
als barris de Mas Llombart, Mas
Corts i La Conreria, per tal de millorar la seva mobilitat al nucli urbà i
als principals serveis del poble. Un
projecte, gestionat per l'AMTU,
que segons Bastida es preveu que
"pugui posar-se en marxa en un
parell de mesos" i també podria
donar servei a persones amb mobilitat reduïda del municipi.
Una altra de les propostes que
tindria sobre la taula l'Ajuntament és la de fer un conveni amb
la cooperativa Som Mobilitat per
incorporar un vehicle elèctric
compartit, el qual estaria estacionat a darrere de l'Ateneu perquè
els veïns que ho necessitessin poguessin fer-ne ús, pagant una tarifa pel temps d'utilització.

SANT FOST. L'Ajuntament i l'INS
Alba del Vallès han signat un conveni de col·laboració per a difondre
els valors i capacitar els alumnes
per a l'acció vers els reptes ambientals. L'Ajuntament aporta a l'institut 3.000 € anuals, per comprar
material o organitzar activitats.

Martorelles
adjudica 14 dels 16
horts de Can Camp
MARTORELLES. La Junta de Govern
Local de l'Ajuntament ha adjudicat 14 dels horts de Can Camp a
set hortolans que ja disposaven de
parcel·la i set de nova adjudicació.
Les parcel·les estan destinades a
horts urbans i són cedides als veïns del municipi per quatre anys.

CONVIVÈNCIA

Espai Gos crea un
canal per alertar la
pèrdua d'un animal
MOLLET. La plataforma Espai Gos
Mollet ha creat un grup de Whatsapp amb la finalitat que els veïns
puguin estar connectats per comunicar la pèrdua d'un animal de
companyia, alertar d'un abandonament o un possible maltractament, entre altres qüestions.

Aturat un desnonament a Bernat Metge
s.c.

La comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra van assistir divendres al matí
al número 57 del carrer Bernat Metge per efectuar un desnonament, però
finalment van decidir posposar-lo, almenys fins al 31 de març. El context ha fet
guanyar temps a la família i a la PAH perquè hi busquin solucions. L'habitatge en
qüestió tenia un procés de desnonament en marxa per una execució hipotecària
que no anava a nom de la parella que habitava el pis. La PAH preveu negociar
per a la parella un lloguer social amb el BBVA, propietari del pis.
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El govern millorarà
la informació dels
monuments de
memòria històrica

MEMÒRIA HISTÒRICA A SANT FOST, L'ANC VA RETRE HOMENATGE ALS REPUBLICANS CAIGUTS DURANT LA GUERRA CIVIL

Mollet recorda les víctimes dels
bombardejos del 1938 i 1939
erc

MOLLET/SANT FOST. El monument
instal·lat a la cruïlla dels Quatre
Catons, a l'entrada del parc de Can
Mulà de Mollet, va acollir divendres un acte en record a les víctimes dels bombardejos que va patir
la ciutat el 1938 i el 1939, per part
de 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, va
començar a les 19 h amb la presència d'una trentena de persones.
"Generacions com la meva,
que tenim els 30, som els últims
que hem tingut gairebé l'últim
contacte directe amb els testimonis, per tant, recordar el que
van viure i van patir i el que produeix el feixisme quan es porta
als parlaments i a la política és
el que venim a recordar avui
aquí", deia Marc Compte, representant de la CUP Mollet i el Casal
Popular el Tabaran.

va haver una ofrena floral i una
encesa d'espelmes al peu del monòlit de les víctimes dels bombardejos del 1939 i del 1938. En total
22 persones van perdre la vida en
aquells atacs.

Homenatge a Sant Fost

A SANT FOST L'homenatge als republicans caiguts es va fer dijous
"És molt important retre homenatge a totes les víctimes del
feixisme i el franquisme perquè va ser un genocidi i encara
ningú ha demanat disculpes",

denunciava Isabel Márquez, presidenta de la Taula de la Memòria
Històrica de Parets.
Durant l'homenatge es va fer la
lectura d'un manifest. També hi

1-O L'ACTE ES VA CELEBRAR DIMECRES DAVANT L'AJUNTAMENT DE MOLLET

CONSULTORI

Un jutjat ordena la devolució de l’IAE
a una empresa hostalera pel Covid
El Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de València ha reconegut,
en una recent Sentència, el dret d’una
empresa hostalera a recuperar l’abonat per l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE), perquè durant la pràctica
totalitat de l’exercici 2020 va veure
greument limitat l’exercici de la seva
activitat econòmica pel tancament
temporal dels seus locals.
La resolució expressa que la situació
està contemplada per a l’IAE, en l’article 89 TRLHL, amb referència expressa a la procedència del procediment
de gestió per devolució d’ingressos,
en assenyalar que “en el cas de baixa
per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorrateables per trimestres naturals, exclòs
aquell en el qual es produeixi aquest
cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de

Per altra banda, L'ANC de Sant
Fost va retre homenatge, el passat dijous 27 de gener, als republicans santfostencs caiguts a la
Guerra Civil. L'ANC va decidir tornar a celebrar l'acte, després que
l'any passat l'entitat l'organitzés
en format virtual a causa de la
pandèmia.
Els assistents es van trobar a les
19 h a la plaça de la Vila per anar
tots plegats fins al monument del
memorial situat a la plaça de la República, on els organitzadors van
fer la lectura d'un manifest i una
ofrena floral. També va participar
de l'acte la secció local d'Esquerra
Sant Fost.

MOLLET. L'equip de govern s'ha
compromès a millorar els elements informatius que acompanyen els monuments de memòria
històrica que actualment hi ha a
la ciutat –com el d'homenatge a
les víctimes dels bombardejos a la
Guerra Civil– per donar un impuls
al coneixement del passat local. El
compromís sorgeix arrel la moció
presentada per Ara Mollet ERC i
Mollet en Comú en què es demanaven mesures per ampliar el coneixement de fets i personatges de
la memòria històrica molletana,
després que el treball d'un alumne de l'IES Gallecs mostrés el poc
coneixement sobre la Guerra Civil
existent a Mollet. La moció, que va
comptar amb aportacions de Junts
per Mollet i PSC, també ha incorporat un reconeixement a la feina
que fa el Centre d'Estudis Molletans per la memòria local i preveu
ampliar la col·laboració amb els
centres educatius de la ciutat per
fomentar el coneixement. La moció definitiva va ser aprovada per
unanimitat.

Suport a Brian Bartés en el retorn
de la rotllana de les àvies i avis
a.m.

la part de la quota corresponent als
trimestres naturals en els quals no
s’hagués exercit l’activitat”.
Així, segons assenyala aquest Jutjat,
el fet imposable de l’impost és el mer
exercici d’activitats empresarials,
professionals o artístiques, s’exerceixin o no en local determinat i es trobin
o no especificades en les tarifes de
l’impost. Per això, davant un supòsit
d’absència de fet imposable, i sense
que resulti exigible la formalitat de
comunicar una baixa en l’activitat, ha
de concedir-se la devolució.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

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

AMB EL MICRÒFON La mare del Brian acompanyada del seu espòs i el grup de suport al jove
MOLLET. La plaça de l'Ajuntament va tornar
a acollir dimecres la rotllana del col·lectiu de
les Àvies i els avis de Mollet del Vallès per la
llibertat. En el seu retorn al carrer després de
setmanes aturada pels efectes de la Covid, la
rotllana va servir també per donar suport al
Brian Bartés, el jove molletà que s'enfronta
a una pena de 9 anys i 3 mesos de presó per
la seva participació en les protestes de l'1-O.
Tot i que l'acte havia de comptar amb la
presència del Brian, -qui no va assistir-hi
per un altre compromís-, finalment van ser
els seus pares qui van participar de la con-

centració. Els familiars van voler agrair als
assistents el suport rebut: "No havia baixat
mai, perquè no estic bé. Però quan he vist
tot això, els he hagut de donar les gràcies",
explicava la mare.
Els avis va començar amb les rotllanes el
2017, amb el primer empresonament dels
Jordis, però després de l'indult dels presos
van decidir continuar: "Vam pensar que
quedaven assignatures pendents, els
3.000 represaliats que hi ha a Catalunya,
com el Brian, i la demanda de l'amnistia",
deia Marina Duñach, membre del col·lectiu.
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MOBILITAT L'AJUNTAMENT S'HA REUNIT AMB RESPONSABLES DE L'ESTABLIMENT

Queixes per les cues de la
benzinera del carrer Nicaragua
L.O.

ACCÉS Vehicles a l'entrada de la benzinera del carrer Nicaragua, a Can Borrell
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha demanat
als responsables de la benzinera Esclat Oil
del barri de Can Borrell que prenguin mesures per evitar les cues de vehicles usuaris de
l'establiment que es formen al carrer Nicaragua. Així ho explicava el regidor Raúl Broto
en el ple de dilluns com a resposta a una pregunta de Mollet en Comú, que exposava les
queixes dels veïns i conductors per les cues
de cotxes que es creen a l'accés a la benzinera i que, en ocasions, ocupen gran part de la
calçada, tot entorpint el trànsit dels vehicles

que circulen per la via. Segons Broto, l'AV de
Can Borrell ja havia exposat a l'Ajuntament
la problemàtica, que està "en vies de solució", segons el regidor. Els responsables de
l'Esclat estan estudiant si s'ha de fer algun
canvi en el recorregut de l'entrada o si cal fer
modificacions internes.
D'altra banda, el govern indica que s'està
fent un estudi per si cal reclamar als propietaris una millora de la senyalització en els
guals dels accessos a la zona comercial per
reforçar la seguretat a les voreres.

MEDI AMBIENT LES FEINES A LA PISTA DE LA PEDRERA VAN AFECTAR-NE LA POBLACIÓ

Acció per millorar l'hàbitat de la 'lavatera
olbia' a Santa Maria de Martorelles
LA BASSASSA

SANTA MARIA DE MARTORELLES. Voluntaris
de l’ADF Galzeran , personal del Parc de la Serralada Litoral, dos voluntaris de La Bassassa, i
una regidora del govern local, van portar a terme diumenge passat una acció per millorar les
condicions de l’hàbitat de la població de la lavatera olbia, una planta que creix a la zona mediterrània, molt rara de trobar. Segons els participants, la pista de la pedrera de Santa Maria "hi
presentava una població important, que va
ser afectada greument per les feines de manteniment de la pista forestal de la pedrera
l’hivern passat". Els diferents agents van acordar fer tasques de millora del seu hàbitat aquest
hivern per compensar-ne el dany ocasionat.

LAVATERA OLBIA

Veïns del nou bloc de pisos a Ramon Casas
es queixen per la manca d'accés a fibra òptica
MOLLET. Gairebé una seixantena de veïns
dels nous blocs de pisos construïts al carrer Ramon Casas, davant Les Pruneres, han
mostrat el seu malestar per les dificultats
per accedir a la fibra òptica, segons explicava Mollet en Comú al ple de dilluns. Segons
els veïns cap operadora hauria instal·lat la

caixa per fer les posteriors connexions. El
regidor Xavier Buzón assegurava que s'ha
fet un requeriment als principals operadors
perquè instal·lin l'arqueta necessària. Tot i
que com a resposta han dit que ho tenen previst, Buzón indicava que encara no s'havia
sol·licitat cap permís per fer-ho.

dv, 4 febrer 2022

12

MUNICIPALS 2023 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VA PRESENTAR MARTA VILARET COM A CANDIDATA D'ARA MOLLET A L'ALCALDIA

CONSISTORI

Aragonès: "Teniu la gran sort de
comptar amb una bona persona"

El ple de Mollet
vota a favor de la
reforma laboral

s.c.

AL MERCAT VELL Pere Aragonès i Marta Rovira conversaven abans que arrenqués l'acte, celebrat dijous al vespre
MOLLET. La Marta Vilaret i el Pere
Aragonès van ser dijous al vespre
els protagonistes de l'acte que Ara
Mollet ERC MES va organitzar al
Mercat Vell. L'alcaldable dels republicans de cara a les eleccions
del 2023 va rebre el suport del
President de la Generalitat, una
persona que no li resultava desconeguda. Que Vilaret i Aragonés –i

fins i tot Oriol López, el darrer candidat del partit a Mollet– són d'una
mateixa generació –amb pocs anys
de diferència entre ells– i han coincidit més enllà de les càmeres i els
faristols, va quedar ben palès.
De fet, la Marta deia d'en Pere
–tractant-se mútuament pel nom
de pila i de tu–: "Havia vingut
algunes vegades al Casal Tio

Canya de Mollet", alhora que recordava que aleshores "érem tots
bastant diferents del que som
ara, però en conservem l'essència, que és l'important".

"Cal despertar la ciutat"
Evidentment, no hi van mancar les
floretes cap a Vilaret, fins i tot de
l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira

que hi van enviar un vídeo conjunt
des de Ginebra.
Aragonès va destacar que la candidata d'Ara Mollet ERC "té uns
valors d'honestedat, de treball
en equip i de vocació de servei
públic i a la col·lectivitat que
són indispensables per a tots els
reptes de transformació que té
la ciutat". I també hi afegia: "Teniu la gran sort de comptar amb
una bona persona".
Per la seva banda, Vilaret va
explicar que, arran del canvi de
candidata, han decidit engegar els
motors aviat: "Volem que la ciutadania tingui temps de conèixer-me i tenir molt de temps per
explicar-nos", apuntava Vilaret.
El principal objectiu del partit si
assolís el govern seria treballar
per "despertar la ciutat". "Hem
anat veient com aquest projecte socialista s'ha anat esgotant i
creiem que cal un nou impuls",
deia Vilaret, qui al principi del seu
discurs va explicar: "No vaig néixer a Mollet, he triat ser molletana", concloïa. sergio carrillo

L'EXCONSELLER DE LA GENERALITAT VA SER A MOLLET PER PRESENTAR OFICIALMENT EL PROJECTE I L'EQUIP DE JUNTS MOLLET

"Defensem la independència
perquè estem convençuts que
la gent podria viure millor"
a.m.

A LA MARINETA Carme Olària, Jordi Turull i Olga Vilaseca
MOLLET. El Centre Cultural la Marineta va acollir divendres passat la presentació oficial de Junts

Mollet. L'acte va comptar amb
la presència dels membres de la
formació local, sorgida durant la

pandèmia, a qui va acompanyar
l'exconseller de Presidència de la
Generalitat, el paretà Jordi Turull.
"L'objectiu de la política no és
un altre que la gent sigui més feliç i visqui més bé. I això vol dir
estar al costat de la gent amb les
seves ambicions i inquietuds.
Tan important és la feina que es
fa a escala nacional per poder
culminar el que vam votar a l'1
d'octubre com que hi hagi gent a
Mollet que treballi pel dia a dia
de les persones", deia Turull durant el seu discurs.
Segons Turull estem en "emergència democràtica". En aquest
sentit, el paretà va recordar que
"vivim un moment que per un
tweet o un llaç groc t'inhabiliten" i per aquest motiu, apuntava:
"Des de Junts defensem la inde-

pendència, perquè estem convençuts que la gent podria viure
millor".
L'exconseller de la Presidència
també va felicitar el nou equip
pel seu compromís amb la ciutat:
"Mollet hauria d'estar content
perquè hi ha un grup de persones que es dedicaran a fer la
gent més feliç", va admetre. Així
mateix, els va traslladar la seva
confiança: "Igual que a nivell de
Catalunya reivindiquem que els
catalans hem de poder decidir
el que volem políticament, evidentment a Mollet ha de ser la
gent de Mollet que ha de fer la
proposta per la ciutat".
Per la seva banda, la responsable
de política municipal de Junts Mollet, Carme Olaria explicava que fa
dies que l'equip treballa per encaminar-se cap als pròxims comicis
municipals amb un programa que
sigui "ferm" i que fer-ho necessiten
actes com el celebrat divendres.
Olaria apuntava que "la formació té un projecte per Catalunya
i un equip a Mollet" i que el projecte de Catalunya i l'equip de Mollet "sumarem plegats cap a un
programa, unes eleccions i on
correspongui". anna mir

MOLLET. El ple de l'Ajuntament de
Mollet va aprovar dilluns una moció de suport a la reforma laboral
presentada pel Govern de l'Estat
del PSOE i Podemos. Segons la moció presentada pels grups del PSC
i Podem Mollet, la reforma servirà
per impulsar la creació d'ocupació estable i de qualitat per aturar
la precarietat i la desocupació al
país. "Potenciarà la contractació
indefinida davant de la temporalitat a través del contracte indefinit i fomentarà el contracte
fix discontinu", exposa la moció
que va ser defensada pel socialista
Raúl Broto. La moció va comptar
amb el suport de Mollet en Comú.
ERC va votar-hi en contra perquè,
tot i reconèixer alguns aspectes
positius, "són insuficients pel
que demana la classe treballadora". Cs i Junts s'hi van abstenir.

Cànon de residus
El ple també va aprovar una moció
en defensa del cànon de residus català presentada per Ara Mollet ERC
MES. La proposta considera que tal
com està plantejada la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para
una Economía Circular, que s'està
tramitant al Congrés, es posa en risc
el model català del cànon de residus
implantat el 2004 i que, segons la regidora d'Ara Mollet ERC MES Marta
Vilaret, "ha ajudat al fet que la taxa
de recollida selectiva a Catalunya
sigui més alta que la mitjana de
l'Estat". La moció va tirar endavant
amb el vot a favor de Mollet en Comú
i Junts per Mollet, l'abstenció del
PSC i el no de Cs Mollet.
D'altra banda, el ple també va
aprovar una moció presentada
per Junts per Mollet per sol·licitar una comissió d'investigació al
Congrés per investigar la relació
entre l'imam de Ripoll i els serveis
secrets espanyols en el marc dels
atemptats de Barcelona i Cambrils.
La moció demana que s'investiguin
les declaracions fetes pel comissari Villarejo. La moció va tirar endavant gràcies al suport d'Ara Mollet
ERC MES i Mollet en Comú, i les
abstencions de PSC, Podem i Cs.
En matèria de salut, el ple va
aprovar per unanimitat una moció
presentada per Mollet en Comú
que demanava al govern local estudiar la possibilitat de la creació
d’Unitats Locals per a la millora de
la salut mental d’adolescents i joves
i desenvolupar les competències
municipals en matèria de promoció
de la salut per tal de treballar en la
prevenció i detecció de problemes
de salut mental entre la població.
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Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 20 h
Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

MEDICINA ESTÈTICA
ÀCID HIALURÒNIC
BOTOX
FARCIMENT FACIAL
FARCIMENT DE LLAVIS
FILS TENSORS
MESOTERÀPIA CORPORAL
MESOTERÀPIA FACIAL
PEELING
FACTORS DEL CREIXEMENT (PRP)
VARIUS

1a VISITA
GRATUÏTA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
DIETES PERSONALITZADES
EDUCACIÓ I HÀBITS NUTRICIONALS
ESTUDI COMPOSICIÓ CORPORAL
SEGUIMENT EVOLUTIU
TRACTAMENT TRASTORNS DIGESTIUS
VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR

30

ANYS

AL TEU COSTAT

“Recupera la teva figura,
ressalta la teva bellesa”

La tecnologia més avançada i els tractaments
més efectius per cuidar de la teva bellesa

Av. Catalunya, 155.
Parets del Vallès
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com

TRUCA I T’INFORMEM

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB
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TEIXIT PRODUCTIU ELS TREBALLADROS DE LA PLANTA DE MARTORELLES VOLEN ATURAR UNA RETALLADA DE SOU DEL 20%

INDÚSTRIA

La plantilla de Coveright Surfaces
es planteja fer vaga indefinida

Class Plastics posa
a la venda la unitat
productiva que té
a Martorelles

a.m.

MARTORELLES. Els 65 treballadors
de la fàbrica de Coveright Surfaces
a Martorelles decidiran aquest di·
vendres en assemblea si finalment
convoquen una vaga indefinida
a partir de dilluns de la setmana
que ve, dia 7 de febrer. La plantilla
d'aquesta fàbrica de film per a mo·
bles de fusta vol aturar una retalla·
da de sou del 20% que l'empresa
els vol aplicar, segons feia públic
CCOO dimarts.
Els treballadors es van reunir
dijous amb amb els representants
de l'empresa a la seu del Departa·
ment de Treball per intentar arri·
bar a una entesa. En la mediació
va sortir la proposta de postposar

l'aturada a dimecres de la setmana
vinent, a l'espera dels acords que
empresa i treballadors puguin ar·
ribar en una nova mediació que el
Departament de Treball ha fixat
per dimarts vinent, segons ha ex·
plicat a aquest diari César Palaci·
os, responsable d'Acció Sindical
de CCOO d'Indústria del Vallès
Oriental.

Denúncia als jutjats

L'EMPRESA Opera des del polígon de Martorelles des de l'any 1974

El conflicte es remunta a l'any
2020, quan l'empresa va reduir el
salari de la plantilla en un 16,5%,
mitjançant l'aplicació de l'article
41 de l'Estat dels treballadors. La
mesura es va denunciar judicial·
ment i el Tribunal Superior de Jus·
tícia de Catalunya va declarar nul·
la la sentència dictada el gener
d'enguany. Malgrat això, segons
feia públic CCOO dimarts, l'ende·
mà de conèixer la sentència, l'em·
presa va comunicar l'aplicació de
nou de l'article 41 per fer una re·
ducció salarial del 20% i eliminar
algunes millores acordades inter·
nament sobre antiguitat, baixes
laborals i altres complements.

MARTORELLES. Class Plastics ha po·
sat a la venda la unitat productiva
que té al polígon industrial de Mar·
torelles. La companyia, dedicada a
la fabricació de plàstics pel sector
de l'automoció, va entrar en con·
curs de creditors el mes de novem·
bre passat i actualment es trobaria
a l'espera de l'auto del jutge que ha
de determinar la continuïtat de la
planta. Segons fonts sindicals, el 28
de gener acabava el termini que va
donar el magistrat per presentar
ofertes al concurs de continuïtat
de la fàbrica, en el qual només s'hi
hauria presentat una candidatura.
Tot i que no han transcendit més
detalls del concurs, des del sindicat
esperen que en els pròxims dies el
jutge doni a conèixer la seva deci·
sió i que l'empresa candidata es
faci càrrec de la planta i mantingui
els seus 62 treballadors.

OCUPACIÓ EL BAIX VALLÈS TÉ UN TOTAL DE 6.468 DESOCUPATS

L'atur inicia l'any mantenint
la tendència a la baixa
BAIX VALLÈS. L'atur ha iniciat l'any
amb unes xifres que mantenen la
tendència a la baixa registrada en
aquests darrers mesos. Segons da·
des de l'Observatori·Centre d'Es·
tudis del Vallès Oriental, el Baix
Vallès ha tancat el mes de gener
amb 6.468 persones desocupades,
és a dir, un 0,08 % menys que les
registrades el desembre passat.
Pel que fa als municipis tan sols
Mollet, Montornès i Parets han ex·
perimentat un descens d'aturats
el mes de gener. Mentre que a la
resta de municipis l'atur ha incre·

mentat.
Amb tot, la davallada més forta
ha estat a escala interanual, amb
2.000 persones menys a les files
de les oficines de treball que l'any
passat, fet que representa un des·
cens del 23,62% respecte al ma·
teix període del 2021.
Així mateix, la situació a la co·
marca és més positiva que al con·
junt català. El gener de 2022 ha
finalitzat amb 371.802 persones
aturades, la xifra més baixa regis·
trada en un mes de gener des de
l’any 2008.

FORMACIÓ

TREBALLS ACADÈMICS

Sessió a Mollet sobre
la reforma laboral

Crida a participar al
Premi Sergi Mingote

MOLLET. Del 16 i 24 de febrer el
Mollet Hub en col·laboració amb
Pimec, ha organitzat dues sessions
presencials sobre la nova reforma
laboral i una jornada sobre la Llei
de la segona oportunitat. Aques·
tes propostes formen part del nou
programa de formació del centre
molletà previst pels mesos de fe·
brer i març.

La Fundació Rivus fa una crida
a l'alumnat de batxillerat i cicles
formatius a participar al setè Premi
de Treballs Acadèmics Sergi Min·
gote, per a treballs de recerca o
escrits de mòdul dedicats a l'aigua i
als entorns fluvials. Els treballs s'han
de presentar abans del 17 de juny,
han de ser inèdits i han de ser fets
durant el curs 2021·2022.
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OPINIÓ

Omplir quota de pantalla

Editorial

CAP A LA NORMALITAT

FRANCESC

La sisena onada –amb una variant Òmicron desfermada amb els contagis
multiplicats exponencialment– i els alts nivells de vacunació al país, han
provocat que gran part de la població tingui algun tipus d'immunitat contra
la Covid. Segons els experts, potser encara no es pot parlar d'immunitat
de ramat però sí que és cert que hi ha una gran part de la població que
estaria ben protegida contra la infecció i la malaltia greu. En aquest punt,
les restriccions ja són mínimes –a excepció de l'ús de les mascaretes– i
les vacunes han estat clau per superar aquesta última onada sense els
índexs de mortalitat i de malalts greus anteriors. La investigació per millorar
els vaccins continua i ara l'Hospital de Mollet participarà en l'assaig de la
vacuna del laboratori català Hipra, que podria estar llesta en els pròxims
mesos, un moment en què tant de bo puguem estar instaurats en una vida
plena de "normalitat prepandèmica".

JAUME NORÓ

A peu pla

Mestre

TERRES DE PONENT
arteixo d’un prejudici: la gent
de Barcelona i la seva àrea metropolitana pensa que està al
centre del món. Des d’aquesta
òptica podem afirmar, sense cap mena de
dubte, que el centralisme barceloní existeix,
especialment, en relació a la resta del territori català. La sensació d’abandonament
que té la gent de les Terres de Ponent només és comparable al que tenen a les Terres
de l’Ebre i al Pirineu, la sensació de ser una
perifèria no atesa i oblidada. La majoria de
catalans només coneixen les comarques de
ponent pels mitjans de comunicació que
puntualment informen de les baixes temperatures i de l’espessa i prolongada boira de
l’hivern i de les calorades i les pedregades a
l’estiu. També són notícia les cícliques crisis
per l’allotjament i les condicions de treball
dels temporers de la fruita. Terres de producció agrícola i ramadera intensiva, on es
combinen les explotacions familiars amb les
de les grans corporacions; abunden els conreus de cereals al secà i de fruita a les zones
regades pels canals, sense oblidar les vinyes,
les oliveres i els ametllers; de granges d’aviram, de porcs i de vaques en trobem arreu
i les indústries agroalimentàries i càrniques
s’escampen aquí i allà. Per la televisió ens
anuncien olis, vins i torrons, i ens canten les
meravelles dels destins turístics d’unes Terres de Lleida on hi viu només el cinc per cent
de la població; exemple clar de la Catalunya
buidada, amb molts municipis rurals sense

P

cap mena de servei i transports públics inexistents o ridículs.
Temps enllà, en els trajectes dels ponentins cap o des de Barcelona es feia una
parada gairebé obligatòria a la Panadella,
punt de contacte dialectal, entre el català
oriental i l’occidental, i punt de separació
de les conques del Segre i del Llobregat.
Terra de pas per anar al Pirineu o altres
espais peninsulars. Ara un bon nombre de

Lleida és un exemple clar de la
Catalunya buidada, amb molts
municipis rurals sense cap mena
de servei i transports públics
inexistents o ridículs

Col·laborador SMACO. Sahraui
Mine Action Coordination Office

l 24 de novembre de 2013, els
ucraïnesos es manifestaven a
Kiev contra el seu president, el
pro-rus Victor Yanukóvich pel seu
descontentament per no signar l’associació
amb la unió Europea, a canvi d’una contrapartida d’ajuts econòmics que el Kremlin li
oferia.
18 de gener de 2022. Vuit anys després
d’aquella situació, Moscou ha enviat tropes
als socis bielorussos per organitzar maniobres militars prop de la fontera amb Ucraïna.
Davant una escena de presagi de guerra,
Europa i el món han trontollat. I els socis
americans de l’OTAN a Europa, han fet de gos
guardià enviant-hi contingents militars a la
zona. Cal armar-se per evitar la guerra.
Contertulians analistes del tema, i oracles,
omplen la quota de pantalla que ha passat de
les vacunes contra l’òmicron, als carros de
combat de Putin.
Però no estan tots els que són. A més de
4.600 quilòmetres del focus d’atenció prebèl·lic europeu, i des del 13 de novembre de
2020, en un ignorat indret geogràfic, fa 14
mesos, dos exèrcits mouen fitxa. En aquest
cas no són maniobres. És una guerra en un
lloc on l’horitzó es desdibuixa entre la sorra

E

LA VINYETA de Manel Fontdevila

gent forana travessa anualment l’altiplà de
la Segarra per omplir els carrers de Lleida
per l’Aplec del Caragol, els de Tàrrega per
la Fira de teatre i els de Cervera per l’Aquelarre a finals d’agost. Tot l’any es poden
visitar pobles amb força història, des del
Balaguer d’origen andalusí fins als castells
del Sió i els monestirs del Cister de l’expansió feudal i de la pervivència del règim
senyorial a l’època moderna o la reconeguda i monumental Seu Vella de Lleida i els
espais de memòria de la Guerra Civil.
Faig aquest al·legat de les Terres de Ponent pel vincle que hi tinc i esperonat per
les veus que s’han alçat per denunciar
l’oblit, novament l’oblit barceloní, de commemorar el centenari del naixement d’en
Guillem Viladot.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

VERDUGO
IBARZ

i el cel a cada impacte de míssil i a cada canonada dels carros de combat. Cada explosió d’una mina trenca l'entesa entre poders,
construint el relat de la tragèdia de tot un
poble dividit per la violència, els interessos
econòmics i per la més baixa estofa d’aquells
que van trair i altres, envair a sang, fa 47 anys
un país: el Sàhara Occidental. Traïdors: Espanya. Invasors: el Marroc.
Un mur de sorra i pedra amb un important
contingent militar separa el territori propietat dels sahrauís, i serveix pel control del
govern de Mohamed VI, dels dos terços del
país que ocupa il·legalment. La persecució,
empresonament, tortura i assassinat de la
societat sahrauí al seu país per l’invasor, així
com un sucós i impune espoli de recursos, no
fa moure les celles ni a governs ni als mitjans
de comunicació.
Les contínues morts de civils, alguns menors, víctimes de bombardejos per drons
marroquins en zones no militaritzades,
prop dels campaments de refugiats, víctimes d’una guerra que no distingeix homes
uniformats o nens jugant a la sorra, tampoc
no és suficient.
Ni exili al desert, vulneració dels Drets
Humans al Sàhara Occidental ocupat, i una
guerra iniciada pel Marroc trencant l’alto el
foc signat el 1991 amb el Frente Polisario, o
la recent visita a la zona, de l’enviat de l'ONU,
Staffan de Mistura, no són notícia en aquest
punt del món, on ni les persones, les seves vides i les seves morts no compten. No omplen
quota de pantalla.

somparets.cat

somlallagosta.cat

sommontornes.cat

sommartorelles.cat
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Antonio Garcia, plata a l'Europeu d'handbol

Juárez, bronze estatal de marxa

El llagostenc Antonio Garcia Robledo va guanyar la medalla de
plata de l'Europeu d'handbol amb Espanya. El combinat estatal va
perdre la final de diumenge contra Suècia, per 27 a 26. Aquest és el
tercer metall continental de l'esportista baixvallesà, que suma una
segona medalla de plata (2016) i una de bronze (2014).

Mar Juárez, de Montornès i nascuda a Mollet,
va aconseguir penjar-se la medalla de bronze
del Campionat d'Espanya de 35 km marxa, que
va tenir lloc diumenge a la localitat de Lepe
(Huelva), amb èxit de participació.

NIT DE L'ESPORT A MOLLET L'AJUNTAMENT RECUPERA LA PRESENCIALITAT DE LA GALA DE RECONEIXEMENTS DESPRÉS D'UNA EDICIÓ PASSADA QUE VA SER VIRTUAL
jl.r.b.

Judith 'La Santa' i Marc
Tort, millors esportistes
jl.r.b.

MOLLET. Judith Carricondo la Santa, de l'Actitud Boxing Crew i de
18 anys, i Marc Tort, de l'Atlètic
Mollet i de 50 anys, són els millors
esportistes de Mollet. Els guanyadors van rebre el seu guardó
durant la 29a edició de la Nit de
l'Esport divendres passat al Teatre Can Gomà. Entre tots dos, hi
ha una diferència de 32 anys, però
cadascun d'ells ha pujat al primer
podi estatal en els seus respectius
esportius. La Santa en les categories júnior de boxa i kick boxing; i
Tort, en l'atletisme màster de més
de 50 anys.
La lluitadora va imposar-se a Daria Kasatkina, a l'elit del tennis, i a
Elsa Carpintero, líder del projecte
femení del Mollet HC. "No m'ho esperava, sincerament, crec que totes ens ho mereixíem", assegurava la campiona, que el 2021 va ser
campiona d'Espanya, de Catalunya
i va tenir presència en campionats
internacionals. La preparació del
curs 2022 ja ha començat, tot i que
està a l'espera del calendari competitiu, novament en júnior.
Pel que fa a Marc Tort, va proclamar-se millor esportista per
davant de referents en escacs,
Pere Garriga, i en billar, Marc Pi.
Va ser campió estatal màster dels
1.500 metres i bronze als 3.000 i
10.000. "Ha estat una sorpresa
molt gran i estic molt content
per tots els meus companys

Triplet de premis al CB Mollet

CAMPIONS Judith Carricondo i Marc Tort, a la Nit de l'Esport
i per l'Atlètic Mollet. Sóc una
persona ja de 50 anys i crec
que pot servir com a exemple
per als companys que venen
pel darrere", deia Tort, molt
emocionat pel premi.

Més premis presencials
La gala va recuperar la presencialitat després d'una edició passada virtual. D'entre la resta de
guardons, es van premiar com a
millors promeses, Jordi Garcia,
de l'Actitud Boxing Crew, i Maria Bondarenko, del Club Tennis
Mollet; millor equip absolut, el
CB Mollet; millor equip de base,

l'aleví masculí i femení Atlètic
Mollet; millor club, el CF Mollet
UE; millor entrenador, Josep Maria Marsà; i millor patrocinador,
DM Group.
Pel que fa als premis, l'Internacional va ser per a Alèxia Putellas, que va agrair en un missatge
de vídeo el guardó, que li havia
lliurat presencialment a la Ciutat
Esportiva Joan Gamper, del Barça, el mateix alcalde Josep Monràs. També van ser reconeguts
AMOBA, com a premi als valors
esportius; i l'Escola Can Besora,
com a premi a l'esportivitat dels
Jocs Escolars. jl.rodríguez b.

El Club Bàsquet Mollet va ser l'entitat amb més premis amb un triplet. Josep
Maria Marsà va recollir el de millor entrenador, per segon cop en quatre
anys, i Ángel Soto, va representar el de millor equip absolut, per l'ascens
del CB Mollet a la Lliga LEB Plata el curs passat. També va ser premiat el DM
Group, que va ser el principal patrocinador del club del pavelló Plana Lledó
la temporada passada. "És un premi que he recollit jo, però és un guardó
col·lectiu perquè hi ha molta gent darrere meu", assenyalava Josep Maria
Marsà, tècnic i manager del CB Mollet que afegia: "Em sento arrelat a Mollet,
pensa que en el meu anterior club vaig estar 14 anys. Ara porto quatre anys
a Mollet i em sento un molletà més. Em sento meva aquesta ciutat".

Sis mencions especials
D'entre les mencions especials,
la de Montserrat Tarrés, morta
a l'octubre passat i que havia estat directora de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats
(IMSD) de l'Ajuntament des de
l'any 1997. Tarrés va ser una de
les sis mencions que el jurat de la
gala va lliurar, tot i que la seva va
ser la més sentida per la tasca que
havia fet de vincular l'esport amb
l'IMSD.

També, van rebre una menció especial a la Nit de l'Esport,
la Penya Barcelonista de Mollet,
amb el record de l'expresident Julián Ruiz; el Club Muntanyenc de
Mollet; l'expatinadora d'artístic
de l'elit, Julia Marco Romero –va
ser campiona del món als World
Roller Games de Barcelona del
2019–; l'equip Special del CF Mollet UE; i al col·lectiu dels Jocs Esportius Escolars.
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CURSA POPULAR LA PROVA ATLÈTICA DEL CA MOLLET, QUE RECUPERA LA PRESENCIALITAT DESPRÉS D'UNA EDICIÓ VIRTUAL, VA TENIR PROP DE 700 'FINISHERS'

Carles Montllor, campió català de
marató, venç la Cursa Sant Vicenç
jl.r.b.

jl.r.b.

CARLES MONTLLOR Guanya i inicia un entrenament de 10 km a les pistes

JÈSSICA TIPÁN El moment de la seva arribada a la meta de les pistes

MOLLET. Carles Montllor, de la Lea

nyar el 2021 el Campionat de Catalunya de marató. A més, feia dues
setmanes també s'havia imposat a
la Mitja de Sitges. A Mollet, Montllor va ser el més ràpid i va agafar
el primer lloc als pocs quilòmetres.
L'atleta sabadellenc va pujar a l'esglaó més alt del podi molletà amb

La Blanca, i Jèssica Tipán, de Factor Runners, han estat els guanyadors de la 28a edició dels 10 km de
la Cursa Popular Sant Vicenç i 12è
Memorial Jordi Solé Tura. La prova
atlètica, organitzada per l'Ajuntament i el Club Atlètic Mollet, va tor-

nar a ser presencial després d'una
edició vitual. A la prova s'havien
inscrit més de 800 persones, tot i
que finalment van acabar-la unes
700 –553 a la de 10 km i 137 a la
de 5 km–.
Montllor arribava a Mollet amb
el cartell de favorit després de gua-

COLAO I LEBEDIEVA,
CAMPIONS DELS 5KM

un temps de 32 minuts i 28 segons,
i va tenir un minut de marge amb
el segon, Josep Díaz, del Runners
Espanyol. El podi es va completar
amb Juan Miguel López, del Lleida. "El 2021 va ser un gran any,
però aquest tinc reptes més ambiciosos. En uns mesos tenim el

La prova molletana té un segon circuit
més curt, ideal pels que s'inicien. Els
campions de la cursa de 5 km van ser
Pablo Colao, del Club Atlètic Mollet,
amb 15 minuts i 52 segons; i Inna
Lebedieva, amb 20 minuts i 28 segons.

Campionat d'Espanya de marató
i al juny voldria intentar guanyar l'or del de 50 km, on l'any
passat vaig ser tercer", deia en
acabar la cursa Montllor, qui després de celebrar el triomf de 10km
va fer 10 km més d'entrenament a
les pistes molletanes mentre arribaven els atletes més populars.
En categoria femenina, Tipán,
que és una habitual de les curses
de muntanya, va guanyar amb un
temps de 39 minuts i 10 segons,
dos minuts menys que la segona,
Ana Belén Garcia (Fisio Granollers) i tercera va ser Mariona Soler
(Corredors). "Mollet té un gran
recorregut, que m'ha agradat
moltíssim. S'agraeix un circuit
com aquest", explicava la guanyadora. jl.rodríguez b.

BÀSQUET | Leb Plata PODRIA DEBUTAR EL RECENT FITXAT IMANOL MARTÍNEZ

José Coego deixa la disciplina
del Recanvis Gaudí Mollet
arxiu

RECANVIS GAUDÍ MOLLET - ALGINET
Dissabte, 5 – 19 h Mollet

MOLLET. José Coego ha decidit posar punt i
final a la seva segona etapa a les files del
Recanvis Gaudí Mollet, segons informa el
club molletà, "per canvis en l'àmbit laboral i personal que fan impossible compaginar l'activitat esportiva i les seves
obligacions personals". L'entitat agraeix
la tasca del pivot, de 42 anys, "per haver
acompanyat aquests mesos el primer
equip de la Leb Plata i esperem poder
aconseguir la permanència i li podem
dedicar".
El pivot va fitxar a l'estiu després d'unes
temporades amb l'Escola Sant Gervasi a la
Copa Catalunya, tot i que atresora una àmplia experiència en categories estatals del
bàsquet. Tot i la seva veterania, ha jugat
14 partits amb una mitjana de 16 minuts
per partit i una puntuació de 7,8 per partit
i 3,4 rebots. Així doncs, Josep Maria Marsà no podrà comptar pel partit de dissabte
contra l'Alginet amb els 205 centímetres
de Coego, tot i que ja podrà alinear Imanol
Martínez, que es va incorporar la setmana passada. A més, podria reaparèixer un

Información al:

93 593 99 50

JOSÉ COEGO
altre membre del joc interior, Àngel Soto,
que aquest curs tan sols ha jugat tres partits i la temporada passada va ser bàsic en
l'eix de Marsà.
El Mollet ocupa el 8è lloc –amb un partit
pendent– i buscarà la novena victòria de la
temporada contra l'Alginet, que és penúltim i encadena una ratxa de set derrotes. Al
partit de la primera volta, el Mollet va guanyar a la pista de l'equip valencià, per 66 a
70, amb un paper destacat d'Ignasi Belver
–11 punts i 7 rebots–.
jl.r.b.

MOLLET DEL VALLÈS

STA. PERPÈTUA DE MOGODA

C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com

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

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
SÁBADO

PARKING
GRATUITO
30 MIN
PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

11.00 - 13.00 H
18.00 - 20.00 H
18.00 - 20.00 H
17.00 - 20.00 H
11.00 - 13.00 H

JUEVES
SÁBADO

20.00 - 21.00 H
09.30 - 10.30 H
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FUTBOL | Primera Catalana ELS MOLLETANS CEDEIXEN EL COLIDERATGE AMB UNA DERROTA A LLORET

BÀSQUET | Primera Catalana ASPIREN A LA PROMOCIÓ D'ASCENS
sant gervasi

Contratemps en la lluita
per l'ascens del CF Mollet UE
arxiu

CF MOLLET UE - MONTANYESA
Diumenge, 6 – 12 h Mollet

MOLLET. L'ensopegada en la passada jornada del CF Mollet UE és
un contratemps per a les seves
aspiracions de lluitar al tram final
per l'ascens a la desitjada Tercera
RFEF. El Mollet va trencar a Lloret
(1-0) una ratxa de cinc victòries
seguides, tot i que comptava amb
tres baixes de pes a l'onze titular.
Tot i caure a terres gironines, el
conjunt molletà segueix en la part
alta del grup 1 de la Primera Catalana. El Mollet cedeix el colideratge, però ocupa ara el segon lloc,
amb 29 punts, a tres del líder, L'Escala. Diumenge, l'equip dirigit per
David Parra rebrà un històric del
futbol català, la Montanyesa, que fa
set partits que no perd –amb cinc
triomfs i dos empats– i està en una
escalada progressiva en la classificació fins a situar-se al tercer lloc
amb 27 punts. Per tant, el Mollet
necessitarà fer valer la seva condi-

Vuitè triomf del Sant Gervasi femení

EN JOC El CF Mollet UE en un partit d'aquesta temporada
ció de local i mantenir el Germans
Gonzalvo com un fortí. Al partit de
la primera volta, el Mollet va caure
al camp barceloní amb un solitari
gol de penal (1-0). Els molletans
buscaran la revenja contra un rival
directe per l'ascens.

Eleccions del CF Mollet UE
D'altra banda, la plataforma Salvem el CF Mollet ha emès un co-

Segona Catalana DISPUTA DOS PARTITS EN NOMÉS QUATRE DIES

La Molletense suma
4 de 6 punts possibles
MOLLETENSE - S.J. MONTCADA
Dissabte 5 – 17 h Mollet

MOLLET. La UD Molletense no es
vol despenjar de la part alta de
la classificació per intentar arribar al tram final amb opcions
d'ascens a la Primera Catalana.
L'equip dirigit per Toni Filgaira va
demostrar en l'última setmana el
seu múscul competitiu després de
sumar quatre dels últims sis punts

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

en joc. La Molletense va haver de
jugar dos partits en quatre dies,
que es van saldar amb un resultat global positiu. Si bé dissabte
va guanyar contra el Parc, per 4 a
2, amb un triplet de gols de Juan
Carlos Carrill; dimarts empatava
a casa contra el Masnou, per 3 a 3.
L'equip molletà ocupa el cinquè
lloc, del grup 5, amb 25 punts i dissabte rebrà el San Juan de Montcada, que és vuitè classificat amb 18
punts.

municat per demanar la suspensió de la convocatòria d'eleccions
al club, que va anunciar fa tan sols
una setmana el CF Mollet UE. Segons assenyala en un comunicat
fet públic fa uns dies, la plataforma opositora a l'actual junta
considera que "no es poden celebrar unes veritables eleccions
democràtiques, mentre la junta
mantingui injustament la suspensió com a socis de l'expresident Feliu Tura i de l'exvicepresident José Gómez Reina".
De fet, Salvem El CF Mollet està
liderat i impulsat per José Gómez
Reina, amb el suport de Tura.
Pel que fa al president del Mollet, Jordi Candela, ha assegurat
al diari Som* que "les eleccions
són legals, tenim el vistiplau de
la Federació Catalana de Futbol
per poder celebrar-les". A més,
Candela demana que s'acabin les
mentides per banda de la plataforma. jl.rodríguez b.

L'Escola Sant Gervasi femení va sumar la vuitena victòria de la temporada a la
Primera Catalana i manté les opcions de lluitar per l'ascens. L'equip molletà
va imposar-se la jornada passada a la pista del Sabadell BQ Vallès, per 50
a 63. Anna Roser va ser la màxima anotadora amb 14 punts. Les molletanes
ocupen el cinquè lloc, a tan sols un del quart classificat, el GEIEG B. El pròxim
duel de les noies del Sant Gervasi tindrà lloc diumenge a casa contra el Sant
Andreu Natzaret, que ocupa el sisè lloc amb set triomfs. Pel que fa al sènior
masculí, de la Copa Catalunya, és quart per la cua i dissabte visitarà la pista
del CB Granollers.

HOQUEI | Primera

FUTBOL SALA | Primera

El Mollet HC femení, Derbi comarcal
necessitat de triomfs de la zona baixa
MOLLET HC - HORTA
Dissabte 5 – 17 h Mollet
El sènior femení del Mollet HC
està necessitat de sumar triomfs
per continuar en la part alta de la
classificació. Dissabte rebrà l'Horta, que és un rival directe i aspirant a l'ascens. Les molletanes són
sisenes, amb 21 punts, mentre que
les barcelonines, ocupen el vuitè
lloc amb 14 punts. A més, a l'hora
del tancament d'aquesta edició, el
sènior femení jugava un altre partit per les primeres places contra
l'Sfèric, 5è amb 24 punts.

VALL DE TENES - UFS MOLLET
Dissabte 5 – 19 h Lliçà
SANT JOAN B - UFS MOLLET
Dimecres 9 – 22 h Vilassar
La Unió FS Mollet jugarà dos partits en cinc dies. Primer afrontarà
dissabte el derbi a la pista de la
Vall de Tenes, en un duel per evitar les places de descens. Pel que
fa a dimecres, el Mollet jugarà el
partit ajornat contra el Sant Joan
B. En cas de fer un ple de victòries,
els molletans treurien el cap de la
part baixa.
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CULTURA

'Hijos de Adán' i 'Gilda', al Casal Cultural

Calçotada i visita museística

Aquest divendres torna el cineclub del Casal Cultural de Mollet
anomenat La mirada del cinema i que proposa dues projeccions.
La primera serà a les 20.30 h i es tracta del curtmetratge Hijos
de Adán, de Felipe de la Cruz. A les 21 h es podrà veure tot un
clàssic com Gilda, dirigit per Charles Vidor i estrenat l'any 1946.

Els Casals d'Avis de Martorelles organitzen
una calçotada a Casa Fèlix (Valls) dimecres
vinent. La sortida, que serà de 8 h a 20 h i
que té un preu de 55 euros, inclou una visita
al Museu Port de Tarragona.

SOLIDARITAT L'ARTISTA MOLLETÀ ESTÀ FENT A QUIBDÓ (COLÒMBIA) LA SEVA VUITENA EXPEDICIÓ AMB PALLASSOS SENSE FRONTERES

EXPOSICIONS

Pau Segalés, regalant somriures
des del Líban fins a Colòmbia

El molletà Skip
O'Neil presenta
'Trazos de Eroguro'

pallassos sense fronteres

A ESCENA Durant una de les actuacions que Pau Segalés ha fet aquests dies a Quibdó
MOLLET. El Pau Segalés és un dels quatre artistes que formen l'expedició de Pallassos Sense
Fronteres a Quibdó (Colòmbia), en una acció
conjunta amb la Unitat de Crisis de Barcelona
de la UAB. L'objectiu d'aquesta expedició és
"reduir l'estrès posttraumàtic de la infància
refugiada i vulnerable", explica l'ONG.
El projecte es basa en la combinació d'una teràpia i la comicitat dels pallassos. Així doncs, els
nens i nenes gaudeixen primer dels espectacles
circenses a l'escola i pocs dies després reben un
acompanyament psicològic amb els mestres.
El departament del Chocó –del qual Quibdó
n'és la capital– ha estat un dels més afectats pel
conflicte armat i la desigualtat social, amb una
forta presència de paramilitars i grups armats.
A més, en els darrers anys, s'hi ha afegit l'arribada de refugiats de Veneçuela i, darrerament,

l'afectació de la pandèmia.
L'artista molletà és a Colòmbia des del 21 de
gener, hi serà fins al 10 de febrer i en aquestes tres setmanes preveu participar en uns 27
espectacles. Els farà –i ja els està fent– acompanyat de tres artistes més: Lola Mento, Peter
Punk i Antuan de la Cream.

Una dècada d'expedicions
Amb només 19 anys, Segalés es va embarcar
a creuar continents per regalar somriures
als més desfavorits com a voluntari de Pallassos Sense Fronteres. El seu primer viatge
amb l'ONG va ser al Líban, on van fer una gira
d’espectacles principalment per a població refugiada palestina en camps de refugiats. Des
d'aleshores, ja ha fet vuit expedicions en quatre continents diferents: Líban (2011), Bòs-

nia i Hercegovina (2015), El Salvador (2016),
Libèria (2016), Jordània –per a població siriana del camp de refugiats d’Azraq– (2018),
Colòmbia –al Putumayo– (2019), Etiòpia –a
Gambella, prop de la frontera amb Sudan del
Sud– (2020) i ara a Quibdó, Colòmbia.
El molletà se sent "molt afortunat de poder
veure i viure de primera mà els riures dels
infants en situació de vulnerabilitat per tot
el món". En aquest cas, durant la primera setmana van fer deu funcions que van arribar a
gairebé 4.000 persones, en xous que ni la pluja
s'ha volgut perdre: "Quibdó és una de les ciutats amb més biodiversitat del món i hi plou
cada dia. Hem fet ja més d’un espectacle sota
la pluja amb els nens i nenes a coberta".
Amb tot, Segalés sí que admet que els primers dies han estat esgotadors: "Estem una
mica cansats per la intensitat dels espectacles i al principi per la diferència horària
i per haver agafat tres avions". No obstant
això, assenyala que la rebuda està sent molt
positiva: "Quibdó ens està tractant molt bé i
estem descansant tot el que podem per poder estar al 100% en cada espectacle".
Aquesta segona setmana, els espectacles
s'han traslladat fins al nord de la ciutat, "la
zona més conflictiva de Quibdó", diu Segalés, qui explica que sempre van acompanyats per personal de l'Alt Comissionat de les
Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR).
Música, malabars, equilibris, números de
risc amb un fuet on es fa explotar un globus
aguantat amb la boca, foc, la clàssica empastifada amb un pastís i òbviament màgia estan
sent protagonistes d'aquest viatge de Pau Segalés i companyia a Colòmbia.
sergio carrillo

MOLLET. Aquest divendres (20 h) es
presenta a La Marineta l'exposició
Trazos de Eroguro, de l'il·lustrador ciberpunk molletà Skip O'Neil.
L'autor de la mostra és un il·lustrador influenciat pel surrealisme i els
corrents estètics japonesos com
l'eroguro i ofereix il·lustracions
en què els cossos es deformen i es
barregen entre ells per crear imatges en les quals el grotesc es transforma en bellesa i on els espais en
blanc gairebé no tenen cabuda.
Trazos de Eroguro es podrà visitar
fins al 28 de febrer.

La mostra 'Pepita,
del comerç a la
pintura', al Lledoner
MOLLET. El Lledoner acull des de fa
unes setmanes l'exposició Pepita,
del comerç a la pintura. Fins al 28
de febrer es podrà gaudir d'aquesta
mostra a càrrec de la molletana Pepita Torrents. La jubilació va ser el
moment perfecte perquè la Pepita
comencés a pintar i dibuixar. El seu
primer contacte amb el món artístic
va ser a les classes de l'Ateneu Gran
i, des de llavors, pintar s'ha convertit en una petita vocació. Ha après
diferents tècniques com el carbonet, l'acrílic o l'aquarel·la. També
s'inspira en obres de pintors reconeguts per plasmar el seu art.
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ART HO FA EN LA MOSTRA COL·LECTIVA DE L'ICRE A BARCELONA

POPULAR L'AJUNTAMENT MOLLETÀ APUNTA QUE "EN PRINCIPI LA RUA NO ES FARÀ"

Ricard Mira exposa
'Retrat de Picasso'

La rua de carnaval, en perill

R.M.

RICARD MIRA L'artista en una imatge amb la seva obra creada el 2018
MARTORELLES. L'escultor martorellesenc Ricard Mira participa
aquest febrer en una exposició
col·lectiva de socis de l'Institut
Català per a la Recerca en Escultura (ICRE) a Barcelona, i ho fa amb
l'obra Retrat de Picasso.
Aquesta escultura feta el 2018
està inspirada en un autoretrat
que va pintar Picasso en estil cubista. Es tracta d'un bust de ferro
de 2,5 cm de gruix i unes dimensions de 39 x 66 x 34 cm.
L'exposició es titula ICRE. Retrobament escultòric i es pot gaudir al

Centre Cívic Pere Pruna (carrer de
Ganduxer 130, Barcelona). Cada
soci de l'entitat, que inclou escultors i escultores d'un alt nivell, hi
aporta una obra. Les escultures
estan realitzades en diverses tècniques, com ara foneria, talla, modelat i forja en fred (com és el cas
de l'obra de Mira), i en una gran
varietat de materials: fang, bronze, ferro, fusta, marbre i alabastre,
entre altres. L'exposició es podrà
visitar del 3 al 25 de febrer, de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de
16 a 20 h.

TEATRE

ART

Suspesa l'obra
de teatre prevista
a la Sala Fiveller

Diàlegs amb l'obra
de la pintora María
Jesús de Sola

MOLLET. La Sala Fiveller havia

MOLLET. Aquest divendres (19 h)

programat per a aquest diumenge l'obra de teatre Mareig, una
comèdia de Jordi Sánchez i representada per la companyia Teatre
Àrdea Tarúa. Tanmateix, l'obra
s'ha hagut de suspendre per motius aliens a la sala. Amb tot, si res
no ho canvia, el diumenge 13 a les
18 h Antzoki Teatteri hi representarà l'obra premiada internacionalment Clowns, una dramatúrgia
de Tony Casla, qui també n'és el
director.

arriba una nova edició del cicle de
xerrades Mirades d'Artistes, que organitza el Museu Abelló juntament
amb l'Associació d'Artistes Plàstiques CREA. En aquesta ocasió, Sixta
Villalva aproparà als assistents la
figura de la pintora María Jesús de
Sola Yuste, una de les dones artistes
presents a la col·lecció del Museu
Abelló. L'activitat és gratuïta però
cal inscriure's obligatòriament trucant al 93 544 50 99 o escrivint a
educamabello@molletvalles.cat.

AJ. MOLLET / ARXIU

MOLLET. El 27 de febrer, els carrers
de la ciutat s'havien de tornar a
omplir dos anys després de carrosses i comparses per celebrar
la rua de carnaval. Però tot apunta
que encara s'haurà d'esperar un
any més per gaudir-ne.
Són diverses les comparses
habituals que han decidit que
enguany no hi participaran. Una
d'elles és la de l'Associació de Veïns de Santa Rosa. La presidenta
de l'entitat, Teresa Prades, explica
que davant la incertesa amb la Covid van decidir no preparar un dels
grans muntatges amb els quals han
meravellat habitualment la ciutat.
"Sempre comencem els assajos
el primer diumenge després de
reis", diu Prades, qui comparteix
la reflexió que van fer a l'associació: "I si fem tot això i després
estem confinats?".
En tot cas, no tancaven la porta a
participar a la rua amb alguna disfressa més ràpida. Amb tot, a finals
de gener van decidir que ni farien
un gran muntatge ni tampoc una
participació més petita. "Portem
dos anys treballant-hi, però s'ha
de ser prudent", hi afegeix Teresa
Prades.
Encara l'Ajuntament no ha confirmat al 100% si la rua reeixirà
o no, però sí que diuen que "en
principi la rua de carnaval no es
farà". Pel que fa a la resta d'activi-

EL 2020 La comparsa de Santa Rosa en el darrer carnaval a la ciutat
tats, apunten que caldrà esperar a
mitjans de mes per consultar-ho.
Però a hores d'ara la companyia

del Carnamolles està assajant perquè l'arribada del Carnestoltes i el
judici puguin realitzar-se.

PROGRAMACIÓ
FEBRER 2022

MÚSICA

Diumenge 6 de febrer

El Directe al
Cívic més punk,
aquest divendres

a les 18.00 h.

MOLLET. El Centre Cívic de Can Pantiquet acull aquest divendres a les
21.30 h un nou Directe al Cívic, el
primer d'aquest 2022, i organitzat
per l'Associació de música i art de
Mollet (AMAM). El punk serà el
protagonista d'aquesta nit musical amb les següents tres bandes,
Fastloud, Jairo Gomes The Old Factory Rats i Skartxa. Els assistents
podran gaudir d'un nou espai de
bar, amb begudes a preus popular.
A més, cal apuntar que l'entrada
per veure els concerts és gratuïta,
però amb taquilla inversa –cadascú decideix quin preu paga–. En
aquest sentit, AMAM explica que és
"un exercici de responsabilitat i
maduresa on l'espectador ha de
tenir en compte els costs que suposa la producció d'un concert".
En aquest cas, tota la recaptació
anirà íntegrament als artistes.

S
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Preu: 8 €

TEATRE AMB L’OBRA: “MAREIG”
de Jordi Sánchez.
A càrrec de Teatre Àrdea Tarúa.
Direcció: Silvia Docón i Roger Martí.

Una divertida comèdia d’embolics

Diumenge 13 de febrer
a les 18.00 h.
Preu: 8 €

TEATRE AMB L’OBRA: “CLOWNS”
Dramatúrgia i direcció: Tony Casla.
A càrrec de Cia Antzoki Teatteri.

Una obra premiada
a nivell internacional
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CINEMA L'ACTUAL ARTS I ESCENA COMPTA AMB UN CICLE DE FILMS ADREÇATS A LA GENT GRAN I SE'N PREVEUEN D'ALTRES DEDICATS A LA INFÀNCIA O A LA DONA

L'Ajuntament de Mollet
aposta per oferir cicles
temàtics de cinema
MOLLET. La capital baixvallesana
no compta amb cap sala de cinema –i a curt termini res fa pensar
que això pugui canviar–, però sí
que és cert que al llarg de l'any hi
ha diverses projeccions. Algunes
van a càrrec d'entitats locals com
el Casal Cultural, el GAC o AMAM; i
d'altres són programades pel consistori, normalment emmarcades
en els programes d'Arts i Escena.
"El cinema és un tema que interessa i nosaltres ja en tenim iniciatives", diu la regidora de Cultura, Mercè Pérez, qui destaca que el
present Arts i Escena compta amb
sis llargmetratges, a banda d'altres
propostes vinculades al setè art.
El pes principal del cinema en

aquest programa se l'emporta el
festival La GRAN pantalla, un festival barceloní que arriba, entre
d'altres municipis, a Mollet i que
projectarà cinc films adreçats principalment a la gent gran. Serà al
Lledoner entre el 20 de febrer i el
22 de maig. "Hem programat un
cicle que ens sembla molt interessant, que tracta temes de caire molt social sobre els quals ens
sembla bo que la gent pugui reflexionar", diu Pérez, qui es mostra convençuda que aquest format
de cicles tindrà recorregut a les
programacions de l'Ajuntament.
El darrer Arts i Escena ja va iniciar aquesta dinàmica amb les tres
sessions del cinefòrum anomenat

Univers Berlanga i emmarcat en el
centenari del director Luis García
Berlanga. En aquesta línia, la regidora avança: "Probablement
farem cicles de cinema dedicats
a la infància, a la dona...".

De la Fiveller al Mercat Vell
La regidoria de Cultura aposta per
projectar majoritàriament pel·lícules que no siguin tan comercials.
"Això no treu que nosaltres no
tinguem al cap programar alguna pel·lícula comercial al Mercat Vell, que és on tenim condicionat per poder fer cinema",
afegeix Pérez.
L'emplaçament que el consistori va trobar i va provar a partir del

2018 per programa cine comercial
va ser la Sala Fiveller, un cicle que
cloïa la primavera del 2020, just
amb l'inici de la pandèmia, i que de
moment no ha tornat. "Ho estem
valorant i veurem si el reprenem", diu Pérez, qui no està gaire
satisfeta amb l'afluència de públic
que van rebre els llargmetratges a
la Fiveller.
Per la seva banda, el coordinador de la sala, Toni Amaya, considera positiva l'oferta que va fer
l'Ajuntament a la Fiveller per disposar de cinema regular a la ciutat
i en destaca els preus populars.
"Va ser un projecte que es va
acabar, però estaríem disposats
a tornar a arribar a un acord", hi
afegeix Amaya.

El Cicle Gaudí, encara inexplorat
Una opció per apropar el cinema a
la capital baixvallesana podria ser
sumar-s'hi al Cicle Gaudí, amb el
qual l'Acadèmia del Cinema Català
hi projectaria deu pel·lícules catalanes l'any. Aquest cicle s'adreça
principalment a aquelles poblacions on la ciutadania no té un accés

fàcil a l’oferta en pantalla gran, ja
sigui per manca de sales de cinema
o bé per absència de programació
catalana a les sales de cinema properes. Amb tot, no és un projecte
que ara per ara l'Ajuntament tingui sobre la taula. "Tècnicament,
ningú me n'ha parlat", diu Pérez.
Però tampoc en tanca les portes:
"En parlarem i si entra dins dels
nostres paràmetres, ho estudiarem". sergio carrillo

EL FILM DE NEUS
BALLÚS, A CASA
n A banda de les cinc pel·lícules de La
GRAN pantalla, el present Arts i Escena
compta també amb una altra projecció. Es tracta de Sis dies corrents –de
la directora i guionista molletana Neus
Ballús–, que ja supera els dos mesos en
cartellera i que arribarà al Mercat Vell
el divendres 18 de febrer a les 20 h. La
mateixa Ballús serà l'encarregada de
presentar la projecció i d'encapçalar el
col·loqui posterior.

ARTS ESCÈNIQUES LA TRAMOLLA HA PROGRAMAT CINC OBRES DE PETIT FORMAT FINS A FINALS DE MAIG, INCLOENT-HI UN PARELL DE PROPOSTES LOCALS

Torna el Teatre de Prop

pròxim del geni del Renaixement,
Leonardo da Vinci.

Nou grup vocal infantil
MOLLET. Sis espectacles protagonitzen la nova programació de
Teatre de Prop de La Tramolla, entre el 19 de febrer i el 28 de maig
–totes les obres són dissabtes a les
20.30 h i el preu és de 12 euros o de
10 euros per als socis–.

L'estrena anirà a càrrec de La
Figa, de Milnotes Teatre, el 19 de
febrer, una comèdia de dues veïnes enfrontades, que no poden
viure sense fer-se la punyeta l’una
a l’altra. Toni Cots i Esther Freixa,
del CRA'P, portaran el 19 de març

TAMBÉ HI SERAN ALBERTO DEMOMENTO I MIGUEL ÁNGEL MARÍN

Toni Moog, als monòlegs
solidaris d'Igualem
MOLLET. El reconegut humorista
Toni Moog tornarà a actuar a Mollet aquest dissabte –ja hi va actuar
a la darrera festa major d'estiu– i
en aquest cas ho farà amb motiu de
la 5a gala solidària de monòlegs de
l'Associació Igualem.
En aquesta jornada d'humor i
solidaritat, que es farà a Can Gomà
de 18 h a 21 h, també hi participaran els monologuistes Alberto
Demomento i Miguel Ángel Marín,
així com de l'actuació del recent
guanyador de Got Talent Jr, Hugo
Marlo. Tot plegat, presentat per
Manolito el Gafas i amb la presència d'un artista convidat sorpresa.

la proposta escènica 30 anys, un
acte poètic de resistència. Per Sant
Jordi, la companyia valenciana Bullanga representarà la multipremiada obra Joc de xiquetes. El 21 de
maig arribarà Peces, de Fata Morgana Teatre, amb uns actors que
representen una història terrible,
cruel i de rabiosa actualitat.
Per últim, el molletà Pau García
Morillas clourà la temporada el 28
de maig amb Salai, el deixeble estimat, on es descobrirà la veritable
història darrere del deixeble més

EL TEMPS
divendres 4

dissabte 5

TONI MOOG
Les entrades –disponibles a
igualem.org, a atrapalo.com i a taquilla– tenen un preu de 10 euros.

diumenge 6

per

D'altra banda, aquest febrer La
Tramolla també ha posat en marxa
un nou grup de cant i tècnica vocal
adreçat a infants a partir dels 8 anys
i sota la direcció d’Òscar Bretau,
membre del grup vocal TNT, amb el
qual ha participat en programes televisius com Oh Happy Day o La Voz.
Els participants aprendran a preparar des de zero tot el procés necessari per cantar en directe i el primer
projecte del nou grup serà muntar
un recital amb les cançons del musical El Petit Príncep de Manu Guix.

LA PRIMERA OBRA SERÀ 'LA FIGA'

Felip Comas

Per fi tornen a aparèixer
els núvols per casa nostra,
encara que sense esperances de precipitació, i amb
una baixada considerable
de la temperatura màxima.
Continuaran els núvols
molt abundants, fins a
pràcticament el vespre, i
continuarà la tendència a
baixar de la temperatura
màxima.
Torna el fred a primera
hora, però la temperatura
màxima pujarà, en un dia
totalment assolellat i amb
molta amplitud tèrmica.

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

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Màx.

Mín. * Temp.

16ºC

0ºC

10ºC

-

18 km/h SE

DIVENDRES, 28 19ºC

0ºC

13ºC

-

18 km/h SSW

DISSABTE, 29

19ºC

0ºC

12ºC

-

11 km/h SE

DIUMENGE, 30 20ºC

0ºC

15ºC

-

13 km/h SW

DILLUNS, 31

16ºC

2ºC

11ºC

-

15 km/h SE

DIMARTS, 1

17ºC

2ºC

12ºC

-

18 km/h SW

DIMECRES, 2

20ºC

4ºC

13ºC

-

23 km/h SSW

DIJOUS, 27

Cop màx. vent
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