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Mobilitzats 
per ajudar Ucraïna

SENSE PARAR  Els voluntaris recollint i preparant el material que els arribava dijous al centre educatiu Homonay de Mollet

Després d'una setmana de la invasió de les 
tropes russes a Ucraïna, el Baix Vallès ha 
començat a recollir tota mena de productes 
per ajudar la població civil ucraïnesa

BAIX VALLÈS. Les mostres de suport 

cap al poble ucraïnès no s'aturen 

des que la guerra va començar. La 

societat baixvallesana s'ha mobi-

litzat tant per mostrar el seu re-

buig a la guerra amb declaracions 

i manifestacions com per recollir 

material per enviar-lo a les vícti-mes del conflicte. Un dels princi-
pals punts de recollida que hi ha 

a Mollet és al barri de Can Borrell. 

Concretament, es troba al centre 

educatiu Homonay, una escola 

russa situada al carrer Salvador 

Espriu, 52, on des que es va acti-

var la recollida no han parat de re-

bre donacions. "Ahir va sortir un 

camió carregat i avui esperem 

furgonetes, perquè ja no ens 

cap res més", deia aquest dijous 

la Marina, la directora del centre.

L'acció es fa en col·laboració amb l'associació Sonrisas de Ucrania i 
posteriorment serà centralitzada pel Consulat General d'Ucraïna a 
Barcelona. L'horari de recollida és 

de dilluns a dijous de 17 h a 19 h.

També la botiga de productes 

Què donar?
ENTRE ELS MEDICAMENTS I ELEMENTS 
DE PRIMERS AUXILIS QUE ES PODEN
portar hi ha: analgèsics, antibiòtics i 

sedants; agulles de descompressió; 

cinta mèdica; anti-cremades; he-

mostàtic; catèters; torniquets; tisores 

mèdiques; venes o guants. Pel que fa 

al menjar, el més important són les 

conserves en llauna, així com la pasta, 

l'arrós, els fruits secs i les barretes 

energètiques. També es demana roba 

tèrmica, principalment samarretes 

(talles grans) i mitjons, així com man-

tes tèrmiques, llanternes, piles o cinta 

americana. També es pot fer un ingrés 

als comptes oberts pel Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament:  

BBVA codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 

0160 8531 / CaixaBank: codi IBAN: 

ES79 2100 3200 9625 0002 9627.

una visita a l'Ajuntament. 

Paral·lelament, el Voluntariat 

Social per Sant Fost gestiona al 

mateix complex esportiu un punt 

de recollida d'aliments i medica-

ments. Tot el que es reculli, es por-

tarà al Centre Logístic.

Mentre que a Santa Maria de 

Martorelles, l'Escola Les Mimoses 

s'ha sumat a la campanya que pro-mou l'ONG Sonrisas de Ucrania i 
des de dijous demana a les famílies 

que aportin material que s'enviarà a la zona de conflicte. "Volem que 

l'alumnat del centre participi 

activament de la iniciativa, que 

conegui la realitat que es viu al 

món i pugui posar el seu gra de 

sorra en una emergència huma-

nitària com la que s'està vivint a 

Ucraïna", explica la directora del 

centre, Emma Suñé. 

Concentracions de suport
A banda de recollir materials, han 

estat diverses les concentracions de 

aj. sant fost

EL CÒNSOL D'UCRAÏNA Amb Jordi Gallego, de Protecció Civil, i l'alcaldessa

rebuig al conflicte que s'han fet sen-

tir des del territori. Mollet, Sant Fost 

i Martorelles se sumaven dimarts a 

la concentració de rebuig a la gue-

rra i en defensa de la pau convoca-

da per la Federació de Municipis de 

Catalunya i l’Associació Catalana de 

Municipis. Mentre que dimecres un 

centenar de persones es concentra-

ven a Mollet convocats per la plata-

forma Aturem la guerra. i

Maksymum, situada al número 

56 de la rambla Nova, s'encarrega 

de recollir material. L'establiment el regenta la Mila, nascuda a Ucraï-
na, i veïna de Mollet de fa 20 anys. 

Per la seva banda, Junts Mollet 

ha organitzat un punt de recollida 

aquest divendres, de 9 h a 14 h, a la 

zona dels 4 bancs.

Un Centre Logístic a Sant Fost
A banda de Mollet, a Sant Fost, l'As-

sociació de Voluntaris de Protec-

ció Civil  comptarà amb el Centre 

Logístic d'Ajuda Humanitària a 

Ucraïna, ubicat al magatzem del 

Pavelló 2. L'entitat s'encarregarà 

de centralitzar tots els acaptes per Ucraïna de les Proteccions Civils 
d'arreu de Catalunya, fet que el cònsol d’Ucraïna a Barcelona, Ole-

ksandr Dzoma, va agrair dijous en 

a.mir
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MOLLET. Precisament la invasió de 

les tropes russes ha fet que bona 

part dels 200 ucraïnesos que vi-

uen a la ciutat hagin unit esforços 

per tal d'ajudar els seus familiars 

i amics establerts a Ucraïna: "Ara 

estem tots units i volem aju-

dar-nos els uns als altres. Cada 

persona que està aquí té com 

a mínim un familiar que està a 

Ucraïna", destacava la Katerina, 

originària d'Ucraïna i veïna de Mo-

llet des de fa quatre anys. 

La Katerina explicava durant 

la concentració dimarts davant 

l'Ajuntament de Mollet, el trasbals 

que estan vivint: "Estem patint 

moltíssim. Tenim comunicació 

amb els nostres familiars i sa-

bem que ho estan passant molt 

malament, estan patint i gaire-

bé no els queda menjar i nosal-

La comunitat 
ucraïnesa a Mollet 
reforça els vincles 

SANT FOST. Sant Fost es va concen-

trar dimarts al vespre a la plaça 

de la Vila per rebutjar la guerra a 

Ucraïna. Desenes de ciutadans s'hi 

van aplegar davant l'Ajuntament 

en un acte que va comptar amb 

la participació d'una veïna ucraï-

nesa, que lamentava aquest "mo-

ment complicat" per al seu país i 

desitjava que acabi aviat: "L'única 

arma que hauria d'existir és el 

diàleg, la pau i la llibertat".

L'Alona Osipova, de gairebé 31 

anys i que ja fa uns 23 anys que viu a 

Catalunya –els darrers anys a Sant 

Fost–, agraïa la presència de les 

persones que s'hi van mobilitzar 

així com del voluntariat santfos-

tenc, "que estan molt pendents 

de col·laborar per recaptar tot 

el que necessiten l'exèrcit i els 

civils, que, sense tenir la culpa 

de res, estan patint molt".

A Ucraïna hi viuen els seus co-

sins i tiets –uns a Dniprò i d'altres 

ben a prop de Kíiv– amb qui hi 

estan en constant contacte. "No 

poden sortir al carrer tranquil-

lament. Durant el dia estan a 

casa seva, però quan comença 

a sonar l'alarma, tothom baixa 

als búnquers", explicava, alhora 

que apuntava que malgrat que vo-

len marxar del país, ara no és fàcil 

aconseguir-ho: "Tenen por que 

de camí a la frontera els passi al-

"L'única arma que hauria d'existir és 
el diàleg, la pau i la llibertat"

SANT FOST SE SUMAVA DIMARTS A LES CONCENTRACIONS CONTRA LA GUERRA, AMB LA PARTICIPACIÓ D'UNA VEÏNA UCRAÏNESA, L'ALONA OSIPOVA

a.mir

CONCENTRATS El Dimitrio amb una pancarta blava (esquerra) i el Julián al costat d'un amic embolcallat amb la bandera

tres ens sentim inútils. L'única 

cosa que podem fer és buscar 

aliments i organitzar aquestes 

manifestacions. Pensem que 

això ens ajudarà i als nostres fa-

miliars, també", afirmava. 

També el Dimitrio donava les 

gràcies a l'Ajuntament pel seu 

suport i demanava que la guer-

ra acabi: "Es diu que és només 

una operació militar, però està 

bombardejant les ciutats i els 

civils amb míssils", denunciava. 

L'ucraïnès té al país molts fa-

miliars i amics: "Per sort viuen a 

prop de la frontera amb Polònia 

i allí els atacs encara no han ar-

ribat. Però tinc amics que estan 

a la guerra", deia l'home qui viu a 

Mollet des de fa 19 anys. 

Sense visualitzar un final proper
El Dimitro, juntament amb el Juli-

an –així l'anomenen els seus amics 

de Mollet– van ser dels primers, 

juntament amb les seves famílies, a 

arribar a la concentració que es va 

organitzar davant l'Ajuntament de 

Mollet per rebutjar la invasió rus-

sa. Equipats amb banderes del seu 

país i pancartes es posicionaven 

al centre de la plaça compungits i 

al mateix temps esperançats que 

amb actes com aquest puguin aju-

dar amb aliments, medicaments i 

roba a tots aquells que  han quedat 

s.c.

ALONA OSIPOVA

guna cosa. Estan lligats de mans 

i peus i no poden fer una altra 

cosa que esperar. Ara és compli-

cat sortir, perquè ja han entrat 

soldats de Txetxènia i aquests 

no tenen miraments de si ets ci-

vil o soldat".

Amb tot, la santfostenca també 

lamentava que "és greu que la 

gent gran, que ja ha viscut una 

guerra, ho torni a viure".

Per últim, es mostrava "impo-

tent" davant la guerra, encara més 

tenint en compte que "som com 

germans", deia l'Alona: "Molts 

russos tenen família a Ucraïna i 

molts ucraïnesos a Rússia". i  S.C.

atrapats a Ucraïna per la guerra.

"No veig que la guerra pugui 

acabar aviat. Vam superar la 

primera fase del conflicte, però 

ara la batalla ha començat d'una 

forma molt forta i les armes rus-

ses són molt potents".  El Julián 

té la seva filla i el seu nét  en una de 

les localitats en conflicte i tot i que 

ho han intentat, de moment no han 

pogut abandonar el país. i  A.mir

"Tenim comunicació amb 
els nostres familiars i sabem

que estan patint i que 
quasi no els queda menjar"
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La Fundació Sanitària Mollet inicia
les obres per ampliar Urgències
MOLLET.  Aquesta setmana s’inicien 

les obres del Servei d’Urgències de 

l’Hospital de Mollet de la Fundació 

Sanitària Mollet, que significaran 

una ampliació de l'espai actual 

en un 50% i permetran disposar 

d’un 30% més de punts d’atenció. 

El projecte vol donar resposta a 

l'augment de la població, l'incre-

ment de demandes especialitza-

des d’atenció urgent i les necessi-

tats sorgides durant la pandèmia, 

segons ha informat Salut.

Per ampliar el servei s’incorpo-

rarà l’actual zona d’aparcament 

d’ambulàncies. Es preveu un ter-

mini de 9 mesos per a l’execució 

del projecte d’ampliació. L’objectiu 

és que les noves urgències es posin 

en marxa l’últim trimestre de l’any 

2022. El projecte s’ha adjudicat a 

UTE Geinstal – Bosch Pascual. La 

inversió prevista és d’1,5 milions 

d’euros per a l’execució de l’obra i 

400.000 euros per a l’equipament. 

Els treballs els realitza la Fundació 

Sanitària Mollet amb finançament 

del Servei Català de la Salut.

Es preveuen tres fases d’obra. La 

primera actuarà sobre la marques-

ina i l’actual zona d’ambulàncies, 

procurant una afectació mínima 

per a la ciutadania. La segona fase 

se centrarà en l’adequació interior 

de la zona ampliada i la incorpo-

ració de la imatge diagnòstica. La 

tercera fase abordarà la connexió 

entre ambdues zones i l’adequació 

d’alguns espais de les urgències 

actuals. L’accés de vianants al ser-

vei no es modificarà. L’accés d’am-

bulàncies quedarà afectat durant 

alguns moments de l’obra.

Més espai a Urgències
L’ampliació dotarà el Servei d’Ur-

gències d’uns 500 m2 més, passant 

de 1.000 m2 a 1.500 m2 de superfície 

total construïda i permetrà sectorit-

zar i diferenciar els diferents pro-

cessos d’urgències. Així mateix, els 

nous espais augmentaran gairebé 

un 30% el nombre de punts d’aten-

ció. Hi haurà 10 punts més que els 

actuals i incorporaran un servei 

d’imatge diagnòstica dins de la ma-

teixa unitat per agilitzar els proces-

sos. "El projecte s’ha dissenyat 

perquè sigui possible establir 

una atenció especialitzada i di-

ferenciada per a pacients fràgils, 

pediàtrics o traumatològics", ex-

pliquen des de Salut. Concretament, 

la nova estructuració d’urgències 

preveu dos boxs i dos punts de trac-

tament per a pediatria, sis boxs per 

a traumatologia, cinc boxs d’obser-

vació per a pacients geriàtrics o frà-

gils i un box de seguretat. Per tal de 

poder seguir donant resposta a les 

necessitats generades per la pandè-

mia de la COVID-19, s’han dissenyat 

circuits sectoritzats per a pacients 

respiratoris, separats de les urgèn-

cies de Nivell I, i s’incorporaran dos 

espais de pressió negativa.  

SANITAT | Equipaments  ELS TREBALLS DURARAN NOU MESOS I COSTARAN 1,9 MILIONS, FINANÇATS PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT Pandèmia

La baixada de 

contagis per la

Covid 's'alenteix' 

al territori 

MOLLET. El conseller de Salut, Josep 

Maria Argimon, ha afirmat aques-

ta setmana que els contagis de la 

Covid-19 baixen "més tímida-

ment" de l'esperat, però no pre-

veu mesures addicionals per ara. 

Al Baix Vallès, entre el 20 i el 26 de 

febrer es van detectar 520 casos 

de Covid confirmats per PCR o test 

d'antígens, un 27% menys que la 

setmana anterior, quan se'n van 

confirmar 713. Segons les dades de 

la Generalitat de Catalunya, el risc 

de rebrot en el Baix Vallès baixa 

fins a 599 punts i la Rt es troba en 

0,80. Tot i la davallada de contagis, 

l’Hospital de Mollet actualment té 

9 persones ingressades amb Co-

vid-19, les mateixes que tenia fa 

una setmana. En total s’han donat 

15 altes i hi ha hagut 2 defuncions. 

Tot i aquest alentiment detec-

tat per Salut, Argimon apuntava: 

"Hem de veure si s'acaba pro-

duint un estancament. Tot i això, 

si no hi ha un increment, hem de 

conviure amb el virus".    

SALUT

IMATGE VIRTUAL Projecció de com quedarà l'ampliació del servei d'Urgències de l'Hospital de Mollet

■  La Plataforma en Defensa de la Sani-

tat Pública del Baix Vallès ha denunciat 

en un vídeo que les pancartes contra la 

gestió de la Fundació Sanitària Mollet 

han desaparegut. Concretament, criti-

caven la venda de l'Incasòl dels terrenys 

al costat de l'Hospital perquè la FSM hi 

faci  "una escola d'infermeria privada".

PANCARTES 

DESAPAREGUDES

Demanen la T-Jove fi ns als 30 anysLola Gallego, gerent de l'Institut de Serveis als Discapacitats 
El Ple de Mollet aprovava una moció presentada 

per Ara Mollet ERC MES per demanar a 

l’Autoritat del Transport Metropolità l’ampliació 

de l’edat dels 25 als 30 anys per poder ser titular 

del títol de transport T-Jove.

Lola Gallego, cap del Servei de serveis socials de l'Ajuntament, assumirà la gerència de l'Institut 

Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD), després de la mort de Montse Tarrés el passat 

octubre. Gallego hi destinarà el 30% de la jornada i comptarà amb el reforç de dues direccions, 

una pedagògica i una altra econòmica, un organigrama que s'aprovava dilluns al ple i que 

planteja una reorganització de l'estructura del servei.

SOCIETAT

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
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SOSTENIBILITAT  LA SUBSTITUCIÓ DELS VEHICLES VA SER UN REQUERIMENT DE L'AJUNTAMENT AL NOU CONTRACTE AMB AGBAR

El servei municipal d'aigua 
estrena tres vehicles elèctrics
MOLLET. La companyia Agbar, con-
cessionària del servei municipal 
d'aigües de Mollet, presentava 
dimarts les tres noves furgonetes 
elèctriques del servei a la ciutat, 
que substitueixen els anteriors 
vehicles convencionals. L'objectiu, 
segons el govern local, és reduir 
les emissions i ampliar la flota de 
vehicles sostenibles dels serveis 
municipals.

Els tres vehicles són de càrrega 
ràpida i tenen una autonomia de 
300 km, "suficient per treballar 

en una ciutat compacta com 

és Mollet", assegurava la gerent 
territorial d'Agbar, Berta Trillo. 
A més, per garantir el servei ha-
bitual, Agbar també ha situat tres 
carregadors de vehicles elèctrics, 
un d’ells amb càrrega ràpida, a les 
seves instal·lacions. 

La substitució dels vehicles va 
ser un dels requeriments que va 
fer l'Ajuntament a la concessionà-
ria, quan el gener de 2020 va pror-
rogar-li la concessió durant cinc 

anys més. De fet, segons explicava 
l'alcalde, Josep Monràs, durant 
la presentació, poc més del 40% 
de la flota de vehicles de l'Ajun-
tament i de serveis municipals en 
concessió, com brigada d'obres, 
policia i neteja, entre altres, són 
vehicles sostenibles. "Aquesta és 

la tendència, i la idea és arri-

bar al 100% amb partides per a 

aquest concepte en els pressu-

postos dels pròxims anys", deia 
Monràs, qui reconeixia però les di-
ficultats per fer aquesta conversió 
en els vehicles de més càrrega.

En aquest sentit, l'alcalde avan-
çava que el nou contracte del 
servei de neteja viària que s'ha 

8 de Març
DIA DE LES DONES

l.ortiz

ZERO EMISSIONS  Els tres nous vehicles són furgonetes elèctriques

d'adjudicar aquest any també re-
quereix que el màxim de vehicles 
que faci servir la concessionària 
sigui de zero emissions. La setma-
na passada a més, es va conèixer 
que part de la subvenció dels fons 
europeus Next Generation que ha 
estat concedida a Mollet serà per a 
la substitució d'un dels autobusos 
urbans per un d'elèctric, i així tots 
tres vehicles del servei ja seran 
sostenibles.

Durant la presentació, Monràs 
posava aquesta actuació com a 
exemple del "compromís que té 

el govern amb el medi ambient i 

per un model de ciutat més sos-

tenible". A més, l'alcalde aprofita-
va per fer una ferma defensa de la 
concessió a Agbar del servei muni-
cipal d'aigua. "Treballar amb una 

empresa totalment tecnificada, 

compromesa amb la sosteni-

bilitat i amb la infraestructura 

i experiència d'Agbar permet 

donar una resposta ràpida en el 

servei, que no es podria fer si no 

hi hagués aquesta concessió", 
concloïa.

A l'acte també van assistir la coor-
dinadora de l’Àrea de Governança, 
Economia i Serveis Territorials, Mi-
reia Dionisio, i el regidor de Transi-
ció Energètica, Raúl Broto.  

La població de peixos 
a la conca del Besòs

Dilluns 14 de març, entre les 10 
i les 12 del matí, a la Sala d’Actes 
del Consorci Besòs Tordera, seu 
de la Fundació RIVUS, tindrà lloc 
la jornada tècnica Els peixos com 

a indicadors ecològics, en què es 
donaran a conèixer els principals 
resultats obtinguts dins la línia 
d’investigació de peixos de l’Ob-
servatori RIVUS.

MEDI AMBIENT

Endesa automatitza 
la xarxa per reduir 
el temps d'avaries

La companyia Endesa ha ins-
tal·lat durant el 2021, 86 tele-
comandaments en centres de 
transformació al Vallès Oriental 
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat i la continuïtat del submi-
nistrament elèctric a la comarca. 
Els nous dispositius, que han 
suposat una inversió gairebé de 
2,4 MEUR, permeten millorar la 
gestió de la xarxa de distribució 
mitjançant la seva automatitza-
ció, així com reduir en un 20% el 
temps d’interrupció del servei 
en cas d’incidències, asseguren 
des de la companyia.

SUBMINISTRAMENTS

La Diputació analitza 
la qualitat de l'aire 
a Martorelles

La Diputació ha col·locat capta-
dors de partícules de diòxid de 
nitrogen (NO2) en una vinte-
na de punts de Martorelles per 
examinar la qualitat de l'aire del 
municipi. Els captadors funcio-
naran durant tres setmanes i les 
dades recollides es duran a ana-
litzar. Posteriorment es farà una 
avaluació dels resultats.

Comença la segona fase 
d'obres a Gaietà Vínzia
MOLLET. Aquesta setmana han co-
mençat les obres de la segona fase 
de la reforma del carrer Gaietà 
Vínzia, entre el carrer Saragossa i 
Via de Ronda. Els treballs contem-
plen l'ampliació de les voreres, 
passos de vianants a nivell, el so-
terrament de les línies elèctriques 
i la renovació de l’asfalt, el clave-

gueram i la xarxa d’aigua potable. 
També es renovarà el mobiliari 
urbà i l’arbrat i als fanals s’implan-
tarà tecnologia led. El cost de l’obra 
és d’aproximadament 605.205 € i 
la seva duració prevista és d’uns 
nou mesos.

Les obres d'execució de la pri-
mera fase, que es van realitzar 

VIA PÚBLICA   L'AJUNTAMENT OFERIRÀ APARCAMENT GRATUÏT ALS CLIENTS MENTRE DURIN LES OBRES

entre 2019 i 2020, van provocar 
les queixes del sector comercial, 
que es considerava agreujat pels 
retards que van acumular els tre-
balls. En aquest cas, l'Ajuntament 
informa que ha mantingut reu-
nions amb el sector comercial i 
asseguren que en tot moment es 
garantirà l’accés als comerços. A 
més, l’Ajuntament els lliurarà ti-
quets, que repartiran els mateixos 
comerciants als compradors, que 
permeten aparcar durant un mà-
xim de 90 minuts a les zones bla-
ves properes mentre duri l’obra.   

El grup de Cs Mollet va fer un prec 
en l'últim ple municipal per recla-
mar al govern local la renovació i 
adequació dels parcs infantils amb 
la instal·lació de jocs inclusius per 
a infants amb mobilitat reduïda. 
El grup demana que hi hagi la pre-
visió d'un parc d'aquest tipus a 
cada barri. Cs també denunciava 
la degradació d'alguns parcs i en 
reclamava més revisions i mante-
niment.

Cs demana adequar 
parcs per a infants 
amb mobilitat reduïda
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L'ús de les deixalleries 
a Mollet augmenta 
més d'un 50% el 2021

El trencament d'una 
canonada talla el 
trànsit a Carrencà 

RESIDUS SUBMINISTRAMENTS

MOLLET.  Les visites a la deixalleria de Mollet 
s'han incrementat en més d'un 50% durant el 
2021. En concret, hi ha hagut 48.800 visites a 
les deixalleries, de les quals 20.600 han estat a 
la Deixalleria Fixe i 28.200 a la Mòbil, el que su-
posa un increment de més del 50% en relació 
amb l’any anterior. Majoritàriament, l’incre-
ment d’ús s’ha produït a la Deixalleria Mòbil. 
Tot plegat també ha comportat un augment 
del 36% de bonificacions en relació al 2022 
sent aquesta xifra de quasi 2.700.

MARTORELLES.  Aquesta setmana la travessera 
de Carrencà ha estat tallada al trànsit per fer 
els treballs de reparació d'una canonada d'ai-
gua que es va trencar. Els treballs per soluci-
onar el trencament d’una canonada dijous de 
la setmana passada a La Muntanyeta i l’intent 
de dotar de més pressió perquè alguns domi-
cilis no es quedessin sense aigua, va provocar 
divendres un segon trencament a la travesse-
ra de Carrencà. Dissabte, l'Ajuntament donava 
per solucionada l'avaria del servei d'aigua.

MEDI AMBIENT  LA CONSELLERA TERESA JORDÀ INAUGURA L'AMPLIACIÓ DE LA DEPURADORA DE LA LLAGOSTA, QUE HA TINGUT UN COST DE 14 MILIONS D'EUROS

Menys petjada de nitrogen al riu
LA LLAGOSTA / BAIX VALLÈS. La consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Teresa Jordà, inaugurava divendres 
les obres d'ampliació de l'Estació Depura-
dora d'Aigües Residuals (EDAR) de la Lla-
gosta. Les obres, que han tingut un cost de 
14 milions d'euros, han estat finançades 
per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 
L'execució ha anat a càrrec del Consorci del 
Besòs Tordera, qui també en va redactar el 
projecte. "Han estat unes obres difícils 

perquè s'han hagut de combinar amb el 

manteniment del servei", explicava la vi-
cepresidenta del consorci, Neus Garcia. Els 
treballs a la instal·lació –que dona servei a la 
Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Pa-
lau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant Fost de 
Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, 
Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat– 
han servit per construir un tercer decan-
tador secundari i un nou reactor biològic, 
entre altres. Aquestes millores permetran 
deixar d’abocar 800.000 kg a l'any de nitro-
gen, fet que incrementarà la qualitat de l’ai-
gua del riu Besòs i revertirà en la millora de 
l’entorn fluvial. Així mateix, aquests treballs 
milloraran l’oxigenació de l’aigua i afavori-
ran el desenvolupament de poblacions de 
macroinvertebrats, amfibis i rèptils, peixos, 
ocells i mamífers, com la llúdriga. 

"El sanejament de les aigües residuals 

és un dels elements cabdals del canvi 

climàtic", deia la consellera durant el seu 
discurs. En aquest sentit, Jordà destacava 
la importància que tenen infraestructures 
com la de la Llagosta per donar "una sego-

na vida" a aquestes aigües i anunciava el pla 
de la gestió de les conques, amb el qual la 
Generalitat preveu 430 accions en matèria 
de sanejament, amb una inversió de 600 

milions d'euros. Jordà també recordava que 
des del 2018 el Govern ha incorporat mesu-
res per reduir la petjada energètica de les 
depuradores amb el desplegament d'un pla 
que inclou instal·lació de plaques fotovol-
taiques, l’aprofitament del biogàs i millores 
en l’eficiència de les plantes. 
 "Els meus pares m'explicaven que en 

aquest riu es banyaven, però jo sempre 

he vist aquest riu molt brut. La mentali-

tat de les administracions ha fet que tor-

nem a mirar el riu i això vol dir invertir 

per intentar millorar la qualitat de l'ai-

gua", deia també l'alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra.  

n Després que l'Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA) declarés la setmana passada la prealerta 
de sequera al sistema Ter Llobregat, el director de 
l'ACA, Samuel Reyes, assegurava que els recursos 
hídrics estan garantits fins a finals d'any: "Per les 
estadístiques que tenim no entraríem en aler-
ta fins a l'octubre o novembre. El recurs està 
garantit en els pròxims mesos i també durant 
l'estiu", deia Reyes, qui es mostrava optimista: 
"Les previsions diuen que segurament a finals 
d'abril o maig hauria de ser plujós, això ens do-
naria una mica de marge, potser no per recupe-
rar, però sí que per mantenir els recursos".

El director de l'ACA assegurava que la prealerta no 
comporta restriccions ni per als ciutadans ni per a la 
indústria, però els demana fer un ús eficient de l'ai-
gua: "És un moment en què des de l'ACA en coor-
dinació amb els ajuntaments fem un seguiment 
més acurat dels consums", explicava. Així mateix, 
també apuntava que en cas d'entrar el alerta per se-
quera "el ciutadà no ho notaria", ja que el consum 
mitjà de l'àmbit metropolità està per sota dels 250 
litres per habitant, llindar per aplicar restriccions en 
el consum. Amb tot, sí que hi hauria restriccions per 
al consum agrícola i també es prohibiria el funcio-
nament de les fonts ornamentals i l'ús de mànegues 
d'aigua per a la neteja dels carrers.

Reyes també recordava que l'aigua és un "bé 
escàs" i que cal fer-ne un ús "el més eficient 
possible", i detallava que l'ACA compta amb sub-
vencions en abastament per millorar l'eficiència, 
per fer nous dipòsits i noves captacions.

L'ACA ASSEGURA QUE HI HA 
RECURSOS HÍDRICS GARANTITS 
DURANT ELS PRÒXIMS MESOS

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

CONSULTORI

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

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

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

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

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

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

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

anna mir

VISITA  La consellera i membres de l'ACA, el Consorci Besòs Tordera i Ajuntaments, a la instal·lació

Veïnat d'Estació del Nord denuncia 
incivisme a la plaça de l'Estatut
MOLLET. Veïnat del barri de l'Estació del Nord 
ha denunciat l'incivisme que consideren pa-
teix l'entorn de la plaça de l'Estatut, on recla-
men més vigilància policial i neteja de la plaça i 
el parc infantil. Segons la denúncia feta pública 
per Mollet Opina, des que l'Ajuntament va ar-
reglar el parc, sobre les 18 h, surten els nois i 

noies de l’institut i els adolescents envaeixen la 
zona del camp de futbol i desplacen els més pe-
tits. Mollet Opina sol·licita que s’estudiï aques-
ta problemàtica i proposa que s'utilitzi la fór-
mula dels patis oberts a l’escola Sant Jordi per 
facilitar als adolescents jugar a futbol deixant 
la zona infantil per als més petits.  
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Tallers, xerrades 

i exposicions per 

commemorar el Dia 

de la Dona a Mollet
La inauguració de dues expo-

sicions col·lectives Feminartist 

(CIRD Joana Barcala) i Sinergies 

(Centre Cultural la Marineta) do-

nava aquest dijous i divendres el 

tret de sortida a la programació 

dels actes per commemorar el 

8-M a Mollet. Un programa que 

el completen tallers com el d'au-

todefensa per a dones, la gimcana 

familiar On són les Dones al Museu 

Abelló? (5,6, 12 i 13 de març) i la 

finestra de la ciència en femení al 

Centre Cívic Can Borrell (7 i 14 de 

març). També la xerrada Agenda 

Feminista: què està passant, pre-

vista pel dia 10 de març a les 19 h 

a la Marineta. Tot això sense obli-

dar la lectura del manifest institu-

cional del 8-M, que tindrà lloc el 

dia 8 a les 20 h, a la rambla Five-

ller (al costat de la dona d'aigua).

PROGRAMACIÓ MOLLET

Mollet Feminista 

celebra una marxa 

no mixta pel 8-M

El col·lectiu Mollet Feminista, ha 

organitzat el pròxim 8 de març 

una marxa no mixta entorn als 

eixos de la sanitat, l'habitatge i 

l'educació. Amb aquesta nova ini-

ciativa, Mollet Feminista vol visi-

bilitzar a través d'altres col·lec-

tius de la ciutat "l'opressió que 

patim com a dones en aquests 

àmbits de lluita i les nostres 

reivindicacions ver aquestes 

causes socials". La marxa s'ini-

ciarà a les 17.30 h a l'Hospital de 

Mollet i finalitzarà amb un acte 

reivindicatiu a la Rambla Five-

ller, davant de la Dona d'Aigua.

COL·LECTIUS

Les dones encara un pas enrere 
dels homes en les llistes electorals

MOLLET. Des que el 

1979 –any de les 

primeres eleccions 

d e m o c r à t i q u e s 

després de la dic-

tadura franquista– 

Anna Bosch guanyés les eleccions 

municipals amb el PSUC i es con-

vertís en la primera alcaldessa de la 

democràcia, Mollet ha vist créixer 

la xifra de dones que han decidit 

dedicar la seva vida professional o 

part d'ella, a la política municipal. 

Durant aquest període s'han 

celebrat 11 comicis –1979, 1983, 

1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 

2007, 2011, 2015 i 2019–  i en cada 

un d'ells el sexe femení hi ha tingut 

presència, fins i tot liderant més 

d'una llista, especialment després 

FEMINISME  UN TOTAL DE 762 SÓN LES VEGADES QUE EL SEXE FEMENÍ HA FORMAT PART D'UNA CANDIDATURA  A MOLLET DES DEL 1979

ANNA BOSCH Durant la presa de possessió del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Mollet l'any 1979

notes

Candidates

En aquests més de 40 anys de democrà-

cia 9 dones han estat cap de llista dels 

respectius partits per a les municipals: 

    Anna Bosch (PSUC), comicis 1979

    Carme Coll (PSUC/IC), comicis 1983, 

   1987 i 1991

    Montserrat Tura (PSC), comicis 1987, 

   1991, 1995, 1999 i 2003

    Olga Ruiz (Futuro Verde), 1987

    Carme Solà (ERC), comicis 1999

    M. Esperanza Otero (PP), comicis 1999

    Susana Calvo (PP), comicis 2003, 2007, 

    2011, 2015 i 2019

    Noemí Fernández (ICV), comicis 2007

    Marina Escribano (MEC), comicis 2019

QUI SÓN LES DONES 
QUE HAN ESTAT 
CAP DE LLISTA?

Xerrada de Berta 

Abellán, campiona 

del món de trial

SANT FOST. Coincidint amb el 8-M, 

Sant Fost ha programat una xer-

rada amb la campiona del món de 

trial, Berta Abellán. La trobada que 

es farà a l'Ateneu el dia 11 de març 

a les 12.45h, és una de les diverses 

activitats que ha programat el con-

sistori. Els actes començaran el dia 

8 amb la lectura del manifest i una 

activitat de coaching. 

Una mostra recorda 

les dones pioneres 

de Martorelles

MARTORELLES. Gràcies a una inicia-

tiva sorgida a l'Era Jove de Carrencà, 

Martorelles commemorar el Dia de 

la Dona recordant les dones marto-

rellesenques que han estat pioneres 

en diferents àmbits. La mostra, que 

és un recull d'entrevistes i fotografi-

es, es podrà visitar de 18 h a 19 h del 

vespre, el dia 10 de març a l'Era Jove 

de Carrencà.  

s'han celebrat a la ciutat hi ha ha-

gut, com a mínim, una candidatura 

amb una dona al capdavant. 

En aquest sentit, els comicis del 

1987 i els del 1999 van ser els més 

prolífics en aquest aspecte, ja que 

en ambdós casos la meitat de les 

candidatures les lideraven dones.

Entre les polítiques que més 

vegades van presentar-se a unes 

eleccions com a cap de llista hi ha 

Montserrat Tura (PSC) –alcaldes-

sa des del 1987 i fins el 2003–, sent 

a més, en els cinc comicis l'escolli-

da per governar a Mollet. També 

Susana Calvo (PP) ha estat al cap-

davant de les llistes dels populars 

en les cinc darrers eleccions muni-

cipals  que s'han celebrat a la ciu-

tat.   anna mir

de la llei de la paritat del 2007.

A tall d'exemple, si en les prime-

res eleccions, l'any 1979, eren no-

més 12 les dones enfront dels 101 

homes que formaven part de les 

llistes, en els últims comicis (2019) 

les llistes gairebé s'igualaven amb 

134 dones i 137 homes. Sent en al-

guns casos (ERC- MEC i PP) el sexe 

femení el majoritari. 

De fet, al llarg d'aquests 40 anys 

d'eleccions democràtiques, han es-

tat un total de 762 les vegades que 

el sexe femení ha format part d'una 

candidatura electoral. Mentre que 

en el cas dels homes, el nombre de 

vegades que s'han presentat en una 

llista ha estat de 1.405. 

Lideratge femení 
Tot i que la diferència encara és 

abismal –en aquests 11 comicis 

gairebé s'han presentat el doble 

d'homes que de dones–, en el cas 

de Mollet, el lideratge que han tin-

gut les dones a l'hora d'encapçalar 

una candidatura ha estat més nota-

ble del que era habitual. I és que en 

totes les eleccions municipals que 
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MOLLET DEL VALLÈS

23/02 Maria Josefa Garcia Lima 88 anys

26/02 Pedro Martínez García 77 anys

27/02 M. Ángeles Fontseré Rosell 99 anys

28/02 Alberto Martínez Romero 54 anys

PARETS DEL VALLÈS

23/02 M. Teresa Viñas Palou 88 anys

24/02 Antonio Ortega Gallardo 74 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

24/02 Jesús Manrique Aguado 88 anys

25/02 Miguel Martínez Fernández 73 anys

25/02 Agustina Guzmán Lorca 94 anys

LA LLAGOSTA

23/02 Esperanza García Conde 78 anys

MONTMELÓ

23/02 Juan Tinto Serra 72 anys

24/02 Alejandra Molero Sujar 76 anys 

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Candela (ERC) tornarà 
a optar per l'Alcaldia 
de Martorelles el 2023

Les classes de P3 de 
les escoles molletanes 
tindran menys infants

POLÍTICA  EL REPUBLICÀ ÉS ALCALDE DES DEL 2015EDUCACIÓ  LA RÀTIO ES DISMINUEIX A 20 ALUMNES

MARTORELLES.  El grup municipal 

d'ERC a Martorelles ha triat de 

nou Marc Candela com a candidat 

a l'Alcaldia del municipi per a les 

pròximes eleccions municipals del 

2023. Candela va ser escollit per 

unanimitat en l'assemblea que la 

formació va celebrar dissabte, en 

la qual ERC va començar a perfilar 

l'estratègia pels pròxims comicis.

Després de la seva reelecció, 

Candela va agrair a través de les 

xarxes socials la confiança di-

positada pels seus companys de 

partit: "Vull agrair a les compa-

nyes d'ERC Martorelles, que per 

unanimitat, m'han fet confian-

ça perquè torni a encapçalar la 

llista a les municipals del 2023 

i seguir fent de Martorelles un 

poble viu", expressava Candela.

Aquesta serà la quarta vegada, 

des del 2011, que Candela, qui go-

verna des del 2015, encapçala la llis-

ta dels republicans. Nascut el 1984, 

és graduat en Arquitectura tècnica 

per la Universitat de Girona i té un 

MOLLET. Les escoles molletanes 

començaran el curs 2022-2023 

amb classes de P3 amb grups més 

reduïts. El Departament d'Educa-

ció ha confirmat que les ràtios bai-

xaran dels 23 alumnes actuals als 

20 alumnes per aula a les escoles 

públiques i als 21 a les concerta-

des, tot i que en aquest últim cas, 

la reducció de ràtio és voluntària, 

segons la normativa del Departa-

ment d'Educació.

A conseqüència d'aquesta dava-

llada de les ràtios, el curs vinent 

només caldrà eliminar un grup 

de P3 de les escoles públiques de 

la ciutat, i no dos com marcava la 

planificació inicial amb la propos-

ta de P3 rotatiu acordada el 2020. 

Així doncs, les escoles Sant Vicenç 

i Montseny recuperen les dues lí-

nies de P3 i enguany només el Joan 

Abelló haurà de suprimir una de 

les línies. En total, Mollet oferirà 

13 grups de P3 a l'escola pública 

i 8 a la concertada. “La baixada 

de ràtios ens ajuda a esmorteir 

els efectes de la baixa natalitat 

oferint una millor qualitat edu-

cativa, afavorirà el repartiment 

equitatiu de l’alumnat i contri-

buirà que les vacants quedin 

repartides", apunta el regidor 

d'Educació, Raúl Broto.

En el cas de l'educació secundà-

ria, el nombre de places es manté 

i Mollet disposarà també de 13 

grups als instituts públics i 8 als 

concertats. Les ràtios en aquest 

cas es mantindran en 30 alumnes. 

"Des d'Educació expliquen que 

la baixada de natalitat encara 

no ha arribat a la secundària, 

però que arribarà en els pro-

pers anys", explica Broto, qui ins-

ta el Departament a consensuar 

amb la comunitat educativa molle-

tana una planificació a mig termini 

en la secundària com ja es va fer 

amb l'educació infantil i primària. 

"El Departament és qui té la in-

formació sobre la plantilla, els 

recursos, les instal·lacions i ha 

de liderar aquesta planificació 

que ajudarà a prendre les deci-

sions futures", opina el regidor.

Campanya de preinscripció
Aquest dilluns 7 de març s’inicia 

la campanya de preinscripció per 

a les sol·licituds de segon cicle 

d’educació infantil (de 3 a 6 anys) i 

primària (de 6 a 12 anys) i a partir 

del dia 9 per les de secundària (de 

12 a 16 anys). Enguany, tal i com ja 

es va fer el curs passat, tot el pro-

cés serà telemàtic, de manera que 

desapareix el paper tant per a la 

presentació de les sol·licituds com 

per a la documentació que calgui 

adjuntar. Per facilitar el procés, 

Educació ha habilitat un web.  

MOCIONS  EL 'BANC DOLENT' TÉ UNS 12.000 PISOS A CATALUNYA

El Ple de Mollet vol que 
els pisos de la Sareb es 
destinin a habitatge públic
MOLLET. El Ple va donar llum verda 

a la moció presentada per Podem 

Mollet que insta el Govern central 

a modificar l'objecte social de la 

Sareb, el banc dolent, per conver-

tir a aquesta societat –propietària 

de més de 12.000 immobles a Ca-

talunya– en una eina pública per 

garantir el dret a l'habitatge. "Si la 

Sareb es converteix en societat 

pública, els habitatges de la seva 

propietat també ho han de ser i 

no aprofitar aquests actius seria 

deixar passar una gran oportu-

nitat per donar resposta a la de-

manda d'habitatge públic que 

existeix", defensava Núria Muñoz, 

regidora de Podem i responsable 

d'Habitatge de l'Ajuntment. 

La moció es va aprovar amb 

l'abstenció d'Ara Mollet ERC MES 

i Cs. Els republicans, tot i mos-

trar-se d'acord amb la filosofia de 

la moció discrepaven dels passos 

a seguir. "Nosaltres extingiríem 

la Sareb i que hi hagi una trans-

missió de tots els habitatges a la 

Generalitat i els Ajuntaments", 

deia Sergi Suárez, d'Ara Mollet. 

Ivan Garrido, de Cs, es mostrava 

contrari a que els polítics entrin en 

la gestió de la societat.

Oficina Local d'Habitatge
D'altra banda, el Ple aprovava per 

unanimitat les bases de les subven-

cions que s'atorgaran als particulars 

tenidors d'habitatges buits perquè 

posin aquests pisos en la borsa de 

lloguer municipal. En matèria d'ha-

bitatge, el plenari també aprovava la 

pròrroga del conveni amb l'Agència 

de l'Habitatge de Catalunya per a 

l'assessorament i gestió a l'Oficina 

Local d'Habitatge. Aquest servei 

assessora i tramita documents com 

ajuts al lloguer, per a rehabilitació 

d'edificis, sol·licituds d'habitatge de 

protecció, etc. L'any passat, l'oficina 

local va fer 8.500 atencions, entre 

presencials, telefòniques i per cor-

reu electrònic.  

Nova rotllana molletana per la llibertat 

El col·lectiu Àvies i avis de Mollet per la llibertat s'aplegava dimecres 
davant l'Ajuntament amb una nova rotllana contra la repressió al moviment 
independentista, en què hi eren Esther Garcia i Germinal Tomàs, membres del 
CDR Mollet encausats en el marc de l'operació Judes. La concentració també 
ha servit per donar suport al molletà Brian Bartés, acusat de participar en els 
aldarulls del Camp Nou per la convocatòria de Tsunami Democràtic, l'any 2019. 
El col·lectiu va anunciar dues convocatòries davant del TSJC per fer-li costat. 
La primera serà una concentració aquest divendres a les 16 h i la segona serà 
dilluns, el mateix dia del judici –que tindrà lloc a les 12 h–.

sergio carrillo

arxiu

MARC CANDELA

màster de Ciutat i urbanisme per 

la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). Militant d’ERC des del 2004, 

ha estat membre de la direcció na-

cional de les JERC durant 6 anys 

com a secretari de Medi Ambient. 

Forma part de l’Executiva Comarcal 

i del Consell Nacional d’ERC i actu-

alment, és el portaveu d'ERC al Con-

sell Comarcal del Vallès Oriental.  

Mollet, contrari a la 
construcció de dos 
polígons a la part 
de Gallecs de Palau

MOLLET. El Ple de dilluns va apro-

var una moció presentada per Ara 

Mollet ERC MES per demanar que 

s'aturin les tramitacions que tenen 

a veure amb l'execució de la cons-

trucció del polígon industrial de 

Llevant sud i Can Planes a terrenys 

que formaven part de l'ACTUR de 

Gallecs, en el terme de Palau-soli-

tà i Plegamans. "Són terrenys de 

l'Incasòl que estan qualificats 

per a indústria fa 40 anys, però 

les necessitats han canviat i ara 

hi ha disponibilitat. Han de se-

guir sent agrícoles", defensava 

la portaveu d'Ara Mollet, Marta Vi-

laret. Malgrat les reticències d'al-

guns dels grups, que considerava 

que la moció no respecta l'autono-

mia local, la proposta va tirar en-

davant amb els vots a favor d'Ara 

Mollet ERC MES i Mollet en Comú 

i les abstencions de PSC, Podem, 

Ciutadans i Junts per Mollet.  

PLE MUNICIPAL
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CCOO demana el suport de les 
administracions per desplegar 
la reforma laboral al territori
MOLLET. CCOO del Vallès Orien-

tal Maresme i Osona va celebrar 

dijous, al Centre Cultural la Ma-

rineta, una assemblea informativa 

per explicar l'acord de la reforma 

laboral que es va aprovar el pas-

sat dia 3 de febrer al Congrés dels 

Diputats. Un acord que segons el 

flamant nou secretari del sindicat 

al Vallès Oriental, Juan Jiménez,  

"dona estabilitat a tots els sec-

tors i canviarà les condicions de 

vida de moltes persones". 

Per a Jiménez, qui compareixia 

per primera vegada des de la seva 

presa de possessió com a secreta-

ri general de CCOO a la comarca, 

la reforma "dignificarà els llocs 

de treball més precaris", una 

situació que s'anirà observant en 

els pròxims mesos, ja que segons 

Jiménez, "els indicadors econò-

mics són molt posistius pel que 

fa a la contractació indefinida". 

TREBALL        EL SINDICAT VA ORGANITZAR UNA ASSEMBLEA INFORMATIVA A LA MARINETA, DIJOUS

En la mateixa línia que Jimé-

nez, també es manifestava Javi-

er Pacheco, secretari general de 

Comissions Obreres a Catalunya 

qui demanava tenir el suport de 

les administracions per fer front 

comú al desplegament de la re-

forma: "Sabem que hi haurà re-

ticències que han materialitzat 

les pròpies patronals", deia. 

a.mir

A LA MARINETA  EL secretari de CCOO a Catalunya i el del Vallès Oriental

OCUPACIÓ

L'atur trenca la 
tendència a la baixa 
dels darrers mesos

BAIX VALLÈS. Les dades d'atur re-

gistrades aquest mes de febrer 

trenquen amb la tendència a la bai-

xa que es registrava ja feia mesos al 

territori. Amb tot, l'augment de la 

desocupació ha estat molt menor 

al Baix Vallès, on s'han registrat 

24 aturats més que al gener. En el 

conjunt del Baix Vallès, al febrer, es 

van comptabilitzar 6.492 inscrits 

a l'Oficina de Treball de la Gene-

ralitat (OTG), 24 més que al gener, 

quan en van ser 6.468. Amb tot, el 

descens anual és generalitzat a tots 

els municipis. Al Baix Vallès hi ha 

2.033 aturats menys que el febrer 

de 2021. Per poblacions, a Mo-

llet, el mes passat es van registrar 

2.899 aturats, 6 més que al gener. 

Amb tot, la diferència respecte al 

febrer de l'any passat continua 

sent positiva i el nombre d'aturats 

s'ha rebaixat en 913 persones. Pel 

que fa a les dades comarcals, al Va-

llès Oriental hi ha 20.060 persones 

aturades, 6.684 menys que el ma-

teix període de l’any passat.  

Dissabte, nova 
edició del Fora Estoc 
a la rambla de Mollet
MOLLET. La ciutat acollirà aquest 

dissabte una nova edició del Fora 

Estoc. La jornada comercial se ce-

lebrarà entre les rambles Fiveller 

i Balmes i el carrer Barcelona, des 

de les 10 h i fins a les 20 h. Està pre-

vist que una cinquantena de para-

des participin en aquesta edició 

amb els últims estocs que els que-

den del període de rebaixes. En cas 

de pluja la jornada s'ajornarà al 

pròxim dissabte, 12 de març.

COMERÇ

L'Ateneu Cooperatiu  
incorpora noves 
entitats impulsores 
i participants

Les entitats promotores i partici-

pants de l’Ateneu Cooperatiu del 

Vallès Oriental s'han reunit aquest 

febrer per planificar l’estratègia 

dels pròxims tres anys. Ho han fet 

amb diverses novetats. Una, de ben 

destacada, és l’augment d’entitats 

en la governança. En aquest sentit, 

Apindep i Afadis Baix Montseny 

s'han sumat a Doble Via, Facto As-

sessors, Ensó i Som com a entitats 

impulsores. A més, enguany s'ha 

incorporat la figura d'entitats par-

ticipants, amb un total d'onze. To-

tes plegades treballaran en un nou 

model de governança; facilitar la 

cohesió del territori; generar ocu-

pació estable i de qualitat al voltant 

de l’economia social i solidària.  . 

TERCER SECTOR

SOSTENIBILITAT

Biosphere distingeix 
cinc entitats del 
Baix Vallès

BAIX VALLÈS. Un total de 48 en-

titats del Vallès Oriental, entre 

les quals cinc del Baix Vallès, han 

estat distingides per la Taula de 

Sostenibilitat de la comarca amb 

el Compromís per a la Sostenibi-

litat Turística Comarques de Bar-

celona Biosphere de l’any 2021. 

Durant el 2020 es van distingir 41 

entitats públiques i privades. En-

tre les empreses i entitats distin-

gides al Baix Vallès hi ha el Celler 

Can Roda de Martorelles i la masia 

restaurant Can Sala de Montornès. 

Mentre que a Mollet s'han endut el 

distintiu el Museu Abelló, el Mer-

cat Municipal i l'Ajuntament.  
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Beneficis de la banca i bretxa digital
La gran banca espanyola va tancar l’any 2021 amb un volum de beneficis al voltant dels 
20.000 milions d’euros, demostrant que els efectes negatius de la pandèmia no van recau-
re negativament sobre el sector financer. La gran banca ha batut rècords i ha guanyat més 
de 10.000 milions d’euros amb les comissions i recàrrecs que aplica a la seva clienta. Les 
cinc principals entitats van ingressar 10,729 milions d’euros en aquest concepte, segons els 
informes elevats a la CNMV per part de Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell i Santander. 
Aquests cinc principals bancs espanyols basen el 36% de la seva activitat comercial en el 
cobrament de comissions, davant la mitjana del 26% a escala internacional.

A Espanya es cobren fins a 40 tipus de comissions, que arriben de vegades als 240 euros anu-
als. El ritme és de 29 milions diaris i d’1,2 milions per hora. Segons Manuel Pardos, president de 
l'associació de consumidors ADICAE, "les entitats bancàries han deixat d'aplicar les comissions 
com la definició legal estableix par convertir-les en una pota fonamental del seu negoci, incre-
mentant-les sistemàticament per aconseguir sanejar els seus balanços a costa dels usuaris". 
Crida molt l’atenció que aquest increment de comissions es produeixi en un moment en què la 
digitalització de les finances hauria de provocar precisament l’efecte contrari.

Per últim, la bretxa digital. La gent gran són els grans perjudicats perquè és la franja 
d'edat on hi ha més persones que no saben valdre's de la informàtica amb seguretat. Per 
això una part de la gent gran viu una sensació de feblesa per la seva fragilitat física, cog-
nitiva, la soledat, les pors, la inseguretat econòmica... Aquesta pot ser una situació puntual 
perquè les noves generacions ja tenen els recursos informàtics per reduir la situació d'in-
seguretat, però avui és una situació real de la ciutadania.

Demanem als ajuntaments que treballin preferentment amb aquelles entitats bancàries 
que atenguin amb un tracte més humà a la gent gran amb finestra humanitzada. I al govern 
competent una normativa que els obligui.

OLAYA LOURDES CHECA / Advocada i membre de Comunistes de Catalunya de Mollet

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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a bretxa salarial és un privile-

gi masculí. Encara que sigui un 

concepte que explica i quantifica 

la diferència d'ingressos mitjans 

de dones i homes amb relació al percentatge 

d'ingressos més alts, els dels homes.

Segons l’informe de CCOO de l’any 2020, 

elaborat a partir de les dades de l’Enquesta 

d’Estructura Salarial, a Catalunya els homes 

guanyen el 22,23% més que les dones desen-

volupant un mateix treball, o el que és mateix uns 5.000 € més l’any de mitjana que la seva 
homòloga dona. Una barbaritat normalitzada.

En una societat on dones i homes tenen els 

mateixos drets, on hi ha institucions, forma-

cions polítiques i sindicals que vetllen per la 

igualtat d’oportunitats, per l'equitat retribu-

tiva, etc. On s’amaga la bretxa salarial?   

- Jornada a temps parcial. Les dones són es-

tructurals en aquest model de contractació. 

Perquè són elles les que suporten la càrrega 

del treball de la cura, les que produeixen el 

que en termes marxistes es coneix com a va-

lor d’ús, o valor social. La producció de la vida 

humana, i a cost zero.

El privilegi de la bretxa salarial

L

AGNÈS GALDÓN 
FERNÁNDEZ

Responsable de la Secretaria de 
Feminismes d'ERC a Mollet

- Els complements salarials. Aquesta és una 

bretxa oculta que retribueix millor els concep-

tes laborals masculinitzats. Per exemple: la dis-

ponibilitat o les prolongacions de jornada. Com 

que ells no assumeixen la corresponsabilitat 

domèstica i de cures, i com que tenen cobertes 

les necessites bàsiques gràcies a la sobrecàrre-

ga femenina, disposen de tot el temps del món 

per invertir en l’àmbit laboral. I això té premi.

- La maternitat. Tenir criatures penalitza. 

Durant el primer any de maternitat el salari 

femení es retalla un 11% mentre que el dels 

homes no pateixen canvis. Més enllà de les 16 

setmanes de baixa oficial, durant les quals el 

salari no varia, produir la vida humana reque-

reix una inversió afectiva i material que ma-

joritàriament assumeixen les dones en forma 

de reducció de jornada laboral i que té un im-

pacte proporcional en la reducció del salari.

Davant d’aquest panorama discriminato-

ri, denunciat any rere anys i amb canvis ir-

risoris, les mesures preventives o de canvi 

de tendència, com els plans d’igualtat o la 

valoració econòmica i socials de les cures i la 

corresponsabilitat, queden en paper mullat.   

Sempre trobarem homes llagrimejant i dient 

que ells no tenen la culpa dels seus privilegis. 

Però no és cert. Els privilegis cal assumir-los, 

comprendre la manera com funcionen, com 

ens aprofitem, entendre com el sistema ens 

beneficia i combatre’ls. La resta és postureig.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL

La invasió de la Rússia de Putin a Ucraïna ha sacsejat el món i sobretot 
Europa, que observa amb neguit com es podria reproduir la barbàrie 
que ja es va viure al cor d'Europa fa 30 anys amb la Guerra dels Balcans. 
Les imatges de bombardejos, ciutats destruïdes i combois de tancs i 
armament militar es barregen amb les del drama dels ucraïnesos fugint 
de les seves llars, la corrua de refugiats que ja supera el milió de persones 
segons l'ACNUR. Més enllà dels posicionaments dels governs dels estats, 
de la Unió Europea i de les grans potències, que responen a interessos 
geopolítics sovint poc transparents, la resposta que ha estat unànime 
ha estat la de la ciutadania que s'ha bolcat en l'emergència humanitària 
que suposa que milers i milers de persones deixin el seu país amb un 
futur molt incert. Els acaptes de material, menjar, donacions a ONG que 
treballen al terreny s'han anat succeint aquests dies, també al Baix Vallès, 
on comunitats russes i ucraïneses conviuen en harmonia més enllà dels 
ideals polítics individuals. I és que, en uns moments com aquests, el que 
s'imposa és la resposta humanitària al drama de la guerra.

UNA QÜESTIÓ HUMANITÀRIA

Editorial
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la meva anterior columna feia 
un al·legat de les Terres de Po-
nent motivat pel secular i reite-
rat oblit que pateixen  per part 

dels estaments barcelonins i a tomb de la 
no inclusió del centenari d’en Guillem Vi-
ladot entre els que commemora enguany 
la Generalitat de Catalunya. Suposant que 
aquest insigne agramuntí és també desco-
negut per una majoria, la meva intenció és 
fer-vos-en  cinc cèntims per la  seva vàlua 
artística.

Els primers records que en tinc els aplego 
en converses dels grans de casa. Més enda-
vant, vaig llegint els seus escrits entorn de 
Riella, el seu Agramunt literari, publicats al 
Sió, la revista amb nom de riu, que em manté 
mensualment el vincle amb els orígens.  En 
descobrir els paral·lelismes de l’obra d’en 
Viladot amb la d’en Joan Brossa, l’interès  
pels seus treballs va anar creixent.  Ambdós 
són referents de la poesia visual i vaig gau-
dir molt a l’exposició Poesia Concreta que 
recordava la que van fer Brossa, Iglésias del 
Marquet  i Viladot l’any 1971 a Lleida, en el 
que es considera que va ser la primera expo-
sició  d’aquest gènere a Catalunya.

Farmacèutic de professió, però escriptor 
i poeta visual per vocació, va passar a es-
criure en català, com a acte de servei a la 

A

GUILLEM VILADOT

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

llengua, després de  ser condemnat a no 
escriure durant un any.  Havia  publicat un 
article sobre dos llibres de Rafael Alberti a 
la revista Labor de Lleida, corria la dècada 
de 1950. Des de la seva rebotiga d’apote-
cari, com un franctirador,  experimenta i 
edita la seva  poesia que va més enllà de la 
rima i el ritme i que utilitza les lletres com 
un element més;  fins que descobreix que 
a Barcelona en Brossa fa el mateix.  Sense 
deixar la terra, encara que cada setmana 
va a la capital, són freqüents les trobades 
amb els escriptors ponentins Josep  Vall-
verdú i Manuel de Pedrolo i altra gent de 
cultura.  És extensa també la seva narrati-
va amb novel·les i assaig amb col·labora-
cions prolongades a la premsa ponentina 
i nacional.

Per conèixer la variada obra d’en Viladot 
recomano fer un tastet virtual a la Funda-
ció Lo Pardal que aplega el bo i millor de 
la seva producció visual o,  encara millor, 
visitar-la ara que els dies es van allargant. 
Si feu cap a Agramunt, per completar el 
món viladotià, podreu transitar, seguint la 
senyalització,  pels mateixos itineraris des-
crits pel poeta, sense perdre-us el Parc de 
Riella que integra el seu univers poètico-
plàstic al paisatge autòcton que el va veure 
néixer i créixer.

Per servar la seva memòria escric 
aquests mots i em proposo rellegir alguns 
dels seus textos.

“Els murs profunds no podran apagar 
l’amor, ni ofegar-lo les fons dels oceans. I si 
algú oferia tots els vents de casa seva a can-
vi de l’amor, només obtindria menys preu” 
(Càntic dels càntics VIII,7)

La vida no es compra, es viu,
és,
i l’amor, el creador.
Jo no puc comprar la meva vida,
ni la dels altres,
tampoc la de l’estimada.
El diner no em serveix,
genera odis.
La vida arriba estimant,
si la persona és amor,
i l’amor no es compra amb desferra,
el diner és desferra
quan allò, que hom vol, és viure.

Joan Sala Vila, del seu llibre Glops erò-
tics de sospirs bíblics

E
SOBRE 'EL CÀNTIC 

DELS CÀNTICS'

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

l Càntic dels càntics, llibre bíblic, és 
un poemari eròtic. L’erotisme és 
l’amor carnal amb transcendènci-
es divines, es comença estimant el 

físic de les persones per poder estimar de 
veritat a Déu. Els valors materials, com el 
diner, desvirtuen l’amor. El converteixen en 
runes que només serveixen per apartar la 
vida del seu destí infinit i acaba sent mise-
rables deixalles. La relació entre dues perso-
nes, dona i home, generarà odi si cadascuna 
d’elles no és amor. L’amor no és una passió 
passatgera, és essència de l’ésser humà, és 
creatiu, crea la bellesa de l’ànima quan els 
ulls senten l’atracció dels cos. I aleshores és 
tan poderosa la il·lusió que a glopades el cor 
s’empassa il·lusions d’infinit. L’amor eròtic 
esdevé amor humà amb projecció sobrena-
tural. Dissortadament al segle XXI l’imperi el 
diner ho compra tot desvirtuant la bellesa de 
l’amor humà convertint en un infern la vida 
de la major part de la humanitat. L’amor al 
diner desbanca l’amor a la persona i aquesta 
esdevé mercaderia. La frase bíblica, inspi-
radora del poema, és molt alliçonadora, “si 
algú oferia tots els bens de  casa seva, a canvi 
de l’amor, només obtindria menys preu.”
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La Lourdes perd a PalauAlba Orois, al play off de la lliga universitària
La UD Lourdes va perdre el partit ajornat 

contra el Palau, que va tenir lloc dimecres. Els 

molletans van caure per 2 a 0 i van perdre  la 

possibilitat de pujar fins a la cinquena posició. 

Diumenge rebrà l'Ametlla (12h). 

La molletana Alba Orois s'ha classificat per al play off de la lliga 

universitària dels Estats Units d'Amèrica, amb la Universitat de 

Maine. A questa és la segona temporada que Orois disputa la lliga 

universitària i presenta unes millors dades que el curs passat, 

amb una mitjana de deu punts per partit. 

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

va perdre dimecres el segon partit 

de la temporada al Plana Lledó. El 

públic del pavelló molletà no està 

acostumat a veure el seu equip 

perdre i no ho feia des de la sego-

na jornada de la Leb Plata, quan 

va caure en una pròrroga contra 

l'Albacete (87-90). Des d'alesho-

res, ha encadenat set victòries i 

aquesta ratxa ha estat trencada 

per un dels aspirants a l'ascens, 

el Sant Antoni Eivissa (76-95), 

que va dominar sobretot el joc del 

rebot per sumar el triomf al feu 

molletà. 

L'equip dirigit per Josep Maria 

Marsà va arribar al descans amb 

un avantatge, 41 a 39, que ja al 

tercer quart es va esmicolar. El ri-

val va millorar en atac i en defen-

sa i es va omplir les mans d'agafar 

rebots. L'equip balear va agafar 

un total de 47, que són 22 més 

que els molletans. De fet, només 

Julius Slezas va agafar 14 –4 ofen-

sius i 10 defensius– i va signar 

una doble figura amb l'anotació 

BÀSQUET | Leb Plata  L'EQUIP MOLLETÀ VA SUMAR DIMECRES LA SEGONA DERROTA COM A LOCAL

d'11 punts. Al tercer quart, el Sant 

Antoni Eivissa ja dominava 58 a 

67 i en l'últim, va aconseguir un 

avantatge final de 19 punts. Marc 

Sesé va ser el màxim anotador del 

partit amb 24 punts. 

Dos partits en quatre dies
El Recanvis Gaudí Mollet disputa-

rà dos partits en quatre dies per-

què dimecres va jugar contra els 

balears un duel ajornat del gener 

EN JOC  Marc Sesé, màxim anotador molletà, controla una pilota

núria meléndez / CB mOlleT

i dissabte tornarà a ficar-se dins la 

pista de casa per rebre La Roda, en 

el duel corresponent a la 20a jor-

nada de la Leb Plata.

El CB Mollet ocupa el 5è lloc 

amb 11 triomfs i té a tocar evitar 

el descens directe. Pel que fa a La 

Roda, és quart classificat amb 12 

triomfs i encadena tres victòries 

seguides. Al partit de la primera 

volta, el Recanvis Gaudí va perdre 

per 84 a 73.  jl.r.b.

SÚRIA - CH SANT FOST 

Dissabte, 5 - 18 h Súria

SANT FOST. L'Handbol Sant Fost 

tan sols necessita un empat en 

l'últim partit per assegurar-se el 

quart lloc i, de retruc, el passi a la 

fase pel títol. L'equip santfostenc 

defensarà el quart lloc dissabte 

a la pista del cinquè classificat, 

el Súria. Precisament són els dos 

equips que es juguen l'última pla-

ça per a la promoció d'ascens.

El CH Sant Fost necessita un 

empat per a la fase pel títol

El Recanvis Gaudí cau contra 
un gran Sant Antoni Eivissa

FUTBOL | Primera Catalana  CREUS FA UN RECURS A LA FEDERACIÓ

MOLLET. La Junta Electoral de les 

eleccions del CF Mollet UE va ac-

ceptar dijous passat la candidatu-

ra de Jordi Candela, però va des-

cartar la de Joan Creus. Aquesta 

situació va obligar la candidatura 

de l'exvicepresident a fer un re-

curs al Comitè d'Apel·lació de 

la Federació Catalana de Futbol 

(FCF), que a l'hora del tancament 

dels diaris Som encara no s'havia 

pronunciat i que podria fer-ho 

avui divendres al llarg del dia. 

Segons l'acte de la junta elec-

toral, a què va tenir accès aquest 

diari, la candidatura de Joan Creus 

no va ser acceptada perquè "dues 

de les quatre persones que figu-

raven en la candidatura inicial 

presentada en termini, ja no 

apareixen en la candidatura. I 

han sigut substituïdes per dues 

persones noves. Entén aquesta 

junta electoral, que s'ha pre-

sentat una nova llista, i per tant 

és una nova candidatura, que 

no pot ser admesa, per estar 

fora de termini". 

Joan Creus va presentar una 

primera llista, que va ser rebutja-

da perquè faltaven la signatura i el 

DNI dels socis. "La primera llista 

que vam presentar ja era del 

La FCF decidirà si hi ha 

eleccions al CF Mollet UE

tot legal, en cap document dels 

estatuts posa que el llistat de la 

candidatura hagi de tenir el DNI 

i la signatura. Aleshores, vam 

fer una segona llista, que vam 

presentar com ens van dir, però 

tampoc ha estat acceptada", ex-

plica Creus, que confia que hi hagi 

eleccions. 

Pel que fa a Jordi Candela, que 

ara per ara és president en funci-

ons, es manté a l'espera fins que 

l'ens federatiu ressolgui la situa-

ció. "Si hem de fer eleccions, les 

farem", assenyala.  jl.r.b.

MOLLET / SANT FOST. El Barri Can 

Calet encadena dues derrotes i s'ha tornat a ficar en posicions de 
descens. L'equip dirigit per Xavi 

Cuni és quart per la cua, amb 17 

punts però té a només un els llocs 

de permanència. Després d'una 

setmana de descans competitiu, 

el conjunt santfostenc tornarà a 

El Can Calet vol trencar 

la ratxa negativa a Alella

FUTBOL SALA  ELS SANTFOSTENCS ENCADENEN DUES DERROTES

la pista amb l'objectiu de trencar 

la ratxa negativa de resultats, tot i 

que ho tindrà complicat al pavelló 

del Hummel Alella. L'equip ma-resmenc és quart classificat amb 
25punts, però ve de perdre contra 

el Premià de Dalt (6-4). 

Pel que fa a la Unió FS Mollet, visitarà diumenge la pista del filial 
del CN Caldes, que és 4è amb 24 

punts. Els molletans ocupen el 7è 

lloc amb 20 punts i té un marge de  

tres punts amb els llocs de des-

cens, que marquen ara els sant-

fostencs. El Mollet encadena dues 

victòries seguides. 

HANDBOL | Segona Catalana ÚLTIM PARTIT AMB EL RIVAL DIRECTE

El Sant Fost suma 21 punts, un 

més que el Súria. A l'equip dirigit 

per Carlos Jiménez li val amb un 

empat per assegurar-se el quart 

lloc, mentre que el Súria està 

obligat a guanyar. Al partit de la 

primera volta el Sant Fost es va 

imposar per 27 a 25. A més, els 

santfostencs han mostrat arribar 

al tram final de la fase regular en 

un bon estat amb tres victòries 

seguides, mentre que el Súria va 

perdre un dels dos últims partits 

disputats. 

ALELLA - BARRI CAN CALET

Dissabte, 5 - 18 h Alella

HOQUEI | Primera femenina

MOLLET. El sènior femení del Mo-

llet HC defensarà la tercera posi-

ció diumenge contra un rival di-

recte per l'ascens, el Cerdanyola. 

Les molletanes sumen 33 punts, 

quatre més que les del Vallès Occi-

dental. Els dos conjunts lluiten per 

les places d'ascens a la Nacional 

Catalana. Al partit de la primera 

volta, l'equip dirigit per rafa Trillo 

va guanyar a domicili, per 3 a 4. 

Duel per l'ascens 
entre el Mollet HC 
i el Cerdanyola

MOLLET HC - CERDANYOLA
Diumenge, 6 - 19 h Mollet

CB MOLLET - LA RODA 

Dissabte, 5 - 19 h Mollet El sènior masculí del CF Mollet UE està 

decidit a trencar la ratxa negativa de 

la temporada –amb quatre derrotes 

seguides– i per fer-ho s'ha reforçat 

amb el porter Josep Corderas, de 

l'Atlètic Poble Sec; i el davanter, Marc 

Pilar, del Sabadell Nord. El Mollet 

ocupa el quart lloc, amb 29 punts i 

està a set del líder, la Montanyesa. 

Diumenge, visitarà el Banyoles que és 

quart per la cua, amb 23 punts. 

EL PRIMER EQUIP 
FITXA DOS JUGADORS

CN CALDES B - UFS MOLLET

Diumenge, 6 - 18 h Caldes
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11.00 - 13.00 H
MARTES 18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES 18.00 - 20.00 H
JUEVES 17.00 - 20.00 H
SÁBADO 11.00 - 13.00 H

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

JUEVES 20.00 - 21.00 H
SÁBADO 09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50

C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

Lali es una hembra de Shar pei, pero podría 
ser cualquier otro perro y otra raza, ya que 
su historia va vinculada al maltrato animal. 

Sus tutores legales estaban buscando en una 
página de compra venta de segunda mano  
ofertas de un producto que necesitaban 
y su sorpresa fue el ver la publicación de 
esta perrita. Decidieron ir a verla. Tenía 
año y medio en aquel momento, su estado 
de salud era deplorable, delgada, sucia y 
con muchos miedos. Sospechaban que no 
había recibido las atenciones sanitarias y 
cuidados mínimos y decidieron llevársela a 
pesar de sus problemas de salud que a día 
de hoy sigue arrastrando ya con 7 años de 
edad. La cuidan y quieren y recibe todas las 
atenciones médicas y sanitarias de las que 
fue privada. Y si os digo que la transacción 
económica fue de 1 €?. Pues bien, buscando 
en los requisitos para anunciarse en esta de 
página y una de las cosas que está prohibida 
es el anuncio de venta de animales. Entonces 
quien revisa el contenido de las mismas para 
filtrar la ilegalidad de sus anuncios. 

Buscando en otras páginas de venta entre 
particulares hay una cantidad de anuncios de 
animales cuyo requerimiento es únicamente 
que no tengan menos de 8 semanas de vida. 

En España es muy habitual la compra venta 
de animales en páginas de segunda mano, 
pero es legal hacerlo??. Muchas de ellas han 
sido multadas por irregularidades, según la 
comunidad autónoma donde se anuncian. 
Pero siempre tienen la cláusula que les 
permite seguir haciéndolo.

Cuando entre en vigor la nueva ley de 
bienestar animal, será legal?, quien verificará 
que se cumpla?. 

Me surgen muchas dudas y preguntas y 
vacíos legales que a día de hoy se queda todo 
en papel mojado.

Solo deciros que somos líderes europeos en 
abandono de animales: 700 al día. Según 
cifras de Fundación Affinity son 286000 entre 
perros y gatos y ya sin contabilizar otras 
especies. Es un problema difícil de controlar y 
hacemos un llamamiento a la concienciación. 

El 40% de animales comprados en las 
navidades serán abandonados en un periodo 
de menos de 4 meses. Hay mucho que 
reflexionar. ¿Seremos capaces entre todos en 
bajar estas cifras para el año que viene?
Desde Anavets hacemos un llamamiento al 
NO abandono y NO al maltrato

La historia
de
Lali

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es
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SANT FOST. La Marta i la Judit Sa-

llent són germanes i companyes 

del Club Patinatge Artístic Les 

Franqueses. Marta, de 19 anys, i 

Judit, de 13 anys, patinen des de 

ben petites, plegades al CPA Mo-

llet i des de fa tres temporades a 

l'entitat franquesina. A més, totes 

dues ja saben què és compartir 

podi en una mateixa competició, 

tot i que en diferents categories. A 

la Copa Amèrica, que va tenir lloc 

a finals del gener a la ciutat d'Or-

lando dels Estats Units d'Amèrica, 

Marta va guanyar la plata en la 

modalitat de lliure absolut, i Judit 

va penjar-se un or, en solo dance, 

i un bronze, de lliure, en la catego-

ria cadet. 

"Tot i ser més petita, sempre 
puc aprendre de la Judit. Som 
dues persones diferents i afron-
tem la competició diferent, i 
sempre veig coses interessants 
en els seus exercicis", explica la 

Marta, que és la germana gran. 

"És una de les meves referents, 
sempre l'he vist fent patinat-
ge", explica la Judit. Totes dues 

valoren positivament el pas per 

PATINATGE ARTÍSTIC  TRIOMFEN A LA COPA AMÈRICA DELS EUA AMB UN TOTAL DE TRES MEDALLES

Les germanes Sallent són 
campiones i companyes

la competició americana després 

de tornar amb un total de tres 

medalles i una nova experiència 

competitiva.

La família Sallent, veïna de Sant 

Fost, va començar al patinatge 

artístic per la Marta. "En una jor-
nada d'esport al carrer em va 
agradar el patinatge artístic, i 
des d'aleshores no he parat. Fa 
tres anys vam anar a les Fran-

MOLLET. Judith La Santa ha iniciat 

la temporada de kickboxing amb 

un doblet de medalles, en la cate-

goria júnior. L'esportista, de l'Ac-

titud Boxing Crew, va guanyar un 

or i un bronze a l'Open Nacional 

de Laredo (Cantàbria), que va te-

nir lloc el cap de setmana. 

La molletana va guanyar el bron-

ze en la modalitat light contact, de 

-50 quilos, i un or en kick light, de 

-50 quilos. "Estic satisfeta per 
guanyar les dues medalles, però 
crec que podria haver guanyat 
els dos ors. El bronze va ser amb 
la mateixa rival amb qui després 
vaig guanyar l'or", explica La San-

ta, que ja està del tot capficada en 

la nova temporada júnior. "L'ob-
jectiu és aconseguir bons resul-

Judith 'La Santa' estrena 
curs amb dues medalles

KICKBOXING | Formació  UN OR I UN BRONZE A L'OPEN DE LAREDO

tats als campionats d'Espanya 
i si puc, anar-hi a l'Europeu o 
Mundial", diu la molletana. 

A banda d'això, La Santa també 

competeix en boxa i fa unes set-

manes va fer el primer combat 

a Barcelona, que va acabar nul. 

"Mentre pugui faré els dos es-
ports, m'agradaria anar també 
als estatals de boxa. No podria 
escollir només un", explica.   

Al Nacional de Laredo, també 

van participar dos esportistes 

més del club molletà de l'Actitud 

Boxing Crew amb bons resultats. 

Jordi Actitud, va fer dos ors en les 

modalitats kick light i light con-

tact; i Nuria Actitud, amb un or en 

light contact i una plata en kick 

light.  jl.r.b.

ABC

MEDALLISTES  Judith 'La Santa', a l'esquerra de la imatge 

queses pels seus entrenadors, 
ha estat un pas important", as-

senyala la Marta.

Totes dues patinadores han 

estat medallistes en campionats 

estatals, catalans i territorials i 

afronten una nova temporada amb 

la màxima ambició, tot i que el més 

rellevant, coincideixen en afirmar 

"és passar-ho bé fent esport i 
fer-ho juntes".  jl.r.b.

ATLETISME | Pista  

MOLLET. Marc Tort, atleta del CA 

Mollet, ha aconseguit el rècord 

català de 1.500 metres en pista 

coberta, de l'edat de 50 a 54 anys, 

amb un temps de 4 minuts i 18,03 

segons. L'esportista va assolir el 

registre el passat 20 de febrer a Sa-

badell. Anteriorment, havia quedat 

subcampió d'Espanya màster dels 

3.000 metres en pista coberta a Va-

lència. Tort es prepara ara per a la 

temporada a l'aire lliure. 

Marc Tort, rècord 
català dels 1.500 
metres en pista

CirCuit de BArCelonA-CAtAlunyA

MOTOR | F1  ALONSO VA MOSTRAR PROBLEMES AMB L'ALPINE

M.t.

MARC TORT

Mercedes, el més ràpid a F1

KARATE | Formació  CINC LLUITADORS AL NACIONAL DE SABADELL
CeMk

Triplet de medalles del Club Esportiu
El Club Esportiu Mollet Team Karate Kyokushinkai ha participat amb èxit al 
Campionat Nacional de WKB, que va tenir lloc el passat cap de setmana a 
Sabadell. L'equip molletà va guanyar tres medalles amb un or, una plata i un 
bronze. El campionat va aplegar prop de 200 lluitadors i el conjunt molletà 
va presentar fins a cinc lluitadors. L'or va ser per a l'alevina, de kumite, 
Carla Lorente; la plata, pel juvenil, de kata, Marc Lorente; i el bronze, per 
a l'aleví, de kumite, Miguel Ferrer. També van participar les molletanes 
Numidia Chemlali i Yasmine Bakait.

BAIX VALLÈS. La Fórmula 1 ha po-

sat punt final a una primera tan-

da d'assaigs de pretemporada al 

Circuit de Barcelona-Catalunya. 

Després de tres dies de rodatge 

per a les 10 escuderies del Mun-

dial, les febleses de la nova gene-

ració de monoplaces ja s'han fet 

veure, amb més sort per a algunes 

formacions que per a unes altres. 

Ferrari i McLaren prometen, men-

tre que Mercedes i Red Bull no 

deixen clara la seva posició. As-

ton Martin, Alpha Tauri i Alpine, 

reapareixen amb les seves llums 

i ombres, així com Haas, Alfa Ro-

meo i Williams podrien seguir en 

la part baixa de la classificació.

El passat divendres va tenir lloc 

l'última jornada dels tests amb 

l'equip Mercedes com a l'escudè-

ria més ràpida i Lewis Hamilton 

va marcar el millor temps. D'altra 

banda, l'Alpine de Fernando Alon-

so va mostrar problemes amb el 

sistema hidràulic.  

ASSAIGS  Lewis Hamilton va marcar el millor temps de la pretemporada

M.S.

A ORLANDO  Marta i Judit, amb les medalles de la Copa Amèrica
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Cantamúsicos porta 'El musical' a la Sala FivellerSegona sessió del Tast d'Art d'iniciació al circ
L'espectacle infantil de cançons El musical, a càrrec de Cantamúsicos, 

arriba aquest diumenge (12.30 h i 17 h) a la Sala Fiveller de Mollet. Serà 

el primer xou del mes de març a la sala, en la qual també es representarà 

Carla, de Kadiram Teatre, el dia 13; i El naixement del joglar, de Ferran 

Jiménez, el dia 27. Les entrades es poden reservar al 661 928 653.

Aquest divendres tindrà lloc la segona i darrera sessió del taller 

d'iniciació al circ per a nens i nenes (de 10 h a 11.15 h) i per a joves 

i adults (d'11.30 h a 13.30 h) amb Carlos Paco Pitarch. Tot plegat 

està emmarcat en el Tast d'Art, a càrrec de La Tramolla i l'Esbart Dansaire, i fins a l'abril es programaran altres tallers artístics.

L'art, un dels protagonistes

del programa del 8-M a Mollet
MOLLET.  L'exposició 

de l'Associació d'Ar-

tistes Plàstiques Crea 

és ja un clàssic a la 

ciutat quan arriba el 

8 de març. En aquest 

cas, Crea ha preparat una mostra artística anomenada Sinergies, 

que es presentarà aquest diven-

dres a les 19 h a La Marineta i que 

es podrà gaudir fins al 28 de març.

En aquesta ocasió, el conjunt artístic està format una desena de 
components i, per tant, els visitants 

podran gaudir d'estils i disciplines 

ben diverses que passen tant per 

l'escultura –sent-ne la ceràmica 

predominant– com per la pintura, i 

que també inclou llibres d'artista. A 

més, durant la presentació es podrà 

gaudir d'una peça de dansa inspira-

da en alguna de les obres de la mos-

tra. La bailarina serà la molletana 

Marta Garcia, qui cursa 5è de dansa 

contemporània al conservatori.

El Museu Abelló també se suma 

als actes pel Dia Internacional de les 

Dones i ho farà amb el joc de pistes 

familiar On són les dones al Museu 

Abelló? L'objectiu és trobar les do-

nes que hi ha al museu voltant en família per les diferents sales.
Serà els dissabtes 5 i 12 (d'11 h a 

14 h, i de 16 h a 19 h) i els diumenges 

6 i 13 de març (d'11 h a 14 h). L'acti-

vitat és gratuïta i sense reserva –cal 

demanar el material a la recepció 

del Museu– i està adreçada a infants 

i adolescents d'entre 5 i 16 anys. 

'Espejos migrantes', a El Lledoner
D'altra banda, El Lledoner també 

acull aquest divendres (18.30 h) 

la inauguració d'una altra exposi-

ció. Es tracta d'Espejos migrantes. 

De las fronteras externas a las fron-

teras internas, a càrrec de l'ONG 

Helix Libera i amb fotografies de 

David Dreambular. Després de la 

inauguració es projectarà el docu-

mental Espejos migrantes.  

EXPOSICIONS  L'ASSOCIACIÓ CREA INAUGURA AQUEST DIVENDRES LA SEVA TRADICIONAL MOSTRA PEL DIA DE LA DONA, EN AQUEST CAS ANOMENADA 'SINERGIES'

rosa maría rodríguez lópez

'Retrats de Paraula', a Sant Fost

Fins al 16 de març es pot gaudir a la Biblioteca Biblio@teneu (Sant Fost) 
de Retrats de Paraula, una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona 
realitzada per Carles Rodríguez Marín. Es tracta d’una mostra fotogràfica 
de retrats d'escriptors, periodistes o il·lustradors, entre d'altres, tots amb el 
denominador comú del llibre, i acompanyats d’un fragment de la seva obra.

MOLLET.  Sis dies corrents, de la di-

rectora molletana de cinema Neus 

Ballús, opta aquest diumenge a nou premis Gaudí. Dels tres llarg-

metratges de Ballús, aquest ha 

estat el que més nominacions als Gaudí ha rebut: millor pel·lícula, 
millor direcció, millor guió, millor protagonista masculí, millor actor 
secundari, millor muntatge, millor 

vestuari, millor so i millor direc-

ció de producció. "Estic super-

contenta perquè mai no havia 

tingut tantes nominacions", diu 

Ballús, de qui cal destacar que a 

més és trinominada a direcció, 

guió i muntatge –aquest darrer 

compartit amb Ariadna Ribas–.

Amb tot, Neus Ballús no vol fer 

gaire previsions respecte als re-

sultats dels guardons, ja que "és 

molt imprevisible, no saps en 

què es basen i hi ha uns crite-

ris molt subjectius", però, si se 

n'acaba enduent algun, assegura 

que serà "meravellós".

Amb La Plaga, la seva òpera pri-

ma, ja va ser multipremiada per 

l'Acadèmia del Cinema Català com a millor pel·lícula, millor direcció, 
millor guió (amb Pau Subirós) i mi-

llor muntatge (amb Domi Parra).La gala dels 14ens Premis Gaudí 
tindrà lloc a la sala oval del Museu 

Nacional d'Art de Catalunya a par-

tir de les 22 h.  

Ballús, en espera dels Gaudí

CINEMA  DIUMENGE ES LLIURARAN ELS PREMIS GAUDÍ I EL FILM DE LA MOLLETANA N'OPTA A NOU

PREMIS GAUDÍ  Neus Ballús amb la resta de nominats a millor direcció o guió

guillem roset / acn
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Torna als carrers l'enorme 

bandera d'Andalusia

MOLLET.  Dilluns va ser el Dia d'An-
dalusia, i el Centro Cultural An-
daluz de Mollet commemorarà 
aquesta diada aquest cap de set-
mana amb dues activitats. 

Dissabte a les 19 h serà el torn de 
les habituals actuacions al Teatre 
Municipal de Can Gomà. Concreta-
ment, hi actuaran els grups locals 
Triana, Arte y Compás, Semillas 
Flamencas y Amigos del Rocio. A 
més, com a artistes convidats hi se-
ran Javier Ginès i Desafio flamenco.

D'altra banda, diumenge a par-
tir de les 10.30 h serà el torn de la 
missa rociera a l'església de Sant 
Vicenç. Un cop finalitzada la missa, 
faran una cercavila fins a la plaça 
Prat de la Riba amb la bandera 
andalusa. Allà tindrà lloc l'acte 
protocol·lari de la hissada de la 
bandera. A continuació seguiran 
el tomb fins a la plaça d'Andalusia, 
on faran l'ofrena floral, i l'acte fina-
litzarà a Can Gomà, amb el brindis 
d'honor.  

SERÀ AQUEST DIUMENGE PER COMMEMORAR EL DIA D'ANDALUSIA

EL 2020  Va ser l'últim any que es va poder celebrar amb la bandera gegant

ARXIU

La Festa de l'Arbre i la 

Biodiversitat preveu fer 

unes 600 plantacions
MOLLET.  Aquest diumenge (11 h) 
torna la Festa de l'Arbre i la Biodi-
versitat, una proposta organitzada 
pel Casal Cultural i l'Ajuntament de 
Mollet, que el 2020 –just la setmana 
abans del confinament– va estrenar 
aquesta proposta renovada. Tradi-
cionalment, l'activitat se centrava a 
plantar arbres i arbustos, però des 
del 2020 també s'hi programen ta-
llers per gaudir en família.

L'esdeveniment d'aquest diu-
menge tindrà un format ben sem-
blant al de 2020, tot i que amb al-
guna petita modificació, com per 
exemple el fet que enguany no es 
lliuraran entrepans, per evitar con-
tagis–. El parc dels Pinetons torna-
rà a acollir les plantacions d'arbres 
i arbustos i la resta d'activitats.

"El propòsit d’aquesta festa 

és seguir reivindicant a través 

de diferents activitats lúdiques 

la importància dels boscos, els 

espais verds i la biodiversitat 

en general, en aquest cas amb 

una plantada d’arbres i arbus-

tos autòctons", apunten des de 
l'Ajuntament. En aquest sentit, el 
president del Casal Cultural, Àl-
var Yáñez, també apunta un triple 
objectiu: "Que les famílies s'ho 

passin bé, oferir normalitat 

i aportar un gra de sorra a la 

consciència ecològica".
Pel que fa a la plantada, es plan-

taran 600 arbres i arbusts de di-
ferents espècies. D'altra banda, 
quant als tallers, n'hi haurà un per 
construir i instal·lar caixes niu; un 
altre per conèixer els rèptils i am-
fibis presents a Mollet; i un darrer 
per aprendre a plantar plançons 
amb material reciclat.  

POPULAR  SERÀ ALS PINETONS, ON TAMBÉ ES FARAN TRES TALLERS

Cinc dones que viuen i treballen a Mollet, però que han 

nascut a un altre país ens explicaran els motius pels quals 

són aquí i ens faran partícips de la seva experiència laboral, 
emocional, el canvi d'idioma, costums...

DIA DE LA DONA: 

DONES DE MOLLET

Divendres 11 de març 

a les 19 h · Sala d’actes

Ens acompanyaran: 

· Nona Kvirkvelia, procedent de Georgia

· Daniela Narvaez Callejas, procedent de Xile

· Fatema Khondoker, de Bangla Desh

· Islam, de Marroc

· Kenza, de Marroc

Rosa Ma Securun, mestre i pedagoga,  farà de moderadora.

“EL CASAL CULTURAL DIU SÍ A LA PAU I NO A LA GUERRA”

LITERATURA

Quarta edició de la 

'Liberación anual 

de libros' a Mollet

MOLLET.   L'Associació Cultural Mo-
ledo Steam –formada per aficio-
nats a la literatura, principalment 
de ciència-ficció i de terror– orga-
nitza aquest diumenge 6 de març 
la quarta Gran liberación anual de 

libros, en memòria a Trinidad Oli-
va Giménez –qui va morir el 2014– 
i mare d'un membre de l'entitat, 
Salvador Calvo.

L'entitat distribuirà llibres de 
gèneres i temàtiques diverses per 
diferents espais emblemàtics de la 
ciutat per tal que la gent els pugui 
agafar lliurement. Entre les 10 h 
i les 11 els lliuraran als següents 
punts: a la font del davant del nú-
mero 100 del carrer Berenguer III; 
a les estàtues de la Garriganga, de 
l'Arlequí i del Lector de premsa; 
al monument a Rafael Casanova; 
a la Dona d'Aigua de la rambla Fi-
veller; i a la font modernista de la 
plaça Prat de la Riba.

Els organitzadors animen la 
ciutadania a alliberar llibres en 
aquests mateixos punts o en qual-
sevol altre espai de la ciutat que 
considerin. 

"El propòsit és seguir
reivindicant la importància

dels boscos, els espais
verds i la biodiversitat"
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Diumenge 6 de març 
Sessions: a les 12.30 h i a les 17.00 h. 
CANTAMÚSICOS. “EL MUSICAL” 
Espectacle infantil de cançons.

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

TEATRE AMB L’OBRA: “CARLA” 
Dramatúrgia i direcció: Francesc Amaro. 
A càrrec de Kadiram Teatre.

Diumenge 27 de març 
a les 18.00 h. 
Preu: 8 €

TEATRE AMB L’OBRA: 
“EL NAIXEMENT DEL JOGLAR” 
Sobre textos de Dario Fo.
A càrrec de Ferran Jiménez.

PROGRAMACIÓ
MARÇ 2022

Condemnat a la foguera
MOLLET.  El carnaval molletà ha ar-

ribat a la seva fi. Després d'una set-

mana amb el rei dels poca-soltes 

voltant per la capital baixvallesa-

na, el Carnestoltes rebia diumenge 

a la plaça Pau Casals el seu tradici-

onal judici del qual, un any més, no 

se'n va poder lliurar. Sa Majestat 

s'acomiadava com sempre cremat 

a la foguera. Amb tot, la programa-

ció s'estenia fins dimecres amb la 

processó i l'enterrament de la sar-

dina a la plaça de l'Artesania.

Aquest dissabte a Martorelles
Com sempre passa, la festa grossa 

de carnaval a Martorelles serà una 

setmana després del que marca 

el calendari festiu català. Així que 

aquest dissabte, de 17 h a 20 h, la 

POPULAR EL REI CARNESTOLTES VA SER CREMAT DIUMENGE, DESPRÉS DEL JUDICI

PLAÇA DE PAU CASALS  Cremant el Rei Carnestoltes, diumenge passat

AJ. MOLLET

SERGIO CARRILLO

DE DOL  Processó cap a la plaça de l'Artesania per enterrar la sardina

zona del mercat de Carrencà aco-

llirà diferents activitats familiars 

entre les quals hi haurà l'actuació 

musical de La Belluga o el concurs 

de disfresses, tot plegat en compa-

nyia del Rei Carnestoltes.  

MOLLET. L'indie-rock serà aquest 

divendres protagonista al Centre 

Cívic Can Pantiquet. A partir de les 

21.30 h arrencarà una nova edició 

del Directe al Cívic, a càrrec de l'As-

sociació de Música i Art de Mollet, 

i que comptarà amb els concerts 

de la banda molletana LaMistral 

i dels montcadencs Slow Gravity. 

L'entrada és gratuïta amb taquilla 

inversa i hi haurà servei de bar.  

El directe al cívic més indie
LAMISTRAL I SLOW GRAVITY ACTUEN AQUEST DIVENDRES AL CENTRE CÍVIC CAN PANTIQUET

EN CONCERT  Durant l'actuació de LaMistral al Binary Emotions Fest de Parets

LAMISTRAL

El Voluntariat Social per Sant Fost ha 

programat aquest diumenge d'11 h a 

12 h un concert de gòspel a l'auditori 

de l'Ateneu Jaume Rifà i principalment 

adreçat a la gent gran del poble. El con-

cert anirà a càrrec de GdeGOSPEL, dirigit 

per Gerson Gelabert. L'entrada és gra-

tuïta fins a completar aforament.

CONCERT DE
GÒSPEL A SANT FOST

DISSABTE 5

DIUMENGE 6

DIVENDRES 4

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

Núvols prims al matí, que 

es faran més importants 

a la tarda, amb el pas d’un 

front que podria donar 

algun ruixadet molt feble 

ja al vespre.

Els núvols continuaran 

sent molt abundants, fins 

i tot amb algun ruixat pre-

ferentment al vespre i ben 

entrada la nit.

Aquests ruixats s’esten-

dran a la matinada de diu-

menge, i poden ser més 

importants. La resta del 

dia, molt tapat i força fred.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 24 18ºC 8ºC 13ºC - 21 km/h ESE

DIVENDRES, 25 15ºC 8ºC 13ºC - 23 km/h SSW

DISSABTE, 26 14ºC 9ºC 11ºC - 24 km/h ESE

DIUMENGE, 27 16ºC 3ºC 12ºC - 23 km/h SSW

DILLUNS, 28 14ºC 9ºC 13ºC - 19 km/h SSW

DIMARTS, 1 16ºC 5ºC 12ºC - 24 km/h ESE

DIMECRES, 2 15ºC 6ºC 13ºC Inap. 16 km/h SSW

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