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La manca d'infermeres impedeix 
obrir una planta del Sociosanitari

MOLLET DEL VALLÈS. La manca de per-

sonal d'infermeria ha impossibilitat 

que la Fundació Sanitària Mollet 

(FSM) obri aquest hivern la terce-

ra planta del Sociosanitari. Cada 

hivern, la fundació  habilitava llits 

a la tercera planta de l'equipament 

del carrer Sant Llorenç per atendre 

l'increment d'urgències vinculades 

a les epidèmies de grip i a patolo-

gies respiratòries. Enguany, però, 

el dèficit estructural que pateixen 

les plantilles d'infermeria en la sa-

nitat catalana sumat a la dedicació 

de gran part d'elles a la campanya 

de vacunació contra la Covid que 

s'ha fet des de l'atenció primària ha 

impedit aquesta ampliació del ser-

vei. "Molts pacients que no han 

pogut ingressar a aquests llits 

del Sociosanitari s'han hagut de 

quedar a l'àrea d'Urgències de 

l'Hospital, amb els inconvenients 

que això provoca", explica Jaume 

Duran, director general de la FSM. 

Com a afegitó, a banda de la campa-

nya de vacunació, l'alta incidència 

de la sisena onada de Covid entre 

els professionals sanitaris ha deixat 

encara més minvada la plantilla. 

"La sisena onada ha estat espe-

cialment complicada. Mai des de 

la primera onada havíem tingut 

tants professionals contagiats –

fins a 70– i hem tingut dificultats 

per substituir-los", admet Duran.

Substitució de professionals
I és que la dificultat per substituir 

professionals molt probablement 

s'agreujarà els propers anys. Segons 

les previsions del consell dels col·le-

gis de metges de Catalunya i del Col-

legi de Metges de Barcelona, fins al 

2026 es jubilaran el 20% dels met-

ges que actualment estan en actiu.

En el cas de l'Hospital de Mo-

llet, segons Duran, ara per ara "no 

falten especialistes, s'estan co-

brint les jubilacions i tenim tots 

els serveis coberts". Amb tot, 

reconeix que en algunes especiali-

tats com radiologia, anestèsia i di-

gestiu és "més complicat trobar 

metges perquè també s'han for-

El dèficit estructural de les plantilles 

d'infermeria i l'alta incidència de la Covid en 

la sisena onada ha impossibilitat l'ampliació 

del servei i ha obligat a mantenir a Urgències 

pacients que haurien d'haver ingressat

S.C.

REIVINDICACIONS El col·lectiu infermer amb la resta de la plantilla s'ha mobilitzat aquestes últimes setmanes

mat menys residents". Per aca-

bar-ho d'adobar, molts d'aquests 

residents són de fora del territori 

i un cop acaben els estudis marxen 

als seus llocs d'origen o són atrets 

per altres hospitals més grans.

"El cas d'infermeria és més 

preocupant", diu Duran. I és que, 

malgrat l'any 2021, es van incorpo-

rar 24 persones al departament, la 

ràtio de professionals per nombre 

de pacients continua sent alt, amb 

13 pacients per cada professional 

infermera. "La Covid i la soledat 

que ha provocat en els pacients 

ha fet que infermeria encara si-

gui més demandada", diu Duran, 

qui assegura que en l'últim any 

s'han reforçat el servei amb auxi-

liars i s'han pres mesures com la 

instal·lació d'armaris medicalitzats, 

que "treuen feina als professio-

nals". En total, la FSM ha incremen-

tat la plantilla de l'Hospital un 8,3% 

i s'han fet 121.000 hores assistenci-

als més respecte a l'any passat.

Negociacions amb el comitè
Malgrat aquestes mesures, el comi-

tè d'empresa reprenia fa unes set-

manes les mobilitzacions –l'última 

aquest dimecres– per continuar 

reclamant més plantilla a l'Hospi-

tal. "La pandèmia només ha fet 

que visibilitzar els problemes 

que ja hi havia de base, que por-

tem sense personal molts anys", 

deia Sílvia Casellas, infermera de 

l'àrea quirúrgica i representant de 

la secció sindical de CATAC-CTS/

IAC a l'Hospital de Mollet.

Precisament, el passat diven-

dres, el comitè i la direcció de la 

FSM mantenien una reunió, en 

què es va acordar constituir una 

taula de treball monogràfica rela-

cionada amb les millores reclama-

des, una taula que es trobarà per 

primer cop dilluns i que comptarà 

amb la presència d'un expert en 

negociació col·lectiva que apor-

tarà la direcció. El director gene-

ral de la FSM opina que hi haurà 

algunes de les demandes que es 

podran atendre des de la direcció, 

però adverteix que el gran gruix 

depèn del conveni del sector sa-

nitari que s'està negociant. Duran 

també vincula les possibles millo-

res a l’arribada de fons covid per 

part dels governs. "Si no hi ha 

més finançament el sistema pe-

tarà", conclou.

Per la seva part, la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública 

del Baix Vallès ha reclamat que el 

superàvit que la FSM va aconseguir 

el 2020, de més de 5 milions d'eu-

ros, "es dediqui a eliminar la pre-

carietat laboral, a la contractació 

de personal sanitari i a millores 

assistencials". ❉ LAURA ORTIZ MATEO

■ La futura Escola de Salut que la FSM vol 

construir als terrenys al costat de l'Hos-

pital vol "donar resposta a la manca de 

professionals sanitaris i a la col·labo-

ració amb escoles, instituts i entitats 

del territori". El projecte docent inclou 

el desplegament de cicles formatius 

com auxiliar de clínica, diagnòstic per 

la imatge o documentació clínica, l'es-

cola d'infermeria i estudis universitaris i 

de postgrau vinculats a la Universitat de 

Barcelona (UB). "Seria una subseu de la 

UB, com hi ha al parc sanitari de Sant 

Joan de Déu", diu Jaume Duran. L'edi-

fici es construiria amb fons propis de la 

FSM, que també ha comprat els terrenys 

a l'Incasòl per 1,7 milions, i que preveu 

gastar "no més de 5 milions d'euros". 

"S'executarien els metres estrictament 

necessaris" en tres plantes per donar 

cabuda a un auditori de més de 400 pla-

ces, espais de docència i recerca i l'es-

cola d'infermeria.

L'ESCOLA DE SALUT, 
UN DELS PROJECTES 
FORMATIUS DE FUTUR
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Inversió de 2,5 milions 
en millores tecnològiques

L'Hospital redueix les 
llistes d'espera un 10%

Enquestes de valoració i 
nou consell de pacients

La FSM l'any passat va invertir 2,5 milions d'euros en millores 

tecnològiques, una xifra que sobrepassa l'habitual –que acos-

tuma a ser d'un milió anual– i que ha estat possible gràcies 

als bons resultats econòmics de la institució el 2020, que es 

va tancar amb uns 5 milions d'euros positius a conseqüència 

de l'augment de facturació per la Covid. Entre altres millo-

res, s'han instal·lat armaris medicalitzats, es disposa d'un 

nou aparell per a resonàncies magnètiques més potent i 

s'ha renovat l'àrea quirúrgica, amb la posada en marxa d'un 

quiròfan 3D, una tecnologia que permet dur a terme cirurgies 

"amb més seguretat clínica, més eficient i amb menys 
errors", deia Duran, i que permetrà fer més recerca. i 

Malgrat continuar amb una situació pandèmica, el 2021, l'Hos-

pital de Mollet va reduir les llistes d'espera dels pacients pen-

dents d'una cirurgia un 10% respecte a les dades de 2020. 

Aquesta reducció ha estat superior en el cas de les operacions 

garantides de 6 mesos o 1 any (entre les quals hi ha les on-

cològiques, les cardíaques, les de cataractes i les de pròtesi de 

maluc i genoll), que han reduït les llistes en un 35%. A més, 

també s'han incrementat les intervencions fast-track, aquelles 

que apliquen uns protocols per reduir el temps de recuperació 

i que l'Hospital ha començat a dur a terme en els casos de 

pròtesi de maluc i genoll. En l'últim trimestre s'han realitzat 

més de 100 intervencions d'aquest tipus. i 

En el marc de la línia de participació que promou la FSM, des 

del setembre s'han realitzat 600 enquestes a persones ateses 

al centre perquè valorin els serveis. Segons les dades facilita-

des, l'hospital de dia es valora amb un 8,9, consultes externes 

amb un 8 i Urgències amb un 7,8. "Les enquestes ens aju-

den a detectar les necessitats dels pacients i a millorar 

el servei. Hem d'incorporar els pacients en la pressa de 

decisions", considerava Jaume Duran. En aquest sentit, la ins-

titució treballa per constituir en els pròxims mesos un nou 

consell de participació de pacients i famílies, un òrgan habitual a centres sanitaris dels Estats Units, que té com a finalitat que 
els pacients siguin copartíceps de la gestió al centre. i 

EQUIPAMENTS CIRURGIES PARTICIPACIÓ

Sis onades en 22 mesos. Dilluns, el director 

general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, feia 

balanç de l'any 2021 i parlava dels projectes de futur de la 

institució en una trobada amb la premsa. Durant la reunió, 

Duran va oferir dades sobre la incidència de la pandèmia a 

l'Hospital i al Sociosanitari, amb dades de pacients ingressats 

en les diferents onades. En xifres d'ingressats tant a planta 

com a l'UCI, la primera i la segona onada van ser les més 

greus, amb pics d'entre 90 i 170 ingressats en un mateix dia. 

Pel que fa a la sisena onada, ha tingut un alt impacte a nivell 

comunitari, tant d'ingressos com entre els professionals. "Des 
de feia 15 mesos que no havíem d'obrir llits del Sociosanitari 

per acollir malalts Covid", explicava Duran. Les successives 

onades han obligat a aplicar restriccions al centre, unes 

limitacions que es van flexibilitzant en funció de la situació 

epidemiològica. "El nostre sempre ha sigut un Hospital 
molt obert i és bo tornar a obrir la institució i recuperar la 
normalitat", deia Duran.

INCIDÈNCIA  DE  LA COVID  A 
L'HOSPITAL  DE MOLLET
(març 2020-febrer 2022)

· 2.430 ingressats a la FSM

· 380 ingressats a l'UCI

· 564 defuncions per Covid 
              acumulades al Baix Vallès

al Sociosanitari

a l'Hospital
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Obres al cementiri de Sant FostEl Galzeran parla de com tractar les violències sexuals a Internet
Sant Fost treballa en un pla de millora de 
les instal·lacions del cementiri municipal. El 
projecte preveu diversos arranjaments de 
portes, manteniment dels nínxols i pintura. A 
més, de la millora de les zones enjardinades.

El Pla de prevenció en el consum de drogues i pantalles de la Mancomunitat del Galzeran, el 
CRÍTIC, posa en marxa les 3es Jornades de formació crítica, que aprofundiran en el concepte de 
Sexualitat en línia per donar llum a les noves problemàtiques associades a les violències sexuals 
en entorns virtuals. El programa constarà de tres conferències amb professionals en psicologia i 
el col·lectiu Donestech, que es faran en format digital els dies 17 de febrer, 10 de març i 7 d'abril.

SOCIETAT

La commemoració 

del centenari de 

la històrica Derbi 

arrenca motors 
MOLLET / MARTORELLES.  El Centre 
Cultural la Marineta va omplir-se 
dimarts de gom a gom en el que va 
ser el tret de sortida dels actes de 
commemoració del centenari de la 
històrica companyia de motocicle-
tes Derbi, fundada l'any 1922 per 
Simeó Rabasa. Uns actes organit-
zats per l'Associació 100 Aniver-
sari Rabasa-Derbi i l'Ajuntament 
de Martorelles en col·laboració 
amb altres ajuntaments com els de 
Mollet del Vallès, Montmeló i Sant 
Fost; la família Rabasa; els museus 
Isern i Derbi, la Generalitat de Cata-
lunya, la Diputació de Barcelona i el 
Circuit de Catalunya. 

L'acte va comptar amb la presèn-
cia d'antics treballadors de Derbi i 
també amb familiars de Simeó Ra-
basa, com el seu fill Andreu Rabasa 
i els descendents d'aquest. També 
nombroses personalitats políti-
ques com l'alcalde de Martorelles, 
Marc Candela, encarregat junta-
ment amb el president de l’Associ-
ació 100 Aniversari Rabasa-Derbi, 
Diego Fernández, de presentar els 
actes que es duran a terme durant 

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ASSOCIACIÓ 100 ANIVERSARI RABASA-DERBI I L'AJUNTAMENT DE MARTORELLES SÓN ELS ORGANITZADORS DE L'EFEMÈRIDE

A LA MARINETA El president de l'Associació 100 Aniversari Rabasa-Derbi, Diego Fernández i l'alcalde de Martorelles

100 aniversari rabasa-derbi

tot aquest any.
"Des d'un taller petit on es re-

paraven bicicletes es va arribar 

a fer motos campiones del món 

amb gent d'aquí i volem aprofi-

tar aquest any per reivindicar 

aquesta memòria i aquesta gent 

des de la família Rabasa, a tots 

els extreballadors i pilots de 

Derbi i a tota aquesta gent que 

feia Derbi. Volem posar-los en 

valor i no perdre la memòria de 

tota aquesta part de la nostra 

història més recent", remarcava 
l'alcalde de Martorelles.

En aquest sentit, s'hi referia tam-
bé Diego Fernández: "Aquest és 

un homenatge a Rabasa-Derbi, 

però també a la gent que va tre-

ballar-hi tota la vida", deia.
També Raúl Broto, tinent d'alcal-

de de l'Ajuntament de Mollet, ma-
nifestava la seva satisfacció perquè 
el primer acte del centenari tingués 
lloc en la ciutat que va veure néixer 
Derbi: "Derbi va convertir Mollet 

i el Baix Vallès en l'epicentre del 

mercat de material auxiliar per 

les motos i és important recor-

dar aquest passat, però ens ha de 

fer veure el futur. El Baix Vallès i 

el Vallès en general és el poten-

cial industrial de Catalunya i, 

per tant, hem de mirar el futur 

amb la possibilitat que hi hagi un 

clúster del motor a la nostra co-

marca", reivindicava Broto.
L'acte també va comptar amb la 

presència de l'expilot Josep Maria 
Busquets, tres cops campió d'Espa-
nya i el primer pilot que va córrer 
damunt d'una Derbi, al Campionat 
del Món de motociclisme de 1962, 
ara fa 60 anys: "Vull expressar el 

meu reconeixement a la marca 

que va confiar en mi, donant-me 

suport i ajuda en els meus inicis i 

també durant tota la meva carre-

ra esportiva perquè sempre ha 

ELS ACTES DEL SEGLE D'HISTÒRIA DE LA 
FACTORIA, EN MARXA A LA PRIMAVERA
n Els actes del 100 aniversari començaran a la primavera amb la col·locació 
de diversos rètols, entre ells el del carrer de la recta de la Derbi al polígon de 
Martorelles, un altre on hi havia la fàbrica a Martorelles i un darrer a Mollet on 
es trobava el taller de bicicletes. També està previst ressituar a la rotonda de 
Can Puig de Martorelles l'emblematic rètol del llorer. Mentre que el 2 de juliol, 
coincidint amb les 24 hores de Montmeló, es farà una sortida de motos Derbi al 
Circuit de Catalunya. Els actes clouran el setembre amb una exposició de motos 
Derbi i un dinar institucional amb expilots de la marca. També s'editarà un llibre 
dels 100 anys, un reportatge de ràdio i un conte infantil.

estat per a mi una família", deia 
l'expilot.

La cloenda va anar a càrrec de 
Marc Prat, economista, historiador 

i professor de la UB, amb la xerrada 
Derbi i la indústria de la motocicleta 

espanyola. De l'autarquia a la glo-

balització.  anna mir
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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

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

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

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

30
AL TEU COSTAT

ANYS

“Recupera la teva figura,

1a VISITA 
GRATUÏTA

ressalta la teva bellesa”

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

93 562 25 53
TRUCA I T’INFORMEMAv. Catalunya, 155. 

Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com
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La Generalitat haurà de retornar 
part del cost de les escoles bressol
MOLLET. La Generalitat haurà de pagar a 

l'Ajuntament de Mollet part del finança-

ment de les escoles bressol municipals, que 

va deixar de subvencionar el curs 2012-

2013. Així ho resol una sentència del Tribu-

nal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 

que reconeix el dret del consistori a perce-

bre del Govern català 425 euros per alumne 

i curs dels cursos escolars compresos entre 

2012-2013 i 2016-2017 més interessos.

El 2018, l'Ajuntament de Mollet va pre-

sentar un contenciós administratiu al TSJC 

reclamant al Departament d'Ensenyament el 

pagament de la subvenció que quantificava 

en 2.152.800 euros. La reclamació es produïa 

per l'incompliment per part d'Ensenyament 

de la Llei 12/2009 de 10 de juliol i després 

d'una sentència del mateix TSJC en què con-

demnava la Generalitat a indemnitzar un se-

guit d'ajuntaments catalans als quals va dei-

xar de pagar els ajuts destinats a les escoles 

bressol. Fins aleshores, les escoles bressol es 

finançaven amb un sistema de terços: un terç 

del cost de la plaça –quantificada en 4.800 

euros– el pagava la Generalitat, un altre terç 

l'Ajuntament i un altre les famílies. Amb la 

crisi econòmica van arribar les retallades del 

Govern català, que va deixar d'assumir el seu 

terç a partir del curs 2012-2013.

Davant aquesta situació, la Diputació va 

fer-se càrrec de part del finançament que 

havia deixat de pagar la Generalitat, en con-

cret 875 euros dels 1.600 euros que aportava 

Ensenyament. La diferència va ser assumida 

en part per les famílies i una gran part per 

l'Ajuntament. "Crear un projecte d'escoles 

bressol municipal en què et compromets a 

un model de finançament a terços i de cop 

que la Generalitat desaparegui és deslle-

ial", opina el regidor d'Educació, Raúl Broto.

Amb la sentència, el Tribunal deixa clar 

que la Generalitat és la responsable de fi-

nançar les escoles bressol encara que siguin 

de titularitat municipal. Des del curs 2019-

2020, la Generalitat ha tornat a subvencio-

nar les escoles bressol i, a més, està aportant 

part del deute que té amb l'Ajuntament, al 

qual anirà fent front de manera esglaonada 

fins al 2029.  

EDUCACIÓ  EL GOVERN CATALÀ VA DEIXAR DE SUBVENCIONAR LES ESCOLES BRESSOL DE MOLLET DES DEL 2012 I DURANT 5 ANYS L'Arc Metropolità
busca la col·laboració 
de la Diputació

MOLLET. L’Associació Arc Metropolità –que 

comprèn, entre d'altres, els municipis baixva-

llesans– i la Diputació de Barcelona han posat 

a sobre de la taula la proposta de coordinar 

els àmbits que afecten el conjunt del terri-

tori. S'ha tractat la necessitat de col·laborar 

en la planificació i execució d’infraestructu-

res, l’impuls de la mobilitat atenent a criteris 

d’eficiència i sostenibilitat, el treball conjunt 

en qüestions relacionades amb la qualitat de 

l’aire, incloent-hi el desenvolupament de Zo-

nes de Baixes Emissions o polítiques d’habi-

tatge que donin resposta a la situació real dels 

municipis i les necessitats de la ciutadania.  

Projecció de 'La guerra 
contra Cuba', a Mollet
MOLLET. La Marineta acollirà dissabte a les 

17.30 h la segona sessió del 14è Cicle de 

Cinema Cubà amb la projecció del docu-

mental La guerra contra Cuba, produït pel 

director Oliver Stone i l'actor Danny Glover, 

i narrat per la periodista cubana Liz Oliva. El 

documental examina els efectes de sis dèca-

des de sancions i embargaments sobre Cuba 

i el seu poble, agreujades amb el president 

Trump, després que s'havien calmat breu-

ment durant la presidència d'Obama.  

Mollet Opina demana millores 

al parc de la Plana Lledó

MOLLET.  Mollet Opina ha demanat a l'Ajunta-

ment millores en el manteniment del parc de 

la Plana Lledó. Així els hi van fer saber a la pri-

mera tinenta d'Alcaldia, Mireia Dionisio, en 

una reunió que va tenir lloc dimarts. Concre-

tament, el col·lectiu va informar Dionisio del 

mal estat de dos fanals: un situat al mirador, 

al qual li falta part de la pantalla que cobreix la 

bombeta; i a l'altre, a prop de l'estany, li man-

ca totalment la pantalla. També van demanar 

més manteniment als camins de terra, ja que 

"a causa de la pluja, els camins es van ero-

sionant i amb el pas del temps es tornen 

impracticables", apunten des de Mollet Opi-

na. Per últim, van sol·licitar a la regidora un 

millor manteniment de la zona que envolta 

l’estany, perquè "està molt deteriorada".

D'altra banda, el passat dimecres 9 també 

es van reunir amb la regidora de Benestar 

Animal, Núria Muñoz, a qui li van demanar 

que l'Ajuntament habiliti un correcan al ma-

teix parc de la Plana Lledó.  

VIA PÚBLICA  TAMBÉ HAN SOL·LICITAT UN CORRECAN AL MATEIX PARC

arxiu

ESCOLES BRESSOL  L'Ajuntament haurà de rebre 425 euros per alumne i curs més interessos

mollet opina

L'ESTANY DEL PARC DE LA PLANA LLEDÓ  Mollet Opina reclama un major manteniment
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Mor a 72 anys l'empresari 
i emprenedor molletà 
Xavier López Claver
MOLLET.  L'empresari i emprene-

dor Xavier López Claver va morir 

divendres passat a 72 anys des-

prés d'una llarga malaltia. López 

va ser propietari de l'Assessoria 

Mayolas i també va tenir altres ne-

gocis vinculats amb àmbits com la 

construcció.

Nascut el 1949 a Osca, va emi-

grar a Barcelona –al barri del Ra-

val– amb la seva família el 1951. 

El 1962 es van traslladar a Mollet 

i es van instal·lar als coneguts com 

a pisos del Calduch, al final de la 

rambla Nova. Va començar a tre-

ballar amb 14 anys i va estudiar 

Mestratge Industrial. Als inicis de 

la seva vida laboral va treballar 

com a delineant per al constructor 

Ventura Maynou.

El 1976 es va casar amb Rosa 

Mayolas, amb qui tindria dos fills, 

l'Oriol López Mayolas, actual regi-

dor d'ERC de Mollet, i l'Anna López 

Mayolas. A finals dels 70, el matri-

moni es fa càrrec del negoci famili-

OBITUARI VA SER EL PROPIETARI DE L'ASSESSORIA MAYOLAS

Protestes contra els 
canvis a la llei mordassa

MOBILITZACIÓ LA PAH CONSIDERA LES REFORMES INSUFICIENTS

ar fundat per l'avi Antoni Mayolas 

el 1959, Assegurances Mayolas, 

negoci que més endavant s'am-

pliaria i passaria a ser Assessoria 

Mayolas.

López va ser un emprenedor i a 

més de l'assessoria va fer negocis 

també en el sector de la construc-

ció i la indústria.

Gran aficionat als escacs, va arri-

bar a guanyar campionats, i també 

va estar vinculat a la primera èpo-

ca del Club Tennis Mollet. Els úl-

tims anys els va passar a Cardedeu, 

on va traslladar-hi el seu domicili.

La cerimònia de comiat es va ce-

lebrar diumenge.  

MOLLET.  La PAH convocava diumen-

ge una manifestació contra la refor-

ma de la Llei de Seguretat Ciutada-

na (llei mordassa) que es preveia 

aprovar dimarts al Congrés, però 

que es va tornar a posposar. Segons 

el col·lectiu, la reforma no elimina 

els elements més lesius de la llei i 

"continua amenaçant la protesta 

pacífica i la llibertat d'expressió".

Precisament, el moviment per 

l'habitatge és un dels que ha patit 

l'aplicació d'aquesta llei. "Des de 

març de 2019, només a Catalu-

nya, hem comptabilitzat fins a 

364 multes al moviment, que su-

men 206.141 euros", asseguren.

A Mollet, la PAH considera que 

també existeix una Llei Mordassa 

emmascarada, amb l'aplicació en 

alguns casos de l'Ordenança sobre 

el soroll i les vibracions. "Aprofi-

ten l'article 33.3 per sancionar 

o amenaçar de fer-ho amb fins a 

600 €, per silenciar les mobilitza-

cions que incomoden", opinen. De 

fet, fa uns mesos l'Ajuntament obria 

un expedient sancionador a un dels 

portaveus de la plataforma Salvem 

el Calderí per fer ús de megafonia.  

XAVIER LÓPEZ CLAVER

PAH MOLLET I BAIX VALLÈS

MOBILITZATS  Membres de la PAH davant la porta de l'Ajuntament

■ Els Grups Municipals d’En Comú Po-
dem a Sant Fost i Martorelles treballen 
conjuntament per impulsar propostes 
en matèria d'habitatge. Concretament, 
volen fomentar els habitatges asse-
quibles i crear eines que puguin donar 
solucions a col·lectius específics amb 
més dificultats com són els joves o les 
persones en exclusió residencial.

UNIÓ D'ESFORÇOS 
PER L'HABITATGE

MOLLET DEL VALLÈS

11/02 Ignacio Javier López Claver 72 anys

13/02 Carmen Lladó Llaudó 95 anys

13/02 Josefa Alberti Teixidó 95 anys

PARETS DEL VALLÈS

14/02 Mercedes Oliveras Rocabert 84 anys 

14/02 Margarita Guasch Calzada 89 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

08/02 Rosario Algaba Romero 84 anys 
13/02 Cristóbal López Abellán 87 anys

MARTORELLES

08/02 Lourdes Terradas Canet 98 anys 

14/02 Vicente Méndez Pérez 87 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

10/02 José Martín Montes 93 anys
10/02 Ellen Henze Geb Conzen 85 anys

15/02 Carmen Antonia Portoles Mora 84 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

GENT GRAN

Com adaptar-se 
als canvis físics?
MOLLET. La doctora Mercè Palome-

ra parlarà aquest divendres a les 

18.15 h al Casal Cultural de com 

adaptar-se als canvis físics produïts 

amb el pas dels anys, de les necessi-

tats mèdiques bàsiques per tenir un 

bon control de la salut i dels nivells 

assistencials dels quals la gent gran 

pot gaudir. Serà en la xerrada ano-

menada Quan ens fem grans.  
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Veïns denuncien que els 
sons d'una fàbrica de Can 
Prat no els deixen dormir
MOLLET.  Diversos veïns de Mollet han de-

nunciat sorolls "molt molestos" provinents 

del polígon de Can Prat. Concretament, la Fe-

deració d’Associacions Veïnals de Mollet del 

Vallès (FAVM) n'ha rebut tres queixes, però 

també expliquen que hi ha més ciutadans 

que han denunciat a l'Ajuntament i al Síndic 

de Greuges. Alguns d'aquests veïns afectats 

apunten que els sons provenen de la Marci-

lla, tot i que la FAVM no ho confirma.

La FAVM ha mesurat els sons a través 

d'una aplicació mòbil i ha detectat que pro-

venen d’una fàbrica, que es produeixen cada 

dia durant diverses hores i que a més de sons 

elevats també s'emeten ultrasons.

El principalment problema d'aquests 

sons té lloc a les nits. Els veïns i veïnes que 

s'hi han queixat, lamenten "que se’ls fa im-

possible dormir, passant les nits en vetlla 

passejant per casa o assegudes al sofà". 

En aquest sentit, Pol Ansó, secretari de la 

Federació, afirma que "de dia, amb tant de 

soroll, no te n'assabentes", però amb el si-

lenci de les nits sí que es perceben.

Amb tot, la FAVM ha demanat a l'Ajunta-

ment de Mollet del Vallès i a la Generalitat 

de Catalunya que facin els mesuraments 

homologats oportuns que demostrin si 

aquests sorolls són il·legals i, en aquest cas, 

que demanin a l’empresa que faci els canvis 

oportuns al més aviat possible. Per part de 

l'Ajuntament molletà, ja han rebut resposta 

confirmant-los que un inspector hi assistirà 

per fer-hi els amidaments dels sons.

Per últim, la FAVM també demana a les 

persones afectades que es posin en contacte 

amb ells a través del WhatsApp 637 74 12 28 

perquè, si el problema no se soluciona aviat, 

ho puguin continuar denunciant amb més 

testimonis.  

QUEIXES  UN INSPECTOR DE L'AJUNTAMENT MESURARÀ SI ELS SONS SÓN LEGALS

Deteningut per furtar 27.000 € 
a una parella de gent gran 
MOLLET. Els Mossos d'Esquadra van detenir 

dimecres de la setmana passada un home 

que acabava de furtar 27.000 € a dues per-

sones d'edat avançada a Mollet del Vallès. La 

detenció es va poder fer gràcies a la col·labo-

ració d'un ciutadà que va ser testimoni del 

furt i va perseguir l'autor per retenir-lo.

Els fets van ocórrer el mateix dimecres cap 

a les 10.50 h del matí, quan, segons informen 

els Mossos, un home va furtar 27.000 euros a 

una parella d'edat avançada, quan portaven 

la recaptació setmanal del seu negoci al banc.

Un ciutadà va ser testimoni del furt, que es 

va produir a la rambla Pompeu Fabra amb 

el carrer Lluís Millet. L'home va començar a 

perseguir l'autor dels fets que, enmig de la 

persecució, va tirar la bossa amb els diners. 

El testimoni hauria recollit la bossa i hauria 

aconseguit atrapar el lladre, a qui va perse-

guir fins a l'avinguda Gaudí amb Can Flequer. 

Allà, amb l'ajuda d'una mossa d'esquadra fora 

de servei, el van retenir fins que va arribar la 

patrulla de Mossos que el va detenir acusat 

d'un presumpte delicte de furt. El detingut ja 

tenia antecedents i tenia una ordre de recerca 

per la policia a Vitòria (País Basc).  

SUCCESSOS  UN TESTIMONI DELS FETS VA PERSEGUIR I ATURAR L'AUTOR

Dues dones ferides en 
un accident múltiple a
la B-500 a Sant Fost 
SANT FOST. Dues dones van quedar ferides en 

estat menys greu en un accident que va te-

nir lloc dilluns al matí a la carretera B-500 al 

seu pas per Sant Fost. El succés es va produir 

a l'altura del CAP i s'hi van veure implicats 

un total de sis vehicles. Segons van informar 

els Bombers, hi va haver un primer accident 

amb quatre vehicles implicats i posterior-

ment, mentre s'estava atenent les persones 

sinistrades, es va produir un sobreaccident, 

amb dos vehicles més. Les dues dones feri-

des van ser traslladades a l'Hospital de Mo-

llet, segons van indicar fonts del Sistema 

d'Emergències Mèdiques (SEM).  

El Consorci de Residus 
reforça la recollida
amb dos nous camions
BAIX VALLÈS. El Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental incorpora dos 

vehicles nous a la seva flota. Es tracta de dos 

vehicles recol·lectors compactadors amb els 

quals es reforçarà la recollida porta a porta 

a Santa Maria de Martorelles, Castellterçol i 

Sant Esteve de Palautordera. També es desti-

naran a reforçar la recollida selectiva a la res-

ta dels municipis consorciats i a la realització 

de serveis especials com la recollida al mercat 

setmanal de Montmeló, entre d’altres. L’ad-

quisició d’aquests vehicles (130.980 euros 

sense IVA) forma part del procés de renova-

ció de la flota de l’empresa pública SAVOSA.  
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Ràdio Sant Fost celebra 40 anys 
recuperant les emissions en FM

SANT FOST.  Ràdio Sant Fost cele-

brava dimarts els seus 40 anys i 

l'efemèride coincideix amb les pri-

meres proves des de la freqüència 

que els ha estat assignada, el 103.1 

de l'FM. Una fita que per a l'equip 

de la ràdio és "una gran satisfac-

ció i un somni fet realitat".

"El nostre objectiu era tornar 

a emetre per FM", explica un dels 

fundadors i tècnic de l'emissora 

municipal, el Joan Sanjoan. Un pro-

pòsit que la pandèmia de la Covid 

feia enrederir i que ha estat possi-

ble després de gairebé 4 anys de 

tràmits burocràtics.

Tot i estar en proves, Ràdio 

Sant Fost ja es pot sintonitzar. De 

moment només es pot escoltar 

música, però aviat es podrà acce-

dir també a tots els seus progra-

mes. Així mateix, durant aquest 

2022 també es farà un acte oficial 

d'inauguració, que es vol fer coin-

cidir amb un homenatge a Vicenç 

Safont, excompany de l'emissora 

que moria el setembre passat.

La "il·lusió" d'una colla d'amics
L'equip humà ha estat un dels 

puntals de l'emissora que va néi-

xer gràcies a la iniciativa d'un 

grup d'amics els quals a finals de 

l'any 1981 van començar a fer les 

primeres proves del que després 

seria l'emissora municipal. Set-

manes després, el 15 de febrer de 

1982, es produí la inauguració ofi-

cial que permetia sintonitzar Rà-

dio Sant Fost en el dial 105 de l'FM.

"Les primeres proves les vam 

fer des de casa dels meus pares 

amb un emissor petit i una an-

tena fabricada per mi", explica 

Sanjoan, qui recorda aquella pri-

mera etapa "molt divertida, tot i 

que tècnicament no teníem res".

Durant aquells primers anys Rà-

dio Sant Fost emetia des de l'actual 

sala de plens de l'Ajuntament i va 

ser una de les emissores munici-

pals pioneres al Vallès Oriental. De 

COMUNICACIÓ  L'EMISSORA ESTÀ DE MOMENT EN PROVES, PERÒ JA ES POT SINTONITZAR AL DIAL 103.1 DE LA FM

EL 1983  Membres de Ràdio Sant Fost fent programa al restaurant Can Morera

ASUN SINUÉS

fet, les seves ones arribaven més 

enllà de la comarca: "L'Ajunta-

ment va rebre una carta d'un se-

nyor que ens deia que ens escol-

tava des de Terrassa", rememora 

emocionat el Joan.

Uns anys que l'equip de la rà-

dio va viure amb "molta il·lusió"

i amb els quals es va aconseguir 

fer arribar a les cases dels santfos-

tencs els esdeveniments més des-

tacats del poble.

Una aturada de 20 anys
Amb tot, després de deu anys com 

a mitjà de comunicació del poble, el 

1992 l’equip tècnic i humà de Ràdio 

Sant Fost, atès el deteriorament 

dels aparells i del local –situat lla-

vors en una sala del Centro Cultural 

i Recreativo–, decidia posar punt fi-

nal a aquella història. Una història, 

però, que tornaria a revifar anys 

després, gràcies a una trobada d'un 

grup d'exmembres de l'emissora.

D'aquesta manera, l'any 2011 

es fundava l'Associació d’Amics 

de Ràdio Sant Fost, qui després 

de converses amb l'Ajuntament, 

posava en marxa el 2012 un nou 

projecte de ràdio per Internet des 

del local de la Casa Bastinos on ac-

tualment es troba l'emissora mu-

nicipal.    ANNA MIR

EDUCACIÓ

El Pla d'Infància de 
Mollet, participatiu

MOLLET.  Fins al 6 de març, la ciuta-

dania té a les seves mans prioritzar 

els reptes del Pla Local d’Infància i 

Adolescència a través de la plata-

forma Decidim-Mollet, que comp-

ta amb la col·laboració de la Dipu-

tació de Barcelona. Aquest pla té 

com a finalitat conèixer quina és 

la situació dels infants i adolescent 

de la ciutat i decidir quines accions 

cal dur a terme per millorar-la. 

Portes obertes a
l'INS Alba del Vallès

SANT FOST. L'INS Alba del Vallès ce-

lebrarà dilluns una jornada de por-

tes obertes. El centre organitzarà 

dos torns de visites de 30 minuts en 

grups de 10 persones –a les 16.30 h 

i a les 17.15 h–. Per poder fer la visi-

ta cal demanar cita prèvia al web de 

l’institut. Al web també es pot con-

sultar tota la documentació relativa 

al centre, així com les activitats i pro-

jectes que s'hi fan. Les preinscripci-

ons d'ESO per al curs 2022/23 són 

del 9 al 21 de març i les de Batxille-

rat, del 20 al 26 d’abril. 

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

CONSULTORI

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

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

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

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

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

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El Suprem confi rma la 
nul·litat d’una clàusula sol 
a un no consumidor OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 

A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.
T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 

RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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Mollet en Comú 

elabora un pla 

per recuperar la 

fortalesa industrial
MOLLET.  Mollet en Comú ha posat 

sobre la taula una sèrie de mesu-

res per recuperar la fortalesa in-

dustrial i fomentar l'ocupació a la 

ciutat. La formació ha elaborat un 

document base que presentarà a 

patronals, sindicats i administra-

cions del territori per enriquir-lo 

i consensuar-lo amb la resta 

d'agents implicats.

Mollet en Comú considera que un 

dels grans problemes de Mollet és 

la progressiva pèrdua d'indústria, 

d’ocupació dels seus polígons i de 

la substitució d’aquestes activitats 

per altres de menor valor afegit i, 

per tant, amb menor ocupació i de 

menor qualitat. A partir d’aquesta 

situació, la sectorial d’economia de 

la formació ha elaborat un docu-

ment titulat Pacte per la indústria i 

l’ocupació, on recull aquestes inqui-

etuds i ofereix propostes per rever-

tir aquesta situació.

El document és una proposta 

base perquè patronals, sindicats i 

administracions de l’àrea d’influ-

ència de Mollet es posin d’acord 

per tal de desenvolupar accions 

en el sentit de fer del Baix Vallès 

un punt d’atracció per a empreses 

del sector industrial que generin 

ocupació de qualitat amb activitats 

sostenibles, modernes i compati-

bles amb la preservació del medi 

ambient. "Justament ara que es-

tem treballant el nou POUM és el 

moment de definir quina econo-

mia volem i com podem crear les 

condicions perquè es desenvolu-

pi. Mollet no pot ser un campi qui 

pugui pels sectors econòmics", 

diu la portaveu Marina Escribano.

Mollet en Comú ha iniciat un tre-

ball de difusió del document entre 

sindicats, patronals i ajuntaments.

Dijous de la setmana passada va te-

nir lloc la primera d’aquestes reu-

nions, en aquest cas amb l’Agrupa-

ció d’Industrials de Baix Vallès.   

POLÍTICA  EL DOCUMENT SOBRE EL FUTUR ECONÒMIC MOLLETÀ ES POSARÀ EN COMÚ AMB PATRONALS, SINDICATS I ADMINISTRACIONS

PRIMERA TROBADA  Reunió entre Mollet en Comú i l'Agrupació d'Industrials

mollet en comú

Xerrada en defensa
del català a l'escola
MOLLET.  El Casal Cultural va acollir 

dijous la taula rodona Què pots fer 

tu per defensar el català a l'escola? 

L'acte el va organitzar el Grup de 

suport en defensa de la llengua, 

creat recentment a Mollet i format 

per una trentena de persones –en-

tre elles mestres jubilats i en actiu–, 

preocupades per les conseqüèn-

cies de la sentència del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya 

que obliga a impartir un 25% de 

castellà a les aules catalanes.

"Amb aquesta jornada hem 

fet una crida a tota la comunitat 

educativa, perquè s'impliqui i 

debati. Ens podem trobar que 

en dos mesos puguem tenir de-

núncies per part de pares per 

fer-nos complir la sentència i 

ens hem de preparar perquè 

això no passi. Ens hem de pre-

parar per tenir clares les con-

seqüències i veure què podem 

fer", deia Lídia Vilagut, una de les 

integrants del Grup de suport en 

defensa de la llengua.

La taula rodona es va celebrar a 

partir de les 18.30 h i va comptar 

amb la participació del sindicat 

USTEC-STEs (IAC), la Intersindi-

cal-CSC i Plataforma per la Llengua, 

impulsors de la campanya Tots som 

referents lingüístics. No t'excusis!.

Inscripcions als cursos de català
D'altra banda, el Consorci per a 

la Normalització Lingüística ha 

obert una nova inscripció de cur-

sos de català amb una oferta ex-

traordinària per al nivell C2. Les 

persones que vulguin fer algun 

curs hauran d'acreditar el seu 

nivell de català abans del 15 de 

març i les inscripcions s'hauran 

de fer del 24 al 29 de març.  

L'ACTE QUE VA COMPTAR AMB LA INTERVENCIÓ DE SINDICATS I LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA VA TENIR LLOC AL CASAL CULTURAL
anna mir

AL CASAL CULTURAL  Durant la xerrada en defensa del català a les aules

MEDI AMBIENT

Distinció estatal 

a Mollet per la 

recollida selectiva 

de paper i cartró

MOLLET.  La Asociación Española 

de Fabricantes de Pasta de Papel y 

Cartón (ASPAPEL) lliurava dijous 

a Madrid els premis Pajaritas Azu-

les 2022 que han distingit 28 en-

titats locals d’arreu de l’Estat per 

la seva excel·lència en la recollida 

selectiva de paper i cartró. Mollet 

del Vallès, que s’ha convertit en 

una de les úniques quatre ciutats 

catalanes (amb Barcelona, Lleida 

i el Prat del Llobregat) en rebre el 

reconeixement, ha tornat a rebre 

tres Pajaritas Azules, la màxima 

qualificació, per tercer any conse-

cutiu. Així mateix també han rebut 

les tres Pajaritas Azules les ciutats 

de Vitoria, Oviedo, Logronyo, Vito-

ria-Gasteiz i Sòria, entre d’altres.

Al marge de la seva trajectòria en 

reciclatge i l’aplicació de polítiques 

destinades a la recollida selectiva, 

enguany, l’Ajuntament de Mollet, 

també ha estat reconegut per man-

tenir aquest compromís i seguir 

donant servei als seus ciutadans i 

ciutadanes durant els pitjors mo-

ments de la pandèmia.  

MEMÒRIA HISTÒRICA

La Rosario de Can 

Gomà, a escena
MOLLET.  Dilluns clourà el cicle de 

xerrades sobre articles del 37è No-

tes. Serà amb una sessió a les 18 h a 

l'Ateneu Gran a càrrec de la filòlo-

ga i periodista Glòria Arimon, qui 

parlarà de La Rosario de Can Gomà 

–nascuda a Orce (Granada), qui va 

ser portera, protectora i memòria 

històrica d'aquest equipament 

cultural molletà.  
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A L’AJUNTAMENT

Pla Local d’Infància

Des de la Regidoria d’Infància, dirigida per 
la nostra portaveu Núria Muñoz, s’ha posat 
en marxa un procés participatiu sobre el 
Pla Local d’Infància que s’està elaborant a 
l’Ajuntament.

Núria Muñoz 
Regidora d’Infància i Portaveu de Podem Mollet

A través de la plataforma Decidim, els molletans i molletanes poden participar 

donant a conèixer quina és la situació dels infants i adolescent de la ciutat i aportar 

quines accions cal dur a terme per posar en marxa aquest pla d’Infància. Es tracta 

d’un procés obert a la ciutadania que possibilita una eina que ens ajudi a decidir el 

pla d’actuació municipal vers la infància i l’adolescència. 

Participa!

ACTUALITAT

Un salario mínimo más justo

Los que decían que la economía española se hundiría con la subida del SMI mintieron. 

Hoy el salario mínimo es un poco mejor que ayer. Seguimos trabajando para llegar 

al objetivo de alcanzar un SMI que suponga, como mínimo, el 60% del salario medio 

en España. 

¡Sí se puede!

HABITATGE

L’herència rebuda
Hi ha molts escenaris on en política es fa referència a l’herència rebuda sobre un 

problema que es transforma en un mal endèmic a través dels anys.

Sovint, parlar de l’herència rebuda pot sonar a excusa per culpar els dirigents 

anteriors d’una mala gestió. Però altres vegades és tan complicat exposar un cúmul 

de decisions errònies o polítiques que han afavorit un sector en concret a costa del 

benestar general, que per això recorrem a fer referència a l’herència rebuda perquè 

així evitem haver de fer una dissertació eterna sobre les causes que ens ha portat a 

un punt mort.

Aquest és el cas de la situació de l’habitatge al nostre país. Necessitaríem una anàlisi 

profunda de com hem arribat a aquest punt on estem. Una situació extrema en què 

una família amb tots els seus esforços perd la seva residència i es converteix en 

totalment vulnerable davant de la societat. Hi ha moltíssimes famílies que actualment 

es troben en una inseguretat jurídica enorme. 

Necessitem un canvi de paradigma en la manera com s’ha abordat l’habitatge al 

nostre país, que deixi de ser un joc polític i es tracti com allò que ha hagut de ser 

sempre, un dret inalienable i no un bé de mercat.

El Consell de Ministres del govern de coalició i sota la intensa pressió de Podem ha 

aprovat aquest mes la Llei d’Habitatge, una norma que canvia el rumb de les polítiques 

d’habitatge en aquest país i suposa un pas endavant per acabar amb la cultura del 

“pelotazo” i la bombolla, rebaixar els lloguers, frenar els fons voltor i impedir els 

desnonaments sense alternativa habitacional. Esperem que el Congrés aprovi com 

més aviat millor aquesta norma que es farà realitat malgrat les resistències d’un 

CGPJ caducat des de fa tres anys i que s’ha extralimitat en les seves funcions per fer 

oposició al Govern.

Hem vist com un CGPJ caducat i bloquejat pel principal partit de l’oposició està 

actuant com un braç polític opositor des de fa molt de temps. El que han fet amb la 

Llei d’Habitatge va en aquesta mateixa línia.

No hi pot haver retallades en una Llei d’Habitatge que necessita ser aprovada aviat 

al nostre país i, que per primera vegada, regula els lloguers i posa fre als abusos dels 

fons voltor. La gent ho necessita i ho demana.
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Mollet, de les ciutats 
amb menys comerç 
proper als polígons
MOLLET.  Els serveis comercials propers als 
polígons poden ajudar a millorar la compe-
titivitat d'aquests espais industrials. Aques-
ta va ser una de les conclusions de la jorna-
da organitzada fa unes setmanes a Mollet 
pel Pacte Industrial de la Regió Metropoli-
tana de Barcelona, amb la col·laboració de 
l’Associació Àmbit B30. Amb el títol L’en-

torn comercial dels polígons industrials: un 

factor de competitivitat, la jornada va ana-
litzar la potencialitat de la interacció entre 
els espais industrials i els espais comercials 
urbans i com els polígons amb més serveis 
comercials propers poden resultar més 
atractius per als treballadors i, d’aquesta 
manera, les empreses poden atraure més 
fàcilment el talent que necessiten.

Segons l'estudi Serveis comercials i atracti-

vitat dels polígons d’activitat econòmica a la 

Regió Metropolitana de Barcelona, l'atractivi-
tat d’un PAE està determinada per la presèn-
cia de serveis disponibles per als seus treba-
lladors. "Tenint en compte que el temps és 

un dels béns més preuats, l’accessibilitat 

en un curt espai de temps per comprar 

aliments, anar al gimnàs o optar per dife-

rents opcions de restauració, és un gran 

actiu per a noves empreses i per satisfer 

les necessitats de les ja implantades", 
apunta l'estudi elaborat per Carlos Carrasco, 
investigador d’ESADE. Amb tot, el document 
recull que "en molts casos el comerç ha do-

nat l’esquena als PAE obviant la presència 

d’una gran població flotant que s’hi des-

plaça diàriament per treballar-hi, un des-

plaçament de persones que suposa una 

gran oportunitat per al comerç local".
En aquest sentit, l'estudi fa un rànquing de 

les ciutats de la regió metropolitana en fun-
ció de la proximitat dels polígons al comerç 
local, en concret dels comerços actius –siguin 
o no del mateix municipi– a 1.500 metres de 
l'àrea industrial. El rànquing està encapçalat 
per Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, amb 
més de 30.000 comerços actius propers als 
PAE. Mollet del Vallès ocupa el 25è lloc de les 
30 ciutats del llistat, amb uns 3.500 comerços 
actius propers als polígons. Segons l'estudi, 
"una relació més estreta entre l’activi-

tat econòmica dels polígons i l’activitat 

econòmica comercial pot resultar benefi-
ciosa per a totes les parts implicades".

Millorar l'accessibilitat
De les dades de l’informe, a més, es deriva una 
conclusió fonamental: hi ha una correspon-
dència directa entre l’accessibilitat dels PAE 
al transport públic i l’accés a un bon servei 
comercial. "Un PAE amb transport públic i 

bon servei comercial resulta més atractiu 

per als treballadors, i, de retruc, per a les 

empreses per les quals treballen", diu l'es-
tudi. Per tant, els autors conclouen que les 
oportunitats de millora dels PAE ubicats als 
municipis de la Regió Metropolitana de Bar-
celona passen en bona mesura per la millora 
de l’accessibilitat a transport públic i de l’ac-
cés a serveis comercials de qualitat. i l.ortiz

PROJECTE PÚBLIC-PRIVAT PER POTENCIAR 
LA COMPETITIVITAT A CAN MAGAROLA
Un altre dels punts que es va tractar a la jornada 
és com unes polítiques locals que busquin la 
complementarietat entre promoció econòmica 
i comerç poden crear sinergies que impulsin la 
competitivitat dels polígons, i alhora reforcin el 
comerç urbà. Per portar-ho a terme, l'autor del 
document  elaborat pel Pacte Industrial de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona indicava que cal 
potenciar les sinergies entre els diferents agents 
amb, per exemple, més col·laboració público-
privada en la gestió de les àrees industrials i 
comercials. "S'ha de considerar un model híbrid 

que doti de més capacitat de decisió tots els 

agents implicats", deia, i posava com a exemple 
la creació de les Àrees de Promoció Econòmica 
Urbana (APEU). Les APEU es recullen en la llei 
catalana homònima aprovada el desembre de 
2020 i són una àrea geogràfica delimitada, d'un o 
diversos municipis, on els agents empresarials i 
l'administració local es posen d'acord per promoure 
i dinamitzar la zona a partir d'un pla d'acció adequat 
a les finalitats de l'interès general.

L'objectiu és que aquestes àrees facilitin 
que qualsevol zona de concentració d'activitat 
econòmica que vulgui augmentar la competitivitat 
o evitar situacions de degradació pugui ser 
gestionada de manera conjunta amb l'objectiu 
de millorar els serveis i la qualitat de l'entorn, 
complementant les actuacions dels poders públics 
i potenciant la col·laboració entre agents públics 
i privats. En aquest sentit, l'Ajuntament de Mollet 
ha inclòs al pressupost municipal una partida per 
impulsar una APEU al polígon de Can Magarola. 
Segons fonts municipals, a hores d'ara, l’Ajuntament 
està en procés d'elaboració del cens i el treball 
tècnic per definir l'àmbit i tenir tota la informació 
d'activitats, naus i solars segons demana la Llei.

Pel que fa a les polítiques públiques per 
afavorir les sinergies entre indústria i comerç, 
l'estudi també recomanava un treball més 
transversal entre diferents departaments d'una 
mateixa institució –per exemple entre regidories 
de Comerç i Indústria– i més col·laboració entre 
institucions.

ARXIU

ECONOMIA
EMFO imparteix sis cursos professionalitzadors Jornada sobre el 'blockchain'

La Cambra del Vallès Oriental organitza 
una jornada per donar a conèixer les 
funcionalitats del blockchain entre el 
teixit empresarial. Serà a Can Muntanyola 
(Granollers) el 23 de febrer a les 10 h.

EMFO impartirà aquest primer semestre sis cursos per atorgar certificats de professionalitat que beneficiaran 90 persones. Els cursos que ja s’han iniciat són els d’Atenció sociosanitària en persones 
dependents i Activitats administratives en relació al client. En els propers mesos es faran el d'Activitats 
auxiliars de comerç (febrer); Organització i gestió de magatzems (març); Gestió de trucades de 
Teleassistència (març), i Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (maig).

PACTE INDUSTRIAL  UN ESTUDI INDICA QUE EL COMERÇ PRÒXIM A ZONES INDUSTRIALS POT ATRAURE TALENT A LES EMPRESES I INCREMENTAR-NE LA COMPETITIVITAT



dv, 18 febrer 2022 15

"Morir treballant

és assassinat"
MOLLET.  Desenes de membres de 
la Confederació General del Treball 
(CGT) es van concentrar dimecres 
davant dels jutjats de Mollet, on 
estava declarant la secretària ge-
neral de CGT Vallès Oriental, Charo 
Luchena, així com Emilio López, de 
CGT Barcelona, denunciats per l'em-
presa Ramcon per un presumpte 
delicte d'odi. Després que totes dues 
parts declaressin, ara el jutge haurà 
de decidir si el judici tira endavant.

A Luchena l'acusen per la seva 
intervenció el 27 de maig de 2021 
davant la seu de la Inspecció de Tre-
ball de Barcelona, en repulsa de les 
morts produïdes en accident de tre-
ball (com la del Julián Peña, treballa-

dor de Ramcon a Mollet). La repre-
sentant de la CGT denunciava que 
la mort del Julián havia estat un "as-

sassinat", atenent "la falta de me-

sures de seguretat de Ramcon, on 

treballava, i la falta de supervisió 

de l'Ajuntament de Mollet". A CGT 
Barcelona els denuncien per haver 
difós el vídeo amb les declaracions 
de Luchena.

Morir treballant és assassinat i 
Accident laboral, terrorisme patro-

nal van ser dos dels missatges més 
repetits en la mobilització, uns le-
mes que ja els han portat davant del 
jutge. Álvaro Íñigo, secretari d'orga-
nització de la CGT Vallès Oriental, 
assegurava que "si el que pretén 

Ramcon és que no denunciem els 

accidents laborals, els garantim 

que no ho aconseguiran".
Amb tot, la CGT també ha criticat 

que la justícia hagi actuat abans con-
tra ells per titllar els accidents labo-
rals d'assassinat, que no pas contra 
la mateixa empresa per a la qual 

treballava el Julián, Ramcon, contra 
la qual "segueixen pendents pro-

cessos judicials". En aquest sentit, 
el sindicat recorda que Inspecció 
de Treball va concloure que "que-

da acreditada la responsabilitat 

empresarial de Ramcon en l’acci-

dent sofert pel senyor Julián".  

SINDICATS  LA CGT ES VA CONCENTRAR DAVANT DELS JUTJATS PER DONAR SUPORT A CHARO LUCHENA, ACUSADA D'UN DELICTE D'ODI

DAVANT DELS JUTJATS  Pancartes, banderoles i càntics, dimecres al matí

s.c.

BAIX VALLÈS. El fins ara secretari 
general de CCOO al Vallès Oriental, 
Maresme i Osona, Gonzalo Plata, 
ha deixat el càrrec després de 9 
anys i de ser reelegit l'any passat 
per a un tercer mandat. El motiu 
és el seu nomenament, la setmana 
que ve, com a secretari de comuni-
cació de CCOO de Catalunya.

Plata ha explicat que l'any passat 
va iniciar un mandat extraordinari, 
però que "no es tractava de per-

petuar-se en el càrrec". "Ja lla-

vors ens vam plantejar un temps 

per trobar la persona que reunís 

els consensos dins l'organització 

i que pogués assumir la secreta-

ria general per fer el relleu. I ara 

que l'organització està forta, és 

un bon moment per fer el canvi", 
assenyala. També afegeix que la 
direcció nacional ha confiat en ell 
per a una nova responsabilitat, que 
assumeix "amb molta il·lusió". Es 
tracta de secretari de comunicació 
de CCOO de Catalunya, dins l'equip 
de Javier Pacheco.

Per articular el relleu al cap-
davant de la unió intercomarcal, 
CCOO celebrarà aquest divendres 
a Can Ribas, a les Franqueses, un 
consell territorial extraordinari, 

Gonzalo Plata ascendeix a la 
direcció nacional de CCOO

SINDICATS  AQUEST DIVENDRES S'ESCOLLIRÀ JUAN JIMÉNEZ COM A NOU RESPONSABLE DE LA UNIÓ INTERCOMARCAL

durant el qual s'escollirà la perso-
na que assumirà la secretaria ge-
neral. Al consell també hi assistirà 
Javier Pacheco, secretari general 
de CCOO de Catalunya, per expli-
car els punts més importants de 
l’acord de la reforma laboral a què 
es va arribar a finals de desembre 
entre el Govern de l’Estat, els sin-
dicats majoritaris i la patronal.

En el consell territorial extraor-
dinari s'escollirà com a secretari 
general de la unió intercomarcal el 
granollerí Juan Jiménez, de 46 anys, 
qui el 1996 va començar a treballar 
a l’empresa Valeo de Martorelles, i 
de seguida es va vincular a CCOO, 
primer com a delegat sindical i 
després com a secretari del comitè 
d’empresa, on va viure el procés de 
tancament de forma molt intensa a 
l'equip negociador.  GONZALO PLATA  

RECUPERACIÓ ECONÒMICA 

El Baix Vallès 
tanca el 2021 
amb un miler més 
d'assalariats

BAIX VALLÈS. L'any 2021 ha finalit-
zat amb un increment en les xifres 
dels tres àmbits que conformen 
l'estructura productiva (assalari-
ats, autònoms i empreses), segons 
dades del darrer butlletí d’es-
tructura productiva elaborat per 
l’Observatori-Centre d’Estudis del 
Consell Comarcal del Vallès Orien-
tal durant el darrer trimestre de 
2021, comparant-les amb el ma-
teix període de l’any anterior. Se-
gons aquest informe, els municipis 
baixvallesans han tancat el 2021 
amb 34.572 assalariats, un 3% 
que el 2020; i 7.012 autònoms, un 
1,3% més que l'any anterior. Men-
tre que pel que fa a les empreses 
també s'ha registrat un increment 
respecte al 2020, amb un total de 
3.107 centres de cotització, és a 
dir, un 0,8% més que els regis-
trats l'any 2020. Aquest augment 
es dona a totes les comarques me-
tropolitanes, i el Vallès Oriental, 
que concentra el 6% dels llocs de 
treball, se situa com la segona co-
marca amb un major dinamisme. 

La compra de Class 
Plastics s'allarga

MARTORELLES. L'administrador 
concursal ha ampliat el termini 
per presentar ofertes per la planta 
que Class Plastics té a Martorelles 
fins el 28 de febrer. La companyia, 
dedicada a la fabricació de plàstics 
per al sector de l'automoció,  va en-
trar en concurs de creditors el mes 
de novembre. 

INDÚSTRIA
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OPINIÓ

terrem a la revolució tecnològica, 
on actualment des de casa teva 
sense necessitat de sortir al car-
rer pots fer la teva compra o gesti-

onar les teves finances. Però, és això realment 
una comoditat accessible per a tothom? Es-
tem atenent adequadament les necessitats de 
tota la població?

A conseqüència d’aquesta revolució tecno-
lògica neix un nou fenomen d’exclusió social: 
la digitalització de tots els serveis, la qual crea 
una gran bretxa digital entre la gent gran. I el 
problema i la realitat més actual que poden ob-
servar són les dificultats que la gent gran està 
patint per poder gestionar les seves finances. 
La banca va passar d’enviar a la majoria de 
les seves usuàries de la “finestreta” d’atenció 
al caixer automàtic, la qual cosa ja va suposar 
un gran esforç per la gent gran en aprendre a 
operar des dels caixers, perdent aquesta aten-
ció propera i de cara a cara, molt més accessi-
ble per a poder resoldre dubtes i atendre a les 
seves necessitats, i d’això s’ha passat al tanca-
ment massiu d’una gran quantitat de sucur-
sals bancàries i de caixers automàtics, quasi la 
meitat de municipis catalans no disposen ni de 
sucursals bancàries ni de caixers automàtics, 
obligant a la població com a resultat a gestio-
nar les seves finances de manera 100% virtual.

Ja no es tracta només de què no tothom dis-
posa dels recursos i les eines necessàries per 
a poder portar a terme aquestes operacions, 
sinó també de les dificultats i els obstacles 
que es poden donar tot i disposar de les eines 
i els recursos necessaris. La nostra gent gran 
necessita l'acompanyament i l’atenció directa 
per atendre les seves necessitats.

Així doncs, la gent gran requereix l'empa-
ra de les administracions públiques, com els 
ajuntaments i altres ens, per forçar i exigir-ne a 
les entitats bancàries el no tancament de mol-
tes sucursals i el foment de l’atenció directa.

Bretxa digital, la nova realitat

A

MÓNICA
UTRILLA

Regidora de Martorelles en Comú 
Podem

Ja són molts els ajuntaments que han actu-
at per fer front a aquesta problemàtica, com 
és l’exemple del Vendrell, que augmenta els 
impostos dels bancs que fan ús excessiu de 
la via pública amb els caixers automàtics ex-
teriors en aquest cas. O com l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, on el seu alcalde José 
A. Montero i tota la resta de forces políti-
ques del municipi, han presentat una carta 
a les entitats bancàries reclamant atenció 
presencial i adequada a la gent gran. O un 
altre exemple molt clar és el nou servei que 
ofereix l’Ajuntament de Barcelona activat re-
centment que tot i no centrar-se en la banca, 
sinó en més gestions administratives, fa un 
acompanyament amb un equip d’agents TIC 
que s’encarrega d'assessorar a persones que 
no estan molt habituades a l'ús de la informa-

ció i la comunicació (TIC) i l’administració 
pública per realitzar tràmits i gestions admi-
nistratives. D’aquesta manera es pretén ga-
rantir l'accés de tota la ciutadania a les eines 
digitals i així doncs, reduir aquesta bretxa 
digital, que cada vegada és més evident des 
que va arribar la pandèmia de la COVID-19, 
sobretot en els col·lectius més vulnerables.

Cal fer costat a la gent gran i recolzar des 
de les institucions campanyes com la de “Soy 
mayor, no idiota”, campanya impulsada per 
Carlos San Juan, un home de 78 anys que ha 
aconseguit fins a 600.000 firmes per dema-
nar un tracte més humà a la banca.

Per tant, potser és el moment de fer bé 
autocrítica i plantejar-nos, què podem fer, a 
quin acord es pot arribar per part de totes 
les administracions públiques i quines solu-
cions es poden trobar per resoldre conjunta-
ment aquesta problemàtica, que actualment 
està augmentant el risc d’exclusió social 
d’una gran part de la nostra població.

Els polígons industrials, ja des de fa uns anys rebatejats com a polígons 

d'activitat econòmica (PAE), continuen sent gran part del motor de les 

economies locals. Històricament han estat espais desvinculats de les 

trames urbanes, desproveïts de serveis més enllà dels estrictament 

necessaris per al funcionament de les empreses. Però segons els experts, 

això ha de canviar. La proximitat de serveis i comerços fa que els polígons 

industrials siguin més atractius per als treballadors que, a més de fer el seu 

horari laboral, són clients potencials del comerç més proper als seus llocs 

de treball. A més atractivitat, més captació de talent i més competitivitat 

de les empreses. Així doncs, fer accessibles els polígons, connectar-los 

amb els nuclis urbans, dotar-los de serveis, en definitiva, humanitzar-los 

és una assignatura pendent de molts dels municipis baixvallesans si volen 

continuar sent competitius industrialment i afavorir, alhora, el comerç local.

POLÍGONS MÉS HUMANS

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
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ccident i el nou imperi rus temp-
tegen jugar, imprudentment,  
«a veure qui és més mascle». A 
l’Àfrica negra els pobles continu-

en sent explotats en les explotacions indus-
trials dels explotadors occidentals, russos 
o xinesos. L’Àfrica del Sahel esdevé frontera 
d’Europa per a impedir el trajecte vers el 
somni dels migrants: Europa paga exèrcits 
i policies controladors dels camins abans 
de comerç ara de mort. A les Amèriques lla-
tines  —amb criminosa desfeta dels pobles 
originaris —  les democràcies són formes 
deformades i inestables amb genètica dels 
colonitzadors. A l’Àsia, unes noves elits s’en-
riqueixen fent xips mentre la majoria de la 
població «gaudeix» dels sistemes laborals de 
la nova revolució industrial burgesa —bar-
reja explosiva, a la postmaoista Xina...

Aquí, al Govern no li plau que el nostre 
jovent faci filosofia; és a dir, que es faci pre-
guntes i intenti trobar-ne la «seva» respos-
ta. No vol una joventut del «Penso, per tant, 
soc» sinó del «no penso i, així, subsisteixo». 
Entretant, caminen per arenes movents els 
partidaris del «hovolemtot», de desmesurat 
optimisme, i els del «Ni oblit ni perdó», de 
discutible valor moral: penseu-hi! La presi-
denta del Parlament participa en una mani-
festació no autoritzada per Interior —què 
és la Llei? Catalunya assoleix el cim europeu 
del conreu de marihuana —per ara il·legal. 

O

SENSE DATES: LES PORS

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

Els polítics nacionalistes procuren tenir mil 
excuses —de mal pagador—per no partici-
par en actes en què són convocades totes les 
Comunitats de l’Estat. El País Basc —capaç 
de superar la terrible època de repressió i 
terrorisme— arriba a un consens quasi total 
—se n’exclouen PP i VOX— sobre el binomi 
ensenyament/llengües a les escoles; men-
trestant, aquí, «a cada bugada perdem una 
paraula». Cert, la ignorància i el menyspreu 
del nacionalisme espanyol, no ajuden...

En mig d’una enorme pandèmia —el «mi-
llor moment» per adonar-nos de negligèn-
cies— descobrim que els nostres serveis 
sanitaris públics no són els que pensàvem i 
dèiem, i que els nostres professionals de la 
salut, especialment les infermeres, busquen 
treball allà on siguin valorades i proveï-
des, sense necessitat d’aplaudiments. Fem 
minuts de silenci per nenes, noies i dones 
abusades, violades, maltractades o assassi-
nades, mentre ben tranquil·lament ens deli-
tem amb imatges que fan de la dona només 
un objecte d’ús. L’extrema dreta crida quan 
l’esquerra parla baix...

Això i molt, molt més em fa por. Malbara-
tem la vida i no tenim dret a fer-ho. En parla-
va a Dels poemes en trauràs les dates:

No diràs pas mai al Jutge,
que t’ha mancat vida.

Està escrit:
«T’he donat un temps
que només era teu»

Per compartir

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Francisco Sancho #Molletencomu
@sanchomdv

Mollet per l'amnistia
@MAmnistia

Ara s'està fent un POUM que baixa requeriments 
a la instal·lació d'empreses, això pot semblar 
bo però també obre la porta a activitats que no 
generen ocupació o ocupació precària (p.ex. 
monocultiu logístic tipus amazon). Cal ser més 
ambiciosos i pensar a llarg termini.

Anna Bosch, la primera 
alcaldessa de Mollet mereix un 
carrer o una plaça que honori 
la seva memòria 
#memoriahisòrica 
#Molletendeute

La nostra gent gran necessita
l'acompanyament i l'atenció 

directa a les entitats bancàries
per atendre les seves necessitats
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La contaminació a Mollet 

del Vallès és insostenible

Mollet és una de les ciutats amb un alt índex de con-
taminació. Així ho corroboren els últims mesuraments 
i estudis d'entitats solvents, que fins i tot plantegen 
que som la tercera  ciutat de l'Estat, la segona de 
Catalunya i entre les primeres d'Europa al costat de 
Barcelona. Fa uns mesos es constituïa la nostra pla-
taforma per lluitar per un Mollet lliure de contamina-
ció i respirable. A part de la contaminació atmofèrica, 
lluitem també per l'eliminació de l'amiant en cano-
nades d’aigua i edificis publics i privats, un material 
molt tòxic i que provoca milers de morts cada any.

És necessari que l'Ajuntament de Mollet pren-
gui mesures eficaces per baixar dràsticament els 
nivells de contaminació a la nostra ciutat, com 
continuar convertint en zona de vianants carrers 
i fer superilles, per exemple, a l'estació del Nord 
i l'estació de França; crear un veritable carril bici 
segur; potenciar la bicicleta, i crear un sistema 
de bicicletes compartides. També cal ampliar el 
transport públic, instar la Generalitat a limitar 
la velocitat als vehicles a 80km/h en autovies  i 
autopistes i limitar el creixement urbanístic, per 
això diem No al nou barri del Calderi i No a la 
construcció de centenars de pisos al costat de 
l'Hospital de Mollet del Valles. Cal assegurar Mollet 
30 km i crear aparcaments dissuasius, entre altres 
mesures necessàries per aconseguir una ciutat 
saludable i deixar de ser una de les ciutats amb 
més mortalitat per contaminació de Catalunya, 
Espanya i Europa. #FEMMOLLETSALUDABLE 

antonio lópez / Membre de Mollet Respira i de la 

Plataforma en defensa de la de sanitat publica del Baix Valles

a uns dies vaig rebre, com molts 

altres ciutadans, una invitació dels 

alcaldes de Mollet i Martorelles 

per assistir a la presentació dels 

actes del centenari de Derbi (1922-2022), 

d’entrada vaig agafar la meva agenda per 

reservar el dia 15 de febrer a les 7 de la tar-

da. De mica en mica vaig anar pensant en 

les mocions i actes que s’han fet a Mollet per 

tal de reivindicar la memòria històrica, més 

encara després de la Llei de la Memòria.

D’entrada els orígens de Derbi van ser 

el 1922 en un petit taller de bicicletes a la 

plaça Mercadal de Mollet, ara carrer Espa-

nya, que després del 1939 va anar progres-

sant fins a arribar al que va ser en els anys 

60 ,70  i 80 del segle passat.

El seu fundador no hi ha dubte que va ser 

un gran treballador, que va posar tot el seu 

enginy per tal d’aconseguir les seves fites, i a 

més, va ben aprofitar el règim franquista des-

prés de la Guerra Civil del 1936-1939. El país 

estava devastat i Espanya es veia en la neces-

sitat de proveir-se per si mateixa a causa del 

forçat aïllament i la manca d’ajudes externes 

per l'oposició al règim franquista.

També cal recordar que aquest gran treba-

Ara, res a celebrar

F

JOAN
DAVÍ MAYOL

Regidor del PDeCAT a Mollet

llador i fundador de Derbi, Simeón Rabasa 

Singla, com a alcalde de Mollet del 1939 al 

1941, no va evitar l’assassinat el 16 de juli-

ol del 1939 de l’alcalde republicà de Mollet 

per part dels militars franquistes, en Josep 

Fortuny i Torrens. Tampoc va aclarir què 

s’havia fet del retaule de l’església de Sant 

Vicenç i de les pedres de la porta de la ma-

teixa església que van ser guardats al ma-

gatzem de l’escorxador municipal, seguint 

les ordres del qui era regidor de Cultura de 

l’ajuntament republicà en Joan Ambrós i 

Lloreda, abans de la destrucció  del tem-

ple el 1936 a mans dels anarquistes. Va 

imposar a alguns molletans republicans, 

com a càstig, el pagament d’aportacions 

en diners o en treball per a reconstruir 

l’església de St. Vicenç i la cobertura del 

torrent Caganell davant de l’antic Ateneu. 

Les aportacions voluntàries apareixen 

en la publicació Días de fe y patria que es 

pot trobar en l’arxiu municipal. Mai es va 

aclarir on havien anat a parar els vagons 

de tren abandonats el 1939 per l’exèrcit 

republicà a l’estació de Mollet Sant Fost, 

carregats d’eines i maquinària. No va im-

pedir que es fessin pintar en les façanes de 

destacats republicans de la ciutat, escrits 

commemoratius de la victòria franquista. 

Tot plegat segur que va també ajudar a Si-

meón Rabasa a fer de Derbi el que va ser 

més tard.

La Derbi com a empresa va donar feina 

a dues generacions, se li ha d’agrair, però 

els seus descendents no van tenir cap 

problema en vendre la marca i la fàbrica 

a Piaggio, que la va deslocalitzar, va fer re-

gulacions d’ocupació acomiadant a tre-

balladors i finalment va tancar, deixant a 

molts treballadors i a petits proveïdors 

penjats, i en molts casos, aquests últims, 

sense cobrar deutes pendents. Ara en els 

terrenys de l’antiga fàbrica Derbi es po-

drà edificar, portant uns beneficis econò-

mics als propietaris que els van vendre 

l’estiu de l’any passat a l’empresa multinaci-

onal immobiliària Segro.

Per a Derbi, com a empresa, possible-

ment hauria estat millor celebrar els seus 

50 anys, que potser ho va fer, una empresa 

local d’àmbit internacional que donava i 

havia donat feina a molta gent. La celebra-

ció dels 50 i possiblement 75 anys haurien 

estat un orgull per a Simeón Rabassa, la fi 

de Derbi segur que no ho hauria estat.
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L'Oxygen decideix els campionsMar Juárez, preseleccionada per al Mundial
L'equip masculí del CT Andrés Gimeno i el 

femení del Siesports s’han proclamat campions 

del català per equips de menors, que va tenir 

lloc el cap de setmana a les pistes de pàdel de 

l’Oxygen Sports Club, de Martorelles. 

Mar Juárez, de l'Avinent Manresa, ha estat preseleccionada 

per al Mundial de marxa per equips. La Federació Espanyola 

d'Atletisme ha fet oficial la llista de 23 convocats, que inclou a la 

montornesenca –nascuda a Mollet– a l'equip de 35 km marxa. El 

Mundial es disputarà a Muscat (Omán), el 4 i 5 de març.

MOLLET. El sènior femení de l'Es-

cola Sant Gervasi ha pres l'acce-

lerador i apunta a la promoció 

d'ascens per pujar a la Copa Ca-

talunya. L'equip dirigit per Carles 

Paredes va guanyar dimecres el 

duel ajornat contra el Sant Cugat 

(68-50) i encadena el vuitè triomf 

de la temporada. Aquesta ratxa 

positiva de resultats permet veu-

re a les molletanes al segon lloc, 

del grup 1 de la primera Catalana, 

amb 11 victòries i empata amb el 

tercer, l'Onyar, i el quart, l'Osona. 

Contra les del Vallès Occiden-

tal, les molletanes van haver de 

suar de valent en un partit contra 

un equip complicat, que a més es 

jugava entre setmana. El primer 

quart va ser per les visitants, però 

poc abans d'arribar al descans 

BÀSQUET | Primera Catalana  ENCADENA EL VUITÈ TRIOMF DESPRÉS DE GUANYAR EL SANT CUGAT

el Sant Gervasi ja havia capgirat 

l'electrònic per marxar a vestidors, 

per 30 a 25. A la segona part, el do-

mini va ser local i va guanyar amb 

un avantatge de 18 punts. Yasmine 

Rodríguez va ser la màxima ano-

tadora, amb 25 punts. La plantilla 

molletana va dedicar el triomf a Jú-

lia Filbà, que s'ha hagut de retirar. 

Els quatre primers classificats 

del grup disputaran la segona 

fase, per a la promoció d'ascens. 

Les molletanes tenen un marge 

de dues victòries amb el cinquè 

classificat, el GEIEG B, quan falten 

sis jornades per acabar la primera 

fase. Precisament, el pròxim rival 

CELEBRACIÓ  Victòria contra el Sant Cugat, per 68 a 50

ESCOLA SANT GERVASI

del 'Santger' femení serà el GEIEG 

B, que ve de perdre contra el Sant 

Andreu Natzaret (54-36). Al partit 

de la primera volta, l'equip molle-

tà per 64 a 53.  

El masculí suma 12 derrotes
El sènior masculí de l'Escola Sant 

Gervasi va sumar la dotzena der-

rota de la temporada després de 

perdre contra el Círcol Badalona, 

per 74 a 73 el passat cap de setma-

na. Les dues pròximes setmanes 

l'equip molletà no tindrà cap partit 

i no jugarà fins al 6 de març contra 

l'Escola Pia Sabadell, per encarar ja 

el tram final de Copa. JL.R.B.

El 'Santger' femení apunta a 

la promoció d'ascens de Copa

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

GEIEG B - SANT GERVASI

Dissabte, 19 - 16 h Girona

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

segueix imparable i ja suma onze 

victòries, que li permeten situ-

ar-se al cinquè lloc de Leb Plata 

i que l'encaminen a disputar un 

play off d'ascens històric. L'equip 

dirigit per Josep Maria Marsà va 

guanyar amb contundència el 

passat cap de setmana contra el 

València, per 92 a 69.

El tir exterior del Mollet va ser 

una autèntica piconadora amb 

dos pupils molletans en la seva 

màxima excel·lència, amb Yeikson 

Montero –6 de 9 intents– i Marc 

Pagès –5 de 7–. També s'hi va 

Onzena victòria del 
Recanvis Gaudí Mollet

Leb Plata  SE SITUA AL CINQUÈ LLOC, EN ZONA DE PLAY OFF

NÚRIA MELÉNDEZ / CB MOLLET

EN JOC  Marc Pagès va fer cinc triples de set intents contra el València

REAL CANOE - CB MOLLET

Dissabte, 19 - 20 h Madrid

sumar a la festa del triple Antoni 

Figuerola –1 de 3–. De totes mane-

res, el Mollet va dominar amb au-

toritat els tres primers quarts, que 

deixava el partit vist per sentència 

amb el 75 a 51. L'últim quart va 

ser un pur tràmit, que va servir 

per fer embogir el pavelló de la 

Plana Lledó amb el joc local. 

El Mollet suma 11 victòries, de 

17 jornades, i té encara un partit 

pendent de la jornada 14 contra el 

Sant Antoni Eivissa, que es preveu 

disputar el 2 de març. Quan falten 

vuit jornades per acabar la fase 

regular, el Mollet se situa cinquè 

classificat i està dins de la promo-

ció d'ascens. L'equip molletà vol 

sumar la dotzena victòria contra 

el Real Canoe, que ocuà el quart 

lloc per la cua amb sis triomfs i és 

plaça de promoció de permanèn-

cia. JL.R.B.
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SANT FOST. El CH Sant Fost afron-

ta els tres últims partits de la fase 

regular de la Segona Catalana amb 

l'objectiu de classificar-se entre 

els quatre primers classificats i 

passar a la fase d'ascens. L'equip 

dirigit per Carlos Jiménez és el 

cinquè classificat amb 17 punts, a 

tan sols un del quart, el Súria. Si 

els santfostencs guanyen els tres 

partits que queden, passarà a la 

fase d'ascens perquè té un partit 

directe amb el quart classificat. 

Els santfostencs afronten el 

tram final amb la moral ben alta 

perquè el cap de setmana passat 

van imposar-se contra el líder, La 

Salle Montcada B, per 35 a 34. El 

Sant Fost va arribar al descans 

amb un marge de dos gols i a la 

represa va aconseguir un màxim 

avantatge de sis gols. Tot i que al 

tram final, per culpa de les exclu-

sions, els visitants van escurçar 

l'avantatge fins a tan sols un gol. 

"Vam tenir un últim atac per 

marcar un gol i marxar de dos, 

però vam fallar. Aleshores, ells 

van tenir una acció molt ràpi-

da, però David Ricart va aturar 

el llançament sota els pals. Va 

ser un final èpic", explica el tèc-

nic santfostenc, que confia en la 

classificació per a la fase d'ascens: 

"Hem fallat contra equips de la 

HANDBOL | Segona Catalana  SI GUANYA ELS TRES PARTITS QUEDARÀ ENTRE ELS QUATRE PRIMERS

El CH Sant Fost depèn d'ell 
mateix per a la fase d'ascens

part baixa, i si no hagués estat 

per això, segurament ja estarí-

em classificats". 

El tram final del Sant Fost té dos 

partits assequibles i un vital. Els 

dos primers són contra equips de 

la part baixa: dissabte, contra el 

Berga, que és penúltim amb vuit 

punts; i la pròxima setmana a casa 

contra el cuer, el Vilamajor B. "El 

partit de Berga és una jornada 

enganyosa. Al seu pavelló és 

un equip molt complicat i hi ha 

molta afició", assenyala Jiménez. 

Tot i que la cirereta d'aquestes 

jornades arribarà a principis de 

març quan l'equip visiti el Súria 

en el partit ajornat que tenen. 

"Serà una autèntica final. Segu-

rament, serà un partit a caixa o 

faixa. Hem d'arribar dependre 

de nosaltres mateixos i això im-

PLANTILLA  L'equip santfostenc de la temporada 2021-2022

MOLLET / SANT FOST. La Unió FS 

Mollet i el Barri Can Calet, de Sant 

Fost, han arribat a l'equador de la 

temporada lluny de les places de 

descens directe a la Segona Cata-

lana. L'equip molletà i el santfos-

tenc estan empatats en la zona 

mitjana-baixa del grup 1 de la Pri-

mera Catalana amb un marge de 

dos punts amb el descens directe. 

El Barri Can Calet és el 7è clas-

sificat i va tancar la primera volta 

el cap de setmana passat amb una 

derrota contra l'Sporting Mont-

meló, per 1 a 6, que va trencar 

una ratxa positiva de sis partits 

seguits sense perdre –quatre vic-

Mollet i Can Calet, amb 

un marge de 2 punts 

FUTBOL SALA | Primera Catalana  ARRIBEN A L'EQUADOR DEL CURS

tòries i dos empats–. El mal inici 

de temporada del Barri Can Calet 

ha passat factura als de Xavi Cuni 

perquè en les sis primeres jorna-

des van sumar cinc derrotes. Tot i 

la derrota contra el Montmeló, el 

club estava de celebració perquè 

van homenatjar Gerard Martínez, 

que ha sumat 200 partits amb 

l'equip santfostenc. El Bari Can 

Calet començarà la segona volta 

dissabte a casa contra el Cerda-

nyola 2006, que a la primera jor-

nada del campionat van perdre a 

domicili, per 4 a 3. 

Pel que fa a la Unió FS Mollet és 

al 9è lloc i ve de guanyar contra 

l'Olímpic la Floresta B, per 3 a 2. 

Els molletans travessen una ratxa 

negativa des de fa sis jornades, 

amb quatre derrotes i dues victò-

ries. El pròxim partit serà a casa 

contra el Can Cuyàs, que a la pri-

mera volta van guanyar 3 a 4. 

Barri CaN CaLET

HOMENATGE  Gerard Martínez celebra 200 partits a l'equip santfostenc

plica guanyar els dos pròxims 

partits", diu el tècnic. 

Es busca president
Entre finals del gener i principis 

del febrer, el club va convocar 

eleccions a la presidència. No es 

va presentar cap candidat, però 

l'actual junta, que presideix el ma-

teix Carlos Jiménez des de fa qua-

tre anys, ja busca un recanvi. "No 

es va presentar cap candidat 

a la presidència, però l'actu-

al junta assegura que hi haurà 

relleu. Ens hem posat a buscar 

una nova junta i la continuïtat 

del club està garantida, creiem 

que al març podria haver-hi ja 

nou president", aclareix Jiménez, 

que ha deixat la presidència, però 

continuarà vinculat al club com a 

entrenador.  jl.rodríguez b.

La CoNCòrdia

Jaime Martínez, a la Concòrdia 

Jaime Martínez –a l'esquerra de la imatge–és el nou entrenador del CD 
la Concòrdia, de la Llagosta, fins a final de la temporada. El nou tècnic 
procedeix del CFS Montcada, on fa unes setmanes va deixar el càrrec de 
director esportiu, tot i que segueix entrenant un equip de la base. Martínez, 
de 57 anys, aterra a l'equip sènior femení amb l'objectiu de capgirar l'actual 
situació de La Concòrdia, que ocupa el 8è lloc, amb 24 punts, del grup 2 de la 
Segona Divisió espanyola. Dissabte, s'estrenarà contra l'Eixample a casa. 

Segona Divisió  TÉ NOU ENTRENADOR FINS A FINAL DE TEMPORADA

BARRI CAN CALET - CERDANYOLA 

Dissabte, 19 - 19.30 h Sant Fost

UFS MOLLET - CAN CUYÀS 

Dissabte, 19 - 17.30 h Mollet

BERGA - CH SANT FOST

Dissabte, 19 - 19.30 h Berga

Jordi Subirà, un triplet de 

medalles 14 anys després

ATLETISME | Catalunya L'ATLETA DEL MOLLET GUANYA DOS CAMPIONATS CATALANS MÀSTER

MOLLET. Jordi Subirà, veí de Mar-

torelles i atleta del CA Mollet, ha 

tornat a competir per la porta 

gran en la marxa màster, en la ca-

tegoria de 40 a 44 anys. Feia 14 

anys que havia deixat de disputar 

curses el martorellesenc i aquest 

2022 es va decidir a recuperar 

l'hàbit competitiu. En dos mesos, 

ha guanyat el Campionat de Cata-

lunya de 5 i 10 km marxa en ruta 

i ha quedat subcampió dels 3.000 

metres marxa en pista. 

Subirà va recuperar els entre-

naments el 2019, però no ha estat 

fins aquest any que s'ha tornat a 

federar i vincular amb l'Atlètic 

Mollet. "L'èxit no va ser la meda-

lla de plata als 3.000 metres el 9 

de gener, va ser poder estar en 

la sortida després dels entre-

naments. Estic més fort ara que 

mai", assenyala Subirà, que en la 

seva etapa anterior com atleta de 

marxa havia aconseguit quedar 

subcampió absolut dels 30 km. 

El pròxim repte de l'atleta serà 

participar en la Mitja Montornès, 

del 27 de marça, en la categoria de 

marxa.   jl.rodríguez b.

J.S.

JORDI SUBIRÀ
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J.C.
MOLLET. L'actual president Jordi 

Candela i l'exdirectiu Joan Creus 

es perfilen com a candidats a la 

presidència del CF Mollet UE, que 

aquest divendres acaba el termini 

per a la presentació de candida-

tures. Tot fa indicar, si no diu el 

contrari la junta electoral, que hi 

haurà dos candidats, com a mínim, 

i que el club celebrarà la jornada 

dels comicis el pròxim 5 de març. 

Fins fa pocs dies es creia que no-

més es presentaria la candidatura 

de l'actual mandatari Jordi Cande-

la, però s'ha postulat com a can-

didat Joan Creus, que la setmana 

passada va anunciar la seva dimis-

sió com a directiu del club. "Jo feia 

tasques de vicepresident espor-

tiu, però des de l'arribada d'Ori-

ol Olivé [fa prop de dos anys] he 

perdut pes i no estic d'acord en 

algunes de les decisions preses. 

A més, fa poc em vaig assaben-

tar que ja no era el vicepresi-

dent, era tan sols vocal. Llavors 

vaig decidir dimitir, el passat 

dijous, i presentar la meva can-

didatura", diu Joan Creus, que era 

directiu des del 2017, aleshores 

FUTBOL | Primera Catalana FINS DIVENDRES ES PODEN PRESENTAR A LES ELECCIONS DEL CF MOLLET

Jordi Candela i Joan Creus es 

perfilen com a candidats 

amb Feliu Tura com a president. 

"A més, Jordi Candela em va tru-

car abans de la meva dimissió i 

em va dir que si era president, 

de nou, ja no comptava amb mi", 

assenyala. 

Candela coincideix en afirmar 

que va comunicar a Creus que no 

comptava amb ell. "Si hi ha més 

d'un candidat, farem eleccions. 

Millor per al club", assegura l'ac-

tual president, que assenyala que 

"l'Oriol Olivé és el millor vice-

president esportiu que podem 

tenir, és una persona de la meva 

confiança".  Jordi Candela és direc-

tiu del CF Mollet UE des de fa molts 

anys i va assumir la presidència fa 

unes temporades, en substitució 

de Tura. "Volem seguir potenci-

ant el nostre projecte de la base 

i del primer equip", diu. 

El Mollet rep la Unificació
El CF Mollet UE vol trencar la rat-

xa negativa de resultats diumenge 

(12h) contra la Unificació Llefià. 

L'equip molletà encadena tres 

derrotes i baixa fins al tercer lloc, 

a quatre punts del primer.  jl.r.b.

Segueix-nos al nostre canal d’Instagram
Notícies de #Mollet #Parets #Montornès #Montmeló #laLlagosta #SantFost #Martorelles i #SantaMaria.

VOLS ESTAR AL DIA D’ALLÒ 
QUE PASSA AL BAIX VALLÈS?

Som Mollet i Baix Vallès

MOLLET. El sènior masculí del Mo-

llet HC ha passat a la segona fase 

per l'ascens a la Primera Catalana 

amb set punts. Finalment, la Fe-

deració Catalana de Patinatge ha 

donat la raó al club molletà, que 

havia denunciat una alineació 

indeguda del Castellar en el par-

tit del 21 de gener. Els molletans 

havien perdut el partit ajornat per 

3 a 7, però el Castellar va fer ús 

d'uns jugadors que va fitxar du-

rant el mercat d'hivern i "que per 

normativa no podien jugar", ex-

plica el club molletà. 

Aquests tres punts són molt im-

portants perquè permeten dispu-

tar la fase d'ascens amb set punts, 

en comptes de quatre. En la lligueta 

per pujar de categoria, els equips 

arrosseguen els punts aconseguits 

contra els altres conjunts que tam-

bé passen a la fase d'ascens. Aques-

ta segona fase s'iniciarà la pròxima 

setmana i el Mollet ocupa el 7è lloc 

amb set punts, a tan sols dos del se-

gon classificat, el Cerdanyola, que 

empata amb el tercer, el Cubelles. 

Líder, i destacat en solitari, és el 

Barberà, amb 13 punts.

En la segona fase, el primer 

classificat obtindrà l'ascens direc-

El Mollet HC, a la fase 
d'ascens amb 7 punts

HOQUEI | Segona Catalana  LA FEDERACIÓ LI DONA LA RAÓ 

te, mentre que el segon i el tercer 

classificat faran una promoció per 

pujar.

El filial, també a per l'ascens
El segon equip masculí també 

lluitarà per l'ascens, però a la Se-

gona Catalana. El filial ha passat a 

la fase d'ascens al segon lloc amb 

12 punts i està a tan sols tres del 

líder, el Vilassar.  jl.r.b.

MOLLET. El primer equip de la UD 

Molletense ocupa el cinquè lloc, 

del grup 5 de la Segona Catalana, 

amb 29 punts després d'encade-

nar quatre partits sense perdre. 

L'equip dirigit per Toni Filgaira va 

empatar el passat cap de setmana 

contra l'Escola de Futbol Barbe-

rà Andalucia (2-2) i confia sumar 

Segona Catalana  LA MOLLETENSE OCUPA EL CINQUÈ LLOC

Quatre partits sense perdre
tres punts més a casa contra el 

líder, l'Europa B, aquest cap de 

setmana. 

El conjunt barceloní és el pri-

mer classificat destacat, amb 45 

punts, i al partit de la primera els 

molletans van perdre, 4 a 0. Tot i 

això, els molletans volen donar la 

sorpresa al Zona Sud.  

Primera Catalana

Quarta victòria seguida del sènior 

femení del Mollet HC que ja se situa 

al tercer lloc de la Primera Catalana, 

amb 30 punts, empatat amb el quart, 

l'Sfèric, i a dos del segon, el Patí 

Voltregà. L'equip molletà va guanyar la 

jornada passada contra el CP Malgrat, 

per un contundent 1 a 6. L'equip dirigit 

per Rafa Trillo voldrà sumar el cinquè 

triomf seguit dissabte a la pista de 

l'Arenys de Mar, que ocupa el 9è lloc 

amb 15 punts. 

EL SÈNIOR FEMENÍ SE 
SITUA AL TERCER LLOC

ARXIU

JORDI CANDELA JOAN CREUS

mollet hC

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del sènior masculí

Selecció espanyola

MOLLET. La futbolista Alèxia Pute-

llas ha estat convocada amb Es-

panya per disputar l'Arnold Clark 

Cup, que organitza aquesta setma-

na la federació anglesa. Espanya 

jugarà contra Alemanya, Angla-

terra i el Canadà.  

Alèxia Putellas, 

convocada a 

l'Arnold Clark Cup
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AMAM projectarà 'Carne apaleada'Arrenca el festival La GRAN pantalla!
AMAM organitza aquest divendres una nova 

sessió del cicle The Picture Show Cinefòrum, 

projectant el llargmetratge de terror Carne 

apaleada (1978), dirigit per Javier Aguirre 

Fernández. Serà al Centre Cívic de Can Pantiquet.

Diumenge (18 h) s'estrenarà a El Lledoner de Mollet el festival de cinema La GRAN pantalla! amb el film Manolo Montesco i 

Carmela Capuleto. També es projectaran els curts L'altra cançó 

de Macarena, Las joyas de la corona i Un videoclip reivindicativo. 

El festival el presentarà el seu director, Alfredo Cohen.

Tot a punt per a la setmana 
més esbojarrada de l'any

MOLLET.  La virtualització carnava-

lesca s'ha minimitzat enguany i, tot 

i que la rua no es durà a terme –la 

incertesa covidiana ha fet que les 

habituals entitats que hi participen 

hagin decidit no preparar compar-

ses–, el programa d'activitats ben 

bé podria semblar prepandèmic. 

El carnaval de 2020 va ser una 

de les darreres activitats festives 

multitudinàries abans del confi-

nament; però el 2021 les activitats 

que es van programar per celebrar 

aquests dies de disbauxa van ser 

ben minses i principalment virtuals.

A Mollet, aquest diumenge es 

tornarà a omplir Prat de la Riba 

per rebre el Carnestoltes, tot fent el 

Ball del Barraló, amb la participa-

ció de la companyia Carnamolles i 

de l'Esbart Dansaire. Com marca la 

tradició, en Carnestoltes demana a 

la ciutadania que hi assisteixi amb 

un barret, una faldilla o un mantó.

Les activitats s'allargaran fins al 

2 de març, amb la processó –a par-

tir de les 18.30 h, de la plaça Prat de 

la Riba a la plaça de l'Artesania– i 

l'enterrament de la sardina, amb la 

participació de l'Escola Municipal 

de Música i Dansa i el Carnamolles. 

A més, es convida a anar-hi vestits 

de dol i amb ganes de plorar.

Prèviament, seran diverses les 

activitats que es duran a terme. 

Del 22 al 25, el Carnestoltes –amb 

Pep Callau i els Pepsicolen– visita-

ran les escoles molletanes. El rei 

dels poca-soltes també visitarà el 

Mercat Municipal amb els grallers 

i tabalers de la Colla Gegantera el 

dissabte 26 de febrer (11 h). I del 

25 de febrer al 2 de març hi haurà a 

La Marineta l'exposició Coneix tots 

els personatges del Carnestoltes i 

els regals que li fan les escoles. Un 

dels actes més esperats és el Judici 

del Carnestoltes, a càrrec del Car-

namolles i el Ball de Diables, que es 

portarà a terme el diumenge 27, a 

les 19 h, a la plaça  de Pau Casals.

Les entitats també programaran 

un seguit d'activitats. El 24 (20.30 h) 

tindrà lloc el Dijous Gras Clandestí, a 

la Sala Clandestina de La Tramolla, 

per gaudir d'una actuació sorpresa. 

Divendres 25 (19 h) hi haurà el Bar-

raló de nit, amb música en directe 

amb el Duo Dava a Prat de la Riba, 

a càrrec de la Comissió Manyó. I 

diumenge 27 tindrà lloc una festa 

infantil de disfresses amb La Belluga 

(Prat de la Riba, 12 h). Dissabte 26, el 

Casal Cultural farà la 24a Escudella 

de Carnaval (12 h), amb més de 500 

racions. Els esplais Xivarri i Tuareg 

celebraran la Festa dels Esplais (16 

h) al parc de Les Pruneres.

També dissabte, les Colles de 

Morats i Torrats organitzaran el 

Corre Mam-Teca (noves majors de 

18 anys), a les 17.30 h a Les Prune-

res amb botifarrada i la xaranga 

Tirant lo Band. Al vespre (21.30 

h), totes dues colles muntaran la 

festa jove de carnaval i el concurs 

de disfresses al Mercat Vell, amb 

la millor música actual a càrrec de 

Maceta Sound Beat.  

POPULAR  MANCARÀ LA RUA, PERÒ LA CIUTAT PODRÀ TORNAR A GAUDIR DEL CARNESTOLTES

arxiu

TORNA EL CARNESTOLTES  No hi haurà rua, però des de diumenge el rei dels poca-soltes serà a la ciutat

n  Les 48 botigues Abacus d’arreu del 

país proposen aquests dies als nens i 

nenes (d'entre 4 i 12 anys) que puguin 

convertir-se en allò que vulguin amb 

tallers per confeccionar disfresses. 

Amb motiu de Carnestoltes, Abacus ha 

organitzat més d’una trentena de tallers 

per ensenyar a les famílies com fer ells 

mateixos els complements necessaris 

per lluir disfresses originals i divertides. 

En concret, a Abacus Mollet se celebra 

aquest dissabte 19 de febrer a les 12 h un 

taller per decorar màscares amb Déco-

patch. Les inscripcions són gratuïtes i es 

poden realitzar al web de la cooperativa. 

TALLERS DE 
DISFRESSES A ABACUS

n  Sant Fost manté la virtualitat per cele-

brar el carnaval, i ho fa amb un concurs a 

Instagram entre divendres 25 i diumen-

ge 27. Hi poden participar els empadro-

nats a Sant Fost i per participar-hi s'han 

de penjar fotografies disfressats, i in-

cloure l'etiqueta #CarnestoltesSF22. Cal 

seguir el compte d’Instagram de l'Ajun-

tament (@santfost). Hi haurà un premi 

per categoria: una Nintendo Switch per a 

la categoria infantil; un cap de setmana 

per a dues persones a un balneari per a 

la categoria adulta i un cap de setmana 

a PortAventura en la categoria familiar 

(pares, mares, fills i filles...).

CONCURS A
XARXES, A SANT FOST

Una vintena d'estands a la Fira del Joguet

Dissabte va tenir lloc l'11a Fira del Joguet i Còmic Antic de Col·lecció al Mercat 
Vell, amb una vintena de parades. L'afluència de públic no va ser tan elevada 
com els anys anteriors, però des de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet 
i Comarca estan satisfets de com va anar la jornada, destacant que una de 
les novetats va ser el fet que hi va haver tres estands exclusius de còmics. Les 
figures manga i de dracs o els Lego van ser alguns dels productes estrella.

associació de col·leccionistes

COL·LECCIONISTES  LA JORNADA VA TENIR LLOC DISSABTE

La Belluga, per celebrar el 
carnaval martorellesenc

MARTORELLES.  El grup de músi-

ca La Belluga serà protagonista 

del carnaval martorellesenc i ho 

farà amb la il·lusió de convertir 

Carrencà en un espai d’alegria i 

felicitat on els infants i els adults 

gaudeixin ballant i cantant a través 

de les seves danses i cançons. La 

banda formada a Santa Perpètua 

de Mogoda i que compta en el seu 

elenc amb el bateria molletà Sergi 

Morral, actuarà el 5 de març a les 

18.30 h a la festa carnavalesca que 

organitzarà l'Ajuntament de Mar-

torelles i que suplirà la tradicional 

rua, ja que enguany s'ha decidit no 

realitzar-la.

Més enllà d'aquesta actuació, 

Carrencà acollirà aquella tarda (de 

17 h a 20 h) un espai d'activitats 

per assistir-hi disfressats.

A les 17 h arrencaran els tallers 

de màscares i complements de 

Carnaval, i fins a les 18 h es podran 

fer les inscripcions presencials al 

concurs de disfresses. De 18.30 h 

a 19.30 h serà el concert de La Be-

lluga i paral·lelament tindrà lloc el 

concurs de disfresses. I a les 19.45 

h serà el moment del lliurament 

dels premis del concurs de disfres-

ses, a càrrec d'un jurat format per 

representants del teixit associatiu 

del municipi, així com represen-

tants de les regidories de Cultura, 

Participació i Joventut. 

LA BELLUGA  Seran el plat fort de la festa de carnaval que tindrà lloc a Carrencà

la belluga

CARRENCÀ ACOLLIRÀ EL 5 DE MARÇ UN ESPAI PLE D'ACTIVITATS
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Els Castellers presenten el 
logo del seu 30è aniversari

MOLLET.  La Colla Castellera de Mo-
llet va presentar dissabte a La Ma-
rineta el logo del seu 30è aniversa-
ri, així com el programa d'activitats 
que duran a terme aquest 2022 a 
casa. D'entre les vuit imatges pre-
sentades, la realitzada per l'egarenc 
Jordi Dobón en va ser l'escollida i 

serà el disseny que acompanyarà 
la colla al llarg de l'any, tant a les 
xarxes com en marxandatge, entre 
d'altres. Dobón, qui és dissenyador 
gràfic i ja va ser el creador del logo-
tip dels 40 anys dels Castellers de 
Terrassa, es mostrava molt satisfet 
per haver-ne estat el més votat del 

ENTITATS  EL DISSENY ÉS OBRA DE L'EGARENC JORDI DOBÓN I SERÀ LA IMATGE D'UNA TEMPORADA PLENA D'ACTIVITATS PREVISTES I AMB L'OBJECTIU DE FER CASTELLS DE 7

A LA MARINETA  Jordi Dobón, al centre, acompanyat de membres de castellers

s.c.

jurat: "No només pel premi, sinó 

pel prestigi, perquè la colla por-

tarà un disseny meu".

Consolidar els castells de 7
En aquest 30è aniversari, els mo-
lletans s'han marcat com a fita els 
castells de 7. El president, Ciscu 
Carvajal, apuntava en aquest sen-
tit: "El propòsit és, sobretot, fer 

família, i si podem arribar a fi-

nal d'any amb algun castell de 7 

seria un gran èxit".
El cap de colla –i encarregat de 

la part tècnica–, Javi Carvajal, tam-
bé deia: "L'objectiu és intentar 

fer una bona base de castells de 

7, tornar a consolidar-nos com 

una colla de 7 i treballar per fer 

un passet més". Per a aquest 2022 
no creu que es puguin fer castells 
inèdits, tot i que n'assajaran, però 
sí que s'han marcat com a meta 
que això pugui ser una realitat en 
les següents temporades.

Un calendari farcit
Després de gairebé dos anys d'atu-
rada de les activitats a causa de la 
pandèmia, els de verd claret han 
planificat una temporada farcida 
de propostes ben diverses. L'actu-
ació d'inici de temporada serà a la 
Fira Estoc (20 de març); actuaran 
per Sant Jordi (24 d'abril); rebran la 
Flama del Canigó amb un pilar i les 
gralles i tabals (23 de juny); el 24 de 

juliol actuaran a la festa major de Ga-
llecs; el dissabte de la festa major de 
Mollet faran pilars i l'endemà tindrà 
lloc l'actuació castellera de la gresca 
d'estiu; per la Diada faran un pilar 
en l'ofrena al monument a Rafael 
Casanova (11 de setembre); l'ac-
tuació a la Fira d'Artesans serà una 
bona oportunitat per portar castells 
grans (18 de setembre); i el 30 d'oc-
tubre tindrà lloc la 30a Diada Caste-
llera de Mollet, que anirà precedida 
de les activitats prèvies durant la 
setmana i la vigília el dissabte.

A banda de les activitats castelle-
res, també n'hi haurà moltes més al 
llarg de l'any. S'han proposat una 
bicicletada; un dia de la canalla; 
un vermut musical; una trobada 
de gralles; un acte per la Marató 
de TV3 o un sopar de gala, entre 
d'altres. La Marineta també aco-
llirà a la tardor una exposició amb 
els dissenys de les samarretes i el 
marxandatge que ha acompanyat 
l'entitat al llarg d'aquests 30 anys.

La trobada de gralles (15 d'octu-
bre) és una de les propostes que més 
destacaven el cap de colla i el presi-
dent. Els Castellers de Mollet convi-
daran totes les colles castelleres i as-
piren a superar l'assistència d'ara fa 
cinc anys. "En el 25è aniversari hi 

va haver unes dotze colles, i si po-

dem aconseguir que vinguin unes 

vint colles seria sensacional", deia 
el Ciscu.    sergio carrillo

La Capella de Música Santa 
Maria actua pels 25 anys

MOLLET. La parròquia de Sant Vi-
cenç va ser diumenge l'escenari de 
l'actuació que la Capella de Música 
Santa Maria va fer per celebrar el 
25è aniversari de la seva fundació.

Va ser amb un repertori que in-
cloïa alguns dels fragments més 
significatius d'òperes compostes 
per Wagner, Verdi, Puccini, Mas-
cagni, Haendel i Bizet.

Sobre l'actuació, el director del 
grup coral, Pelegrí Bernial, explica 

que, "per insistència de l'audito-

ri, fou repetida el Nesum dorma, 

de Puccini, amb vibrants mos-

tres d'agraïment a tots els exe-

cutants".
Bernial també destaca que la 

coral ha ofert 580 concerts arreu 
de Catalunya, la Península i Euro-
pa al llarg d'aquests 25 anys, i que 
"ha estat un constant treball, 

mantenint les essències del cant 

coral immarcescibles".  

VAN FER DIUMENGE UN CONCERT A LA PARRÒQUIA SANT VICENÇ

PARRÒQUIA SANT VICENÇ  Durant el concert celebrat diumenge

capella de música santa maria

Es destapa a Mollet el 
cartell del Dia d'Andalusia

MOLLET.   La 38a edició de les jor-
nades commemoratives del Dia 
d'Andalusia a Catalunya van donar 
el tret de sortida divendres passat 
a Mollet. La sala de plens va aco-
llir la presentació del cartell, amb 
la participació de Daniel Salinero, 
president de la Federación de En-
tidades Culturales Andaluzas en 
Cataluña (FECAC), de Charo Gar-
cía, presidenta del Centro Cultural 
Andaluz de Mollet, i de Josep Mon-

ràs, batlle de la ciutat. Salinero 
destacava que l'entitat molletana 
"és una de les més importants i 

potents de les 114 que tenim a 

Catalunya" i li llençava floretes a 
la presidenta, qui el 2021 va entrar 
a la junta de la Federació. García, 
per la seva banda, assegurava que 
és "un honor" que la FECAC hagi 
decidit presentar el cartell a Mo-
llet. En acabar, el Mercat Vell va 
acollir diverses actuacions.  

L'ACTE MOLLETÀ VA ARRENCAR EL PROGRAMA DE CATALUNYA

SALA DE PLENS  Josep Monràs, Charo García i Daniel Salinero

s.c.

El CRA'P ofereix
una nova immersió 
al Kalaripayattu

MOLLET.  El proper dissabte 26 de 
febrer (de 10 h a 18 h) l'entitat lo-
cal CRA'P (Pràctiques de Creació 
i Recerca Artística) oferirà una 
nova edició del taller Immersió Ka-

laripayattu, impartit per l’Esther 
Freixa. Es tracta d'una jornada en 
format intensiu, oberta a tots els 
publics.

El Kalaripayattu de Kerala (Ín-
dia) és una de les arts marcials més 
antigues del món. Mitjançant una 
disciplina física de caràcter cien-
tífic, la seva pràctica permet obrir 
els canals energètics en portar el 
cos als seus límits amb la finalitat 
d’enfortir-lo, flexibilitzar-lo i enfo-
car-lo tant física, mental com espi-
ritualment; raons per les quals tant 
professionals del teatre i de la dan-
sa com tota persona interessada el 
practiquen diàriament.

L'activitat té un preu de 55 euros 
(45 euros per als col·laboradors i 
associats de CRA’P, membres de 
l’APdC, AADPC, AGT i graduats de 
l’Institut del Teatre) i les inscripci-
ons es poden fer a info@cra-p.org o 
al telèfon 666 763 504.  
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frame de 'sis dies corrents'

MOLLET  La furgoneta de Losilla Servei passant pel carrer del Ferrocarril

frame de 'sis dies corrents'

SANT FOST  Un dels plànols santfostencs que apareixen a la pel·lícula

frame de 'sis dies corrents'

PARETS  El Valero i el Moha treballant al polígon Llevant, amb la C-17 de fons

El Baix Vallès, un gran escenari 

cinematogràfic per a Ballús

a Sis dies corrents són: el carrer Fran-

cesc Macià entre les avingudes Lli-

bertat i Calderó –exterior de l'estudi 

de Judith Vizcarra–, el dipòsit de ve-

hicles de la plaça Joan Miró –on van 

a buscar la furgoneta després d'ha-

ver-la deixat mal aparcada– i el pont 

del cementiri que passa per sobre la 

línia de tren R3 –a totes bandes de la 

via, tant al carrer Granollers com al 

carrer del Ferrocarril–.

Per tot plegat, Ballús assegurava 

al diari SomMollet quan el film es-

tava a punt d'estrenar-se als cine-

mes que "la gent de la comarca 

s'hi sentirà identificada amb 

tot: amb les localitzacions i amb 

els personatges". I així és. Carrers 

baixvallesans a banda, la fotògrafa 

molletana Judith Vizcarra és una 

de les actrius secundàries del film, 

qui rebrà el Moha i el Valero en un 

dels sis dies de feina i acabarà con-

vencent el Moha per deixar la feina 

en mans del seu company i prepa-

rar-se per a una sessió fotogràfica 

que acabarà amb el treballador 

a prova amb un trepant a la mà i 

sense samarreta davant dels flai-

xos de Vizcarra.

La fotògrafa recorda que quan la 

Neus Ballús la va contactar "pensa-

va que volia l'estudi", no creia que 

volgués que ella hi aparegués com 

a intèrpret, al seu mateix estudi, en 

contextos amb els quals es pot tro-

bar en el seu dia a dia a la feina. Tam-

bé apunta: "Vaig haver de fer de 

mi, tot i que la Neus en provocava 

les situacions". Vizcarra es mostra 

molt satisfeta pel llargmetratge i 

destaca de la directora la seva "se-

renitat increïble".    sergio carrillo

CINEMA  EL LLARGMETRATGE 'SIS DIES CORRENTS' ES PODRÀ VEURE AQUEST DIVENDRES AL MERCAT VELL AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA MOLLETANA

frame de 'sis dies corrents'

JUDITH VIZCARRA

quim vives / arxiu

NEUS BALLÚS

MOLLET.  Aquest divendres (20 h) es 

projectarà al Mercat Vell de Mollet 

l'última pel·lícula de Neus Ballús, 

en un acte que comptarà amb la 

presentació i col·loqui a càrrec de la 

guionista i directora molletana.

Mollet gaudirà d'aquesta manera 

d'un film que, si bé ja ha superat les 

deu setmanes en cartellera i acumu-

la premis en festivals tan prestigio-

sos com el Locarno o la Seminci, així 

com 9 nominacions per als Gaudí, es 

pot considerar ben local. Ballús, mo-

lletana, ha plasmat un relat que ben 

bé podria ser real –de fet, els prota-

gonistes no són actors, sinó que real-

ment treballen com a lampistes–. Es 

tracta d'un relat amb el qual molta 

gent dels afores de Barcelona s'hi 

podrà sentir representada i que ha 

permés que algú assegut a la butaca 

d'un cinema –fins i tot de més enllà 

de l'Estat, com va passar als festivals 

de Toronto i Londres, entre d'al-

tres– pugui veure alguns dels car-

rers de Mollet, el polígon Llevant i la 

C-17 al seu pas per Parets o alguns 

plànols santfostencs.

Pel que fa a la ciutat molletana, al-

gunes de les localitzacions presents 

A Sis dies corrents hi han treballat altres vallesans, com el granollerí Gerard Oms 

(coach d'actors) o la montmelonina Anna Molins (directora de fotografia). Per a 

Molins "ha estat un regal treballar amb la Neus. Ens entenem i connectem molt 
bé i això és fonamental; hi ha d’haver bona connexió amb una directora perquè 
entenguis què vol i com ho vol explicar". De Ballús, assegura que "té molt talent" 

i que ha après "moltíssim al seu costat". També es mostra il·lusionada per haver 

rodat "a prop d’on he crescut" i afegeix que "mostrar la realitat que coneixes 
sense artificis fa que la pel·lícula sigui més propera i més autèntica". Aquest 

realisme i naturalisme cercat ha rebut tan bones crítiques que ha aconseguit nou 

nominacions per als Gaudí. Per a Molins, això ja és "un reconeixement boníssim", 

tot i que hi apunta: "Si ens en donen, benvinguts seran, i tant!".

Una montmelonina a l'equip

dissabte 19

diumenge 20

divendres 18

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

Cel serè al matí, i alguns 

núvols alts i prims 

enteranyinant el cel,  a la 

tarda,  amb un ambient 

absolutament primaveral.

Forta baixada de les 

temperatures,  amb un dia 

molt tapat i gris ja des de 

primera hora del matí i 

possibilitat d’alguna gota.

Torna a assentar-se l’anti-

cicló a la península, en un 

dia assolellat i en el qual 

la temperatura màxima es 

recuperarà.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 10 16ºC 2ºC 12ºC - 19 km/h SE

DIVENDRES, 11 17ºC 3ºC 13ºC - 21 km/h SE

DISSABTE, 12 12ºC 8ºC 11ºC 0,4 19 km/h ESE

DIUMENGE, 13 16ºC 8ºC 13ºC - 35 km/h SW

DILLUNS, 14 17ºC 11ºC 12ºC 0,2 32 km/h W

DIMARTS, 15 17ºC 3ºC 15ºC - 29 km/h W

DIMECRES, 16 17ºC 6ºC 15ºC - 26 km/h W

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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JORNADA PORTES OBERTES
19 de febrer - Concertar hora

Places a P3, 2n i 3r de primària

Descobreix-nos a www.acesco.cat/motius


