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SERVEIS EL SECTOR BANCARI ES COMPROMET AMB EL GOVERN A AMPLIAR ELS HORARIS D'ATENCIÓ PRESENCIAL PER COMBATRE L'ACTUAL EXCLUSIÓ FINANCERA

La concentració i fusió d'entitats bancàries ha fet que el Baix Vallès 

perdi el 60% de les oficines que hi havia al territori fa 20 anys

BAIX VALLÈS.  El sector bancari am-

pliarà els horaris d'atenció presen-

cial, introduirà canvis en l'atenció 

telefònica i oferirà formació a tre-

balladors i clients per combatre 

l'exclusió financera. Aquests són 

els principals punts que inclou 

el decàleg que va signar dilluns 

l'Associació Espanyola de Banca 

(AEB), la Confederació Espanyola 

de Caixes d'Estalvi (CECA) i la Unió 

Nacional de Cooperatives de Crèdit 

(Unacc), juntament amb el govern 

espanyol i el Banc d'Espanya. 

La ministra d'Assumptes Eco-

nòmics, Nadia Calviño, qualificava 

l'acord de "molt important", es-

pecialment per a les persones més 

grans i als col·lectius més vulnera-

bles, i informava que el nou proto-

col d'actuació es tramitarà com a 

projecte de llei al llarg del mes de 

març. 

La mesura arriba després d'uns 

anys convulsos per la banca del 

país, impulsats per l’esclat de la cri-

si i el rescat bancari que va obligar 

els bancs i les caixes d’arreu de l’Es-

tat espanyol a reestructurar-se per 

minimitzar les pèrdues. Un fet que 

ha provocat al llarg d'aquesta dè-

cada un tancament ininterromput 

d'oficines, destruint 100.000 llocs 

de treball arreu del país i deixant 

alguns pobles i barris, com en el cas 

del Baix Vallès el barri de Montor-

nès Nord, sense cap entitat finan-

cera propera al seu abast per poder 

accedir als seus diners. 

I és que segons indicava el con-

seller d'Empresa, Jaume Giró: “El 

2008 va ser el moment de màxi-

ma extensió de la xarxa bancària 

a Catalunya. Hi havia 8.200 ofi-

cines. Des d’aleshores, se n’han 

tancat 5.600 –un 68%– i avui 

només en queden 2.600”. Giró 

feia aquestes declaracions fa una 

setmana en la presentació d'un pla, 

que haurà de ser aprovat per les 

Corts espanyoles, perquè els bancs 

instal·lin caixers automàtics a tots 

els municipis. Un projecte amb el 

qual la Generalitat preveu que si-

guin les entitats financeres les que 

paguin la totalitat dels costos mit-

jançant un fons. 

Un cas similar és el pla que ha en-

gegat la Diputació de Barcelona per 

instal·lar caixers a una seixantena 

de pobles de menys de 5.000 habi-

tants de la demarcació de Barcelo-

na. Tot i les propostes de millora del 

servei, la realitat a dia d'avui és que 

aquest descens d'oficines està afec-

tant també a totes les poblacions i el 

Baix Vallès no és una excepció.

Un 60% menys d'oficines
A tall d'exemple i segons dades de 

l'Idescat, l'any 2002 hi havia a la 

subcomarca 113 oficines bancà-

ries, sent Mollet el municipi amb 

més sucursals (54). Actualment, al 

territori només queden obertes 45 

oficines del centenar que hi havia fa 

20 anys –23 de les quals a Mollet–, 

el que suposa un descens del 60%. 

Per municipis, han estat la Lla-

gosta i Montornès els que més ofi-

cines haurien vist desaparèixer, 

un 75%  i un 74%, respectivament. 

Mentre que a Mollet la supressió 

d'oficines ha donat pas a un mo-

del de concentració, on els grans 

bancs han acabat unificant tots 

els seus serveis en un sol espai. Un 

exemple d'això, és el cas del Banc 

Sabadell, que amb l'obertura l'any 

2017 de la seu central a l'avingu-

da Jaume I, anteriorment ocupada 

per l'antiga Acadèmia Viñas, ha 

anat tancant la resta d'oficines que 

tenia a la localitat –avinguda Lli-

bertat, rambla Fiveller, carrer Ga-

llecs i Can Pantiquet– , quedant-se 

amb tan sols una seu. 

En canvi, en els pobles més pe-

tits, com Sant Fost i Martorelles, 

el tancament d'entitats no ha es-

tat tan evident, tot i que sí que ha 

provocat moviments pel que fa a 

Diners més

MUNICIPI

La Llagosta    16           4  -12 75%

Martorelles     2        2    0   0

Mollet    54      23 -31 -57,5%

Montmeló     7        3  -5 -70%

Montornès    15        4 -11 -74%

Parets    16        7  -9 -56%

Sant Fost     3        2  -1 -33%

Santa Maria     0        0   0    0

BAIX VALLÈS    113      45  -68 -60%

2002 2022 VARIACIÓ VARIACIÓ %

FONT: IDESCAT / REDACCIÓ

OFICINES BANCÀRIES

innaccessibles
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

91è-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES 

PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, 
INCLÚS GRANS MARQUES

ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

ESPECIALISTES 

EN DIAMANTS

TOT UNTOT UN

GRANS 
NOVETATS 

EN PLATA DE DISSENY

MONTORNÈS / MOLLET. L'Associ-

ació de Pensionistes i Jubilats de 

Montornès fa setmanes que batalla 

per donar veu a les persones grans 

i fer front a la bretxa digital que s'ha 

aguditzat amb la pandèmia, fins al 

punt que actualment Montornès 

Nord no disposa de cap oficina fi-

nancera amb atenció personal. Des 

de l'entitat, constituïda com a tal fa 

aproximadament un mes tot i que 

fa quatre anys que és activa, han 

impulsat en les darreres setmanes 

concentracions davant de les enti-

tats bancàries locals per denunciar 

el que ells consideren "una vexa-

ció" a la gent gran. 

"Els bancs s'han llançat a la 

digitalització sense pensar en la 

gent gran. No han donat un es-

pai temps perquè la gent pogués 

aprendre, tot i que hi ha gent que 

és impossible que ho pugui fer. 

Ells es pensaven que tot el món 

era igual. Però hi ha una part de 

la gent gran que no arriba i porta 

un mòbil només per trucar", de-

nuncia Manuel González, secretari 

de l'entitat. 

Pensionistes reivindicatius
a.p.j.m.

CONCENTRATS Membres de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Montornès

Així mateix, s'hi refereix també la 

seva presidenta, Josefa Rumí: "Som 

grans, però no tontos. Però no 

som informàtics i quan vas a in-

gressar a finestreta, no t'han de 

cobrar", fet que segons apuntava 

els fa dependre dels fills per poder 

eludir les comissions, quan encara 

es valen per si mateixos. 

A aquestes dificultats tecnolò-

giques s'hi ha sumat ara una nova 

situació, la limitació d'atenció pre-

sencial a les oficines, fet que ha 

provocat més d'una discussió: "Tu 

arribes a les 10.30 h i et trobes 

una cua llarguíssima i a les 11 h 

en punt surt la persona encar-

regada del banc i diu fins aquí, 

deixant a gent sense atendre", 

lamenta la Pepita, una altra de les 

membres de l'entitat. 

Per tal de reclamar el que ells 

consideren els seus drets, l'entitat 

ha recollit més de 1.400 signatu-

res que dilluns al matí entregaran 

en comitiva, a l'Oficina d'Atenció a 

la Ciutadania de Montornès. El seu 

objectiu és que tal com ja ha fet el 

BBVA, també la resta d'entitats fa-

cin el pas per millorar l'atenció dels 

seus clients i retirin totes elles les 

comissions que els apliquen per les 

gestions presencials.

 

Implicació de l'administració
Per la seva banda, des de l'Associ-

ació de Jubilats i Pensionistes de 

Mollet, Josep Torrecillas, membre 

de la comissió de comunicació de la 

comissió de Jubilats i Pensionistes 

de Mollet feia aquesta petició: "Els 

bancs estan guanyant milions 

d'euros i han de posar les me-

sures oportunes perquè la gent 

gran pugui ser atesa als bancs 

com ha estat sempre". Torrecillas 

considera que la situació és "inhu-

mana" i reclama la implicació de 

les administracions.  a.m.

SANTA MARIA DE MARTORELLES. Tot 

i el reclam per tenir una entitat fi-

nancera al poble, els veïns de Santa 

Maria de Martorelles mai han dis-

posat d'una oficina bancària per 

fer els seus tràmits financers, ni de 

tan sols d'un caixer automàtic per 

treure els seus diners. Ara, en ple-

na polèmica per les dificultats que 

ha suposat el tancament d'entitats 

i les seves limitacions d'horaris 

per atendre als clients, el municipi 

podria instal·lar el seu primer cai-

xer automàtic. 

Tot i que des de l'Ajuntament 

encara desconeixen si en forma 

part, Santa Maria podria estar 

inclosa en el projecte que vol im-

pulsar la Diputació per instal·lar 

caixers automàtics en una seixan-

tena de pobles de la demarcació 

de Barcelona de menys de 5.000 

habitants. "Nosaltres fa temps 

que ho reclamem, fins i tot en 

l'última reunió que vam fer amb 

els Mossos d'Esquadra els vaig 

comentar que era una qüestió 

de seguretat ciutadana", explica 

l'alcalde de Santa Maria, Rodolf 

Casas, qui considera la proposta 

"molt interessant", sobretot per 

a la gent gran qui s'ha de desplaçar 

a municipis veïns per cobrar les 

seves pensions.   

De fet, la localitat fa més de mig 

any que forma part del grup de 

treball Eines pel Repoblament Ru-

ral (ERR), format per més de 140 

municipis catalans de menys de 

1.000 habitants, que entre altres 

qüestions han dut als ens catalans 

la problemàtica d'accés dels veïns 

d'aquests municipis als bancs. 

Tot i que encara no se saben més 

detalls d'aquest projecte de la Di-

putació, des de l'Ajuntament  tenen 

ja una proposta sobre la taula d'on 

podria ubicar-se el primer caixer 

del poble: "Sempre hem pensat 

amb l'entrada de l'Ajuntament. 

Seria el lloc idoni, per fins i tot si 

ve gent gran poder donar-los un 

cop de mà".  a.m.

Santa Maria podria tenir enguany 
el primer caixer automàtic del poble

LA DIPUTACIÓ HA ENGEGAT UN PROJECTE PER INSTAL·LAR CAIXERS A POBLES DE LA DEMARCACIÓ DE MENYS DE 5.000 HABITANTS 

la clientela d'entitats com el BBVA 

que tancava l'oficina de Sant Fost 

fa uns mesos, la qual cosa ha com-

portat el trasllat dels seus usuaris 

a l'oficina de Martorelles.

Acords locals
Vista la situació, ja que segons el 

Govern es calcula que al voltant de 

250.000 persones a Catalunya es 

troben en risc d’exclusió financera, 

alguns pobles també han començat 

a donar suport als seus veïns per fer 

front a aquesta exclusió. A banda 

d'aprovar-se  mocions en diferents 

ajuntaments com a Mollet i a Mon-

tornès, en aquesta darrera localitat 

l'alcalde, Jose Antonio Montero, 

enviava fa uns dies una carta a les 

quatre entitats bancàries del muni-

cipi reclamant millores a l'atenció 

de la gent gran. Un fet que  donava 

els primers fruits dimarts, després 

d'una reunió entre l'Ajuntament 

i els responsables de l'oficina del 

BBVA de Montornès, els quals es 

comprometien a ampliar de forma 

immediata l'horari d'atenció pre-

sencial fins a les 14 h i sense cita 

prèvia.  anna mir

14 caixers
AUTOMÀTICS SÓN ELS QUE HI HA ALS 
CARRERS DE MOLLET ACTUALMENT.
La majoria d'ells estan situats al 
centre de la ciutat, en els carrers més 
comercials. En concret el BBVA en té 
dos al carrer Gaietà Vinzia 69 i dos 
més al número 1 de la Rambla Balmes.  
CaixaBank disposa de dos caixers 
exteriors al número 3 de la rambla 
Fiveller i dos més al  carrer Espanya 
cantonada amb l'avinguda Jaume I. 
Mentre que al número 2 de l'avinguda 
Jaume I el Banc Sabadell en té tres 
i en disposa d'un altre al carrer Can 
Pantiquet, 28, tot i que l'ofi cina està 
tancada. Així mateix, el Santander 
en té un al número 48 del carrer 
Berenguer III. A tocar de l'Ajuntament, 
a l'avinguda Llibertat, Ibercaja disposa 
també d'un caixer a l'exterior. 
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Mesures contra la processionàriaNou mapa d'Alpina de la Serralada de Marina
L'Ajuntament de Mollet està retirant nius 

d'erugues processionàries a punts on s'ha 

detectat la presència d'aquests animals. A més, 

s'han senyalitzat zones afectades i que poden ser 

sensibles a la processionària, com Els Pinetons.

L'editorial Alpina, especialitzada en cartogra�ia, ha publicat una nova edició 
d'un mapa de la Serralada de Marina i Litoral, que actualitza els senders senyalitzats dels parcs i revisa la xarxa de pistes, camins, corriols i senders del GR –Gran Recorregut– que la travessen. S'inclou la �itxa tècnica dels principals itineraris de la zona, informació dels parcs i 12 punts d'interès.

SOCIETAT

L'ACA declara 
la prealerta per 
sequera al sistema 
Ter Llobregat
BAIX VALLÈS.  L'Agència Catalana de 

l'Aigua (ACA) ha declarat l'estat de 

prealerta per sequera als embassa-

ments del sistema Ter Llobregat, 

que proporcionen l'aigua als muni-cipis del Baix Vallès. Els embassa-
ments del sistema Ter Llobregat se situen al 56% de la seva capacitat i 
des de fa setmanes que les dessali-

nitzadores han incrementat el seu ritme de producció (fins al 85%) per alentir el descens de reserves.
Des de l'ACA informen que des 

de principis de febrer, quan les reserves dels embassaments del Llobregat i del Ter es van situar per 
sota del 60% (actualment estan al 56%), es van començar a activar 
de manera automàtica mesures 

per reduir el ritme de descens dels 

embassaments, incrementant la producció de les dessalinitzadores, que actualment funcionen al 85% 
(abans del llindar de prealerta, el règim de producció era del 30%).

En l'escenari de prealerta no hi ha 

SUBMINISTRAMENTS ELS EMBASSAMENTS DE LA XARXA TER LLOBREGAT, QUE SUBMINISTRA L'AIGUA ALS MUNICIPIS DEL BAIX VALLÈS, ESTAN AL 56% DE CAPACITAT

AL BERGADÀ  El sistema Ter Llobregat s'abasteix d'aigua regulada en sis embassaments, entre els quals la Baells

ACA

previstes restriccions i les mesures van encaminades a ampliar l'ús de la dessalinització. També es prepa-ra la possible activació dels pous de 
sequera i l'aigua regenerada, a més de comprovar els plans d'emergèn-
cia amb els ens locals i les entitats 

d'abastament d'aigua i de la prepa-ració dels primers bans municipals.Dilluns l'ACA informava per via 
telemàtica els municipis afectats de la nova situació, entre ells tots els del Baix Vallès. Finalment, l'ACA 
alerta que els indicadors de seque-ra pluviomètrica, que fan referèn-cia únicament a la pluja caiguda en els darrers 12 mesos respecte als valors normals, segueixen empit-jorant. 4 de les 18 unitats d'explo-tació se situen en estat de sequera pluviomètrica severa i 10 pugen a extrema arran de la falta de pluges 
dels darrers mesos.

El sistema Ter Llobregat és una trama d'instal·lacions de captació, 
plantes de tractament d'aigua, di-

pòsits, estacions de bombament i xarxes de distribució que permeten que l'aigua provinent dels rius Ter, 
Llobregat i Cardener arribi als mu-

nicipis amb qualitat òptima per al 

consum humà. Actualment, aquest 

sistema compta també amb aigua 

de mar dessalinitzada a les plantes 

del Llobregat (el Prat de Llobregat) i 

la Tordera (Blanes). Aigües Ter Llo-bregat s'abasteix d'aigua regulada 
en sis embassaments: la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç a la con-
ca del Llobregat i Sau, Susqueda i el 

Pasteral a la conca del Ter.

Menys aigua de riu
Un dels indicadors d'aquesta se-quera és la reducció de l'aigua de 
riu que entra a les depuradores que 

gestiona el Consorci Besòs Torde-

ra. "En les darreres setmanes 

INAUGURACIÓ DE L'AMPLIACIÓ 
DE LA DEPURADORA DE LA LLAGOSTA
■ Aquest divendres està prevista la inauguració de l’ampliació i millora de l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de la Llagosta, amb la presència de la 
consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Hble. Sra. Teresa Jordà. 
Aquesta remodelació, que ha ampliat en 8.000 m2 la superfície de la instal·lació, que 
ocupa ara 50.000 m2, i amb un pressupost de més de 14 milions d’euros, ha consistit 
principalment en la construcció d’un tercer decantador secundari i un nou reactor 
biològic. L’EDAR la Llagosta dona servei a nou municipis del Vallès Oriental i Vallès 
Occidental (la Llagosta, Martorelles, Mollet, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant 
Fost, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat).

hem notat que el volum d'aigua 

fluvial és molt inferior a l'habitu-

al i que hi ha més aigua residual", explica el president del consorci i 
alcalde de Mollet, Josep Monràs. 

Pel que fa al sistema de pous mu-

nicipals –tres a Mollet– com a pos-sible alternativa per a la captació d'aigua, Monràs aclareix que l'ús 
que se'n fa és per a aigua de reg i no 

de boca i descarta que puguessin ser alternativa en situació de sequera. 

L'Ajuntament pagarà la pensió d'una 
una família desnonada fins que no hi 
hagi pis de la mesa d'emergència
MOLLET. Un grup de membres de la PAH Mollet-Baix Vallès es van mobilitzar dilluns al matí davant 
l'Ajuntament de Mollet per recla-mar una solució residencial per a una família vulnerable que havia 
de ser desnonada aquest dijous.

Es tracta del cas de la Marie-

la, una dona amb una filla de tres anys. Segons ha explicat la PAH, fa dos anys que la dona va rebre l’or-

dre de desnonament per part de la 

propietat, un particular. A causa de la Covid-19 el desno-nament no es va dur a terme i va anar canviant de data fins que va arribar el 13 de gener, moment en què es va suspendre en porta.
"Vam saber del desnonament el 

dia abans i des de llavors la Ma-

riela està acompanyada per no-

saltres i va ser gràcies al nostre 

assessorament que els serveis 

socials es va dignar a començar 

els tràmits per a sol·licitar el seu 

accés a la mesa d’emergència", 

deien des de la PAH. 

En aquest sentit, el col·lectiu denunciava que des de Serveis 
Socials no s'hagi tramitat abans la taula d'emergència. Finalment, di-marts membres de la PAH es van 
reunir amb la regidora d'Habitat-

HABITATGE LA PAH ES MOBILITZAVA I DENUNCIAVA QUE SERVEIS SOCIALS HA TRIGAT MOLT EN FER LA TRAMITÀCIÓ PER DEMANAR UN PIS ge, Núria Muñoz, qui es va compro-
metre a què l'Ajuntament pagarà la pensió de la dona fins que no se 
li assigni un pis de la mesa d'emer-

gència, un fet que segons apunten 

fonts municipals "es fa així amb 

tothom que es troba en aques-

tes circumstàncies".  

Podem Mollet vol 
que la Sareb sigui 
una entitat pública
MOLLET. Podem presentarà una mo-ció per reclamar que es nacionalitzi 
la Sareb, coneguda com a banc do-

lent. "Si la Sareb es converteix en 

societat pública, els habitatges de 

la seva propietat també ho han de 

ser", apunten. Així, la Sareb podria esdevenir un instrument per a ga-
rantir el dret a l'habitatge i els me-canismes de cessió als Ajuntaments. La Sareb té en propietat 120.000 ha-bitatges a tot Espanya, 12.742 a Ca-
talunya. "La transferència d’actius 

de la Sareb al Govern autonòmic 

cobriria la demanda registrada 

d'habitatge públic". 
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El govern defensa la "bona qualitat" 
de l'aire que es respira a Mollet
MOLLET.  Des del mes de setembre, 

l'Ajuntament de Mollet està fent 

el control dels nivells de conta-

minació atmosfèrica al centre de 

la ciutat gràcies a la instal·lació 

d'un sensor de qualitat de l'aire 

que el Consistori ha col·locat a la 

plaça Pau Casals. Segons les da-

des d'aquest punt de control fetes 

públiques aquest dimarts, els ni-

vells de diòxid de nitrogen (NO2) 

i partícules en suspensió (PM10 

i PM2,5) estan molt per sota dels 

límits legals permesos.

Després d'un any de la publica-

ció del polèmic estudi d'ISGlobal 

que situava Mollet com la setena 

ciutat europea amb més morta-

litat associada a la contaminació 

de l'aire, el govern municipal ha 

presentat una memòria amb les 

dades de contaminació atmosfè-

rica a la ciutat registrades el 2021 

amb què vol rebatre la percepció i 

els "neguits" que va poder causar 

aquell estudi, segons el govern lo-

cal, "poc rigorós".

Els registres de la memòria pro-

venen, d'una banda, de l'estació de 

la Xarxa de Vigilància i Previsió de 

la Contaminació Atmosfèrica (XVP-

CA) que la Generalitat té instal·lada 

a la pista d'atletisme de la Pedra Sal-

vadora, que, fins ara, ha estat l'únic 

punt de control de contaminació a 

Mollet. Com a novetat, la memòria 

també inclou les dades captades 

pel sensor de qualitat d'aire que 

l'Ajuntament va instal·lar al setem-

bre a la plaça Pau Casals, un punt de 

mesurament que permet comparar 

els nivells de l'estació de la XVPCA, 

situada al límit del nucli urbà i a to-

car de l'autopista AP-7, amb les del 

centre del municipi.

De la memòria presentada, el re-

gidor de Justícia Ambiental, Ecolo-

gisme i Transició Energètica, Raúl 

Broto, destacava dues conclusions: 

que la mitjana anual d'NO2 i PM10 

a la ciutat no supera els límits legals 

que marca la directiva europea i 

que la tendència en els últims anys 

(des del 2007) és descendent.

En concret, la Directiva 

2008/50/CE, de 21 de maig de 

2008, i el decret llei de l'Estat, 

marquen com a valors de referèn-

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA  L'EXECUTIU LOCAL VA INSTAL·LAR AL SETEMBRE UN PUNT DE CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIRE A LA PLAÇA PAU CASALS

arxiu

Monràs demanarà a Estat i Generalitat 

que redueixi la velocitat a l'AP7 i a la C-17
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet reclamarà a l'Estat i a la Ge-

neralitat que redueixi la velocitat a l'autopista AP7 i a la car-

retera C-17 al seu pas per Mollet com a mesura per reduir la 

contaminació causada pel trànsit. Així ho ha anunciat l'alcal-

de, Josep Monràs, durant la presentació de la memòria sobre 

contaminació atmosfèrica de 2021 a la ciutat.

Les dades recollides per l'Ajuntament conclouen que el tràn-

sit rodat és un dels principals factors contaminants a la ciutat, 

una zona influenciada pels més de 300.000 vehicles que diàri-

ament circulen per les quatre vies interurbanes d’alta capacitat 

que envolten Mollet (AP7, C-33, C-17 i C-59). Davant d’aques-

ta situació, l’alcalde ha anunciat que pròximament es posarà en 

contacte amb el vicepresident-conseller de Polítiques Digitals 

i Territori, Jordi Puigneró, i la secretària d’Estat de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, per demanar 

a l’Estat i a la Generalitat que es redueixi a 80 km/h la velocitat 

dels cotxes que circulen per la C-17 i a 100 km/h l’AP-7 al seu 

pas per Mollet per reduir la contaminació atmosfèrica i el soroll 

que prové del trànsit rodat.

Monràs també ha refermat l'aposta del seu partit per tirar 

endavant el polèmic Quart Cinturó, que serviria, segons el 

socialista, per "descongestionar l'AP7 i reduir els col·lapses 
i la contaminació a Mollet". 

Per la seva part, el col·lectiu Mollet Respira ha dut a terme 

aquest dijous al matí una acció per reclamar la reducció de 

velocitat a 80 km/h amb la penjada d'una pancarta a la C-17.

Altres actuacions
Durant la roda de premsa de presentació de la memòria de la 

qualitat de l'aire, el govern molletà va fer un repàs de les polí-

tiques que es duen a terme des de l'Ajuntament per reduir els 

nivells de contaminació. La regidora coordinadora de l’àrea de 

Governança, Economia i Serveis Territorials, Mireia Dionisio, ex-

plicava que en l'àmbit de mobilitat, l'Ajuntament continua adap-

tant la flota municipal de vehicles cap a models elèctrics o híbrids 

i incentiva l’adquisició de vehicles sostenibles amb ajuts fiscals i 

bonificacions a la ciutadania i punts de càrrega. Dionisio també 

recordava la importància de l'anomenat bosc urbà de Mollet com 

a element per reduir els contaminants en l'aire i que, al marge de 

Gallecs, compta amb 15.000 arbres. La regidora també destaca-

va com el disseny de la ciutat ha afavorit que el 80% dels despla-

çaments interns que es fan es facin a peu.    l.o.m.

cia que la mitjana anual d'NO2 i 

PM10 no pot superar els 40µg/

m3. En el cas de Mollet, el 2021, la 

mitjana anual va ser de 30,63 µg/

m3 d'NO2 i 24,08 µg/m3 de PM10. 

A més, des de 2007, la tendència és 

notablement descendent, amb re-

duccions que superen el 30% pel 

que fa a l'NO2 i del 50% pel que fa 

al PM10.

Diferències en les dades
Pel que fa a les dades registrades 

pel nou sensor que l’Ajuntament 

ha instal·lat a la plaça Pau Casals, 

que ha tingut un cost d'uns 15.000 

euros, mostra unes dades molt in-

feriors a les que mostra l’estació 

de l’AP7. Els resultats obtinguts 

en aquest sensor des del mes de 

setembre són un 65% inferiors en 

NO2, un 42,5% menys en PM10 i 

un 45% per sota també en PM2,5, 

en comparació amb les registra-

des per l’estació de mesurament 

de la Generalitat.

Raúl Broto, considera que les 

dades que mostra l’estació de 

l’AP7 estan principalment associa-

des al trànsit d'aquesta gran via de 

comunicació i "no són represen-
tatives de la qualitat de l’aire a 

tota la ciutat de Mollet” i apunta 

que amb la presentació de la me-

mòria, el govern local fa un "exer-
cici de transparència i de rigor 
científic davant la ciutadania 
per demostrar amb dades quina 
és la nostra situació”.

En aquest sentit, l'alcalde, Josep 

Monràs, destacava que a Mollet 

es prenen mesures contra la con-

taminació atmosfèrica i acusava 

d'"ignorància" o "mala fe" col-

lectius que "parlen de contami-
nació a Mollet quan hem demos-
trat que la qualitat de l'aire és 
bona", concloïa.  laura ortiz mateo

L'Ajuntament 

estudia com aplicar 

a la ciutat la zona 

de baixes emissions
MOLLET. D'acord amb la nova llei 

de canvi climàtic, abans del 2023 

totes les ciutats de més de 50.000 

habitants, entre les quals Mollet, 

hauran de tenir una zona de baixes 

emissions (ZBE), espais on es limi-

tarà l'accés als vehicles més emis-

sors i contaminants per millorar la 

qualitat de l'aire i reduir les emis-

sions de gasos d'efecte hivernacle.

Per això cada ciutat definirà la 

seva zona de baixes emissions i 

s'estendrà el sistema d'etiquetes 

ambientals per regular l'accés, cir-

culació i estacionament de vehicles 

en aquests espais delimitats. La im-

plantació ha de fer-se en pocs mesos 

i, a hores d'ara, l'Ajuntament està 

estudiant la concreció i la viabilitat 

de la implantació d'una ZBE a Mo-

llet. Amb tot, des de l'Ajuntament de 

Mollet plantegen que la mesura s'ha 

d'aplicar de manera coordinada 

amb tots els municipis metropoli-

tans i d'acord amb les especificitats 

de cada territori. "La delimitació 
d'una ZBE no es pot circumscriu-
re a l'àmbit estrictament muni-
cipal. És ridícul que hi hagi can-
vis de criteri entre municipis", 

apunta l'alcalde, Josep Monràs. Per 

aquest motiu, Mollet està treballant 

amb els municipis de l'Arc Metropo-

lità perquè l'establiment de les ZBE 

vagi acompanyat d'un conjunt de 

mesures que sobrepassin l'àmbit 

municipal. "A banda del que pugui 
fer cada municipi, en concepte de 
mobilitat les mesures han de ser 
homogènies a tot el territori", opi-

na l'alcalde, qui considera que "cal 
una implicació de la Generalitat". 

A tall d'exemple, algunes d'aquestes 

mesures serien el reforç del trans-

port públic intermunicipal o ajudes 

a rendes baixes per la substitució de 

vehicles.

Coordinació de la Generalitat
I és que, tot i que la llei parla de la 

implantació d'aquestes mesures a 

totes les ciutats de més de 50.000 

habitants, alguns dels municipis 

argumenten que no es poden apli-

car les mateixes mesures que a 

Barcelona, perquè, entre d'altres, 

l'oferta de transport públic és molt 

inferior a la de la capital. 

Per això, l'Associació de Muni-

cipis de l'Arc Metropolità, de la 

qual forma part Mollet, ha plante-

jat a la Generalitat que coordini la 

implantació d'aquestes mesures, 

compartint aspectes com les eines 

de gestió i la senyalització, però te-

nint en compte les particularitats 

de cada territori.   l.o.m.

Els nivells d'NO2 al centre 

són un 65% inferiors que els

registrats al punt de control

de la Pedra Salvadora 

RECLAMACIÓ DELS 80 KM/H Membres de Mollet respira aquest dijous al matí penjaven una pancarta a la C-17
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Mollet rebrà 2,1 milions dels 
fons europeus per a accions 
de mobilitat sostenible i la 
pacificació del trànsit

MOLLET.  Els anunciats fons europeus Next 
Generation comencen a materialitzar-se. Si 
més no a Mollet i a una quinzena de ciutats 
catalanes que dimecres rebien la notícia de 
la concessió de recursos del Ministeri de 
Transports i Agenda Urbana en el marc de la 
convocatòria del Programa d'ajudes a muni-
cipis per a la implantació de zones de baixes 
emissions i la transformació digital i sosteni-
ble, en el marc del Pla de Recuperació, Trans-
formació i Resiliència.

Així, el programa finançat per la Unió Eu-
ropea aportarà 2,1 milions d'euros a l'Ajun-
tament de Mollet per a quatre actuacions 
sobre mobilitat sostenible i aposta per la 
qualitat de l'aire. Concretament, els fons es 
destinaran a l'execució de les mesures del 
Pla Director de la Bicicleta (812.358 euros); 
la vianalització de l'entorn de l'església Sant 
Vicenç (728.814 euros); mesures per a la 
millora de l'accessibilitat (394.709 euros), i 
adquisició d'un autobús elèctric per a la flo-
ta de transport públic de la ciutat (200.000 
euros).

L’alcalde Mollet, Josep Monràs, ha qualifi-
cat la resolució com "una bona notícia" i ha 

assenyalat que "aquests més de 2 milions 

d'euros ens permetran fer un pas enda-

vant en les inversions que Mollet neces-

sita per fer front a les necessitats de la 

lluita contra el canvi climàtic".

Descarbonitzar i digitalitzar la mobilitat
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agen-
da Urbana ha atorgat 1.000 milions d'euros 
dels fons europeus a 170 municipis i dos 
ens supramunicipals, uns dels quals l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB). Catalu-
nya rebrà 218 milions d'euros del fons de 
recuperació per accelerar la implantació de 
zones de baixes emissions i la transformació 
sostenible del transport urbà. El territori ca-
talà és el que més ajudes obtindrà, amb una 
subvenció de 44,96 euros per habitant. Per 
aquest mateix any està prevista una segona 
convocatòria fins a completar els 1.500 mili-
ons previstos per la línia.

El 20% dels fons es dedicaran a impulsar 
flotes de vehicles zero emissions; el 17% 
dels ajuts finançarà millores en eficiència 
de transport públic i a l'habilitació de pla-
taformes i carrils de priorització del trans-
port públic; el 12% es dedicarà a projectes 
de digitalització; i l'11% restant serà per a 
implantar una seixantena de projectes de 
Zones de Baixes Emissions, ja que la llei del 
canvi climàtic obliga els municipis de més de 
50.000 habitants i a les capitals de província 
a implementar zones de baixes emissions 
abans del 2023.  

SUBVENCIONS  EL MINISTERI DE TRANSPORTS ATORGA ELS NEXT GENERATION

Aquest dissabte hi haurà 
batuda de senglars a la 
Serralada Litoral
SANTA MARIA. Aquest dissabte al matí, de 9 h 
a 13 h, es farà una batuda de porcs senglars, 
aprovada per la Generalitat, a la zona de la 
Romagosa, als voltants de la Font Sunyera 
de Santa Maria de Martorelles, pertanyent al 
parc de la Serralada Litoral. Així ho ha infor-
mat el consistori de Santa Maria, alhora que 
recomana no caminar ni circular per la zona 
i àrees properes a les hores indicades de la 
batuda encara que la zona afectada "estarà 

senyalitzada convenientment", asseguren 
i afegeixen que, si es fa, es porti "roba de co-

lors cridaners i, sobretot, no sortir dels 

camins i no utilitzar dreceres". També de-
mana tenir "molta cura dels infants que us 

acompanyin".  

Energia renovable 
als pàrquings de les 
Pruneres i l'Hospital
BAIX VALLÈS. Endesa i Parkia han ampliat la 
seva col·laboració amb la inclusió d’energia 
100% renovable en el seu acord sobre submi-
nistrament d’electricitat firmat fa dos anys. 
Així, totes les societats de Parkia, que compta 
amb 13 aparcaments públics a Catalunya i un 
total de 70 distribuïts per tot l’Estat, han co-
mençat ja a gaudir d’energia verda. L’acord té 
una vigència de 3 anys (2022-2024) i suposa 
un volum aproximat de 6,2 GWh/any. Entre 
els pàrquings beneficiats n'hi ha dos a Mollet 
–al parc de les Pruneres i a l'Hospital–.

Endesa garanteix que el 100% de l’energia 
tindrà certificat amb Garantia d’Origen emès 
per la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència (CNMC). 

"Aquests diners ens permetran fer

un pas endavant en les inversions

per fer front a les necessitats de la

lluita contra el canvi climàtic"

Es finançarà la vianalització de l'entorn de l'església 

Sant Vicenç i l'execució del Pla Director de la Bicicleta
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MOLLET DEL VALLÈS

17/02 Mercedes López Parra 90 anys

18/02 Nicasio-Abundio Mtz. Mariscal 87 anys

20/02 Inés Fernández Fernández 85 anys

LA LLAGOSTA

18/02 Dositeo Castro Rubinos 69 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

18/02 Irene Alonso Román 82 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

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

Convivència i via pública, principals 
queixes que rep el Síndic Personer

raments i proveïment d’informació 
a la ciutadania. També es van fer 58 
activitats al llarg de l'any.

Entre altres distribucions que 
inclou l'informe, les queixes s'han 
dividit per barris, sent-ne el del 
Centre el que més queixes va pro-
duir (13) i destacant que dels bar-
ris perifèrics de Gallecs, La Casilla 
i Lourdes no se'n va registrar cap 
queixa durant el 2021. Referent 
a la tipologia de les queixes, les 
de convivència han estat les més 
nombroses (6), seguides de les 
queixes pel manteniment i la mo-
bilitat a la via pública (5).

Més enllà de les xifres, Rovirosa 
destacava que el seu paper li re-
quereix fer d'antena per detectar 
indicis d'exclusió social. "Atendre 

els més vulnerables és la nostra 

raó de ser", hi afegia. També en-
coratjava la ciutadania de Mollet 
a apropar-se a l'Oficina del Sín-
dic: "Que s'animin a fer queixes, 

però ben fetes. Les queixes, si es 

fan bé, prosperen".
Per últim, agraïa al seu prede-

cessor, Lluís Martínez Camps, "la 

seva inestimable ajuda" prin-
cipalment en les sessions que ha 
executat a les escoles.

Les peticions polítiques
Tots els grups municipals van 
coincidir a felicitar la tasca duta a 
terme per Rovirosa i es va celebrar 
que la sessió fos presencial. Joan 
Daví (Junts per Mollet) demana-
va que a banda de distribuir les 
queixes rebudes per barris i per 
gèneres, "també aniria bé saber 

les edats de la gent que s'acosta 

a exposar-li els seus problemes 

al Síndic".
Pel que fa a Podem, Xavi Buzón 

destacava que el Síndic Personer 
ha mantingut l'atenció presencial 
tot i el context pandèmic, així com 
"la implicació de l'oficina del 

Síndic als objectius de l'agenda 

2030 i al pla local de civisme".
Per part de Ciutadans, Eva Gui-

llén recalcava que si bé el total de 
consultes ha estat similar respecte 
al 2020, "han disminuït bastant 

CIUTADANIA  SALVADOR ROVIROSA VA PRESENTAR DILLUNS L'INFORME DE LA SEVA ACTIVITAT EL 2021 I VA ENCORATJAR EL VEÏNAT A FER-HI QUEIXES, PERÒ "BEN FETES"

timista davant la davallada de par-
ticipació ciutadana amb el Síndic 
Personer, probablement causada 
per la Covid. Quant a la distribució 
de queixes per barris, apuntava que 
els resultats "indiquen que les 

persones més vulnerables so-

vint són qui més costa que cone-

guin aquesta figura del síndic". 
Al mateix temps, reclamava més 
recursos per al Síndic Personer.

El PSC cloïa les intervencions, 
primer amb la seva portaveu (Mi-
reia Dionisio) i després amb el 
batlle (Josep Monràs), tots dos 
reivindicant el Síndic i fins i tot 
instant a instaurar aquesta figura 
a altres administracions locals. 
A més, tots dos van ser rotunds a 
l'hora d'assegurar que l'informe 
del Síndic tindrà recorregut. "Cap 

de les propostes quedarà en un 

calaix", deia Dionisio, mentre que 
Monràs asseverava que "les reco-

manacions que el Síndic ens fa ja 

formen part del pla d'actuació 

del govern".    SERGIO CARRILLO

SALA DE PLENS  Durant la intervenció del Síndic Personer Salvador Rovirosa, en la sessió celebrada dilluns

S.C.

MOLLET.  El Síndic Personer de Mo-
llet, Salvador Rovirosa, va presen-
tar dilluns a la sala de plens l'infor-
me de la seva activitat durant l’any 
2021, del qual destaquen les 120 
actuacions que ha realitzat l’Ofici-
na del Síndic Personer, el mateix 
volum total que el 2020, però un 
27,72% inferior al de 2019, quan la 
xifra va arribar a les 166. Amb tot, 
el Síndic Personer assenyalava que 
són "xifres proporcionals a Sa-

badell, Terrassa i Barcelona". De 
les 120 actuacions del 2021, 42 van 
ser queixes i 78 consultes, assesso-

PREOCUPEN LA FUTURA SALA DE JOCS O ELS SOROLLS DE L'AP7

Mollet en Comú reclama 
millores a Can Pantiquet
MOLLET. El grup municipal de Mo-
llet en Comú reclama millores per 
al barri de Can Pantiquet. La for-
mació es va reunir amb l'Associa-
ció de Veïns de la zona per conèixer 
les problemàtiques que pateixen 
els seus veïns, entre les quals la 
preocupació per la propera ober-
tura d'una sala de jocs, l'estat de 
degradació de les pistes espor-
tives properes al Centre Cívic de 
Can Pantiquet, així com l'estat de 

l'aparcament de camions de sota 
l'autopista i també els problemes 
de sorolls derivats de l'autopista 
AP7, la C17 i algunes indústries 
properes, així com els episodis de 
males olors "de presumpte ori-

gen químic", segons apunta el 
partit. Mollet en Comú s'ha com-
promès a concretar el seguiment 
de totes aquestes problemàtiques 
mitjançant preguntes, precs i mo-
cions als plens municipals. 

en comparació amb el 2019". És 
per això que considerava fer una 
valoració si la tendència va a la 
baixa. Alhora demanava a l'Ajun-
tament "tenir especial conside-

ració amb sorolls i civisme".
Marina Escribano (Mollet en 

Comú) assenyalava que les queixes 
de l'informe del Síndic són "una pe-

tita mostra molt representativa 

de temes que es palpen a la ciu-

tat". També aprofitava, en aquesta 
línia, per reclamar un pacte local de 
civisme i celebrava que "una de les 

futures accions serà reunir-se 

amb les diferents associacions 

de veïns de la ciutat".
Al seu torn de paraula, Marta Vi-

laret (Ara Mollet ERC-MES) era op-

VIA PÚBLICA  ES VOL POTENCIAR L'ESPAI COM A LLOC D'ESTADA

L'Ajuntament de Mollet 
arranjarà la placeta del 
carrer Onze de Setembre
MOLLET. L'Ajuntament ha tirat en-
davant l'aprovació inicial del pro-
jecte per arranjar la placeta del 
carrer Onze de Setembre, al barri 
Estació del Nord. Es tracta d'un 
emplaçament que actualment és 
un lloc de pas per als veïns, però no 
convida a estar-s’hi. Un dels objec-
tius d'aquesta remodelació és po-
tenciar la placeta com a lloc d’esta-
da. Amb l'arranjament s'ampliarà 
l’àmbit de la plaça incorporant un 
tram del carrer Onze de Setembre 
per convertir-lo en plataforma úni-
ca per a vianants i de circulació res-
tringida per als usuaris dels edificis 
que disposen garatge i per a ser-
veis. Aquest espai s’ampliarà can-
viant la tipologia de vial del carrer 
Ramón Turró, en el tram que va des 
del carrer Monturiol fins a Antoni 

de Gimbernat, passant a ser de pla-
taforma única amb accés restringit. 
D'aquesta manera, aquest tram del 
carrer Ramón Turró passarà a ser 
de prioritat invertida, suprimint-hi 
el trànsit i augmentant la superfície 
de la plaça.

Concretament s'actuarà sobre 
1.181,85 metres quadrats, distri-
buïda en 956,25 m2 de l'àmbit pro-
pi de la plaça, 147,60 m2 del final 
del carrer Terol a tocar de la plaça 
i 78 m2 de l'espai que es destinarà 
a reubicar els contenidors, ja que 
una altra de les fites del projecte 
és minimitzar l’impacte visual dels 
contenidors existents a la plaça.

Un cop arrenquin les obres, es 
preveu que estiguin enllestides en 
un període de cinc mesos i tindrà 
un cost d'uns 234.000 euros.  

Es presenta a La Marineta la consulta 

popular sobre república o monarquia

MOLLET. La Plataforma Consulta Popular Monarquia o República farà el 
pròxim divendres 4 de març la seva presentació a Mollet. Serà a La Marine-
ta a les 18.30 h. La plataforma és un espai "unitari, obert i neutre" que 
s'ha organitzat per dur a terme una consulta popular sobre el model d'es-
tat, entre monarquia o república. Es votarà el 14 de maig, i es farà "al ma-

teix temps al màxim de pobles i ciutats de tot l'Estat". Serà un procés 
popular no institucionalitzat, sense validesa jurídica, però que vol ser una 
mobilització per aconseguir, més endavant, un referèndum vinculant.  
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Mollet reclama la integració del futur 
desdoblament de la R3 i s'obre a altres 
opcions més enllà del soterrament 
MOLLET.  L'Estat i l'Ajuntament de 

Mollet han posat fil a l'agulla per co-

mençar a definir com serà el desdo-

blament de la línia de tren R3 al seu 

pas per la ciutat, un projecte que 

s'inclou en la previsió de desdoblar 

la línia entre Parets i Montcada del 

Pla de Rodalies de Catalunya 2020-

2030. El coordinador del pla, Pere 

Macias, visitava dimarts la ciutat 

per saber quines són les demandes 

del govern molletà i conèixer so-

bre el terreny els diferents sectors 

que es veurien afectats per aquest 

desdoblament. "Hem iniciat el di-
àleg perquè la voluntat és poder 
encadenar les diferents obres de 
desdoblament de la línia –tram 

Parets-la Garriga, ja en marxa, i 

Centelles-Vic, en licitació–, i cal 
posar-s'hi a treballar amb la mà-
xima col·laboració amb el terri-
tori", explica Macias a SomMollet.

Sense el condicionant de soterrar
L'alcalde, Josep Monràs, i la regidora 

de Projectes Urbans i Obra Pública, 

Mireia Dionisio van acompanyar 

Macias en la visita per diversos 

punts de la línia de Santa Rosa, que 

s'ha convertit en una cicatriu d'1,7 

km en el tram urbà que divideix la 

ciutat en dos. "És un tram d'una ex-
traordinària complexitat i qual-
sevol solució requerirà esforços 
importants tant econòmics com 
tècnics", reconeix Macias. 

Per la seva part, Josep Monràs 

assegura que “l’Ajuntament con-
tinuarà lluitant perquè el des-

INFRAESTRUCTURES  L'ESTAT I L'AJUNTAMENT REPRENEN EL DIÀLEG PER CONSENSUAR UN PROJECTE DE DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA DE TREN AL SEU PAS PER LA CIUTAT

aj.mollet

SOBRE EL TERRENY Monràs, Macias i Dionisio al pont sobre la R3, durant la visita d'aquest dimarts

doblament vagi associat a un 
projecte d’integració urbana de 
la via” que permeti transformar la 

zona en un espai verd, accessible i 

permeable. Amb tot, el govern local 

ha obert el ventall de possibilitats 

d'integració de la línia ferroviària 

més enllà de la reivindicació histò-

rica de soterrar tot el tram d'1,7 km 

que travessa la ciutat. "Els estudis 
tècnics determinaran quina és 
la millor integració, que podria 
combinar trams soterrats amb 
trams elevats, per exemple", 

apunten fonts municipals

En aquest sentit, Macias conside-

L'ACORD DE SOTERRAMENT AMB FOMENT I 
LA GENERALITAT, AL CALAIX DES DEL 2008
n El 2008, l'Ajuntament de Mollet, l'aleshores Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat i el Ministeri de Foment van signar 

un acord per soterrar el tram d'1,7 quilòmetres de línia ferroviària Barcelo-

na- Puigcerda al seu pas pel municipi i traslladar l'actual estació a una nova 

ubicació, més cèntrica. L'obra tenia un cost de prop de 140 milions d'euros, el 

40% dels quals els assumiia Foment i el 60% eren finançats per la Generalitat i 

l'Ajuntament. Amb el projecte, el municipi recuperava l'espai ocupat actualment 

pel ferrocarril, on es preveia crear nous espais públics, equipaments, serveis i 

habitatges. El soterrament es preveia des del carrer d'Onze de Setembre fins al 

pas inferior situat a l'avinguda Rivoli. L'acord, però, va quedar en un calaix.

ra que és molt aviat per parlar d'al-

ternatives. "És prematur parlar 
d'opcions, ara cal posar totes les 
dificultats sobre la taula i anar-
les superant en col·laboració amb 
l'Ajuntament. Cal reemprendre 
un projecte que va quedar aturat 
i que volem reactivar", conclou el 

coordinador del Pla de Rodalies.

Obres a Mollet-Sant Fost
D’altra banda, Macias també visi-

tava l’estació de Mollet-Sant Fost, 

on es preveu que en les properes 

setmanes comencin les obres de  

reforma, que han de durar uns 16 

mesos, i que inclouen la renovació 

i modernització de l’edifici de viat-

gers, la construcció d’un pas inferior 

amb ascensors a les dues andanes i 

la urbanització dels accessos, entre 

altres millores.  

Nova infraestructura

Un altre dels projectes que està inclòs 

en el Pla de Rodalies de Catalunya és 

la construcció d'una tercera via a la lí-

nia R2 (Mollet-Sant Fost) que connecti 

Mollet amb Barcelona i que permeti la 

circulació de trens semi-directes a la 

línia. "Aquesta actuació augmentarà 

molt les capacitats i el trànsit ferrovia-

ri", indica Macias. Sobre el calendari, el 

coordinador del pla indica que primer 

s'haurà d'acabar la tercera via que s'es-

tà construïnt entre la Sagrera i la sortida 

de Barcelona, a continuació, el sote-

rrament de la tercera via a Montcada i 

a continuació abordar la construcció de 

la via entre l'estació de mercaderies de 

la Llagosta i Mollet-Sant Fost.

EL PLA DE RODALIES 
PREVEU UNA TERCERA 
LÍNIA BCN-MOLLET A 
L'ESTACIÓ DE FRANÇA

Detingut a Mollet amb 170 

grams d'haixix i 1.000 euros
MOLLET. La Policia Municipal va de-

tenir la setmana passada un home 

com a presumpte autor d'un de-

licte de tràfic de drogues. Els fets 

van ocórrer la matinada de dijous 

i l'home va ser posat a disposició 

dels Mossos d'Esquadra.

La Policia Municipal de Mollet 

va aturar la matinada de dijous a 

la ciutat un vehicle amb matrícula 

francesa que circulava de forma 

anòmala pel municipi. Els agents 

van detenir el vehicle en el qual 

viatjaven dues persones i van loca-

litzar a la roba del conductor més 

de 1.000 euros fraccionats en bit-

llets i dues peces d'haixix de 170 

grams a sota del seient. Els agents 

van poder comprobar que l’home 

tenia la droga amagada sota el 

seient del cotxe, així com d’altres 

materials per fer la distribució en 

dosis, segons informen fonts mu-

nicipals.

El detingut va ser posat a dispo-

sició dels Mossos d’Esquadra. 

SUCCESSOS  ACTUACIÓ DE LA POLICIA MUNICIPAL SEGURETAT  DIMARTS, AGENTS DE LA POLICIA COMUNITÀRIA VAN ESTAR AL MERCAT MUNICIPAL

Mossos aconsella 
sobre seguretat 
la ciutadania
MOLLET.  Aquest dimarts, agents 

de l'Oficina de Relacions amb la 

Comunitat de l’ABP de Mollet es 

trobaven davant el mercat mu-

nicipal dins la campanya Mercat 

Segur, que es va iniciar el novem-

bre de 2021, i que pretén explicar 

consells de seguretat a la ciutada-

nia. Dimarts i dijous van visitar els 

mercats municipals de Mollet i La 

Llagosta, on es van instal·lar amb 

uns plafons informatius amb con-

sells de seguretat. 

mossos

AL CARRER  Agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, dimarts
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Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 · F. 93 579 63 99 

tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

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

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

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

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

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

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

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

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

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

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

Pol·lució Florit Autoneteja

Nitrats

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

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

Fotocatàlisi. Com funciona?

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

TENDAL COFRE NEGRE, LACAT ESPECIAL AMB LLUM LED ALS BRAÇOS.
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El Consell Comarcal tria, 
finalment, els antics jutjats de 
Granollers per instal·lar-hi la seu
Després de molts anys de dubtes 
sobre quina havia de ser la futura 
ubicació del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, finalment s'ha de-
cidit que sigui l'edifici dels antics 
jutjats de Granollers, a l'avinguda 
del Parc, el que aculli les oficines 
administratives per als prop de 
160 treballadors de l'ens.

Per finançar l'operació del tras-
llat, que pot rondar els 3 milions 
d'euros, el Consell comptarà amb 
un crèdit de 800.000 euros conce-
dit fa uns mesos per la Diputació, 
una aportació de la Generalitat en-
cara pendent de concretar, i part 
del romanent de tresoreria que 
acumula el mateix Consell Comar-
cal. Amb tot, insisteix el president, 
Emilio Cordero, "la idea és no en-

deutar-se gaire, de manera que 

l'edifici s'anirà rehabilitant i 

adequant per fases".
La primera fase –que es preveu 

licitar abans del 30 de juny– serà 
la que implicarà una inversió més 
elevada, ja que es preveu fer la 
rehabilitació estructural de l'edi-
fici –d'uns 2.500 metres quadrats– 
per adequar-lo a les normatives 
actuals, i la construcció d'un nou 
pis en alçada –per guanyar uns 
350 metres quadrats més–.

Les fases posteriors seran 
d'obres menys importants, com 
l'adequació de l'edifici per a usos 
administratius. "Durant un 

temps conviuran les dues seus, 

però sempre amb la intenció de 

centralitzar-ho tot al nou edi-

fici", diu Cordero. De fet, les dar-
reres fases es preveuen finançar 
també amb la venda de l'edifici 
que ocupa ara el Consell al carrer 
Ricomà

Adhesió al Hubb30
D'altra banda, el Consell Comar-
cal s’ha adherit al Hubb30, una 
xarxa d’innovació oberta creada 
per promoure la col·laboració, 
el desenvolupament econòmic i 
la cohesió social del territori en 
el qual es localitza la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) a 
l’àmbit de la B30. Els objectius de 
la col·laboració de les entitats de la 
xarxa se centren en desenvolupar 
projectes i activitats en matèria 
d’innovació. 

SUPRAMUNICIPAL        PER EXECUTAR EL TRASLLAT CALDRÀ UNA REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE L'EDIFICI

Natalia Touzon, 
membre de la nova 
junta d'Òmnium

MARTORELLES. La periodista mar-
torellesenca Natalia Touzon forma 
part de l'única candidatura per a la 
renovació parcial de la Junta direc-
tiva d'Òmnium Cultural que lide-
ra el filòsof, Xavier Antich. Antich 
es presenta com a relleu de Jordi 
Cuixart a la presidència. El canvi 
es concretarà en l'Assamblea Ge-
neral i Ordinària que es farà a la 
Farga de l’Hospitalet de Llobregat 
el proper dia 26 de febrer. Les vo-
tacions per validar la candidatura 
van començar el passat 10 de fe-
brer i acabaran dissabte. Òmnium 
Vallès Oriental ha organitzat un 
autobus per assistir a l'acte. A Mo-
llet la sortida és a les 9.20 h des del 
Pavelló Municipal Riera Seca. 

INDEPENDENTISME 

Moció d'Ara Mollet en 
defensa de Gallecs
MOLLET. El grup Ara Mollet ERC pre-
sentarà en el proper ple una moció 
de defensa de Gallecs i contra la 
construcció de polígons industri-
als a Palau-solità i Plegamans. ERC 
també durà al ple una moció per 
commemorar el 8 de març, una al-
tra en defensa dels animals i una 
per ampliar el títol de la T-Jove. 

MEDI AMBIENT

Reclam d'un carrer 
per Anna Bosch
MOLLET. La CUP Mollet ha denun-
ciat que gairebé tres anys després 
de l’aprovació de la moció de la 
CUP Mollet que reclamava que la 
ciutat dediqués un carrer o plaça 
a la memòria de qui va ser la pri-
mera alcaldessa de la ciutat, Anna 
Bosch, encara no se li ha donat 
compliment.  

NOMENCLÀTOR

NATALIA TOUZON

n.t.

L’Ajuntament de Mollet ha reconegut la tasca dels col·laboradors i les 
col·laboradores de Radio Mollet per la seva feina durant la temporada 
2020-2021. En total, 24 programes que, en els mesos més durs de la pan-
dèmia, van continuar fent ràdio des de casa seva amb l’ajuda dels serveis 
tècnics de l’emissora. L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va entregar una 
Dona d’Aigua personalitzada a cadascun dels programes. foto: aj.mollet

Homenatge als col·laboradors de la ràdio

L’expert responL’expert respon

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Permís per naixement: 
la discriminació afecta 
també els homes
L’equiparació de la durada del 
permís per naixement entre 
pares i mares per situar-ho en 
16 setmanes, indistintament 
del sexe del progenitor, ha 
estat, sens dubte, una de les 
grans mesures adoptades per 
tal de reequilibrar la responsa-
bilitat d’homes i dones sobre 
la criança, fins ara injustament 
decantada amb claredat cap a 
les dones.

Amb aquesta reforma de 
l’antic permís per paternitat 
i maternitat -ara unificat en 
un genèric permís per naixe-
ment- es perseguia facilitar 
que els progenitors masculins 
assumissin una major part de 
les responsabilitats vinculades 
als naixements i als primers 
mesos de vida de nadó al ma-
teix temps que, en el cas que 
el naixement no sigui afron-
tat en solitari, es faciliti major 
descans i oportunitat de res-
tabliment físic per a les dones 
després del part.

Malauradament, però, ja ens 
estem trobant amb casos en 
què aquesta extensió del per-
mís per paternitat està tenint 
com a conseqüència casos 
de discriminació que afecten 
també els progenitors mas-
culins. Uns episodis de discri-
minació que, val a dir, fins ara 
havien afectat de forma gaire-
bé exclusiva a les dones, cons-
tituint un dels molts peatges 
negatius que les mares patei-
xen en relació a la maternitat 
pel que fa al seu desenvolupa-
ment i projecció professional. 
Ara, però, algunes empreses 
comencen a imposar aquests 
mateixos peatges als homes, 
fins al punt d’arribar a extingir 
relacions laborals sense causa 
justificada només per evitar 
que algun dels seus treballa-
dors accedeixi al permís que 
els correspon. 

Ara fa tan sols uns dies, vam 
tenir un bon exemple d’això 

que expliquem a través d’una 
sentència del Tribunal Superi-
or de Justícia de Madrid (TSJM) 
aconseguida per la nostra 
companya Esther Comas, ad-
vocada de Col·lectiu Ronda al 
nostre despatx de Madrid. En 
aquesta resolució, l’alt tribu-
nal madrileny considerava 
discriminatori i, per tant, nul 
l’acomiadament d’un treba-
llador a qui l’empresa va ex-
tingir el contracte per una 
suposada disminució del seu 
rendiment laboral transcorre-
gut tan sols un mes des que 
aquest havia comunicat a la 
seva empresa la intenció de 
gaudir del permís a través de 
jornades parcials un cop esgo-
tat el període de les 6 setma-
nes posteriors al naixement 
que la legislació obliga a gau-
dir de forma ininterrompuda.

El TSJM considera que l’em-
presa no va acreditar aquesta 
disminució del rendiment la-
boral i que existien indicis de 
què la veritable causa de l’aco-
miadament era, precisament, 
el futur naixement i el cor-
responent temps de permís. 
Sent així, s’acredita que és un 
acomiadament discriminatori i 
com a tal ha de ser declarat nul 
amb l’obligació per a l’empresa 
de readmetre el treballador 
acomiadat, abonar els salaris 
deixats de percebre i, addici-
onalment, indemnitzar-lo pels 
perjudicis soferts.

Casos com aquest exemplifi-
quen l’existència d’una nova 
realitat que estén als homes 
les pràctiques intolerables que 
moltes empreses havien apli-
cat a les seves treballadores. I 
ens han de servir per recordar 
que el naixement i la criança 
són situacions especialment 
protegides per la legislació. Si 
pensem que se’ns està discri-
minant pel fet de ser pares o 
mares, hem de buscar asses-
sorament i conèixer quins són 
els nostres drets.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.
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HEM RECAPTAT EL TOTAL DEL PROJECTE: 66.050 € 

GRÀCIES Col·labora:

Reforçament i consolidació de 5 comunitats camperoles, 
amb les accions agroproductives, que estan progressant 

en la transformació i processaments dels aliments. 
Els beneficiaris son 120 famílies (580 persones).

OBJECTIU GENERAL: 
PROGRAMA DE SOBIRANIA ALIMENTÀRIA A POCOATA

Departament de Potosí (Bolívia)

PROJECTE 2020-2021

VALLÈS ORIENTAL

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

CONSULTORI

Quan una persona mor sense deixar cons-
tància de com es distribuiran els seus béns, 
la llei serà l’encarregada de determinar-ho.

Les herències a Catalunya es regeixen sota 
l’estipulat en l’article 442-1 del Codi Civil de 
Catalunya, que estableix un ordre:
1. Descendents: en el cas que aquests no 
poguessin heretar, ja sigui perquè han mort, 
o perquè un jutge els ha declarat absents 
o indignes, seran els seus descendents els 
que encapçalin l’ordre hereditari, també en 
cas de renúncia. En qualsevol cas, el dret 
del vidu o la vídua a l’usdefruit universal de 
l’herència es mantindria. 
2. Cònjuge o parella de fet: si el difunt mor 
sense haver deixat descendents, el cònjuge 
vidu o la parella de fet del difunt passa a ser 
l’hereu. Si en el moment de la defunció el 
causant es trobava en tràmits de separació 
o divorci, la persona vídua o parella de fet 
perdria el seu dret. D’altra banda, els pares 
conservarien el dret a legítima.
3. Ascendents de primer grau: si el difunt 
mor sense descendents i sense cònjuge o 
parella de fet, els hereus passen a ser els 

seus pares a parts iguals. Si només queda 
un amb vida, aquest serà el que hereti tot 
el patrimoni.
4. Ascendents de segon i tercer grau: una 
vegada descartats els descendents (fi lls i 
nets), cònjuge o parella de fet, i, a més, si 
no existeixen ascendents de primer grau 
(pares), l’herència recau en mans dels avis 
(ascendents de segon grau) o besavis (as-
cendents de tercer grau) del mort.
5. Parents col·laterals fi ns a quart grau: si 
s’han conclòs les línies d’ascendents i des-
cendents i no s’han trobat hereus capaços 
d’acceptar l’herència, s’acudeix a la línia de 
parents col·laterals del mort, és a dir, ger-
mans, nebots, oncles i cosins germans.
6. Generalitat de Catalunya: en el cas que no 
es trobin familiars dins de l’ordre de succes-
sió hereta la Generalitat.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El repartiment d’una herència 
sense testament
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SANT FOST. Dos dels tres bars que 

l'Ajuntament té a instal·lacions mu-

nicipals estan a hores d'ara sense 

activitat. A finals de l'any 2019 el bar 

del Pavelló 1 tancava les seves por-

tes i des de llavors no hi ha hagut cap 

persona interessada en el negoci. 

Tot i que l'anterior govern va treu-

re a  licitació fins a dues vegades la 

concessió de l'espai dedicat a la res-

tauració per un període de dos anys, 

"el concurs va quedar desert en 

ambdues ocasions", segons l'exal-

calde Carles Miquel. Mentre que 

segons l'actual regidor d'Esports, 

Marc Rico, tampoc els consta "cap 

interessat" des que Independents 

Units per Sant Fost (IUSF) va entrar 

al govern el passat mes de març.

Des del govern actual, no tenen 

previst, de moment, licitar pròxi-

mament la concessió de l'espai. El 

regidor d'Esports apunta la crisi 

derivada de la pandèmia  com una 

de les causes d'aquest poc interès 

empresarial per reobrir l'equipa-

ment. També les futures obres de 

millora que s'han de fer al Pavelló 

1, es perfilen com un dels motius 

pels quals el negoci no s'ha reac-

tivat. Uns treballs que comptaran 

amb una subvenció de 250.000 

euros de la Generalitat. L'ajut està 

previst que es faci efectiu enguany.

El projecte pretén millorar els 

diferents espais del Pavelló 1, com 

els vestidors i els despatxos, l'efi-

ciència energètica i l'accessibilitat. 

Una millora que podria incentivar 

les ofertes per reobrir el bar de 

l'equipament.

Licitació del bar de l'Ateneu
Per altra banda, un altre dels equi-

paments fora de servei és el bar de 

l'Ateneu, el Xaragall. Fa dos mesos 

que els Pedragosa, que van tenir 

llogat el local durant vuit anys, van 

abaixar la persiana. Actualment, 

el govern municipal treballa per 

treure a licitació la concessió. Així 

mateix, també es preveu que el bar 

del Pavelló 2 canviï de mans pròxi-

mament.  a.mir

RESTAURACIÓ EL DEL PAVELLÓ 1 FA DONS ANYS QUE ÉS TANCAT I EL DE L'ATENEU FA DOS MESOS

Dos dels tres bars municipals 
de Sant Fost, inactius

Sant Fost s'uneix a LinkedInEn marxa el programa Treball, Talent i Tecnologia
L'Ajuntament de Sant Fost ha habilitat un 

nou compte a la xarxa social LinkedIn. El consistori ha impulsat aquest per�il per donar 
l’oportunitat de treball i formació a la gent que 

es troba en recerca de feina o vol millorar-la.

El Consell Comarcal i 16 ajuntaments han impulsat el projecte Treball, 

Talent i Tecnologia en la cadena de valor de negocis d'alimentació del 

Vallès Oriental. El pla ofereix formacions per persones desocupades o en 

actiu amb l'objectiu de desenvolupar competències digitals en diversos per�ils professionals com el d'operari, administratiu i comercial.

ECONOMIA

s.carrillo

A L'ATENEU  El bar, regentat per la família Pedragosa durant vuit anys, va tancar el desembre de l'any passat

SANTA PERPÈTUA. La multinacio-

nal Alstom preveu contractar uns 

200 nous treballadors a la planta 

de Santa Perpètua de Mogoda de 

diferents perfils com personal de 

tallers, enginyers, operacions i 

funcions de suport per afrontar 

encàrrecs com la fabricació de 152 

combois per a Renfe o les noves 

unitats de metro de TMB. 

Més de la meitat de les contrac-

tacions seran d'operadors i tèc-

nics per als diferents processos 

en la fabricació dels trens, com 

per exemple la soldadura, pintu-

ra, acabats i proves. Pel que fa a la 

resta, prop d'un centenar de per-

sones, respondran a perfils d'engi-

nyeria, compres, innovació i qua-

litat entre d'altres. Amb aquestes 

incorporacions, la planta d'Alstom 

de Santa Perpètua acollirà uns 

1.200 treballadors entre directes 

i indirectes.

Encàrrecs a Renfe i TMB
Un dels grans encàrrecs que ara té 

l'empresa sobre la taula és la fa-

bricació de 152 trens per al servei 

de rodalies de Renfe a tot l'Estat, 

excepte Catalunya, perquè no té 

a hores d'ara un contracte pro-

grama amb l'operadora. Es tracta 

d'un encàrrec valorat en 1.447 

milions d'euros. Les noves unitats 

tindran uns 100 metres de longi-

tud, amb un 20% més de capacitat 

Alstom preveu contractar 
uns 200 treballadors a la 
planta de Santa Perpètua

TREBALL INCORPORARÀ PERFILS COM SOLDADORS O ENGINYERS

SECTOR SERVEIS

Eurofirms Group 
factura 500 milions 
d'euros el 2021
MOLLET. La companyia amb seu a 

Mollet, Eurofirms Group, ha tan-

cat l’any 2021 amb una facturació 

de 500 milions d’euros a Espanya, 

Portugal, Itàlia, Països Baixos i 

Xile, el que suposa un creixement 

del 42% respecte el 2020. El grup 

també ha apostat pel creixement 

de l’equip, que s’ha incrementat 

en un 35% durant el 2021, fins ar-

ribar a les 1.173 persones. Més de 

86.000 persones van troba feina 

l'any passat gràcies a l'empresa. 

que els trens actuals i pensats per 

minimitzar el tems d'espera entre 

la pujada i baixada dels passatgers.

El contracte inclou també el man-

teniment dels combois durant els 

primers quinze anys. En total, Ren-

fe va adjudicar la fabricació de 211 

trens per 2.445 milions d'euros. 

Alstom també s'encarrega de la 

fabricació dels nous 50 combois 

de les línies de metro L1 i l'L3 de 

Barcelona, del tramvia de Frank-

furt, del metro de Singapur, de Lu-

xemburg. 
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L’any s’ha iniciat a la comarca amb 

11 expedients de regulació comu-

nicats i no desistits, que han afec-

tat 268 persones, una xifra lleu-

gerament inferior al mes passat, 

quan es van registrar menys ERO 

(només 7), però amb una major in-

cidència a nivell de treballadors, ja 

que els expedients van afectar 485 

persones.

Les dades les indica la nota in-

formativa de l’Observatori-Centre 

d’Estudis del Consell Comarcal. 

L'informe també detalla que pràc-

ticament tots els expedients regis-

trats aquest mes de gener van ser 

per suspensió de contracte (en dos 

casos van ser expedients d’extin-

ció de contractes i en un cas de sus-

pensió i extinció de contractes). 

Per municipis, la concentració 

d’EROs es troba a la Garriga (3 

expedients), Cardedeu (2 expedi-

La comarca inicia l'any amb 268 
treballadors afectats per un ERO

TREBALL AL CONJUNT DEL VALLÈS ORIENTAL S'HAN REGISTRAT 11 EXPEDIENTS DE REGULACIÓ

FORMACIÓ

Tallers de robòtica 
i impressió 3D al 
Centre Juvenil 
Sputnik

MONTORNÈS. Els pròxims dies 1,2 

i 3 de març el Centre Juvenil Sput-

nik acollirà tres tallers de robòtica 

i impressió 3D. L'acció és una de 

les presentades i escollides en el 

marc dels pressupostos partici-

patius Kosmos 2022. El Departa-

ment de Joventut de l’Ajuntament 

ha organitzat aquests tallers que 

començaran el dia 1 amb una for-

mació de robòtica centrada en el 

robot mBot de Makeblock. Les 

persones que segueixin la forma-

ció aprendran a programar-lo amb 

el programa Scratch . Mentre que 

els dies 2 i 3 de març, els tallers 

estaran dedicats a la Impressió 3D 

(disseny amb l’eina TinkerCard i 

fabricació d’una peça senzilla) i a 

la Impressió 3D 2.0 (disseny com-

plex, importació d’objectes de bi-

blioteques gratuïtes, programació 

en 3D i resolució d’incidències en 

la impressora). Tots els tallers tin-

dran lloc al Centre Juvenil Sputnik, 

de 17.30 h a 19.30 h. La inscripció 

és gratuïta i està disponible al web 

del Departament de Joventut. 

Juan Jiménez pren el relleu de 
Gonzalo Plata al capdavant de CCOO
Juan Jiménez, fins ara responsa-

ble de la Federació d'Indústria de 

CCOO al Vallès Oriental, Maresme 

i Osona, va assumir divendres pas-

sat la secretaria general de la unió 

intercomarcal en substitució de 

Gonzalo Plata, que exercia aquest 

càrrec des de 2013. El relleu es va 

formalitzar en un consell territori-

al extraordinari que es va celebrar 

a les Franqueses i en què van parti-

cipar desenes de quadres sindicals 

de les tres comarques i també el 

secretari general de CCOO de Cata-

lunya, Javier Pacheco.

El relleu arriba després que la 

direcció nacional de CCOO hagi 

confiat a Gonzalo Plata una nova 

responsabilitat a la seu central de 

Barcelona, concretament com a 

secretari de comunicació de CCOO 

de Catalunya. El secretari general, 

Javier Pacheco, diu que el relleu 

serà positiu de cara als reptes de 

futur que té el sindicat, sobretot 

després de l'aprovació de la re-

forma laboral. "Hem de reforçar 

l'estratègia comunicativa per-

què els treballadors coneguin 

la seva estructura de drets per 

acompanyar-nos en les reivin-

dicacions", deia.

Plata, per la seva banda, explica-

va en el mateix consell que marxa 

"satisfet de la feina feta" i recor-

dava que el mandat que exercia 

actualment a la comarca ja era 

extraordinari, perquè ja feia més 

de 8 anys que hi era. "L'any pas-

sat vaig acceptar continuar un 

temps fins a trobar el relleu més 

adequat, i ara ha arribat el mo-

ment".

El nou secretari general a la 

comarca, Juan Jiménez, agraïa la 

confiança, però destacava que el 

projecte és col·lectiu: "Som un 

grup de persones compromeses 

a canviar les condicions de tre-

ball i de vida de la classe treba-

lladora", insistia. 

També posava sobre la tau-

la alguns reptes de futur: "Hem 

de veure què passa amb la in-

dústria del territori, definir 

SINDICATS PLATA ASSUMIRÀ LA COMUNICACIÓ DEL SINDICAT A CATALUNYA DESPRÉS DE L'APROVACIÓ DE LA REFORMA LABORAL

JUAN JIMÉNEZ Va assumir divendres passat la secretaria general 

CCOO

Engega al Vallès Oriental 
una nova edició dels 
premis Futur Cambra
La Cambra del Vallès Oriental im-

pulsa la segona edició dels Premis 

Futur Cambra, uns guardons que 

tenen l'objectiu de promoure la for-

mació professional entre els joves 

vallesans i reconèixer el compro-

mís tant dels centres de formació 

com de les empreses de la comarca 

amb la transferència de compe-

tències personals i professionals 

necessàries per fer el salt al món 

laboral.

Els Premis Futur Cambra premi-

aran els tres projectes finals d'FP 

que siguin més cooperatius, soste-

nibles, innovadors, solidaris i que 

promoguin la igualtat de gènere 

entre les propostes presentades. 

Així es pretén valorar les idees que 

busquen construir un nou model 

econòmic, tal com estableix el pro-

jecte Catalunya 2030/40.

El jurat dels Premis Futur Cam-

bra també seleccionarà 3 projectes 

finals més de formació professional 

en la categoria de finalistes, i farà 

un reconeixement especial a 3 em-

preses vallesanes i als seus tutors 

pel seu treball i compromís amb la 

formació de nous professionals a la 

comarca.

Convocatòria oberta
Tots els centres d'ensenyament i 

l'alumnat dels centres educatius 

públics, concertats i privats del 

Vallès Oriental poden adreçar les 

seves propostes fins al 25 de maig 

a la Cambra del Vallès Oriental. 

Concretament, la convocatòria està 

oberta tant a l'alumnat de cicles 

formatius de grau superior i grau 

mitjà dels últims dos cursos com de 

formació professional dual (projec-

tes presentats entre abril de 2020 i 

maig de 2022). Per formalitzar les 

inscripcions, la Cambra ha habilitat 

un espai web on es publiciten els 

guardons, les bases i els terminis 

d’inscripció. 

ACADÈMIC LA CONVOCATÒRIA ESTÀ OBERTA FINS AL 25 DE MAIG

com serà aquesta organització 

d'aquí a 8 o 10 anys, i explicar a 

tothom què suposa la reforma 

laboral". "Per exemple, al gener 

ja hi ha hagut un 20% de con-

tractacions indefinides, de ma-

nera que això ja té conseqüènci-

es positives".

Per explicar aquest impacte en 

l'àmbit laboral, CCOO farà cinc as-

semblees territorials i recorrerà 

els principals centres de treball.   

Finalment, Pacheco afegia que 

"aquests relleus garanteixen la 

renovació continuada de l'or-

ganització, que es manté viva", i 

posava en valor el consens que ha 

generat el nom del nou secretari 

general a la comarca. 

El relleu es va formalitzar
en un consell territorial
extraordinari que es va 

celebrar a les Franqueses

arxiu

SECTOR INDUSTRIAL

ents) i Caldes de Montbui, Cano-

velles, les Franqueses del Vallès, 

Granollers, Montseny i Montornès, 

sent. Precisament l'ERO presentat 

en aquest darrer municipi és el 

que més treballadors ha afectat 

(125), el que representa gairebé 

la meitat de les persones afectades 

per un ERO a la comarca.

Major afectació a la indústria
L’anàlisi per sectors indica que el 

85 % de persones afectades per 

ERO eren treballadores del sector 

de la indústria manufacturera. En 

segon lloc, ha estat l’Hostaleria el 

sector més afectat (23 treballa-

dors/es) i la construcció (11 tre-

balladors/es).

Respecte a les comarques me-

tropolitanes veïnes, les dades del 

mes de gener indiquen que el Va-

llès Oriental ha estat la segona co-

marca amb menor nombre d’EROs, 

només superada pel Maresme que 

ha registrat 10 expedients.  
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En els darrers 20 anys el 60% de les oficines bancàries que operaven des del 
Baix Vallès han anat tancant la persiana. El món de la banca digital ha anat 
prenent força arreu, deixant en el seu pas més de 5.600 oficines tancades, 
pobles sense ni tan sols ni un caixer automàtic i més de 250.000 persones 
en risc d'exclusió financera a Catalunya. Una situació "inhumana", de 
"desprotecció" i fins i tot de "vexació", segons les associacions de jubilats i 
pensionistes, qui s'han hagut de posar al volant per redirigir aquesta situació 
agreujada per la pandèmia. Ara, amb un protocol signat pel Govern i el sector 
bancari s'ha acordat ampliar els horaris d'atenció presencial i oferir formació 
a treballadors i clients per combatre l'exclusió financera. Un acord que tot i 
resoldre el problema de forma momentània, caldrà veure com es porta a la 
pràctica, tenint en compte el massiu acomiadament de treballadors que ha 
patit, sobretot al llarg d'aquesta dècada, el sector bancari i que sembla que 
no té aturador. És evident que la digitalització de la societat i de l'economia 
és irreversible, però això no vol dir deixar enrere aquells qui no tenen accés 
a les noves tecnologies o no compten amb les capacitats per fer-les servir 
amb seguretat. I aquí les administracions hi tenen molt a dir i a fer.

NINGÚ ENRERE

Editorial
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enso molt en la meva tieta Ma-
ria Ribes, d’Alcarràs, que ens va 
deixar l’hivern passat. Aquests 
dies, amb l’èxit de la pel·lícula 

Alcarràs a la Berlinale, encara ho he fet més. 
Malauradament, estic vivint la depressió 
molt de prop i això representa un punt de 
reflexió prou intens. Potser soc injust –per-
què tothom hi pot caure– però estic veient 
la caiguda en la depressió de gent sensible, 
intel·ligent, solidària i competent. Fins i tot 
podria dir que el país, joguina en mans de 
forces rivals aquí i allà, ja no sap ni somriu-
re. Hem perdut no només diners i oportu-
nitats, també ironia, valentia i capacitat de 
lluitar plegats. Un exemple punyent és que 
se’n recordin d’una figura tan fonamental en 
la nostra cultura com és el Pau Riba just ara, 
en el tràngol que està passant. En el progra-
ma especial que li van dedicar deia una cosa 
per fer pensar al país: “Catalunya és un país 
on la persona que és més d’esquerres es diu 
Fachín.” Només cal baixar a la terra de l’ob-
jectivitat i analitzar tots els saraus polítics 
que estem patint dia sí i dia també. He estat 
predicant tota la vida que siguem justos a 
l’hora de decidir el nostre consum, tant l’eco-
nòmic com el cultural. Se m’ha dit un munt 
de cops que com podia complicar-me la vida 
al supermercat escollint els productes amb 

P

LA MEVA TIETA 
D'ALCARRÀS

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

sentit de país, que no és altre sentit que el 
d’ajudar els nostres veïns, les persones que 
fan millor el territori que trepitgem. Ara ma-
teix, on treballo perdrem un client impor-
tant perquè està fent tractes amb uns super-
mercats d’un obscur magnat que com Àtila, 
no deixa créixer l’herba per on passa el seu 
cavall. Per estalviar-nos uns euros –coacció 
cada cop més fàcil– enriquim veritables ma-
fiosos que faran tancar la paradeta a pro-
ductors agraris o enviaran a l’atur treballa-
dors honrats d’aquí i d’allà. Tenim por, anem 
sols, cada cop som més vulnerables i el món 
se’ns va escapant de les mans. La meva tieta 
Maria no ha pogut viure l’èxit d’Alcarràs a la 
Berlinale, un èxit que podria fer-nos pujar 
la moral i més per la lliçó de l’esforç d’una 
gent que fa família i fa país. La meva tieta era 
una força de la natura, sempre alegre, com-
prensiva, treballadora; es posava la família a 
l’esquena i ens tenia a tots amb el somriure 
als llavis. Les seves caragolades, amb l’oncle 
Ramon, eren veritables festes majors en què 
familiars, veïns, amics, coneguts i presentats 
xalaven i compartien el millor que hi ha a la 
vida: la humanitat. Ens entestem, per por, 
per feblesa, a aixecar ídols polítics i econò-
mics que han convertit el món en una selva 
dolorosa i injusta i deixem de banda aques-
tes persones imprescindibles que tenim a 
Alcarràs, al Vallès, a qualsevol racó d’aquest 
món. Tieta Maria, com recordo les teves in-
flexions de veu, la teva declamació tan con-
vincent i clara! Al pa, pa, i al vi, vi!

esprés de les darreres reformes 
laborals, que han estat tan lesi-
ves per a la classe treballadora, 
l'acord de reforma laboral equili-

bra la relació de forces entre les treballado-
res i els treballadors i l’empresariat. Això no 
passava d'ençà que es va signar l’Estatut dels 
treballadors, el 1980.

La reforma beneficia els sectors més pre-
caris, com són el sector de serveis, hostaleria, 
restauració i comerç, on majoritàriament 
treballen dones i persones joves, amb els pit-
jors contractes i els salaris més baixos. Amb 
l’eliminació del contracte per obra i servei i 
el reforçament del contracte fix-discontinu 
es pretén formalitzar contractacions indefi-
nides més estables que permetin construir 
un projecte de vida més sòlid per a moltes 
persones.

Recordem que el nombre de dones que 
tenen un contracte temporal a temps parcial 
pràcticament dobla el nombre d’homes amb 
aquest tipus de contractes. A més, a aquesta 
major precarietat que pateixen les dones al 
mercat de treball, cal afegir el desequilibrat 
repartiment de les tasques de cura i de les 
tasques domèstiques que es produeix entre 
homes i dones.

Les dones reformem

D

MÍRIAM
SAMPERE LLINÀS 

Membre de la comissió de 

Feminisme de Mollet en Comú

La reforma laboral s’ha quedat curta en 
aquests aspectes, per exemple, segueixen 
faltant mesures de conciliació i gestió del 
temps, no de polítiques destinades a les do-
nes, sinó d'eines i instruments que pal·liïn 
els problemes que generen les cures, però 
esdevé un punt d’esperança per a la lluita 
contra les desigualtats en l’àmbit laboral. Cal 
posar en relleu que la situació de desigualtat 
que pateixen les dones en l’àmbit laboral té 
com a conseqüència directa un perpètua-
ment de la pobresa femenina.

Juntament amb la reforma laboral, ens 
hem de felicitar per l’augment del Sou Mí-

nim Interprofessional (SMI) a 1.000 €. Amb 
aquest salari ens apropem una mica més a 
l'SMI mitjà de la Unió Europea. D’aquesta 
mesura se’n beneficiaran directament els 
salaris més baixos de molts Convenis Col-
lectius, justament dels sectors més precaris.

Ens queda molt camí per fer, però queda 
palès que la unió fa la força!

La reforma laboral beneficia els
sectors més precaris com 

hostaleria, serveis i comerç, on
 majoritàriament treballen dones
i joves, amb els pitjors contractes

i els salaris més baixos

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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egons els Sindicats d'Infermeria 
falten a Catalunya 25.000 infer-
mers i infermeres a Catalunya. Se-
gons el conseller senyor Argimon, 

unes 10.000. Aquesta situació és estructural. 
Fa desenes d'anys que es veia a venir i els 
diferents governs de la Generalitat, tampoc 
l'espanyol, no han fet els deures. En el cas de 
Catalunya, infrafinançant i desprestigiant la 
sanitat pública per tal de fer negoci privat. En 
els últims anys, hem passat del 25% de mu-
tualistes privats al 32%. Per tant, és absolu-
tament necessària la formació de milers de 
professionals sanitaris: però això requereix 
que els poders públics demostrin voluntat de 
fer-ho, que es posin les piles.

A la ciutat de Mollet, la Plataforma per la Sa-

Escola d'infermeria
sí, però pública 100%

S

ELENA
JUSTÍCIA

Membre de la Plataforma en 

defensa de la sanitat pública del 

Baix Vallès/Marea Blanca CAT

nitat Pública del Baix Vallès, continua recla-
mant diverses actuacions relacionades amb 
la salut i el benestar social: una residència 
pública, l'ampliació de l'Hospital de Mollet, 
cosa possible en els terrenys adjacents, on 
havien d’anar els Jutjats de Mollet. 

Però aquests terrenys propietat de l’Inca-
sol, organisme de la Conselleria de Territori, 
s'han venut a la Societat de Socors Mutus, 
per fer una Escola Universitària d'Infermeria 
privada, és a dir, de pagament, a la qual no 
tothom hi podrá accedir. Per a més escarni, 
ho finançarà amb el superàvit de la Funda-
ció que va tenir en el 2020 (més de 5 mili-
ons d'euros). Aquest superàvit ve del diner 
públic, pel fet que la Fundació gestiona di-
versos Serveis Públics i rep de la Generalitat 
sobre el 99% del pressupost. Aquests diners 
s'haurien de dedicar a millores laborals i as-
sistencials. Finalment, en els últims dies ens 
hem assabentat que un projecte similar es 
realitzarà a Sabadell per part de la UAB. La 
diferència és que en aquest cas, serà una es-
cola de enfermeria pública.  

Bústia

L'accessibilitat a Mollet, 
una assignatura pendent

Des de fa molt de temps, la nostra platafor-
ma denuncia punts inaccessibles a Mollet 
del Vallès, però mai ho havíem fet des de 
la perspectiva d’una persona amb mobili-
tat reduïda. Amb la col·laboració de Tomás 
Narváez, hem resseguit les barreres ar-
quitectòniques amb les quals una perso-
na amb mobilitat reduïda ha de conviure 
en el seu dia a dia.Aquí van alguns exem-
ples. El Tomás troba dificultats per passar 
amb la seva cadira de rodes pel carrer de 
Palau-solità i Plegamans, just al costat del 
parc dels Colors. En el mateix carrer, uns 
pocs metres més endavant, es troba amb 
una altra barrera arquitectònica, ja que 
l’estat de la vorera en tenir els panots aixe-
cats i la poca distància entre l’arbre i la pa-
ret dificulten poder passar amb comoditat. 
El carrer de Palau-solità i Plegamans és un 
carrer força principal i de pas però, malau-
radamanet, no tothom hi pot passar. Actu-
alment és un carrer amb moltes dificultats 
i barreres arquitectòniques. El simple fet 
d’anar amb paraigua ja dificulta el pas i si 
anem amb un cotxet de nadó, caminador o 
cadira de rodes, probablement haurem de 
baixar a la carretera per poder seguir. Per 
això, proposem que hi hagi voreres més 
amples, d’uns dos metres, i s’eliminin to-
tes les barreres arquitectòniques: els pals 
de l’electricitat i els escocells dels arbres; 
tot creant plataforma única parcial amb la 
vorera del costat oposat a l’institut Vicenç 
Plantada. Així també es resoldria el gran 
desnivell i poc espai del pas de vianants 
amb el carrer de Santa Rosa. D’aquesta ma-
nera, es crearia un eix cívic molt més ama-
ble i, sobretot, completament acccessible 
per a totes les persones que viuen a Mollet 

que tenen realitats de mobilitat diverses. 
L’armari d’Endesa del carrer Via Ronda 

al número 73 és la barrera arquitectònica 
on hem passat més por, tal com ens indica-
va Tomás. L’altura de la vorera i l’estretor 
de pas ens va fer témer una caiguda de la 
cadira. Malgrat tot, va aconseguir passar 
ja que és una persona àgil. Aquesta barre-
ra, tal com hem comunicat a la 1a Tinenta 
d’Alcaldia, ha estat causa de diverses cai-
gudes de persones grans, ja que el desni-
vell que hi ha al costat de l’armari en dies 
de pluja és molt perillós.

Introduir la bossa d’escombraries als 
contenidors és un gest simple que es con-
verteix en una dificultat i no només per a 
persones amb cadira de rodes, també per 
als nostres avis i àvies. La dificultat s’in-
crementa els dies de pluja i vent. Des de 
Molletopina proposem l’estudi tècnic defi-
nitiu per poder implantar uns contenidors 
eficaços, empatitzant i pensant en les per-
sones amb mobilitat reduïda. 

El Tomás ens explica que les petites 
rampes amb un gran desnivell són un dels 
majors inconvenients amb les quals es tro-
ba en el seu dia a dia ja que el pendent és 
massa pronunciat. Des de Molletopina sol-
licitem a l’Ajuntament de Mollet eliminar 
aquesta barrera arquitectònica, que si en 
sec costa pujar-la, penseu en una persona 
gran baixant-la un dia de pluja amb la vo-
rera mullada. 

No aconseguim entendre que continuïn 
existint en 2022 voreres inaccesibles. De 
totes les barreres arquitectòniques, pro-
bablement és la més senzilla i barata de 
solucionar, només fa falta tenir voluntat 
i admetre que a Mollet del Vallès existeix 
aquest problema.

COL·LECTIU MOLLET OPINA
MOLLET DEL VALLÈS

Febrer i la dispersió de Rayleigh

Febrer ens ha deixat boniques postes de sol com la d'aquesta imatge des de Mas Corts (Sant 
Fost) mirant cap a Montserrat i la plana vallesana. Hi ha vegades en què el cel es tenyeix de colors 
taronja, vermell, rosa i morat. És un fenomen espectacular que té una explicació física: la dispersió 
de Rayleigh. La llum solar no es dispersa de manera uniforme perquè cada color té una longitud 
d'ona diferent que aporten les diferents tonalitats. Primer, cal entendre que la llum està composta 
per tots els colors de l'espectre visible: el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, l'indigo i el 
violeta. Per exemple, el violeta té la longitud d'ona més curta, mentre que el vermell la té més llarga. 
En segon lloc, cal entendre l'atmosfera, les capes de gasos que envolten el nostre planeta. Quan la 
llum solar travessa aquestes capes, cadascuna amb gasos de diferents densitats es reflecteix i es 
descompon com si estigués passant per un prisma. També hi ha partícules suspeses a l'atmosfera 
que fan que aquesta llum descomposta reboti i es reflecteixi. Quan el Sol es pon o surt, els seus 
rajos xoquen amb les capes superiors de l'atmosfera en diferents angles. Quan el Sol s'acosta a 
l'horitzó, els blaus i els verds es dispersen i ens quedem amb aquesta resplendor taronja i vermell. 
Això passa perquè la llum d'ones més curtes (violeta i blava) es dispersa més que la llum d'ones més 
llargues (taronja i vermella) i el resultat és un desplegament de colors espectacular al cel.

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

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

s pot percebre, es nota. És un 
lleu formigueig, com un brunzit 
interior del qual no se’n sap ben 
bé quan n’havia estat l’inici i fins 
a on pot arribar-ne la intensitat. 

De la mateixa manera que la capil·laritat 
amara d’humitat els murs més gruixuts, 
progressivament i silenciosament, també 
hem perdut la noció de quan hem tornat 
a reconquerir places i carrers i, sobretot, 
com ho estem fent. Recordo que ara fa gai-
rebé dos anys, davant el campi qui pugui 
i, sobretot, els enclaustraments i l’anul·la-
ció de l’espai públic, van intentar que una 
inquietant expressió fes fortuna: la nova 
normalitat. L’etiqueta ha decaigut dels in-
sistents i insuportables noticiaris de gota 
malaia, de les xarxes socials d’internet que 
més ens allunyaven de la immediació física 
de l’entorn, dels nostres sospirs quan mas-
tegàvem a boca plena una realitat insofri-
ble amb el nas tapat. L’etiqueta va decaure, 
però el desig d’assolir una “nova normali-

E

ANOTACIONS 

AL MARGE XI

Politòleg, humanista i advocat

ORIOL ESCURACave Canem

tat” es va fer més fort. Sembla que asfalt 
o camins empolsegats ens han estat es-
perant. No és així perquè hem demostrat 
els darrers mesos que les persones som 
totalment prescindibles davant la realitat 
que és com és per si sola, i fins i tot la que 
construïm per a nosaltres. 

La nostra més crua insignificança tam-
poc ha valgut prou per a bastir no sé quin 
complot delirant de farmacèutiques, xips 
i solemnes rucades amb què alguns ter-
raplanistes han clamat per no sé quina 
llibertat. Penso que continuem sent igual 
de cretins quan ni tan sols tenim clar –ni 
ho teníem ni, ho sento, no ho tenim ara- el 
concepte i sentit de llibertat.

Podem tornar a fer canyes, però amb la 
mascareta a mà perquè mai se sap si re-
brotarà una nova variant del maleït virus. 
Ja tenim la nostra nova normalitat, o més 
aviat, la nostra realitat millorada. Perquè 
el que sí que ha passat és que, quan els fets 
ens demostraven que la nostra societat era 
insostenible tal com estava muntada i ca-
lia canviar-la, al final hem desitjat seguir 
igual. Bé, això com a mínim els qui hem so-
breviscut, és clar.
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Tres victòries i dues derrotesAlèxia Putellas, bota d'or de l'Arnold Clark
El Club d'Escacs Mollet suma tres victòries i 

dues derrotes al grup 1 de la Divisió d'Honor 

Catalana, que és la màxima categoria. L'equip 

molletà, liderat per Pere Garriga, ocupa el 

quart lloc amb tres punts. 

Alèxia Putellas ha estat la bota d'or del torneig amistós Arnold 

Clark Cup, que va organitzar durant dues setmanes la federació 

anglesa. Putellas va marcar dos gols amb Espanya, contra 

Alemanya i el Canadà. Espanya va quedar al segon lloc amb cinc 

punts, empatada amb la campiona, Anglaterra. 

MOLLET. El primer equip masculí 

del Mollet HC vol fer l'ascens a la 

Primera Catalana i inicia la lluita 

per pujar de categoria amb la mà-

xima ambició. L'equip dirigit per 

Eloi Gaspar disputarà la primera 

jornada de la fase d'ascens el prò-

xim dijous contra el Cubelles per-

què el club molletà. De partida, el 

Mollet HC ocupa el 7è lloc amb set 

punts, però està a tan sols dos del 

segon classificat, el Cerdanyola, 

que empata al tercer lloc, precisa-

ment, amb el Cubelles. 

"El primer objectiu era evitar 
el descens i ho hem aconseguit 
perquè estem entre els vuit 
millors. Ara, hem d'anar a per 
l'ascens i jo voldria quedar al 
primer lloc perquè obtindríem 
l'ascens directe, però serà com-
plicat. Llavors veuria factible 
quedar segon o tercer i dispu-
tar una promoció d'ascens", 

assenyala Eloi Gaspar, que confia 

en les possibilitats del seu equip: 

"Tenim una molt bona defensa 

HOQUEI | Segona Catalana  TÉ COM OBJECTIU ACONSEGUIR EL BITLLET PER A LA PROMOCIÓ 

i fa que a dalt també estiguem 
bé". A més, el tècnic apunta que 

una de les claus del bon rendi-

ment molletà aquesta tempora-

da ha estat la contractació d'un 

preparador físic. "Álex Tello ens 
fa marcar la diferència a les se-
gones parts, es nota molt quan 
un equip està treballat física-
ment", diu Gaspar. 

L'anhelada primera posició 

queda a sis punts de diferència, 

amb el primer lloc de l'Hoquei 

Barberà. "És un equip fet per pu-
jar i és molt complicat quedar 

INSTRUCCIONS  D'Eloi Gaspar en un partit d'aquesta temporada

MOLLET HC

al primer lloc, però nosaltres 
som ambiciosos. Anem partit a 
partit", assegura el tècnic. 

Cinquè triomf seguit del femení
El sènior femení també lluita per 

l'ascens, tot i que ho fa per pujar 

a la Nacional Catalana. L'equip 

molletà encadena cinc triomfs, 

que ha fet pujar al conjunt fins a 

la tercera posició, amb 33 punts, a  

dos del segon, el Patí Voltregà; i a 

deu del líder, el Girona. La setma-

na passada el mollet va guanyar 

l'Arenys, 3 a 5. JL.RODRÍGUEZ B.

MOLLET. El CF Mollet UE va enca-

denar la quarta derrota després de perdre contra la Uni�icació Lle�ià, 
per 0 a 1, el passat cap de setmana. 

Un gol a les acaballes del compro-

mís, en un contracop, va sentenciar 

l'equip de David Parra, que va tenir 

un gran nombre d'ocasions per 

obrir el marcador. 

El Mollet travessa la pitjor dinà-

mica de la temporada amb quatre 

derrotes seguides, que arriba pre-

cisament després d'haver encade-

nat cinc triomfs. La ratxa negativa 

El CF Mollet UE travessa la 
pitjor ratxa de la temporada

El Mollet HC comença la 
lluita per l'ascens a Primera

BÀSQUET | Leb Plata  MARGE DE 4 VICTÒRIES AMB EL PLAY OUT

MOLLET. Al Recanvis Gaudí Mollet 

se li va escapar el triomf a la pista 

del Real Canoe, de Madrid (86-83) 

el cap de setmana passat. Quan 

faltava tan sols un minut per aca-

bar el duel, el Mollet aconseguia 

tornar a posar l'empat a l'electrò-

nic (81-81) mitjançant Yeikson 

Montero, però el tir lliure con-

demnava l'equip de Josep Maria 

Marsà a la setena derrota.

El Mollet trenca una ratxa de 

tres victòries seguides a Madrid, 

en un duel ajustat de principi a fi. 

A la primera part, l'equip local va 

ser millor i va fer suar de valent 

els molletans per intentar capgi-

rar l'electrònic. Tot i tenir-ho a 

tocar, finalment el Recanvis Gaudí 

no va poder posar-se per davant 

a l'electrònic i el Real Canoe, que 

El Recanvis Gaudí Mollet
suma la setana derrota

és un rival directe de la promoció 

de permanència, va sumar la seva 

setena victòria de la temporada. 

El millor jugador molletà va ser 

Ignasi Belver, amb 15 punts i 7 

rebots.

Ampli marge amb el play out
El Mollet té un ampli marge amb 

el play out –la promoció de per-

manència–, amb 11 victòries i 7 

derrotes. De fet, hi ha quatre vic-

tòries de marge respecte al quart 

per la cua, que ocupa precisament 

el Real Canoe. Aquesta setmana 

no hi ha jornada per descans com-

petitiu, però els equips aprofiten 

aquests dies per recuperar jorna-

des com és el cas del Mollet, que 

el pròxim dimecres rebrà al Plana 

Lledó el Sant Antoni Eivissa Fee-

ling. L'equip de les Illes Balears és 

un dels rivals més complicats de 

la categoria i ocupa el tercer lloc 

amb 13 victòries. Al partit de la 

primera volta, el Recanvis Gaudí 

Mollet va perdre a Eivissa per un 

contundent 93 a 60. 

FUTBOL | Primera Catalana  S'ALLUNYA A SET PUNTS DE L'ASCENS EN ENCADENAR 4 DERROTES

fa que el Mollet tan sols hagi sumat 

una victòria en els cinc partits que 

s'han disputat de la segona volta.

Baixa al quart lloc
Tot i aquesta ratxa negativa de re-

sultats, el CF Mollet UE ocupa el 

quart lloc, del grup 1 de la Prime-

ra Catalana, amb 29 punts. L'equip 

dirigit per David Parra està a set 

punts del nou líder, la Montanyesa, 

que el cap de setmana passat va 

guanyar al camp de L'Escala (0-1). 

Aquesta setmana hi ha jornada de 

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

La Fórmula 1 assaja al Circuit
Les deu escuderies de la Fórmula 1 han tornat a rodar al Circuit de 
Barcelona-Catalunya per completar les tres primeres jornades de 
la pretemporada. La categoria reina de l'automobilisme d'asfalt serà 
al Baix Vallès fins divendres. Dimecres va tenir lloc la primera sessió 
d'entrenaments, a porta tancada pel públic, amb la participació de diverses 
voltes al traçat mundialista per banda d'alguns pilots, com ara Max 
Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso i Yuki Tsunoda. 

MOTOR PRIMERS TRES DIES DE PRETEMPORADA DEL NOU CURS

CB MOLLET- SANT ANTONI

Dimecres, 2 - 20.30 h Mollet

descans i el pròxim partit dels mo-

lletans serà el 5 de març al camp 

del Banyoles, que és quart per la 

cua amb 23 punts.

A l'espera d'eleccions
Segons ha pogut saber el diari Som*, tan sols s'han presentat �i-
nalment dues candidatures a les 

eleccions del CF Mollet UE. Jordi 

Candela, actual president, i Joan 

Creus, exdirectiu de Candela i que 

compta amb el suport de la plata-

forma Salvem el CF Mollet. A l'hora 

del tancament d'aquesta edició, la 

junta electoral encara no s'havia pronunciat per o�icialitzar les can-
didatures. La campanya electoral 

podria començar avui divendres. 

MOLLET HC - CP CUBELLES

Dijous, 3 - 21.45 h Mollet
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MONTORNÈS. La 27a edició de la 

Mitja Montornès-Montmeló-Vi-

lanova-La Roca ja frega el miler 

d'inscrits, quan la xifra màxima 

és de 1.500 participants, entre les 

distàncies de 6 i 21 km. El passat 

11 de febrer, el Club Atletisme 

Montornès va obrir el període 

d'inscripions, que a un mes de la 

ATLETISME | Cursa popular  EL GRUP D'ENTRENAMENT SUMA UNA TRENTENA DE PARTICIPANTS

La Mitja Montornès frega el 
miler d'inscrits en quinze dies

cursa popular gairebé ja ha de po-

sar el cartell de dorsdals esgotats.  

La situació pandèmica de la Co-

vid-19 segueix afectant la norma-

litat de les curses populars i això 

ha fet que el nombre d'inscrip-

cions màxim sigui més baix que 

en edicions passades. La Mitja de 

Montornès no se celebra des del 

ENTRENAMENTS Un dels moments del grup que es prepara per la Mitja

2019 i des d'aleshores ha anat 

endarrerint la prova fins a tres 

vegades. 

El preu per inscripció és de 18 

euros i inclou un lot de productes 

de Henkel –s'entrega un cop s'ha-

go celebrat la cursa– i una samar-

reta tècnica Luanvi en el moment 

de recollir el dorsal i el xip. A més, 

el Club d'Atletisme assegura que 

hi haurà servei de vestidors, dut-

xes, avituallaments amb Powera-

de a l’arribada, guardarroba, zona 

d’escalfament i un ampli aparca-

ment a tocar de la sortida.

El grup d'entrenament
El grup d'entrenament de pre-

paració per a la Mitja Montornès 

suma ja una trentena de partici-

pants. "La majoria són noies que 

volen fer la cursa de 6 km, però 

tenim unes cinc que volen fer la 

Mitja, i també tres nois", explica 

Esteban Giménez, director de l'At-

letisme Montornès i que s'encar-

rega dels entrenamentrs.  jl.r.b.

MOLLET. Aquesta setmana de des-

cans competitiu, la Lourdes podrà 

aprofitar-la per entrenar amb més 

intensitat per preparar a consci-

ència el partit ajornat al camp del 

Palau-solità i Plegamans. L'equip 

molletà té l'oportunitat de pujar 

fins a la cinquena posició del grup 

11 de la Quarta Catalana si gua-

nya dimecres al conjunt del Vallès 

Occidental. Al partit de la primera 

volta, la Lourdes va guanyar per la 

mínima (1-0) i confia tornar a im-

posar-se contra el Palau, que ocu-

pa precisament el cinquè lloc amb 

38 punts.  La Lourdes és vuitena, 

amb 35, i empata amb La Llagosta. 

La Lourdes afrontarà el tram 

final de temporada amb tres por-

ters després de la incorporació de 

Luis Santana fa unes setmanes, 

perquè David Ramírez i Pedro 

Muñoz segueixen vinculats amb 

l'equip. "La porteria la tenim 

ben coberta amb tres grans 

porters", explica el president, 

Fernando Diago.  

La Lourdes podria 
pujar fins al cinquè 
lloc si guanya el 
duel ajornat a Palau

FUTBOL | Quarta Catalana

MOLLET. L'equip femení de l'Escola 

Sant Gervasi va sumar la novena 

victòria seguida el cap de setmana 

i es manté al segon lloc. Les molle-

tanes van guanyar el cinquè classi-

ficat, el GEIEG B, per 57 a 61, i su-

men un total de 12 victòries. Així, 

estan empatades amb el tercer, el 

Femení Osona. Líder és el Cassa-

nenc, amb 13 victòries. 

El Sant Gervasi femení ocupa el 

segon lloc, però és l'únic conjunt 

dels quatre primers classificats 

que no té cap partit ajornat. El 

Cassanenc i l'Onyar –és quart clas-

sificat– tenen un partit pendent, 

mentre que el Femení Osona, dos. 

Precisament aquesta setmana hi 

ha jornada de descans, que servi-

rà per disputar alguns dels partits 

ajornats. El pròxim partit de les 

molletanes serà el 6 de març, a 

casa, contra l'Onyar. 

D'altra banda, el sènior mascu-

lí, de la Copa Catalunya, ocupa el 

quart lloc per la cua amb tan sols 

quatre triomfs.  

El Sant Gervasi 
femení encadena 
el novè triomf i es 
manté al segon lloc

BÀSQUET | Primera Catalana
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arxiu
MOLLET. El Transluján-Club Ciclis-
ta Mollet no tindrà equip júnior 
aquesta temporada. El club molle-
tà va decidir fa unes setmanes que 
no competiria aquesta campanya 
perquè no ha pogut muntar cap 
conjunt competitiu i de garanties 
per complir l'any esportiu. "És 
el primer cop en 40 anys que 
no tindrem equip júnior. Sin-
cerament, és un pal no tenir 
conjunt, però pitjor seria fer-lo 
i no ser competitius", explica el 
president del Club Ciclista Mollet, 
Toribio Muga. 

Segons informa Muga, la difi-
cultat de l'equip ha estat trobar 
corredors perquè l'any passat va 
haver un gran nombre de ciclistes 
de l'equip que eren de segon any 
júnior i ara han passat a la cate-
goria sub-23. "Teníem alguns 
corredors cadets, però no te-
nien prou experiència en cursa 
per la falta de competició per 
la pandèmia. Llavors, ens hem 
vist sense plantilla i muntar un 

CICLISME L'EQUIP S'HA QUEDAT SENSE CICLISTES PERQUÈ LA GRAN MAJORIA VAN PASSAR A SUB-23

El Club Ciclista Mollet, sense 
equip júnior aquesta campanya

equip requereix una planifica-
ció que no hem pogut fer", asse-
gura el president, qui afegeix que 
el fet de no tenir equip no té res 

a veure per l'aspecte econòmic 
perquè, assenyala Muga, "som 
un club sa econòmicament".  
jl.rodríguez b.

El Critèrium del Vallès, sense data
El Club Ciclista Mollet assegura que organitzarà una nova edició del 
Critèrium del Vallès. Això sí, encara no té data per la impossibilitat de fer-ho 
a finals del juliol pel gran nombre de voltes ciclistes programades. "Tenim 
l'opció de muntar-la a finals del juny o al setembre Encara hem de parlar 
amb la federació catalana per valorar", explica Toribio Muga. 

MONTORNÈS. Maria López, del Club 
Karate Montornès, ha guanyat l'or 
de les Sèries Mundials, en la mo-
dalitat de kata per equips amb 
Espanya. La competició va tenir 
lloc a finals del gener a Pamplona 
(Navarra) i va participar amb les 
companyes de selecció habituals, 
Raquel Roy i Lídia Rodríguez. To-

Maria López, or en kata 
a les Sèries Mundials

KARATE  GUANYA LA MODALITAT D'EQUIP AMB RAQUEL I LÍDIA

tes tres, van ser superiors a les 
rivals i van imposar-se en la final 
contra un equip de Madrid. 

López també va participar en la 
modalitat de kata per equips, però 
es va quedar sense medalla des-
prés de realitzar tres rondes. En 
aquesta competició internacional, 
també van prendre part dues ka-
ratekes més de l'entitat montor-
nesenca. Laura Naud debutava 
en la seva primera competició in-
ternacional en kumite sènior -55 
kg; i Teresa López, en kata indivi-
dual, es va quedar a les portes de 
passar a la segona ronda. 

Als Emirats Àrabs 
La temporada de Maria López 
no s'atura perquè la setmana 
passada va ser seleccionada per 
disputar la Premiere League de 
Karate, que va tenir lloc als Emi-
rats Àrabs, en representació d'Es-
panya. López va participar en la 
categoria de kata individual i es 
va quedar a les portes dels quarts 
de final.  

CKM

MARIA LÓPEZ 



dv, 25 febrer 2022 21

CULTURA

Tercera edició d''Escriu-Mó''Pell urbana', a les tertúlies d'art del Casal Cultural
El CPNL ha convocat la tercera edició del 

concurs de relats curts Escriu-Mó. Es poden presentar els relats fins al 23 d'abril, diada de Sant Jordi, i els colors han de ser presents 
o protagonistes dels textos.

Aquest divendres (20 h) arriba una nova sessió del cicle Tertúlies Artístiques, a càrrec de Judith Vizcarra, al Casal Cultural. El protagonista serà Joan Rovira amb Pell urbana, amb la qual recull en instantànies com les petjades que la mà humana i el pas dels anys formen la paleta de colors i textures dels detalls i racons de les viles. 

El carnaval de Montornès 
recupera les rues de disfresses

MONTORNÈS. Dijous arrencava el carnaval montornesenc amb la Globotada –petada popular de globus–, la rebuda del Rei Carnes-toltes i el lliurament de la vara de manar del poble, i amb els balls del seguici del Carnestoltes, en una edició que recupera pràcticament 
totes les activitats que es duien a 

POPULAR  PEP CALLAU I ELS PEPSICOLEN ACTUARAN DIVENDRES A EL SORRALET I DISSABTE A LA NIT HI HAURÀ UNA FESTA AL CEM LES VERNEDES AMB ELS DJ ALAIN I RUBÉN

SEGUICI  El Bou de Montornès encapçalava dijous la cercavila que va cloure amb la benvinguda al Rei Carnestoltes

s.carrillo

EL REI CARNESTOLTES 
TORNA A REPARTIR
GRESCA A MOLLET

Diumenge va arribar el Carnestoltes a la capital baixvallesana i està previst que 
s'hi quedi fins a aquest diumenge, quan se sotmetrà al judici. Després del Ball del 
Barraló de benvinguda i de les visites del carnestoltes a les escoles molletanes, 
la ciutat encara té al davant uns dies farcits d'activitats: des del barraló de nit (25 
de febrer) fins a la processó i l'enterrament de la sardina (2 de març), passant per 
l'escudella del Casal Cultural, la festa dels esplais, el Corre Mam Teca i la festa de 
les Colles de Morats i Torrats, o l'actuació de La Belluga, entre d'altres.

aj. mollet

EL PROGRAMA DEL CARNAVAL MOLLETÀ CLOURÀ DIMECRES AMB L'ENTERRAMENT DE LA SARDINA

terme abans de la pandèmia.
Aquest divendres a les 17 h 

tindran lloc dues rues infantils si-multànies, una a Montornès Nord i l’altra a Montornès Centre, i totes dues acabaran a la Carpa Poliva-lent El Sorralet amb l’espectacle d’animació de Pep Callau i els 
Pepsicolen a partir de les 18 h.Dissabte serà el gran dia, amb la rua, el concurs de disfresses fami-liar i la festa a la nit. La rua farà el recorregut habitual des de Mon-tornès Nord, passarà pel centre de la vila i acabarà a El Sorralet, on es farà el lliurament de premis amb l'animació d'Ho Peta Band. Hi haurà premis de fins a 600 euros 

en funció de la categoria.A partir de la mitjanit, el pave-lló del CEM Les Vernedes acollirà una festa (per a majors de 16 anys) amb els DJ Alain i Rubén. Les entra-des tenen un preu de 5 euros –amb consumició inclosa– i estan dispo-nibles a les botigues Frutos Secos IKE (c. Major, 16) i Aire (av. de l’11 de setembre, 4), i a la Sala Riu Mogent del Casal de Cultura (fins aquest divendres de 17 h a 19 h).El carnaval de Montornès aca-barà Dimecres de Cendra, amb els tallers organitzats per la Bibliote-ca a la plaça de Pau Picasso, la rua de dol i la cremada de Sa Majestat 
Carnestoltes.  

LA DESFILADA DEL REI CARNESTOLTES
A MONTMELÓ, SENSE COMPARSES
n  Hi ha pobles que han apostat per tornar a fer desfilades de disfresses i d'altres 
que no organitzen la rua de carnaval. Montmeló en fa una barreja: dissabte a la tarda 
hi haurà la gran rua del Rei Carnestoltes, però per prevenció no hi haurà comparses. 
La ciutadania podrà gaudir a partir de les 19 h de Sa Majestat des de la plaça Ernest 
Lluch fins a la Llosa (a l'estació nova de tren), on Tapeo Sound System amenitzarà 
el vespre amb versions musicals per a tots els públics. L'endemà diumenge (12 
h), també a la Llosa, hi haurà un ball infantil de disfreses amb el grup Orelles de 
Xocolata i el seu espectacle familiar Funky Funky. Per últim, dimecres a les 17 serà 
l'enterrament de la sardina i l'arribada de la Vella Quaresma a la plaça de la Vila.

Divendres tindran lloc dues desfilades infantils simultànies i 
dissabte serà la gran rua familiar amb el concurs de disfresses

MÚSICA  RECTA FINAL DEL 'MONTORNÈS AIXECA EL TELÓ'

'Les 4 estacions de Vivaldi' 
i 'Les dones de la meva 
vida', al Margarida Xirgu
MONTORNÈS. El programa cultu-

ral Montornès aixeca el teló ja ha arribat a l'equador i encararà el pròxim mes de març la recta final amb espectacles diferents, tots ells al teatre Margarida Xirgu.El primer serà diumenge 6 de març a les 18 h. L'Orquestra Bar-roca de Barcelona interpretaran 
Les 4 estacions de Vivaldi, en una actuació de música i poesia em-marcada en el segon cicle de músi-ca barroca del municipi. El toc po-ètic l'aportaran alumnes de l'Aula de Teatre municipal, que recitaran els quatre sonets que acompanyen els quatre concerts més famosos del compositor barroc.El següent cap de setmana serà 

el torn d'Elena Gadel i Marta Ro-bles, amb Les dones de la meva 

vida. Concretament serà el dissab-te 12 de març a les 20 h, en un con-cert en què faran fan renéixer, a guitarra i veu, cançons creades per 
dones que han passat per les seves vides i el seu viatge musical.Per últim, el 26 de març a les 18 h la companyia montmelonina El Replà tancarà la temporada amb una comèdia divertida, esbojarra-da i trepidant anomenada Histriò-

nic i que servirà per commemorar el Dia Internacional del Teatre.
Els tiquets es poden adquirir a 

entrades.montornes.cat i el preu de 

les entrades varien entre els tres i els tretze euros.  
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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 Mercat Vell es va omplir 

divendres passat per veure la pro-

jecció Sis dies corrents, de la direc-

tora molletana Neus Ballús. Ni una 

sola entrada lliure va quedar, en un 

acte que va comptar amb la partici-

pació tant de la directora com de di-

versos intèrprets del llargmetratge.

Ballús, il·lusionada per ensenyar 

la pel·lícula a casa, avançava al pú-

blic: "Probablement, moltes de 

les escenes, espais i històries que 

CINEMA  DIVENDRES PASSAT ES VA PROJECTAR EL DARRER FILM DE LA DIRECTORA MOLLETANA NEUS BALLÚS, 'SIS DIES CORRENTS', AL MERCAT VELL

AL MERCAT VELL  Els lampistes i intèrprets Mohamed Mellali i Valero Escolar, i la directora molletana Neus Ballús

s.c.

veieu us sonaran una miqueta".

Amb tot, la manca de cinema a la 

ciutat va ser un dels temes que van 

lamentar tant la mateixa directora 

com la fotògrafa molletana Judith 

Vizcarra, qui coprotagonitza un dels 

sis dies de feina del film al seu ma-

teix estudi de fotografia de Mollet.

"Vull aprofitar per dir que, ara 

que vindran eleccions, les enti-

tats polítiques tinguin cura de la 

falta que fa un espai de cinema", 

deia Vizcarra, encoratjant a dispo-

sar d'un espai polivalent on també 

es pugui projectar cinema "amb la 

qualitat que es mereix". La fotò-

grafa tancava dient: "Ens hem de 

solidaritzar per tenir un espai 

cultural, perquè la cultura és 

tan necessària com el menjar".

Sens dubte, Neus Ballús semblava 

plenament d'acord amb ella i agraïa 

als molletans que es van desplaçar 

per anar a veure Sis dies corrents al 

cinema. "Que no hi hagi cinema 

aquí, és una cosa que a mi em fa 

molt de mal", hi afegia Ballús.

Tot i que es va poder projectar Sis 

dies corrents a Mollet, la directora 

admetia que les condicions tècni-

ques del Mercat Vell "no són òpti-

mes", lamentant que "s'encallava 

molt la imatge. Em feia molta 

il·lusió veure-la amb vosaltres i 

m'ha fet una mica de mal". Per tot 

plegat, cloïa dient: "Amb qui tin-

gueu alguna cosa a fer (perquè hi 

hagi cinema a Mollet), potser po-

dríem comentar-ho".

"El mèrit és d'ella"
El Valero Escolar i el Mohamed Me-

llali, dos dels lampistes protagonis-

tes, van ser a l'acte i van participar 

del col·loqui. "Aquesta senyora 

va agafar un sandàlio de Mata-

ró, li va fer fer d'actor i ara estic 

aconseguint premis. El mèrit és 

d'ella", deia el Valero, qui assegu-

rava que "ha sigut una experièn-

cia meravellosa". El seu company 

Moha també deia en aquest sentit: 

"No ho oblidaré mai a la vida. Mai 

m'havia imaginat que filmaria 

una pel·lícula, i ho hem fet i està 

tenint èxit".    sergio carrillo

Neus Ballús: 'Em fa molt mal 

que no hi hagi cinema a Mollet'

Fotografies musicals fetes 
per Manuel Outumuro
MOLLET.  El fotògraf gallec Manuel 

Outumuro va presenciar dijous la 

seva mostra Música de cámara ex-

posada al Museu Abelló fins al 16 

d'abril.

Outumuro va explicar que Mú-

sica de cámara és "una crònica 

visual que el meu arxiu ha anat 

acumulant en aquests gairebé 

30 anys dedicats a la fotogra-

fia". Es tracta d'una part del seu 

arxiu específicament vinculada 

a la música, amb artistes d'estils 

ben diferents com Estrella Mo-

rente, Raimon, Miguel Bosé, Ricky 

Martin, Luz Casal, Rossy de Palma, 

Rosario Flores, Miguel Poveda, Sí-

lvia Pérez Cruz, Leonor Walting o 

Lang Lang. Totes les instantànies 

que omplen les parets del Museu 

Abelló són encàrrecs que li van fer 

a Outumuro editorials de moda, de 

mitjans de comunicació o els pro-

pis fotografiats.

D'entre totes les imatges, en des-

taca les dues de Rosario Flores. "Li 

tinc una especial estima, perquè 

vaig aconseguir un punt d'ella 

més relacionat amb els seus orí-

gens que amb la seva imatge de 

EXPOSICIÓ  EL FOTÒGRAF HA INCLÒS EN AQUESTA MOSTRA INSTANTÀNIES DE MÚSICS BEN DIFERENTS DELS DARRERS 30 ANYS

MANUEL OUTUMURO  El fotògraf va visitar dijous la seva mostra al Museu Abelló

s.c.

portada de disc".

Tot plegat és un avançament 

d'un projecte del mateix Outumuro 

que inclourà fotografies fetes per 

ell de les set belles arts, així com de 

la a fotografia reivindicativa.  

Es posposa el 

concert de Leonor SS

MOLLET.  Aquest divendres a les 20 

h la banda molletana Leonor SS 

havia d'actuar al Centre Cultural 

La Marineta; tanmateix, el concert 

s'ha hagut de posposar "per pro-

blemes de salut d'un membre 

de la banda". L'Ajuntament ja ha 

anunciat que pròximament infor-

maran de la nova data del concert 

d'aquest grup punk-rock que for-

men Ana SS, Skip O'neil i Guixu. 

Amb tot, fins al pròxim dilluns 28 

de febrer encara es podrà gaudir a 

La Marineta de Trazos de Eroguro, 

una mostra d'il·lustracions a càr-

rec d'Skip O'neil que barreja l'ero-

tisme i el gore.  

MÚSICA
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Descoberta una gran estança a 
prop de la Torre de l'Homenatge

MONTORNÈS.  Amb els darrers tre-

balls d’excavació entorn del Castell 

de Sant Miquel, l’equip d’arque-

ologia ha descobert una estança 

de grans dimensions ubicada a 

prop de la Torre de l’Homenatge. 

Es tracta d'una habitació de grans 

dimensions que comptava amb 

espitlleres a les muralles perime-

trals que permetien l’ús d’armes 

de projectils com les ballestes. Els 

treballs han inclòs el desenruna-

ment d’aquesta habitació i la recu-

peració de les espitlleres, algunes 

de les quals estaven tapiades.

El recinte del castell amaga un 

munt de secrets i informacions 

entre les pedres i de mica en mica 

van sortint a la llum gràcies al pro-

jecte de consolidació de l’espai. 

Recentment s'ha finalitzat una 

nova campanya emmarcada en la 

segona de les deu fases previstes 

dins del pla.  Precisament, diven-

dres passat al matí els alcaldes 

de Montornès (José A. Montero) 

i Vallromanes (David Ricart), així 

com altres edils i treballadors de 

tots dos ajuntaments van realitzar 

una visita guiada a l’emplaçament 

per conèixer les darreres actuaci-

ons dutes a terme.  

PATRIMONI  TÉ ESPITLLERES QUE PERMETIEN L’ÚS D’ARMES DE PROJECTILS COM LES BALLESTES

DURANT LA VISITA GUIADA  A la dreta, l'estança recentment descoberta

aj. montornès

'GOD OF POP'  El Mag Lari davant d'un quadre de la seva primera exposició

EL ROMÀNIC I MICHAEL 
JACKSON, EN UNA 
MOSTRA DEL MAG LARI

Fins al 5 de març es pot gaudir al Mu-

seu de Montmeló de la mostra pictòrica 

God of Pop, del Mag Lari, en la qual el 

reconegut il·lusionista barreja dues de 

les seves passions: el Romànic i Michael 

Jackson. El Mag Lari mai havia mostrat 

aquesta faceta artística al públic i no és 

casualitat que ho hagi fet a Montmeló: 

"Gràcies a la gran relació que uneix en 
Lari al Pere Fontanet –tècnic de Cultu-

ra de l'Ajuntament–, qui va proposar i 
va empènyer el mag a fer aquesta ex-
posició, el Museu Municipal ha tingut 
el privilegi d'estrenar aquesta col·lec-
ció", expliquen des del consistori.

aj. montmeló

LA PRIMERA EXPOSICIÓ DE L'IL·LUSIONISTA HA ESTAT A MONTMELÓ

'Fora de camp', nova 
mostra d'Isidre Manils

MOLLET.  El Museu Abelló organit-

za dissabte una visita guiada a la 

nova exposició del molletà Isidre 

Manils, al Museu Can Framis de 

Barcelona, que estarà encapçalada 

pel mateix artista.

Es tracta de Fora de camp, comis-

sariada per Natàlia Chocarro i amb 

la qual la Fundació Vila Casas vol rei-

vindicar l’obra d’Isidre Manils i li de-

dica una exposició que aborda dife-

rents aspectes de la seva trajectòria 

entrellaçant punts d’encontre entre 

els diferents suports en els quals re-

posa la pintura. Amb un compromís 

ètic vers aquesta disciplina artística 

i amb un mètode de treball exhaus-

tiu i concret, l’obra d’aquest realitza-

dor d’imatges esdevé una de les més 

reeixides i singulars del país.

Amb una mirada fixada en el 

món cinematogràfic a què acce-

deix quan encara és un nen –la 

família era propietària del cine 

Ateneo, a tocar de la casa famili-

ar–, l’obra del pintor bascula en-

tre l’ocultació i la (des)ocultació, 

entre l’absència d’una presència 

i acoblaments d’imatges aparent-

ment inconnexes de les quals se’n 

destil·la una gran sensualitat.

Així, sota la veladura d’una cor-

tina, rere els teixits envellutats 

d’una estança en penombra o en 

els rostres espectrals que emer-

geixen a la superfície, l’obra de Ma-

nils assenyala més del que mostra 

i encobreix més del que desvetlla. 

Una dialèctica que evidencia punts 

d’encontre i afinitats amb el món 

cinematogràfic: "La pintura i el 

cine són les dues grans arts de 

la mirada", assevera el pintor, qui 

també recau en la similitud d’una 

mateixa matèria compartida, la 

llum. Però si el cinema explica 

històries, a Manils li interessen 

les imatges fixes, la quietud, el fet 

atemporal de la seva idiosincràsia. 

Una successió d’imatges, en defini-

tiva, que tenen la voluntat d’exhi-

bir un món, el seu, sense cap dog-

matisme, potser, en part, perquè 

vol cedir al públic la mirada final.  

ART  L'EXPOSICIÓ ES TROBA AL MUSEU CAN FRAMIS DE BARCELONA

A CAN FRAMIS  Una noia asseguda davant un conjunt de pintures de la mostra

pau cortina / acn

Engega el segon Tast d'Art
MOLLET.  Dissabte arrenca la segona 

edició del Tast d'Art, impulsada per 

La Tramolla i l'Esbart Dansaire de 

Mollet, i que compta amb vuit pro-

postes formatives fins al 9 d'abril. 

L'objectiu és "oferir a la gent de 

Mollet la possibilitat de conèixer, 

de la mà de formadors i forma-

dores de primer nivell, un tast 

de tècniques i pràctiques escèni-

ques que normalment no es tro-

ben en l'oferta formativa local".

El primer taller (26 de febrer i 

5 de març, a les 10 h) serà Circ per 

a nens i nenes, joves i adults, amb 

l'artista i formador molletà Car-

los Paco Pitarch, col·laborador de 

l'Ateneu Popular de 9Barris entre 

altres institucions, que ha tornat 

a casa després d'uns anys a Brasil. 

Des d'una metodologia lúdica, s'in-

troduirà als alumnes en la pràctica 

de malabars i acrobàcies. La resta 

de propostes seran: Dansa Creati-

va, amb Carme Nàjera (6 de març); 

Retorn al Cabaret, amb Ester López 

(15 de març); Introducció al Ka-

laripayattu, Esther Freixa (26 de 

març); El teatre a l'Educació Primà-

ria, amb Alfredo Mantovani (2 i 3 

d'abril); i Ritme: el batec de la dan-

sa, amb Gerard Pouget (9 d'abril).

Les inscripcions es poden fer al 

web latramolla.cat/tastdart.  

ARTS ESCÈNIQUES  EL CIRC EN SERÀ DISSABTE EL PROTAGONISTA

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

Vent del nord, amb una 

entrada d’aire més fred, 

i molts núvols, la majoria 

de tipus alt i prim, que 

es faran més gruixuts  a 

la tarda.

Continuarà entrant aire 

fred, amb vent que apor-

tarà més humitat, i ens 

deixarà el dia bastant 

rúfol i fred.

L’aire fred continuarà 

amb nosaltres, en un dia 

molt semblant al d’ahir, 

amb molta nuvolositat i 

ambient força fred.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 17 23ºC 5ºC 18ºC - 23 km/h W

DIVENDRES, 18 23ºC 6ºC 18ºC - 26 km/h SSW

DISSABTE, 19 13ºC 9ºC 10ºC Inap. 13 km/h N

DIUMENGE, 20 18ºC 6ºC 14ºC - 21 km/h WSW

DILLUNS, 21 21ºC 5ºC 15ºC - 26 km/h W

DIMARTS, 21 18ºC 5ºC 13ºC - 21 km/h SE

DIMECRES, 22 18ºC 5ºC 14ºC - 23 km/h SSW

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

dissabte 26

diumenge 27

divendres 25
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