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ENTREVISTA UN ANY DE GOVERN D'IUSF I EN COMÚ PODEM

SALUT COMUNITÀRIA
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canviar el model de cop no ho veiem oportú" 8 i 9
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ASSOCIACIONISME UNA DE LES RECLAMACIONS ÉS LA CREACIÓ D'UNA CASA DE CULTURA A LA CIUTAT ON PUGUIN CONVIURE LES ENTITATS PARTICIPANTS 2, 3 i Ed.
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EN PORTADA

ASSOCIACIONISME EN FORMARAN PART MORATS, TORRATS, BALL DE DIABLES, CASTELLERS, GEGANTERS I LA CUCA MOLLA, L'ESBART DANSAIRE DE MOLLET ELS DONARÀ SU

La cultura popular
de Mollet crearà una
coordinadora d'entitats
Servirà perquè disposin d'una agenda d'actes conjunta, per tenir
més força davant del consistori o per demanar un nou espai
ball de diables de mollet / arxiu

MOLLET. La germanor és un dels
valors per excel·lència que es pot
trobar en una entitat. Però fins a
quin punt arriba aquest vincle entre associacions diferents?
A Mollet, les entitats populars
ho porten un pas més enllà de
l'esperat bon rotllo en diades,
jornades i festes majors, i ara treballen per aplegar-se en un espai
conjunt. Es tracta d'una coordinadora d'entitats, que està previst
que es creï pròximament amb la
participació de Morats, Torrats,
Ball de Diables, Castellers, Geganters i la Cuca Molla. A més, l'Esbart Dansaire de Mollet també
està interessat a formar-ne part,
tot i que les seves necessitats no
en siguin les mateixes; i la coordinadora també està oberta a integrar altres entitats molletanes.
Aquesta coordinadora es crearà amb dos objectius principals.
D'una banda, disposar d'una agenda compartida d'actes, per no solapar-se, sobretot tenint en compte que no són poques les persones
que són sòcies de més d'una entitat de cultura popular de la ciutat.
I, especialment, per treballar conjuntament amb l'Ajuntament per
trobar un nou local que els aculli.
La coordinadora també servirà
perquè quan una entitat tingui
una demanda a fer al consistori,

DIABLES Actualment, només poden assajar amb foc dos cops l'any
compti amb el suport de la resta
d'entitats.

Un local que no molesti el veïnat
La nova coordinadora d'entitats
"serà un benefici per a tothom",
assegura l'Asier Ruiz, membre de
Torrats, de Castellers i del Ball
de Diables, així com responsable
de Cultura de MolletOpina. Va ser
des d'aquesta darrera plataforma
que a principis de mes l'Asier es va
reunir amb la regidora de Cultura,
Mercè Pérez, per tractar diferents
temes de l'àmbit, i l'edil socialista
els va comunicar que l'Ajuntament
"està treballant per poder allotjar totes les entitats culturals en

un lloc on puguin desenvolupar
les seves activitats". Precisament, en la línia de l'objectiu de la
coordinadora d'entitats.
L'Asier explica que el nou local
que necessiten ha de ser "semblant" al que ja disposen per assajar, tot i que amb matisos: "L’Era
està bé, però està envoltada de
pisos". Precisament les queixes
del veïnat són una de les principals
causes que han generat la necessitat de trobar un nou espai. Per
exemple, per la proximitat amb els
habitatges, el Ball de Diables "no
pot assajar amb foc durant l'any,
només per a les dues festes majors", i en les darreres ocasions el

veïnat també hi ha posat peròs.
Per tot plegat, serà difícil que l'espai que s'acordi es trobi al centre de
Mollet –perquè es podrien generar
les mateixes molèsties que actualment–, però les entitats tampoc
volen que estigui "molt endins al
polígon i a les fosques, lluny per
anar-hi caminant", diu l'Asier, qui
sí que avança que tenen "un lloc en
ment, accessible i que no destorbaria", però no el desvetlla.
Quant a la ubicació, en la mateixa línia s'expressa la regidora,
qui diu que hauria de ser un "local apartat on no hi hagi massa veïnat". Amb tot, Pérez sí que
avança que, tot i ser "conscients
de la necessitat", el nou local no
arribarà de manera "immediata".
Que aquesta solució no sigui pròxima, va en perjudici, entre d'altres
de l'activitat castellera. Els Castellers no poden assajar castells de 7
–ni de 8 si escaigués– amb xarxa, ja
que l'alçada de L'Era només els permet fer-ne de 6. Hi ha alternatives?
O assajar castells sense xarxa al pati
o preparar els castells de 7 amb un
pis menys. Així ho explica el president, Ciscu Carvajal, qui també troba necessari un nou espai perquè
l'actual està molt congestionat i la
colla ha crescut, i "no podem ampliar els horaris d'assajos". Pel
que fa a la cerca de l'espai, creu que
"dins de la ciutat serà difícil", i el
solar de la recentment enderrocada
Lefa podria ser una solució.
Tant Morats com Torrats i Geganters destaquen la necessitat de tenir
una seu on exposar permanentment el bestiari festiu de la ciutat.
Totes dues colles també mencionen l'anhel de disposar d'un equipament amb la mateixa idea de la
granollerina Roca Umbert, i també
apunten cap a l'antiga Lefa. Ara per
ara, però, el president morat, José
López, sí que hi detecta un problema: "No hi podríem creuar la via
amb les bèsties". Sigui on sigui, les
entitats volen "tenir un espai que

A L'ESTIU La jornada de cultura popular de la

A L'ERA No poden assajar castells de 7 amb
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LA PRIMERA PLANTA DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE JAUME I ACOLLIRÀ DIVERSES ASSOCIACIONS

UPORT I ESTAN OBERTS A ALTRES ENTITATS MOLLETANES
aj. mollet / arxiu

Les obres de l'hotel d'entitats
clouran a principis d'abril
s.c.

a passada festa major va unir encara més les entitats de la ciutat
castellers / arxiu

xarxa, per manca d'alçada

ens puguem sentir propi", diu
Maria Vico, presidenta torrada. Pel
que fa a la Colla Gegantera de Mollet, no els convenç la ubicació prèviament esmentada, ja que opinen
que està "allunyada i és difícil accedir-hi amb els gegants", comenta el president, Pau Garcia.
L'Esbart Dansaire també donarà suport a la coordinadora i a la
petició d'aquesta casa de la cultura. L'entitat disposa d'espais per a
la seva activitat, però troben que
els manca "una seu social on fer
vida plegats", assegura en Jaume
Noró, membre de l'Esbart.
Sigui quina sigui la solució,
aquestes entitats culturals tenen
clar que necessiten un nou espai
que les aglutini a totes. Així ho diu
també David Carbonero, membre
de la Cuca Molla, qui explica que
se sumen a aquesta petició perquè
seria "molt positiu crear una
casa d'entitats que permeti la
interacció i les sinergies entre
totes". Aquesta execució aniria en
benefici de la cultura local, segons
Carbonero.
sergio carrillo

OBRES EN MARXA Les actuacions van arrencar la setmana passada i està previst que concloguin el mes d'abril
MOLLET. La setmana passada van
arrencar les obres de la segona
planta de l'edifici municipal de
l'avinguda Jaume I, número 32.
Sobre el Mollet Hub, un cop adequades les instal·lacions, l'espai
acollirà un hotel d'entitats "amb
sales de reunions i de treball"
per a diverses associacions, apunta la regidora de Cultura, Mercè
Pérez, qui no avança quines seran
les entitats que desplaçaran la
seva seu fins a aquest edifici.
Amb tot, ara fa un any i mig el
consistori ja va informar que volia traslladar-hi les associacions
que aleshores ocupaven l'antiga
casa dels mestres del carrer Feliu
Tura. Es tracta d'Afimoic (Associació de fibromiàlgia de Mollet), la
Federació d'Associació de Veïns,
l'Associació de Veïns Col·legis

Nous i l'Associació de Voluntaris
de Protecció Civil, entre d'altres,
algunes de les quals es van redistribuir a la Masia de Can Lledó
després del despreniment que
va obligar a tancar l'equipament.
Ara per ara, però, no confirmen
si serien aquestes les associaci-

ons que s'emplaçarien a la segona
planta de Jaume I.
Pel que fa a les actuacions de
reforma de l'espai, la previsió és
que estiguin enllestides a principis del mes d'abril i el cost aproximat de les obres és de 140.000
euros.
s.c.

LUFTHANSA APORTA 100.000 EUROS
PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
n Una part dels diners per restaurar l'edifici de Jaume I surt de la companyia
aèria Lufthansa, la propietària de Germanwings, aerolínia que el 2015 va patir el
fatal accident aeri als Alps francesos en el qual va perdre la vida, entre d'altres, la
molletana Marta López. Lufthansa va donar 100.000 euros per cada víctima
perquè les seves famílies els destinessin a projectes de les ciutats. La família
de la Marta López va decidir que aquesta quantitat econòmica servís per fer les
obres de rehabilitació del número 32 de l'avinguda Jaume I.
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Societat

Jornada de debat sobre bon govern

localitzat el jove desaparegut a mollet

Mollet ha acollit la jornada internacional Els Plans d’Integritat i Antifrau en el Món
Local, organitzada per l’Ajuntament i la Universitat de Barcelona, en què s'han
tractat experiències de bon govern. El Consistori destacava el seu pla de prevenció
per detectar possibles fraus en àmbits com la contractació, les subvencions, els
recursos humans, l’urbanisme o la gestió econòmica.

Els Mossos d'Esquadra van trobar dimecres sa i estalvi
el jove molletà Ithan Joseph, de 14 anys, que havia
desaparegut el 4 de març. Els agents havien fet una
crida a la col·laboració ciutadana a través de les xarxes
socials per trobar-lo.

Salut situacions com l'ansietat i la solitud no volguda són alguns dels malestars que es tractaran en sessions grupals als ambulatoris

Els CAP de Mollet i Sant Fost ofereixen
especialistes en benestar emocional
l.o.

MOLLET / SAnT FOST. Els equips
d'atenció primària dels CAP de Plana Lledó i Can Pantiquet, a Mollet,
i el de Sant Fost-Martorelles, han
incorporat un professional a cada
ambulatori per treballar el benestar emocional de la comunitat.
Aquests referents s'emmarquen en
el programa que el Departament
de Salut va començar a implantar
aquesta tardor i que té com a objectiu prevenir el malestar emocional que pugui haver-hi entre la
població de totes les franges d'edat,
en molts casos, molt afectada per
la pandèmia de Covid. "La nostra
tasca és detectar quines són les
necessitats de la comunitat a nivell emocional i aportar als usuaris que ho requereixin eines i
recursos per treballar-les", explica Júlia Polo, referent de benestar
emocional al CAP de Plana Lledó.

necessitats i recursos
L'ansietat o com superar el dol
serien alguns dels exemples
d'aquest malestar emocional. Els
recursos per treballar-los es poden trobar entre la comunitat –associacions, serveis i activitats ja
existents, que hi puguin donar res-

aquest motiu, els dos primers grups
psicoeducatius que es posaran en
marxa en breu tractaran aquestes
dues casuístiques. Cada grup estarà
format per 12 persones, que faran
deu sessions de teràpia. Polo també
ha detectat un alt nombre d'usuaris
que necessiten treballar la superació del dol, un aspecte que també es
vol entomar.

També als instituts

en xarxa El referent de benestar emocional es coordina amb la resta de professionals del CAP, que li deriven els casos
posta– o poden ser creats des del
mateix centre de salut amb teràpies grupals. "Les intervencions
no són individualitzades sinó
que els tractaments es fan amb
tallers o grups psicoeducatius",
avança Polo.
Però, com funciona el servei? Els

dimecres, l'hospital de mollet tenia vuit ingressats

referents de benestar emocional
estan en contacte amb la resta de
professionals del CAP, que són qui
els deriven els possibles casos. "Els
usuaris no ens venen a veure directament. Són els metges de família, infermeria o treballadors
socials que detecten aquestes ne-

cessitats en l'usuari i ens els deriven a nosaltres", diu Polo. Un cop
derivats, Polo realitza una avaluació
amb l'usuari per decidir quin tractament seguir. "Hem detectat que
entre la comunitat hi ha necessitat de treballar l'ansietat i la solitud no volguda", indica Polo. Per

Visibilitzar la salut mental entre dones

Polo es va incorporar al novembre al CAP de Plana Lledó i durant
les primeres setmanes va fer una
tasca de recerca de quins recursos
poder oferir i de conèixer la comunitat i els professionals del CAP.
Des del gener ha atès una trentena
de casos que li han derivat. A més,
s'ha reactivat un servei, que amb la
pandèmia havia quedat aturat, que
consisteix a visitar els instituts de
la ciutat per detectar quines són
les necessitats emocionals dels
joves i tractar-les in situ. Polo també treballa la salut emocional dels
professionals del CAP amb sessions setmanals en què, entre altres, es treballen aspectes com les
angoixes i la depressió. "Ha estat
un col·lectiu molt afectat per la
pandèmia", conclou.
Està previst que el Vallès Oriental disposi de 18 referents de
benestar emocional, dels quals,
13 ja s'han incorporat als equips
d'atenció primària. Segons Salut,
els cinc que falten ho faran abans
del 5 d'abril.

Els casos diagnosticats de
Covid continuen a la baixa

Els sanitaris de
l'Hospital segueixen
mobilitzats després
d'un mes negociant

MOLLET / BAIX VALLÈS. La incidència

MOLLET. Aquest dimecres al matí

s.c.

de la pandèmia de Covid segueix la
tendència de les darreres setmanes
de reducció de casos al territori. Al
Baix Vallès, entre el 13 i el 19 de
març es van confirmar 438 casos
per PCR o test d'antígens, pels 451
i els 500 detectats les dues setmanes anteriors. Pel que fa al risc de
rebrot en el Baix Vallès, dimecres
es mantenia en els en 528 punts –
lleugerament inferior a la setmana
anterior– i la Rt o velocitat de transmissió es trobava en 0,98, una mica
per sobre de la de set dies abans.
En l'àmbit assistencial, segons

dades de la Fundació Sanitària
Mollet, dimecres l’Hospital tenia
vuit persones ingressades amb Covid-19, les mateixes que la setmana passada. En total s’han donat 6
altes i hi ha hagut 2 defuncions.

Sense quarantenes
D'altra banda, la Comissió de Salut
Pública acordava dimarts eliminar
les quarantenes de positius asimptomàtics o amb símptomes lleus de
Covid-19 a partir de dilluns vinent,
així com dels contactes estrets, donats els "alts nivells d'immunitat
per la vacunació".

La Marineta acollia la primera xerrada de la represa del cicle Parlem de salut,
que organitza l'Ajuntament. Amb el títol Dones i Salut Mental, les ponents Mercè
Torrentallé i Lurdes Da Costa, de la Fundació Salut Mental de Catalunya (SMC) en
Salut Mental i Dona van parlar de com la majoria de dones amb problemes de salut
mental han patit algun tipus de violència i com, en molts casos, s'ha invisibilitzat.

professionals sanitaris de l'Hospital de Mollet tornaven a sortir al
carrer per reclamar més personal
i millores laborals. Després de dos
mesos de mobilitzacions i un mes
des que es van iniciar les negociacions amb la direcció del centre,
membres del comitè consideren
que els resultats d'aquestes converses "no són els que esperàvem", apunten. Entre les reivindicacions, l'abaixada de la ràtio de
pacients en infermeria i un increment de la plantilla de facultatius,
entre altres.
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Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.
Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 20 h
Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

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

1a VISITA
GRATUÏTA

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

30

ANYS

AL TEU COSTAT

“Recupera la teva figura,
ressalta la teva bellesa”

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

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

TRUCA I T’INFORMEM

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB
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MEDI AMBIENT UN INCENDI DIVENDRES A LA TARDA VA CALCINAR QUATRE NAUS DEL POLÍGON DE CAN PARELLADA I VA PRODUIR UN VESSAMENT QUÍMIC
acn

Nova afectació
al riu Besòs pel
foc d'una química
a Montornès
Un foc va destruir la nit de divendres quatre naus del carrer Antonio Machado, al polígon Can Parellada del barri de Montornès Nord.
El foc va originar-se al pati d'una
de les naus, on hi havia bidons amb
líquid inflamable, algun dipòsit i
palets de fusta. Això va provocar
fortes explosions, una gran fumarada visible des de quilòmetres de
distància i l'activació del PLASEQCAT. Una vintena de dotacions dels
Bombers van treballar tota la nit de
divendres a dissabte per extingir
les flames.
Per evitar un impacte amb els
vessaments químics produïts arran de l'incendi, el Consorci Besòs
Tordera va tapar embornals i va
contenir l'abocament que arribava
a la depuradora de Montornès. Tot
i això, part del vessament va acabar
al riu Besòs, fet que probablement

va generar la mort d'alguns peixos.
"L'aparició de peixos morts pot
ser per l'arribada d'un petit percentatge de les aigües utilitzades
en l'extinció a través de les pluvials", reconeixen des del Consorci.
Després del foc, tècnics de l'Ajuntament de Montornès han valorat
els danys provocats a la via pública, l'enllumenat i el clavegueram i
han revisat les naus de l'entorn de
les que van ser directament afectades per veure si hi ha alguna mena
d'afectació estructural. Sobre les
quatre naus calcinades, l'alcalde
José Antonio Montero considera
que "s'hauran d'enderrocar, perquè la zona estava absolutament
destruïda". Paral·lelament, l'Ajuntament també treballa per revisar
els expedients i les llicències de les
empreses que van cremar. "Poden
tenir la documentació en regla i

URBANISME ARGUMENTS CONTRARIS AL FUTUR BARRI

APARATÓS INCENDI Quatre naus de Can Parellada, a tocar de Montornès Nord, van quedar calcinades
les llicències al dia i que el motiu
d'un accident així sigui un error
humà", alertava l'alcalde abans de
conèixer la situació administrativa
de l'empresa. Montero també destacava que en l'incident no hi havia
hagut cap persona ferida i que no hi
va haver "una situació d'afectació
respiratòria a l'entorn", malgrat
que es va recomanar als veïns que
es tanquessin a casa amb les finestres tancades. Tot i que el fum era

gener la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Mollet aprovés inicialment el projecte d’urbanització
del Calderí, Mollet en Comú i la CUP
Mollet han presentat al·legacions a
la planificació que preveu la construcció d'un nou barri al sector.
Amb les seves al·legacions, els
comuns assenyalen, entre altres,
que el projecte d’urbanització "no
justifica convenientment la seva
necessitat" i que "no està validat
jurídicament el teòric perjudici
als propietaris privats" que argumenta el govern de Mollet. A més,
els comuns consideren que durant
la tramitació no s’ha informat convenientment als municipis adjacents, i que és "incomprensible"
que el Calderí no estigui inclòs al
procés d’elaboració del nou POUM.
Mollet en Comú també opina que
el projecte aprovat no respecta la
connectivitat ecològica i que no
aborda adequadament la qüestió
de la inundabilitat o la dels riscos

químics o els necessaris principis
de mobilitat i impacte ecològic, etc.
Per la seva part, la CUP ha presentat una quinzena d'al·legacions, en què expliciten “les mancances i incompliments de la
normativa legal en àmbits substancials com el planejament urbanístic, la salut i la seguretat,
la mobilitat, la protecció del
patrimoni agrícola i natural, la
lluita contra el canvi climàtic o
la gestió dels recursos bàsics”.
Per aquests motius, el plec d’al·legacions de la CUP Mollet demana
la nul·litat total d’aquest projecte
d’urbanització i que es procedeixi
a l’arxiu del seu expedient.
L'aprovació del projecte per
part del govern local va tirar endavant tot i que el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya havia admès a tràmit el contenciós contra
el pla urbanístic presentat per part
de Mollet en Comú, la CUP i Ara
Mollet ERC i entitats, agrupats a la
plataforma Salvem el Calderí.

Denúncies d'ecologistes
L'incendi de les naus i el posterior
vessament d'aigües contaminades
al Besòs ha provocat una nova denúncia de grups ecologistes com
Adenc i SOS Vallès, que asseguren
que s'incompleixen les mesures per
evitar aquest tipus d'abocaments
als rius. Les dues entitats recorden

SOLIDARITAT EL PRIMER AVIÓ ARRIBAVA DIJOUS A LA FRONTERA
avpc sant fost

Al·legacions de comuns
i la CUP al pla del Calderí
MOLLET. Després que el passat 31 de

tòxic, "no hi va haver un risc per a
la població per toxicitat".

que el desembre del 2019 ja hi va
haver un abocament d’aigües contaminades amb productes químics tòxics al Besòs arran de l'incendi de la
química Ditecsa, una repetició que
consideren que és fruit de la "incapacitat" de control de les administracions i manca de funcionament
de les mesures de seguretat imposades a les activitats industrials.
L'Agència Catalana de l'Aigua està
estudiant l'abast dels danys al riu.

Mollet s'adhereix a
l'Hora del Planeta
L’Ajuntament de Mollet s’adherirà
a la campanya de l’Hora del Planeta que se celebra aquest dissabte a
nivell mundial i que vol conscienciar la societat sobre la necessitat
d’adoptar mesures per fer front al
canvi climàtic amb una apagada
elèctrica voluntària durant una
hora. Així, entre les 20.30 i les
21.30 h s'apagarà la il·luminació
del campanar de l’Església, la font
modernista de Prat de la Riba i les
rotondes del Calderí i la Vinyota.

FRONTERA D'UCRAÏNA Centre de pas de refugiats de Beregsurány-Asztély

L'ajuda humanitària de
Sant Fost arriba a destí
BAIX VALLÈS. El primer avió carregat d'ajuda humanitària procedent
del Centre Logístic de Sant Fost
arribava la setmana passada al seu
destí, la frontera entre Ucraïna i
Hongria. El carregament el va supervisar un equip format, entre altres responsables, pel santfostenc
Jordi Gallego, cap de la secció local

de Sant Fost de Protecció Civil i
president de la Coordinadora Operativa de les AVPC de Catalunya.
Des de la seva posada en marxa,
desenes de voluntaris treballen
diariament des de Sant Fost per
carregar tràilers que transporten
ajuda humanitària. Dimarts se'n
van carregar quatre.

El TSJC tomba la
ZBE de Barcelona
El TSJC ha anul·lat l'ordenança
de la Zona de Baixes Emissions
de Barcelona, que prohibeix als
vehicles més antics entrar al perímetre delimitat per les dues Rondes per tal de reduir la pol·lució
atmosfèrica. La sentència no és
ferma i l'Ajuntament de Barcelona
ja ha anunciat que hi recorrerà. De
moment, la ZBE continua vigent.
D'altra banda, Mollet ha signat
l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya.
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tribunals bartés té pendent un altre judici pel que li demanen sis anys

Un any i mig de presó per al
molletà acusat d'agredir un mosso
durant les mobilitzacions de l'1-O

a.mir

MOLLET. L'Audiència Provincial de Barcelona
ha dictat sentència i ha condemnat Brian Bartés a una pena de presó d'un any i mig. El tribunal considera provat que el jove molletà va
donar una puntada de peu a un mosso que li va
comportar la baixa de set dies laborals durant
els aldarulls que van tenir lloc al voltant del
Camp Nou l'any 2019, arran d'una concentració convocada per Tsunami Democràtic.
El jutge ha condemnat Bartés a un any i
mig de presó pel delicte d'atemptat contra
l'autoritat, a una pena multa de 270 euros
pel delicte de lesions greus i l'ha absolt del
delicte de desordres. També l'obliga a pagar
una indemnització de 500 euros al mosso
lesionat, que ja va satisfer el juliol del 2020.
Coneguda la sentència, Bartés manifestava que no se l'esperava: "Nosaltres anàvem
buscant l'absolució perquè tenim bons arguments" i anunciava que la recorreran: "No
hi estem d'acord. Som conscients que tenim la raó i que ens l'hauran de donar", deia
el jove durant una concentració de suport que
es va fer dimecres davant l'Ajuntament.
El molletà assegurava: "A mi no se m'està
jutjant per uns fets, se m'està jutjant per
unes idees i per exercir el meu dret a manifestar-me" i afegia que aquesta situació
que està vivint ha alterat tots els seus plans
de futur. "Quan parlem de repressió no són
només els dies que passes al calabós o el
dia del judici, parlem de tot el temps que
estàs esperant que arribi aquesta sentència absolutòria i que tot el teu projecte de
vida i el teu entorn es veu aturat", afirmava.
Bartés també explicava com havia rebut la
notícia: "Quan et diuen que t'han condem-

brian bartés
nat a un any i mig de presó i tens pendents
un altre judici que et demanen 6 anys de
presó, és un xoc. Després en fred analitzes
i trobes que no té cap sentit, que tot això
d'alguna manera ha d'acabar bé", considerava el molletà qui també recordava que no és
només ell, sinó que "hi ha 4.000 represaliades que ens trobem en la mateixa situació".
Aquest, però, no és l'únic judici al qual
s'haurà d'enfrontar Bartés, el jove haurà de
presentar-se el pròxim 12 de maig, un altre
cop a l'Audiència Provincial de Barcelona per
la seva participació en les concentracions del
2018 durant la celebració del Consell de Ministres a la capital catalana. Per aquest cas, el jove
s'enfronta a una pena de sis anys de presó, el
que podria comportar el seu empresonament.
El Grup de suport al Brian ha organitzat per
aquest dissabte a Mollet una nova concentració per donar el seu escalf al molletà.

Judici a l'administradora d'una
empresa de Mollet que hauria
estafat gairebé 600.000 euros
MOLLET. L'Audiència de Barcelona dijous 31
de març celebrarà el judici pel cas d'una presumpta estafa milionària per part d'una gestoria molletana, que s'hauria produït entre
els anys 2010 i 2013, i amb la qual s'haurien
sostret gairebé 600.000 euros. L'acusada és
qui era administradora única en aquells anys
de l'empresa Gypesa SL, dedicada a la gestoria i a fer tasques financeres i comptables.
En la seva cartera de clients la gestoria tenia
dues empreses del sector químic, Bioquim Liofilizaciones SL i Bioquim SA, amb seu al Polígon Industrial Pla Llerona de les Franqueses.
Durant 25 anys Gypesa SL hauria estat
oferint els seus serveis comptables i de gestoria –amb tasques com la confecció de nòmines,
la liquidació de l'IVA i el càlcul de l'IRPF, entre
altres– a les dues empreses dedicades al sector
químic. Segons el relat de la Fiscalia, l'acusada,

que era administradora única de Gypesa SL, va
apropiar-se d'importants sumes de diners de
les dues companyies.
Entre 2010 i 2013, l'acusada tenia la potestat de carregar imports per factures en
els comptes bancaris de Bioquim SA i Bioquim Liofilizaciones SL. "Aprofitant-se
de la confiança dels seus clients carregava
quantitats que no estaven justificades per
cap factura", explica la Fiscalia. En concret,
amb aquest mètode, s'hauria apropiat de
286.619 euros de Bioquim Liofilizaciones
SL i 308.231 euros de Bioquim SA.
El Fiscal imputa a l'acusada un delicte d'estafa continuada pel qual demana cinc anys de
presó i una pena d'onze mesos de multa amb
una quota diària de 12 euros. A més, es demana una indemnització de les sumes estafades,
594.850 euros en total, més interessos.
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Alcaldessa de Sant Fost i Primer Tinent d'Alcaldia

Montserrat Sanmartí i
Alberto Bastida
“Vam prendre una decisió de
responsabilitat i estem tirant
endavant un govern que funciona”
– Quin balanç feu d’aquest primer any de coalició?
– Alberto Bastida (A.B.): Crec que hem aprofitat molt bé
el temps. Hem treballat des del primer dia i crec que coincidim tots a dir que estem satisfets del treball que estem
elaborant a dins del govern. Estem tirant cap endavant tots
els projectes que teníem en ment, dels quals vam parlar
abans de signar l’acord de govern.
– Montserrat Sanmartí (M.S.): Totalment d’acord amb
l’Alberto. Hem treballat moltíssim. Primer en conèixer-nos.
Teníem una visió diferent a l’oposició que ara governant. A
més, hem agafat l’Ajuntament a mitja legislatura, amb una
situació complicadíssima, pensa que no teníem ni secretari ni interventora, i això ho hem anat aconseguint a poc a
poc. Personalment estic molt contenta.
– De què esteu més satisfets?
– M.S.: Estic satisfeta que el poble veu que hi ha hagut un
canvi en positiu.
– En quin sentit?
– M.S.: Quan fem actes la gent ens ve a parlar, ens aprecia,
entén que hi ha coses que no les podem fer tan ràpides
com ells voldrien, però expliquem el perquè. Estem parlant molt amb la gent. Dialoguem, escoltem i tirem endavant projectes que estan al pacte i enguany se’n veuran
més. Notem un ambient molt positiu per part del poble
cap a nosaltres i això al mateix temps et dona energia per
continuar.
– A.B.: A nivell intern, crec que la satisfacció més gran que
tenim és la forma de treballar. Crec que hem format un bon
tàndem i hem sumat sinergies. IUSF i En Comú Podem som
dues forces que a priori érem molt diferents, però que al
final hem encaixat bastant bé, en el sentit que el que no té
un, ho aporta l'altre. Els projectes que portàvem nosaltres
potser eren un aire fresc, però l’experiència de la Montse
com a alcaldessa fa que s’hagin pogut materialitzar.
– De què no esteu tan satisfets?
– A.B.: La part més negativa que veig són els tràmits administratius. Costa molt tirar endavant projectes i a vegades és desesperant i no pots ser el suficientment resolutiu
perquè la ciutadania estigui satisfeta. Això em sap molt de
greu.
– M.S.: En el meu cas, del temps. És a dir, segur que molts
projectes que tenim en ment no els podrem fer perquè les
eleccions estan al caure i si vols tirar endavant qualsevol
remodelació, hi ha una sèrie de tràmits que has de fer.
– A quins projectes us referiu?
– M.S.: A la remodelació del Pavelló 1. Hi ha unes subvencions del PUOSC per tirar endavant el projecte, però
tot l’equip vam considerar que amb la quantitat de l’obra
només remodelar la part exterior era insuficient. Volem
remodelar tant la part exterior com la interior i això ho
farem públic ben aviat. Estem treballant també per demanar fons europeus per remodelar el Pavelló 2, perquè és
un equipament molt antic. En aquest sentit, estem intentant presentar un projecte ben maco. També volem fer un
centre per a joves al costat d'aquest equipament. Aquests

El pròxim 30 de març es compleix un any de
la moció de censura d'Independents Units
per Sant Fost i En Comú Podem que tornava a
Montserrat Sanmartí a l'Alcaldia de Sant Fost,
després d'estar 20 mesos a l'oposició. Un
govern que diu estar "satisfet" amb l'acord,
però que avança que haurà de deixar més
d'un projecte per fer per manca de temps.
temes no sabem com estaran quan comenci la campanya
electoral. No podem garantir que estiguin finalitzats, però
sí començats o presentats els projectes. I això és una pena.
– Què passarà amb l'espai per a joves de la Llera?
– M.S.: Continuarà sent un centre per a joves, però com
que molts pares ens han dit que està molt lluny, doncs farem un lloc més cèntric on els joves puguin reunir-se. Però
els dos estaran actius. Potser la Llera l’obrim més cap a
entitats que vulguin reunir-se o fer un concert, i el dia a dia
el faríem aquí al costat del Pavelló 2.
– Pel que fa al porta a porta, preveieu que pugui ser
una realitat abans que acabi aquest mandat?
– M.S.: Des de l’inici hem dit que nosaltres no ens neguem
al porta a porta. Però és un canvi molt fort per a la ciutadania. El que sí que
hem començat i
"Estem treballant per
continuarem fent
aconseguir fons europeus
és ensenyar què
vol dir el porta a
per remodelar el Pavelló 2,
porta. Farem xerperquè és molt antic"
rades i diverses
polítiques
que
aniran direccio"No ens neguem al porta a
nant cap al porta
a porta. Potser faporta, però és un canvi molt
rem una mena de
fort i canviar el model de
proves en carrers,
però canviar-ho
cop no ho veiem oportú"
de cop, que és el
que volia fer l’anterior govern, no ho trobem oportú. Està clar que hem de
posar el nostre granet de sorra perquè Sant Fost en el tema
dels residus no ho estem fent bé i en som conscients. És a
dir, no estem dient no al porta a porta, però el volem fer bé
i perquè això funcioni ens hem d’educar tots.
– A.B.: Aquest projecte és molt ambiciós. És canviar de forma de vida pràcticament. És conscienciar la gent, i al final,
és fer partícip la societat, que no pensi que és un projecte
que s’ha impulsat des de l’Ajuntament, que és un projecte
que s’impulsa des de la societat civil també. Però s’està caminant cap al porta a porta. El govern està convençut que
el porta a porta és el futur de la gestió dels residus.
– Com està la incorporació a la Serralada de Marina?
– A.B.: Hi estem treballant. Ens hem reunit moltes vegades
amb l’oficina de la Serralada de Marina, la Diputació de

Barcelona, l’empresa que està elaborant el projecte i la regidora d’Urbanisme i jo. Es va encallar, en el sentit dels límits que volem integrar en el parc. Apostem per ser el màxim de proteccionistes amb els boscos de Sant Fost. Crec
que és el major patrimoni que tenim al municipi i hem de
tenir molta cura d’ell. Però sembla ser que ja hem arribat
a un acord, tindrem un avantprojecte que passarà aviat pel
ple. És un projecte molt important, perquè estem parlant
de protegir el bosc del municipi i volem anar de bracet dels
propietaris, dels forestals, de la ciutadania i de les entitats
ecologistes del municipi i estem intentant fer el cronograma el més obert i participatiu possible. Abans d’aprovar
l’avantprojecte, volem fer un acte obert a la ciutadania per
explicar els avantatges d’incorporar-nos a la Serralada de
Marina, com també explicar el procés que hem de desenvolupar per integrar-nos a dins.
– A quins altres aspectes esteu donant prioritat?
– A.B.: En una auditoria que ens va fer la Diputació de
Barcelona va sortir que l’Ajuntament tenia mancança en
recursos humans, però hem apostat per prioritzar abans
l’estabilització dels llocs de treball que ja tenim ara mateix treballant a l’Ajuntament i creixerem una mica, però
no tant com havíem de créixer segons establia l’auditoria, perquè hem preferit estabilitzar les places i fer llocs
de treball de qualitat pels treballadors que ja disposem. A
banda, el govern també està fent un treball per tal que les
dones tinguin una força important en l’estructura interna
de l’Ajuntament. La secretària és una dona, la interventora també, la caporal... Tenim gairebé més dones que homes i això és molt important, perquè al final les polítiques
d’igualtat i de feminisme s’han de fer tant internament
com externament.
– Mirant enrere creieu que heu fet una bona aposta?
– M.S.: La veritat és que sí. Quan va passar tot el que va
passar amb l’Alberto, vaig ser jo qui el vaig trucar, perquè
anàvem a l’oposició. A partir d’aquí la sintonia va ser molt
positiva. La gent del poble només ha entès que l’oposició
érem els majoritaris i els que governaven eren els minoritaris. Crec que vam fer una decisió de responsabilitat, no
vam posar per davant els nostres partits. Per mi va ser una
decisió molt positiva, de responsabilitat i va ser l’encertada.
– A.B.: Estem tirant endavant un Ajuntament que funciona.
Crec que vam fer una aposta molt valenta. Vam prendre
decisions molt valentes, que feien falta perquè el municipi
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anna mir

es trobava en una situació de bloqueig polític.
– Es penedeix d’haver pactat amb ERC?
– A.B.: Aquesta pregunta és complicada, perquè les decisi-

ons tu les prens en una situació i una casuística concreta. Si
jo hagués sabut tot el que ha passat fins ara, possiblement
no hauria pactat amb ERC. Però les decisions les prenem
en un moment determinat i quan ja ha passat el temps és
molt fàcil mirar cap enrere i dir em vaig equivocar o vaig
encertar. Però quan estàs en aquell moment és complicat.
Ara per ara, En Comú Podem està molt satisfet del pacte de
govern amb Independents. Crec que estem treballant molt
positivament i que això s’està transmetent a la ciutadania.
– Queda gairebé un any per a les pròximes eleccions
municipals. Compteu en tornar a presentar-vos com a
candidats?
– M.S.: Ara començarem a fer els nostres actes com a partit
i a partir d’aquí començarem a veure el candidat o la candidata. No ens ho hem plantejat encara.
– Ens deies l’any passat que les ganes hi eren?
– M.S.: Evidentment, les ganes hi són. Ja vaig dir que aquesta legislatura per mi era l’última, però és com diu l’Alberto, a vegades el context ens fa variar les decisions. Estic
a disposició de la meva gent. Personalment, els 20 mesos
que vam estar a l’oposició em va donar molta força i vaig
comprovar que molta gent m’aprecia molt i em sento molt
agraïda. Això m’ha fet tirar endavant i intentar ser positiva.
– Ha estat l’etapa més complicada que t’ha tocat viure?
– M.S.: Sí. Aquesta legislatura és una cosa molt difícil i estranya. Passes a l’oposició i tornes a governar amb un soci
que no coneixes de res. Per tant, puc dir que em presento
amb força, amb ganes i il·lusió i si la meva gent em vol,
aquí estaré. Però la veritat és que encara no ens hem plantejat la campanya. Ara estem prioritzant els projectes de
govern.
– A.B.: Com diu la Montse, estem enfocats als projectes de
govern. No ens hem plantejat encara la campanya tampoc.
Ha estat un any difícil no només com a govern, sinó com a

partit. Som un partit assembleari i de carrer i això aquests
anys no ens ho han permès. Ens ha faltat ser propers a la
ciutadania i espais de trobada per prendre decisions com
qui serà el futur candidat a l’Alcaldia. Ara començarem a
treure el cap, a moure’ns pels carrers.
– Però et planteges ser novament el candidat?
– A.B.: Particularment, a mi m’agrada. Aquests anys he
agafat molta experiència i jo em
Bastida: "Si jo hagués sabut
sento amb ganes
tot el que ha passat fins ara,
i amb força. Però
és una cosa que
possiblement no hauria
m’agradaria parlar
pactat amb ERC"
amb els meus companys.
– Us veieu revaSanmartí: "Els 20 mesos a
lidant el pacte
de coalició en els
l'oposició em van donar
pròxims comicis
molta força i vaig comprovar
municipals?
– M.S.: Si sumem,
que molta gent m'apreciava"
per la nostra part
sí. Sóc una persona
que quan acaben
els 4 anys, sempre faig balança. Analitzo els pros i els contres i per ara sumen més els pros que els contres. Però tot
depèn del poble. Si el poble no ens vol, ens quedarem a
l’oposició i si el poble ens vol, aquí estarem. Som un partit
municipalista i això ens ha fet entendre'ns amb Podem.
– A.B.: Això de revalidar el pacte és un tema que el poble
ha de decidir. Crec que l'aspecte més important és el projecte que tinguem. Si té molts punts en comú i tant que podríem arribar a revalidar la coalició. Però el més important
és que repercuteixi en el benefici del poble. a.mir

oposició ERC-juntS pER Sant foSt dEnunCia quE S'han atuRat pRojECtES dE l'antERioR govERn

pEl pSC ElS manCa 'foRça' pER aConSEguiR aCoRdS

"Sant Fost no avança com ho fan altres pobles.
Han qüestionat tot allò que hi havia obert"

"Que l'actual govern integri
una persona de l'anterior
executiu li treu legitimitat"

arxiu

carles miquel Portaveu d'ERC-Junts per Sant Fost
Després d'un any de mandat d'IUSF i En Comú Podem,
l'exalcalde i actualment portaveu i regidor d'ERC-Junts
per Sant Fost a l'Ajuntament, Carles Miquel, considera que
el municipi no avança: "El que demano als veïns és que
quan vagin als pobles del nostre voltant vegin com
s'estan transformant. Estan canviant molt i Sant Fost
no avança. Els polítics estem per canviar les coses, no
estem als anys 80 que arreglaves una plaça i tot eren
aplaudiments. Sap greu veure que tornem a allò", deia
en declaracions a aquest diari, Miquel.
Així mateix, considera que quan van arribar al govern,
l'Ajuntament estava "adormit". Segons Miquel: "No hi havia cap projecte important de poble obert, a banda del
projecte de licitació de la recollida de residus que afortunadament vam aconseguir aturar, perquè era un projecte de recollida lateral que ens hagués dut a fracassar

quant a percentatges de recollida selectiva".
El portaveu d'ERC-Junts explica que "veníem a canviar
les coses i a transformar un Ajuntament que dormia i
no va ser fàcil, perquè malauradament les formes de
l'oposició van ser molt lamentables".
En aquest sentit, considera que ara les coses han canviat: "Nosaltres treballem, no ens dediquem a rebentar-ho tot. En política no tot s'hi val, s'ha creat un monstre i una fractura social a Sant Fost que trigarà molt de
temps a desaparèixer", lamenta.
Amb tot, segons Miquel la seva feina, ara a l'oposició, passa per seguir treballant, "perquè tot aquell punt d'inflexió que vam voler impulsar continuï i que no s'aturin
projectes i que es continuïn els que vam començar". Miquel també apunta que el govern "ha aturat molts projectes", i que ha "qüestionat tot allò que hi havia obert". En
relació amb això, demana explicacions sobre la implantació
del porta a porta: "Nosaltres teníem una proposta amb
el Consorci per començar l'octubre del 2021, però des
del govern diuen que no hi ha res d'això i Llinars ens
ha passat al davant i ha multiplicat els seus índexs de
recollida selectiva", comenta Miquel.
També els preocupa la continuïtat del projecte del Pavelló 1: "El teníem dibuixat, teníem 250.000 euros de Governació i la partida dels fons de la Diputació de Barcelona i no en sabem més. Segurament el presentaran de
cara a les eleccions, però ja no tenim temps de tirar endavant el projecte. No complirà amb els requeriments
que t'exigeix la Generalitat per justificar la subvenció
i Sant Fost ha d'aprofitar quan li donen subvencions
d'aquesta mena". a.mir

psc

xènia guerra Portaveu del PSC
Per la seva banda, des del PSC, Xènia Guerra valora positivament "que s'hagi restablert una normalitat democràtica,
un cop desapareguda la trànsfuga". Així mateix, entenen
que el fet que l'actual govern integri una persona de l'anterior govern "treu una part de la legitimitat que hauria
de tenir un equip de govern fort en un municipi com el
nostre". Pel que fa a la gestió, consideren que s'està fent "la
gestió de les petites coses" com activitats culturals i festes,
però que "falta força per poder aconseguir acords supramunicipals". En aquest sentit, Guerra lamenta que l'Ajuntament segueixi sense formar part del Consorci de la Serralada
de Marina i sense tenir cap mena d'alternativa per a la B-500.
Tot i veure una millora pel que fa al diàleg des de l'inici del
mandat, Guerra, qui complirà també un any com a regidora
del PSC després de la dimissió de la regidora María José Sánchez, demana que aquest 2022 sigui "més fructífer". a.mir
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A L'ACTE VA ASSISTIR LA PRESIDENTA DELS COMUNS AL PARLAMENT, JESSICA ALBIACH

SOLIDARITAT

Denuncien l'ús de
sofre per evitar orins

Catalunya en Comú presenta al
Baix Vallès la nova sectorial de
drets animals creada pel partit

Caminada a Gallecs
per lluitar pel
respecte animal

MOLLET. La plataforma Espai Gos
ha denunciat l'ús de sofre que darrerament haurien emprat dues
comunitats de veïns de Mollet per
evitar els orins de gossos. La plataforma ha demanat a través de les
seves xarxes socials que es denundiïn aquestes pràctiques.

s.casanovas

Naixements
22/03 Renée Pastor Herrera (Palau-solità)
20/03 Duna Ricart (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
15/03 Rosario García Gil
20/03 Alberto Bas Orodea
PARETS
21/03 María Carmen Ortego Berenguer
SANTA PERPÈTUE DE MOGODA
17/03 Isabel López Lora
20/03 Isabel Moreno Calvo
21/03 Javier Valle Giménez
MONTMELÓ
17/03 Montserrat García Galian

93 anys
69 anys
81 anys

LA PRESENTACIÓ (D'esquerra a dreta) Manils, Albiach, Mateu i Mena
92 anys
95 anys
42 anys
49 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

MONTMELÓ / MOLLET. La Sala de
la Concòrdia de l’Ajuntament de
Montmeló va acollir dissabte la
presentació de la nova sectorial de
drets animals, impulsada pel partit Catalunya en Comú. A l’acte, or-

ganitzat pels grups municipals de
Mollet i Montmeló, van participar
la presidenta d’En Comú Podem
al Parlament, Jéssica Albiach; el
regidor al Congrés, Joan Mena; la
coordinadora de la nova sectorial,

Rosa Mateu i el coordinador de la
sectorial i regidor a Montmeló, Jordi Manils.
En la presentació, Jéssica Albiach destacava que aquesta iniciativa és necessària per la rellevància
que ha agafat aquest tema en els
últims mesos i del qual cap espai
polític pot mantenir-se aliè. Albiach també remarcava la importància de les polítiques animalistes
atès que “hem de tenir cura de la
interdependència entre persones i animals” i que “el progrés
d'una societat es mesura en com
tracta els seus animals”.
Per la seva banda, el diputat Joan
Mena també explicava els grans
avenços que ha fet el govern actual d’Espanya en aquest àmbit, tot i
que lamentava que “han hagut de
passar quaranta anys de democràcia perquè hi hagi una llei de
drets d'animals”. sergi casanovas

VEÏNS DE SANTA MARIA ANUNCIEN PER AQUEST DISSABTE MOBILITZACIONS EN CONTRA

Nova batuda de senglars al
parc de la Serralada Litoral
SANTA MARIA DE MARTORELLES.

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

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

Aquest dissabte al matí hi haurà
una nova batuda de senglars al
parc de la Serralada Litoral aprovada per la Generalitat. Així ho ha
anunciat l'Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles. Concretament, els caçadors tenen permís

per actuar de 9 h a 14 h a la zona de
la ruta de les fonts i als voltants de
la Font Sunyera, la Font del Ca, la
Font del Ferro, la Pedrera, el Dolmen i el Poblat Ibèric i la Bassassa.
Encara que la zona afectada
estarà senyalitzada convenientment, el consistori recomana "no

caminar ni circular per la zona
i àrees properes a les hores indicades".

Mobilitzacions veïnals
Davant aquesta batuda prevista, veïns de Santa Maria volen fer
palès el seu rebuig i es concentraran a les 12 h, dissabte, a la plaça
de l'Ajuntament. "Volem sortir a
passejar sense risc", apunten els
organitzadors, que recorden que
en l'últim any les batudes al parc ja
han provocat un mort i un ferit.

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

VOLS ESTAR AL DIA D’ALLÒ

QUE PASSA AL BAIX VALLÈS?
Segueix-nos al nostre canal d’Instagram
Notícies de #Mollet #Parets #Montornès #Montmeló #laLlagosta #SantFost #Martorelles i #SantaMaria.

Som Mollet i Baix Vallès

MOLLET / SANT FOST. La Colla Morada juntament amb l'AV Espai Rural
de Gallecs i KastellKat, organitzen
aquest diumenge, 27 de març, una
caminada solidaria per lluitar contra el maltractament i l'abandonament animal. Gallecs Can, tal com
s'anomena la jornada, començarà
a les 9 h a l'ermita de Gallecs amb
la recollida d'un pack de benvinguda i serà a les 10 h quan s'inicii
la marxa. Un recorregut de 5 km
obert a la ciutadania que acabarà
a la mateixa ermita. A banda de
la caminada, la jornada comptarà
amb una desfilada de mascotes
perquè els participants que vulguin puguin adoptar-ne una, una
xerrada sobre consicienciació
animal, a càrrec de Red Solidària
Pro Animal i una rifa solidària amb
productes de Gallecs.

Torna el FostAnimal
Per altra banda, la plaça de la Vila
de Sant Fost acollirà el pròxim dia
3 d'abril la segona edició de la fira
FostAnimal. La iniciativa s'impulsa amb l'objectiu de promoure els
drets dels animals i conscienciar la
ciutadania sobre la importància de
tenir cura de les mascotes.

Mocions de Ciutadans
sobre transparència i
animals domèstics
MOLLET. El grup municipal de Ciutadans Mollet del Vallès (Cs) ha
presentat dues mocions per al ple
de març per sol·licitar al govern
municipal millores en matèria de
transparència i dades obertes i
una altra proposta per adaptar la
normativa respecte als animals
domèstics.
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medi ambient El Casal Cultural dE mollEt va CElEbrar dimarts la sEgona sEssió dE lEs jornadEs joan folCh

"El mercat porta tal velocitat que
si no el frenem, acabarà petant"
a.mir

al casal Els conferenciants de la jornada, Mar Calvet i Pol Dunyó
MOLLET. Denunciar tots els impactes
socials i ambientals que té la producció de cultius com la soja al nostre país i donar a conèixer alternatives més sostenibles d'agricultura i
ramaderia. Aquests van ser alguns
dels temes tractats dimarts en la
segona sessió de les Jornades Joan
Folch organitzades pel Casal.

L'acte va constar de dues xerrades, una anomenada Món Rural
sostenible, a càrrec de Pol Dunyó
professional de la pagesia que fa
horticultura ecològica amb tracció
animal i una altra sobre l'informe
d'Ecologistes en Acció Amb la soja
al coll, a càrrec de la investigadora
de la càtedra Agroecologia i Siste-

mes alimentaris de la Universitat
de Vic, Mar Calvet.
L'informe explica el circuit de la
soja a l'Estat espanyol, des de les
importacions que es fan de soja,
sobretot des de l'anomenada República de la soja, a l'Amèrica Llatina: "Espanya s'està convertint
amb una màquila ramadera,
important matèries molt barates, com és la soja, per transformar-les en altres productes
de més valor afegit per tornar a
ser exportats, en aquest cas, en
forma de carn", denunciava Calvet qui també deia que l'objectiu
d'aquest estudi és denunciar tots
els impactes socials i ambientals
que té la producció de soja tant
fora com dins del nostre territori.
Per la seva banda, Pol Dunyó s'encarregava de contar als assistents
què poden fer en aquest sentit, petits productors que com ell treballen
la terra amb sistemes artesanals:
"La inèrcia del mercat en l'àmbit
productiu porta una velocitat i un

desenfreno tan sobrepassat que
si no el frenem, acabarà petant".
Segons Dunyó, les petites produccions ecològiques es troben amb dues
dificultats cabdals. Per una banda,
els costa competir per preu amb
superfícies més grans. Mentre que
l'altre problema rellevant és el de
l'accés a la terra "No hi ha possibilitats", deia.

seu electrònica

Martorelles millora
l'accés als tràmits
administratius
MARTORELLES. L'Ajuntament ha
adaptat la seu electrònica municipal per tal que la ciutadania tingui
accés als diferents tràmits administratius d'una manera més fàcil.
Segons informa el consistori martorellesenc, les relacions entre la
ciutadania i l'administració es realitzen, cada vegada més sovint, de
forma electrònica, i els usuaris que
no mantenen una relació habitual
amb l'Ajuntament, sovint tenen dificultats. Una d'aquestes dificultats
era l'accés a una seu electrònica.

mobilitat

Mollet Opina
qüestiona el carril
bici central a Rivoli
El col·lectiu Mollet Opina ha mostrat
els seus dubtes sobre la idoneïtat de
la construcció d'un carril bici central, que està projectat a l'avinguda
Rivoli, al barri de Can Borrell, i que
aprofitarà l'espai enjardinat actual.
Segons la plataforma, els carrils bici
laterals, unidireccionals i segregats
"són els més segurs i, per tant, els
que fan augmentar més l’ús de la
bicicleta". Amb tot, esperen que es
resolgui de manera "satisfactòria".

serveis

Nou camió recol·lector
de recollida de residus
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha incorporat
a la flota un nou camió recol·lector
compactador bicompartimentat de
càrrega posterior, amb el que es reforçaran els serveis que presta l’empresa pública SAVOSA a una vintena
de municipis, entre els quals els del
Baix Vallès. El vehicle ha tingut un
cost de 207.500 euros.
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ECONOMIA

Rànquing de les ocupacions més demandades

Reducció dels ERO a la comarca

La Diputació de Barcelona ha elaborat un rànquing amb les deu
ocupacions més sol·licitades a la província recollides al web d’ofertes
Xaloc. En concret, al Vallès Oriental personal de neteja (10,96%), peons
del transport de mercaderies i descarregadors (10,43%) i empleats
administratius (7,23%) encapçalen les professions més demandades.

El febrer es van registrat 8 expedients de
regulació a la comarca, que van afectar a 236
persones, una xifra lleugerament més baixa
que els mesos anteriors, segons l’Observatori
Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

TEIXIT PRODUCTIU EL CICLE DIÀLEGS PARLA DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DESPRÉS DE LA COVID

TREBALL L'ACTE VA COMPTAR AMB LA DIPUTADA AINA VIDAL
a.mir

"No podem abandonar el
progrés, que és créixer
d'una manera sostenible"
aj. mollet

ELS PARTICIPANTS (D'equerra a dreta) Dionisio, Parés, Menor i Relat
MOLLET. El creixement, la digitalització, la competitivitat en temps
de crisi i l'oportunitat que suposen
els fons europeus Next Generation.
Aquests van ser alguns dels punts
que es van tractar en la tercera conferència del cicle Diàlegs per a la
transformació de ciutats, que organitza l'Ajuntament.
Amb el títol Cap a la recuperació
econòmica en temps de pandèmia,
la ponència va comptar amb la participació de Mireia Dionisio, coordinadora de l’Àrea de Governança,
Economia i Serveis Territorials de
l’Ajuntament de Mollet; Pau Relat,
president de Fira de Barcelona, i
Eva Menor, presidenta de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de
Barcelona.
Per a Pau Relat, la pandèmia ha
tingut un impacte desigual en els
sectors econòmics i ha accelerat el
procés de digitalització de l'econo-

mia. "La digitalització no és un fi
en si mateix és un mitjà al servei
de la societat, que obliga l'economia tradicional a transformar-se
i que suposa oportunitats de
nous sectors que no existien",
apuntava Relat. El president de
Fira de Barcelona considerava que
la pandèmia "ens hauria d'haver
obligat a pensar en la transformació futura del país, però no
tinc clar que hàgim aprofitat bé
l'oportunitat per repensar el
model econòmic dels propers 10
o 15 anys".
Sobre la transformació i emergència de nous sectors econòmics,
Relat apuntava que "la velocitat
de canvi de molts sectors és molt
més ràpida que la capacitat de
canvis legislatius que tenen els
estats i això provocarà tensions",
i reclamava a les administracions
un esforç per adaptar la normativa
als nous models de negoci.

Oportunitat de transformació
Pel que fa als fons Next Generation, pla de recuperació per a Europa després de la pandèmia, la
presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona
destacava la necessitat d'aprofitar aquests ajuts pel seu element
transformador. "Ens han d'aju-

dar a fer reformes del sistema
productiu per canviar cadenes
de valor. Són ajuts per transformar la nostra economia a llarg
termini perquè sigui més verda,
més resilient, més sostenible".
Per la seva part, Dionisioa assegurava que en el cas de Mollet, el Next
Generation "ens ajudaran a aconseguir més de pressa el model de
ciutat que ja teníem planificat",
deia.
En el debat també va intervenir
per videoconferència Raúl Blanco,
secretari General d'Indústria i de la
Petita i Mitjana Empresa del govern
de l'Estat de la Pequeña y Mediana
Empresa. Blanco destacava el moment "complex i difícil" i defensava l'acció del govern de Madrid:
"Estem posant tots els instruments per fomentar la inversió
industrial", assegurava Blanco qui
destacava el creixement d'indicadors industrials com la recuperació
de l'ocupació i les exportacions, entre altres.

Pèrdua de competitivitat
Relat coincidia en les bones dades
macroeconòmiques, però alertava:
"Hem de saber com mantenir
la competitivitat de les empreses amb costos energètics que
llastren l'economia espanyola,
les pujades de preus de matèries primeres, dels costos de
transports", uns elements que lligava amb l'alta inflació actual i les
conseqüències en les economies
de països com Espanya. "Si fruit
d'aquesta inflació el Banc Central Europeu puja els tipus d'interès imaginem l'impacte en les
arques públiques dels països del
sud amb els nivells d'endeutament que tenen", concloïa.
Des del punt de vista de les administracions locals, Dionisio considerava que el repte de les ciutats
és "donar prosperitat als veïns
en tres sentits que no es poden
deslligar un de l'altre, prosperitat econòmica, social i mediambiental", deia.

A L'ESTACIÓ La diputada Aina Vidal i membres de Mollet en Comú

Els comuns expliquen a
Mollet la Reforma Laboral
MOLLET. La portaveu d'En Comú
Podem al Congrés dels Diputats,
Aina Vidal, va participar divendres a l'estació de Mollet-Sant Fost
en la campanya, Anem per feina,
adreçada a informar la ciutadania
sobre els canvis que comporta la
recentment aprovada Reforma
Laboral.
Vidal va voler posar l'atenció sobretot en la tipologia de contractes: "Hi ha generacions senceres
que no han conegut un contrac-

te fix i que mai havien conegut
un model de relacions laborals
que no fos precari, temporal i
que clarament anés en detriment dels seus drets laborals",
deia Vidal qui es congratulava del
fet que "les dones i els joves especialment, serem les grans beneficiades d'aquesta reforma".
Per la seva banda, des de Mollet
en Comú, Francisco Sancho, es
mostrava satisfet amb els avenços
aconseguits.

LA SUCURSAL ATÉN 1.400 AUTÒNOMS I 9.000 TREBALLADORS
mútua intercomarcal

MÚTUA INTERCOMARCAL INAUGURA NOVES
INSTAL·LACIONS AL CENTRE DE MOLLET
La sucursal de la Mútua Intercomarcal de Mollet s’ha traslladat recentment des
del carrer Lluís Duran fins a un nou emplaçament situat al número 7 del carrer
Ramon Casas. En concret es tracta d'unes noves instal·lacions equipades per
atendre uns 1.400 autònoms i 9.000 treballadors de més de 600 empreses
vallesanes associades. Arran d'aquest canvi d'emplaçament, l'alcalde de
Mollet, Josep Monràs va visitar el passat 18 de març el nou equipament
acompanyat del president de la companyia, Enric Torres, i el seu equip.
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ESTHER MOLINS

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

Família = aprenentatge
Tot i que sovint ens sentim com a éssers independents, amb total llibertat per escollir
les nostres reaccions, no hem d'oblidar que
pertanyem a una estructura més àmplia: la
família, la qual té una gran influència sobre
nosaltres.
Formar part d'una família, en siguem més o
menys conscients, ens defineix com a persones. De fet, tots i cadascun dels membres
que constituïm una família, ajudem a la resta
a ser qui són, a banda de tots els altres factors, externs al nucli familiar, que també ens
condicionen i influencien.
Per poder respondre a la pregunta existencial: qui sóc?, cal reconèixer de què formem
part, ja que la família és l'estructura que ens
dóna la base damunt la qual créixer, però
respecte de la qual també hem d'aprendre
a adaptar-nos.
Les qualitats d'aquesta estructura de base i
les connexions que s’estableixen en la xarxa
familiar, formen un conjunt d’influències,

sovint força invisibles, però que són la raó,
en part, de la nostra forma de ser i fins i tot
d’allò que ens succeeix.
Cada persona té un lloc i és una peça important dins de l'estructura familiar. Sempre
que es mou una d'aquestes peces, l'efecte
arriba a la resta, però cal aprendre a combinar tant sentir que tenim un lloc propi i
intransferible dins la nostra família, com saber concedir-nos un espai propi d'individualitat. Quan aquest espai personal és envaït
per un excés de demandes alienes o bé, en
l'altre extrem, vivim excessivament deslligats de la família, poden aparèixer dificultats emocionals.
Com és la meva família? Quin lloc ocupo
dins la mateixa? Quina ha estat i és la meva
principal funció dins l'estructura familiar?
Buscar una resposta a aquestes qüestions, i
d'altres, és una molt bona forma de començar un procés d'autoconeixement amb l'objectiu de definir la pròpia identitat.

Cal prendre consciència de que formem
part d’una realitat molt més àmplia del que
és la nostra persona, i la qual té una entitat
definida i un moviment comú: la família.
Alhora, val a dir que tota família pertany a

Quan som nens no qüestionem
la família en la qual hem nascut
simplement ens hi vinculem,
sabem que és el nostre lloc
un grup més ampli: la seva societat, i que
cada societat és dins d'una realitat encara
més àmplia: el seu país, i aquest, d'una altra:
el planeta, i finalment de l'Univers.
Quan som nens no ens qüestionem la família en la qual hem nascut, simplement ens
hi vinculem; sabem que és el nostre lloc i
ens hi intentem adaptar. Però de la mateixa
forma que un arbre no pot créixer igual si

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

està situat en un cim, que si es troba en una
vall; en un sòl àrid o bé en un altre ric en aigua, nosaltres ens desenvolupem de manera
diferent en funció del “terreny familiar” al
que pertanyem.
Com recordo l'ambient de la meva família
quan era petit? Recordo paraules tendres o
bé retrets? Em recordo content o bé trist?.
Em sentia segur o bé amb por? Podia dir el
que pensava o bé veia que era millor callar?
Aquestes i moltes altres preguntes, cal plantejar-nos-les quan decidim fer-nos càrrec
de nosaltres mateixos. Quan pretenem entendre qui som i per què som com som. A
partir d´aquesta anàlisi, ben segur podrem
decidir quines actituds mantenir per sempre i quines modificar, per tal de viure positivament i sabent aprofitar tot el que hem
viscut i vivim dins la família.
La família és una gran escola emocional on
aprendre dia a dia a conèixer-nos més i millor.
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ENTREVISTA
Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Roger Torrent Ramió
“L'eix de la B-30 és un pol
estratègic. Que vagi bé en aquest
àmbit repercutirà en tot el país"
–Dilluns donava suport al projecte de l’empresa Bold de
Montmeló de bateries elèctriques com a exemple de la reconversió del sector industrial
al país. Quin és el valor afegit
d’empreses com aquesta?
–Des del Departament d’Empresa
i Treball ens hem proposat la reindustrialització de Catalunya, però
no amb qualsevol indústria, volem
que sigui una reindustrialització
en clau verda, innovadora, amb
indústria d’alt valor tecnològic i
estratègic, sobre la base del talent humà, perquè és el que ens
permetrà ser més competitius a
mig i llarg termini, arrossegar altres sectors econòmics i generar
treballs de més qualitat i més estables. Volem potenciar projectes
alineats amb els reptes col·lectius
del país, que ofereixin solucions a
les necessitats de la societat, i el
de Bold n’és un exemple, concentra els elements que cerquem.
–La indústria del motor és estratègica per al Govern. Quines
potencialitats té aquest sector?
–El sector de l’automoció té un
gran pes en el nostre teixit industrial i fa de tractor d’altres sectors
econòmics. Genera a Catalunya
150.000 llocs de treball –entre
directes i indirectes– i factura gairebé 25.000 milions d’euros. Ara
s’enfronta a un context de transició, marcat pel fet que la UE ha

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat , Roger
Torrent Ramió ha visitat aquesta setmana en dues ocasions
el Baix Vallès. Dilluns presentava el projecte d'obertura
d'una fàbrica de bateries elèctriques d'altes prestacions de
l'empresa Bold de Montmeló i dijous coneixia les instal·lacions
del Mollet Hub. El diari Som parla amb ell sobre el futur de la
reindustrialització del país i altres projectes estratègics.
fixat per a l’any 2035 la prohibició
de la venda de vehicles nous que
emetin diòxid de carboni. I això,
que és un repte complex, és també
una oportunitat, ja que obre noves
possibilitats de negoci a l’entorn
d’aquest procés global cap a la
mobilitat verda. De fet, estem en
bona posició per encarar aquest
repte, disposem de teixit industrial, empresarial i de recerca, amb
centres tecnològics de referència
internacional.
–Quin paper jugarà el Circuit en
la reconversió d’aquest sector?
–El Circuit ha de ser molt més que
una instal·lació per acollir curses. Volem que actuï com un pol
d’atracció industrial, de talent i
d’innovació, que esdevingui un
hub de la mobilitat verda. Hem
d’aconseguir que sigui capaç de
generar sinèrgies que reforcin el
sector de l’automoció en la seva
transició cap al vehicle elèctric
i propulsin el desenvolupament
socio-econòmic del territori. Aquí,
de nou, el cas de Bold és interessant perquè exemplifica a la per-

fecció les sinèrgies que es poden
generar entre aquesta indústria i
el Circuit.
–El Pla Director Urbanístic del
Circuit serà un element clau
però hi ha part del territori que
s’hi oposa perquè consideren

DE PARADA EN PARADA El conseller i la regidora d'Ara Mollet ERC Marta Vilaret van p

VISITA AL MERCAT PER
El Circuit del futur ha de DONAR SUPORT AL
tenir un entorn industrial i, COMERÇ DE PROXIMITAT

per tant, el desenvolupament
urbanístic ha de ser coherent
amb aquest horitzó
que és un model especulatiu
que tindrà afectacions mediambientals. Què en pot dir? Creu
que és necessari desenvolupar
el PDU o s’hauria de revisar, tenint en compte també l’actual
emergència climàtica?
–La transformació del Circuit
passa, també, per intensificar els
vincles amb el territori i amb la
indústria de la mobilitat elèctrica. El Circuit del futur ha de tenir
un entorn industrial i, per tant, el

n En la seva visita a Mollet aquest dijous, To-

rrent participava en una reunió de l'Àmbit B-30
i coneixia el Mollet Hub, acompanyat de l'alcalde, Josep Monràs, i altres regidors. Monràs
agraïa la visita de Torrent, a qui feia l'oferiment de l'espai industrial sense desenvolupar
a la ciutat per a possibles projectes de país. A
continuació, el conseller es trobava amb membres d'Ara Mollet ERC i, de la mà de la regidora
i candidata a les eleccions de 2023, Marta Vilaret, es passejava pel Mercat Municipal. Torrent
parlava amb alguns dels paradistes per donar
suport al "model català de comerç, d'empreses familiars que, a més, són essencials en
la xarxa de productes de proximitat i en una
economia més sostenible", deia el conseller,
qui es referia al Pla d'Acció de Comerç del Govern com a eina per "protegir" aquest sector.

AL MOLLET HUB Torrent visitava l'esp
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passejar pel Mercat Municipal
S.C.

pai acompanyat de l'alcalde Monràs
desenvolupament urbanístic ha de
ser coherent amb aquest horitzó.
–Dins l’estratègia del govern de
reindustrialitzar el país, creu
que al Vallès cal la construcció
de nous polígons d’activitat
econòmica o s’aposta per una
política per millorar i potenciar
els ja existents?
–En el cas dels Polígons d’activitat
econòmica, s’actua en un doble
direcció. En primer lloc cal impulsar la transformació empresarial
dels polígons ja existents al Vallès,
mitjançant la creació d’APEU’s.
Aquests es creen quan una comunitat empresarial decideix treballar conjuntament per la millora
de la competitivitat de les empreses que hi ha en el polígon, millo-

rant serveis i infraestructures. En
paral·lel, cal una transformació
urbanística d’aquests polígons per
adaptar-se a les necessitats de les
noves activitats que es volen implantar. En segon lloc, estem identificant aquells sòls ja classificats
per activitat econòmica en el territori, que puguin transformar-se
en un cert termini i amb uns mínims serveis per atendre les noves
demanades d’inversió.
–En la reindustrialització també jugarà un paper important
l'eix vallesà de la B-30.
–La B-30 és un pol importantíssim
de desenvolupament industrial i
de futur del país. Mollet i l'entorn
de la B-30 són fonamentals perquè estan molt ben posicionats
amb una situació estratègica per a
projectes industrials i com a pols
també de coneixement i tecnològics. Que vagi bé en aquest àmbit
territorial repercutirà en positiu a
tot el país.
–Quin objectiu es fixen en el
creixement del sector industrial?
–La indústria ha de tornar a guanyar pes en el PIB perquè és un
motor de canvi, de creixement, de
creació de llocs de treballs dignes,
ben remunerats i arrelats al territori. Volem arribar al 25% del pes
de la indústria en el conjunt del
PIB –ara és del 19,8 en línia amb la
mitjana europea– però volem anar
més enllà perquè ens emmirallem
en economies com l'Alemanya. És
una oportunitat i el Vallès ha de
continuar sent un dels motors.
–Les entitats empresarials reclamen més inversió en innovació. Com s’està treballant en
aquest sentit?
–El foment de la innovació és una
de les nostres prioritats, com queda palès amb el fet d’haver creat
a l’estructura del nostre departament una direcció general d’Innovació i Emprenedoria. Una estratègia marc importantíssima en
aquest àmbit és el Pacte Nacional
per la Indústria (PNI), amb el que
preveiem un conjunt d’accions on
l’impuls a la innovació és un dels
pilars centrals. El PNI contempla actuacions transformadores i
tractores en l’àmbit de la innovació com la digitalització, la indústria 4.0, la sostenibilitat, l’energia
i l’economia circular.
–I pel que fa a la despesa en innovació?
–Tot i que encara tenim camí per
recórrer, la despesa empresarial
en R+D de Catalunya el 2020 (les
últimes dades disponibles) va
augmentar un 0,9% fins els 2.171
M€, la xifra més alta de la sèrie
històrica. A més, Catalunya manté
el lideratge en nombre d’empreses innovadores a l’Estat espanyol
amb el 20,7% del total l’any 2020.
–Però a banda de la despesa

empresarial, què està fent el
departament en aquest aspecte?
–Hi ha dues iniciatives que hem
posat en marxa des del departament d’Empresa i Treball, a través
d’Acció, precisament per impulsar
la innovació entre el teixit empresarial català en els dos àmbits
que han de marcar el desenvolupament de l’economia dels propers anys, la digitalització i la sostenibilitat: Programa ProACCIO
Green –conjuntament amb Acció
Climàtica- i el Programa ProACCIO 4.0.
–Un altre dels sectors que més
s’està desenvolupant al Baix
Vallès és el de la logística. És un
sector estratègic per al Govern?
És compatible amb la reindustrialització del país, tenint en
compte que el factor mà d’obra
és molt menys intensiu que en
el sector industrial?
–Que la reindustrialització de Catalunya sigui la nostra prioritat no
significa descartar la resta de sectors econòmics. Entenem que el
creixement del pes de la indústria
al conjunt de l’economia catalana
és imprescindible, ja que genera
llocs de treball més estables i de
més qualitat. Però aquest reforçament del pes industrial és compatible i complementari amb la logística i altres sectors econòmics.
–Després d’encadenar diverses
crisis, el teixit productiu català
es troba immers en l’actual crisi
energètica. Quina resposta pot
donar l’administració catalana?
–A curt termini, la situació demana mesures urgents per evitar que
les empreses hagin de tancar i es
perdin milers de llocs de treball.
Des del Govern hem actuat ràpidament per mitigar els efectes que la
invasió a Ucraïna està comportant
per a les empreses catalanes, però
calen mesures estructurals, i calen
ja. Malauradament, no disposem
de les eines d’un estat, que és el
que volem i pel que treballem, i
per això és imprescindible que el
govern espanyol limiti el preu de
l’energia, i doni ajuts directes a
famílies i empreses per pagar la
factura energètica.
–Aquestes són mesures immediates, però, en un futur què cal
fer?
–A mig termini, cal que canviï el
mercat elèctric estatal, que actualment té el pitjor dels dos models
existents a la UE, fet que generava
que abans de la invasió a Ucraïna
el preu de l’energia ja estigués a
un preu inassumible. I també el
més aviat possible, i en això sí que
tenim marge de resposta des de
Catalunya, cal accelerar la transició
energètica cap a les energies renovables, per una qüestió mediambiental, òbviament, però també de
sobirania energètica. LAURA ORTIZ

L’expert respon

Què està passant amb
els CDA de Triodos?
Milers de clients d’aquesta entitat bancària holandesa van
invertir els seus estalvis en
l’adquisició dels denominats
Certificats de Dipòsits d’Accions (CDA), gairebé sempre seguint el consell dels assessors
del propi Triodos.

ordres de compra ni de venda i, per tant, els tenidors de
CDA no tenen forma de recuperar els diners dipositats en
aquest producte.

Malgrat el seu nom, els CDA
no són ni dipòsits bancaris ni
accions sinó que es tracta d’un
producte financer complex
que manté força similituds pel
que fa a la seva naturalesa i
funcionament amb les participacions preferents, d’infaust
record per a tantes persones.

El producte actual és molt diferent al que van adquirir en el
seu moment uns clients atrets
per les pràctiques de banca
socialment responsable de
Triodos. S’ha aplicat una reducció del valor nominal dels
CDA i se’ls ha traslladat que en
un futur més o menys proper,
es farà que els CDA cotitzin en
un mercat secundari sotmès
a la volatilitat de les regles
del mercat. És a dir, sense
garanties front a la pèrdua
de valor de la inversió i a expenses de la simple acció de
l’oferta i la demanda, sense
cap de les certeses que se’ls
havien ofert en el moment
d’adquirir un producte suposadament allunyat de pràctiques especulatives.

Els CDA són participacions en
el capital de l’entitat que, a diferència del que succeeix amb
les clàssiques accions borsàries, no cotitzen en els mercats de valors ni atorguen
drets polítics ni de participació en la gestió de l’entitat. A
canvi, aquestes participacions
estan remunerades amb un
interès que pot ser fix o variable i que, normalment, està
determinat pel volum de la
participació.
En el cas de Triodos, les CDA
ofertes als seus clients són un
producte sense data de venciment, és a dir, subscrites
a perpetuïtat. Les persones
tenidores de CDA que volien
recuperar els diners de la seva
inversió ho havien de fer posant-los a la venda en un
mercat intern regulat per la
pròpia entitat, que era responsable de casar les ordres
de venda i de compra. Un mercat protegit contra les pràctiques especulatives, doncs la
pròpia entitat s’encarregava
de fixar el valor dels CDA (vinculat al valor net comptable
de Triodos) i el preu de venda.
Però és en aquest mercat on
rau el problema dels clients
afectats: des de fa gairebé dos
anys, Triodos manté tancat
aquest mercat i no accepta ni

Canvi radical de les regles
del joc

Protegir els drets de les persones afectades
Impossibilitat de recuperar els
estalvis i exposició al risc evident d’una gran pèrdua de valor patrimonial. Cap d’aquests
riscos es podien deduir de la
informació proporcionada per
Triodos als seus clients en el
moment de la comercialització
ni de la continguda als fulletons comercials i, per tant, cap
d’aquestes eventualitats no podien ser degudament previstes
ni van ser advertides. És per
això que, al nostre entendre,
els clients afectats pels CDA,
més de 4000 a Catalunya, tenen dret a instar la nul·litat de
les seves ordres de compra argumentant, tal i com preveu la
legislació, manca de diligència,
transparència i informació sobre les característiques i riscos
essencials d’aquest producte.

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.

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

www.cronda.coop
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Molletanes referents
que canvien el món

Editorial

TOTES A UNA
Entitats de cultura popular de Mollet estan acabant de lligar un projecte
engrescador a la ciutat, la creació d'una coordinadora en què tinguin cabuda
associacions com les colles de festa major, geganters, castellers i diables,
entre altres. El treball en xarxa, tenir una veu comuna davant l'Ajuntament,
la possibilitat de programar activitats de manera conjunta –la jornada de
cultura popular de la festa major i la cercavila de Sant Vicenç n'han estat
un tast–, i no solapar actes al calendari són alguns dels avantatges de la
feina coordinada. Una de les principals demandes de la futura coordinadora
serà la cerca d'un espai físic que pugui ser seu comuna de totes aquestes
entitats. Actualment, la majoria tenen seu a L'Era, però el cívic ha quedat
petit i no compleix molts dels requisits que es reclamen, un dels quals, que
sigui un centre permanent –amb bèsties i figures exposades incloses. Un
centre de referència per a la ciutadania de la cultura popular molletana i un
espai que ajudi a potenciar més aquestes mostres tradicionals.

Finestrals
i mosquiteres

DE BRAGINA
A KAZANKINA
uan jo intentava fer alguna cosa
en atletisme i corria totes les
curses de cros possibles, no em
perdia a la tele els campionats
mundials o els jocs olímpics. La cursa de
1.500 metres era una de les més espectaculars -i ho continua sent- i em vaig enamorar
de la Liudmila Bragina primer i de la Tatyana Kazankina després. La Bragina, que ja
posseïa el rècord del món, va fer uns jocs de
Münich inigualables en batre el seu propi
rècord tant en sèries classificatòries, com a
semifinals i com a la final. Deu ser un tòpic,
però es deia allò de veure córrer una daina. Quatre anys després, la seva compatriota Kazankina va reblar-ho més enllà. Poc
abans dels jocs de Montréal va desfer el rècord de la Bragina i va ser la primera dona
a baixar dels 4 minuts; però és que a Montréal va guanyar la medalla d’or d’aquests
1.500 metres on era la favorita, com també
ho va fer als 800 metres on no ho era i, a
més, va batre el rècord del món! Per què
parlo d’aquests dos mites meus de la meva
joventut? Podria haver parlat de Dostoievski, Prokòfiev, Pàvlova, Eisenstein o Netrebko. Tots ells van lluitar en excel·lir en
el seu art, amb un esforç descomunal, com
les atletes i altres esportistes d’elit. I poden
dur una bandera per ornament, però les seves fites queden per al conjunt del món. He
trobat aberrant que els nostres governants,

Q

ISIDRE OLLER
Químic
“els bons”, hagin volgut violentar durant
aquesta crisi d’Ucraïna-2022 esportistes
i artistes de bandera russa, “els dolents”.
Precisament aquelles persones que solen
ser més obertes i que podrien bastir ponts
de comprensió i d’unió, resulta que són les
primeres a qui ataquem! Permetin-me que
no m’expressi amb paraules indignes de
ser posades aquí. Estan morint persones
innocents, s’està desestabilitzant l’equilibri (?) mundial i els mateixos de sempre, la
majoria dels mortals d’aquest món, pagarem amb els nostres diners la desfeta d’un
ordenament econòmic caduc, injust i dolorós. Un dels contes que primer vaig llegir
de Dostoievski es deia “Somni d’un home
ridícul”; una sola mentida va pervertir tot
un món ideal on la gent era feliç. Una mentida! Doncs sí, no és bon negoci de futur
baixar el llistó en segons què.
Acabo amb una anècdota dels anys noranta. Van operar el meu pare i el seu company
d’habitació a l’hospital era un militar del
Front Polisario, un home dur, però amigable
i amb sentit de l’humor; amb la seva alegria
-deia ell que jugar-se la vida amb passió feia
valorar cada minut i que no es podien perdre
en tristesa i inacció- l’estada del meu pare va
ser molt millor que les altres vegades que
va estar internat. De debò, governants espanyols creieu que el vostre paper al Sàhara
Occidental passarà a la història com les marques de la Bragina, la Kazankina o de tots
aquells del món de la cultura que lluiten per
posar una miqueta de llum a tot això? Bubka,
ucraïnès & Issinbàieva, russa...

sommollet.cat
Publicació fundada l’any 2001 per l'editora Contrapunt

somparets.cat

somlallagosta.cat

MARTA

VILARET
Regidora d'Ara Mollet ERC MES i
candidata a les eleccions 2023

l divendres 25 de març les Dones
d’Ara Mollet-ERC farem entrega
del 4rt Premi Maria Àngela Palau.
Ho fem des del 2018, quan la M.
Àngela ens va deixar prematurament. Ella fou una dona valenta i lluitadora;
mare i dona treballadora, infatigable activista
en defensa de l'associacionisme en general i
del feminisme en particular. Era d’aquella
mena de persones que no es podia limitar
a contemplar el que no li agradava sinó que
s’arremangava per transformar-ho.És gràcies a persones com ella que les societats
avancen, per això el seu exemple ens va inspirar a homenatjar, any rere any als voltants
del març, una persona o col·lectiu molletà
que hagi destacat, durant l’any anterior, en
defensa dels drets de les dones i dels valors
feministes i republicans. Amb un doble objectiu: recordar la Maria Àngela i alhora fer
visible i reconèixer la tasca de les molletanes
pioneres que aconsegueixen contribuir decisivament a fer aquesta societat patriarcal una
mica més igualitària i que es converteixen en
exemple per a les properes generacions.
El 2019 vam fer entrega del premi al col·lectiu Mollet Feminista, en reconeixement de la
feina de difusió i defensa dels valors del feminisme i la justícia social i per la capacitat de cohesionar al voltant d’aquest objectiu. El 2021,
després d’un any de parèntesi forçat, va ser
l’Alexia Putellas a qui vam voler agrair la seva
contribució a l'esport femení i el seu lideratge
model per les nenes i nens de Mollet i d’arreu.

E

I aquest 2022 estem molt contentes de
poder reconèixer a la Neus Ballús la seva feina en l’àmbit artístic, al món del cinema. La
Neus és directora i guionista de cine (i moltes
altres coses, perquè a les seves pel·lícules sovint hi fa tots els papers de l’auca). Acaba de
ser de nou multipremiada als Gaudí per la
seva última pel·lícula, Sis dies corrents, com
també ho fou per La Plaga el 2014.
La Neus ha reivindicat sempre la visió de les
dones i les dificultats per fer aflorar aquesta
mirada en un món encara molt masculinitzat.

La Neus Ballús ha reivindicat
sempre la visió de les dones i les
dificultats per fer aflorar aquesta
mirada en un món encara
molt masculinitzat
Les seves pel·lícules sempre són compromeses amb la realitat social que l’envolta, en tota
la seva diversitat, i sobretot ens mostren quotidianitats, el dia a dia de persones anònimes
que es demostra que tenen molt a dir. Sovint
ens expliquen molt més de qui som com a societat i què ens passa que no pas els titulars
dels diaris. A més, ha ajudat a fer conèixer Mollet i Gallecs, escenari i alhora protagonistes
de dues de les seves pel·lícules.
Forma part d’una generació de directores que, sense haver pogut tenir referents
femenins, s’estan convertint elles mateixes
en indubtables referents. Com va dir ella
mateixa en recollir el Gaudí a millor directora, “aquesta història ja no ens la podran
esborrar. Les dones hem arribat al cinema
no només per fer òperes primes; hem vingut
per quedar-nos".

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet
Avui hem rebut una altra queixa per
una presumpta col·locació de sofre
a una comunitat de veïns al carrer
San Ramon núm. 34 de #mollet. Per
al bé de tothom #denuncia aquestes
pràctiques. @policiamollet @ajmollet

Per si un dia hi ha solucions pel Besòs,
caigudes del cel, recordeu una frase de Dani
Revolta: “El Besòs, no es una línea blava en
un mapa. Es una xarxa de conexió biològica,
que uneix Collserola amb Serralada Marina,
amb Montcada i Reixac al mig”

@espaigosmollet

Antonio Damian @adact71

FE D'ERRADES. En l'edició 1.026, a la notícia de la pàgina 26 sobre la petició de Mollet perquè la
Generalitat declari el 2023 Any Abelló, es diu erròniament que el Museu Municipal Joan Abelló
i l'Ajuntament de Montornès fa mesos que organitzen un seguit d’actes, quan hauria de dir
Ajuntament de Mollet.

sommontornes.cat

sommartorelles.cat
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Volem bancs inclusius
MANEL

ANDERO
Membre de la Comissió de
Jubilats i Pensionistes de Mollet

olts de nosaltres ja estem acostumats a utilitzar la banca digital
de manera natural i assimilada,
perquè és veritat que ofereix
seguretat i facilitat per a qui sap utilitzar-la.
El costum d'anar al banc per a una part de la
població s'ha anat perdent, i parlar d'un problema concret o fins i tot dels nostres estalvis
amb una persona a la finestreta sembla que
és una cosa de l'ahir.
Tot i això, la digitalització de les entitats
bancàries provoca que moltes persones
grans no accedeixin amb normalitat a les
operacions que necessiten realitzar.
El 75% de les persones grans no accedeixen
a Internet de forma diària, és fàcil entendre la
dificultat per solucionar les necessitats a l'hora de recórrer a l'entitat on tenen dipositats els
seus diners, i més concretament a un caixer, i
en el pitjor de els casos via Internet, que és on
els empeny amb desconsideració el seu banc.
Segons el Banc d'Espanya, el tancament d'oficines deixa 1,3 milions de persones en situació
de vulnerabilitat a l'accés a l'efectiu, i costa d'entendre com es tanca l'accés als diners en efectiu
a un segment tan gran acostumat a pagar en
metàl·lic que ho prefereix a la targeta.

M

L'envelliment de la població espanyola és
imparable, com també semblaria que és irreversible la reducció de la plantilla dels bancs,
una retallada que pocs s'atreveixen a donar
per acabat malgrat haver-se cobrat ja més de
100.000 baixes des de la crisi financera
Les gestions relacionades amb la banca
agreugen la bretxa digital que afecta sobretot
el col·lectiu dels més grans. Davant d'aquest
problema generat per les entitats financeres,
hauria de ser la banca qui pal·liés aquesta situació, bé amb una atenció més personalitzada
deixant de substituir persones per caixers, o
fins i tot formant amb tutors digitals tots els
clients que ho necessitin.
A la gent gran la tecnologia ens exclou, perquè no ens han preparat per a la voràgine del
model digital als bancs. Això situa que moltes
més persones grans estiguin en una situació
vulnerable, perquè els fa dependre d'una
altra persona per a molts tràmits que depenen d'aplicacions cada cop més intuïtives. I
aquesta persona pot ser de confiança o no.
Per tot això, fem aquesta denúncia pública
per falta d'atenció presencial a la gent gran,
i que les estratègies de tancar sucursals, potenciar la digitalització i els horaris reduïts
d'atenció, xoca frontalment amb un grup important de la societat, la gent gran, exclosos
per la banca tan sols pel desconeixement de
les tecnologies. I no hauria de ser així. Demanem als bancs que garanteixin l'atenció i les
necessitats de la gent gran.

OBSERVANT EL TEMPS
per Lina Aguasca @meteosantfost

Cave Canem

ORIOL ESCURA
Politòleg, humanista i advocat

ALLÒ QUE COU, CURA
n moments difícils necessitem
reflexionar sobre quin pot o ha
de ser el devenir de les coses i si
ho fem amb una mínima perspectiva, hi apareix la història com a
exemple, justificació o patró dels successos
dels quals es pretén donar una explicació. I
heus ací que topem amb unes crides de l’alt
representant de la UE per tal que reduïm
el consum de gas i que no depenguem tant
del subministrament rus en una conjuntura històrica com aquesta. Rebla la crida retraient-nos que els damnificats de la guerra
d’Ucraïna passen més fred que nosaltres.
No només demanen que assumim els judicis morals dels nostres mandataris i els
donem suport en un desgavell que patim, no
ara, sinó des de la crisi hipotecària de 2008.
Fa temps que estem amb l’ai al cor mirant les
factures de la llum i el gas i ara sembla que
toca posar-hi ordre. Vaja, com les sentències
tardanes sobre les clàusules sòl de les hipoteques. Es repeteix la mateixa història: primer
diuen que no es pot fer segons què i, finalment, ho fan a mitges justificant-se en l’excepcionalitat de les circumstàncies que més
els convenen. Així és com poden tenir la barra
de clamar pel dret internacional a Ucraïna i

E

obviar-ho en altres casos. El darrer exemple
n’és l’ignominiós reconeixement de la sobirania del règim alauita, tan pèssimament
democràtic com el de Putin, sobre el Sàhara
Occidental per part del govern espanyol.
Ara reduirem el consum energètic per
solidaritat amb els ucraïnesos, no pas per
conveniència i perquè l’energia sigui un
instrument privatitzat de domini. De la
mateixa manera que la guerra és per a no

Ara reduirem el consum d'energia
per solidaritat amb els ucraïnesos,
no pas per conveniència i perquè
l'energia sigui un instrument
privatitzat de domini
sé què de la pau i l’ordre internacional basat en no sé quins principis. Com sempre:
des dels emperadors romans que justificaven la seva tirania en la suposada restauració de la Res Publica fins a l’elit capitalista actual quan envia armes i soldadesca a
defensar la seva democràcia a la carta.
La pixarada que ens fan a la nafra, cou;
però ens diran que allò que cou, cura. El fil
de la història no és la reflexió ni la memòria: és el cinisme.

CONSULTORI

El repartiment d’una herència
sense testament
Quan una persona mor sense deixar constància de com es distribuiran els seus béns,
la llei serà l’encarregada de determinar-ho.

Saps com es diu l'olor de pluja?
Petricor, del grec Petri (pedra) i Khor (el fluid que corre per les venes dels Déus en la mitologia
grega), és la fragància que percebem després d'haver plogut. Es produeix perquè les plantes
traspuen un determinat oli durant èpoques de sequera perquè les llavors no germinin.
Aquest oli queda absorbit en la superfície de les roques, principalment les sedimentàries, i les
argilenques. I en caure la pluja es produeix una reacció química i és alliberat en l'aire.
Aquesta aroma tan característica, que anomenem col·loquialment "olor de terra mullada", s'origina
d'una combinació dels olis de les plantes i dels bacteris presents en la terra. Aquesta combinació es
coneix com a geosmina. Es tracta d'un component químic que és produït per un bacteri denominat
Streptomyces coelicolor o bacteri d'Albert i per alguns altres cianobacteris presents en la terra que
són perceptibles quan la terra s'humiteja; quan plou. La imatge és de la Font Better de Sant Fost.
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.

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 (ﬁlls 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 (ascendents de tercer grau) del mort.
5. Parents col·laterals ﬁns a quart grau: si
s’han conclòs les línies d’ascendents i descendents 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, germans, nebots, oncles i cosins germans.
6. Generalitat de Catalunya: en el cas que no
es trobin familiars dins de l’ordre de successió hereta la Generalitat.
José Ignacio Carnero
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991
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La Mitja Montornès, a punt per diumenge

La Cursa Els 10, el 25 de setembre

Prop de 1.500 atletes participaran a la 27a edició de la Mitja
Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca, que tindrà lloc
diumenge. La prova atlètica tornarà a celebrar-se després de dos
anys per la Covid-19 i comptarà amb les distàncies habituals de
21 km i la cursa curta, de 6 km.

La 33a Cursa Popular Els 10 de la Llagosta
tornarà a celebrar-se després de dos anys
sense fer-la per la pandèmia de la Covid-19.
La prova atlètica es preveu celebrar el 25 de
setembre, amb les distàncies de 5 i 10 km.

BÀSQUET | Leb Plata EL CB MOLLET TÉ A UNA VICTÒRIA EVITAR EL DESCENS DIRECTE DE CATEGORIA

FUTBOL | Primera Catalana ES VALIDA LA CANDIDATURA DE CREUS

"Al club estem tranquils, no El CF Mollet UE, obligat a
repetir el procés electoral
hi ha cap neguit amb l'equip" per la Federació Catalana
NÚRIA MELÉNDEZ / CB MOLLET

MOLLET El Comitè d'Apel·lació de
GRAN CANARIA - RECANVIS GAUDÍ
Dissabte, 26 - 17 h Gran Canaria

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet
és l'equip amb pitjor dinàmica de
la Conferència Est després de perdre cinc partits seguits a la Leb Plata, l'últim, el cap de setmana passat al Plana Lledó contra el Zentro
Basket Madrid després d'una pròrroga (80-83). Tot i aquesta ratxa
negativa, l'equip dirigit per Josep
Maria Marsà ocupa un lloc de mèrit, al 7è lloc amb 11 victòries, és a
dir, en llocs de promoció d'ascens
quan tan sols falten quatre jornades per acabar la fase regular.
La trajectòria del Mollet durant
la temporada està sent força positiva per un equip nouvingut a la
categoria de bronze i que té a tocar la permanència a una victòria.
"Si guanyem contra l'Herbalife
Gran Canaria, ens assegurem
evitar el descens directe, i pràcticament també evitarem el play
out", explica el president del CB
Mollet, Carlos Nuez, que es mostra satisfet de la temporada del
sènior masculí: "La temporada
està sent molt bona i si acabem
dins del play off, serà excel·lent
i molt complicat de repetir en
futures temporades".
El Gran Canaria ocupa el penúltim lloc, amb set victòries, i té
a quatre els molletans. De fet, és
l'equip que marca el descens directe perquè el cuer, el Ventero, pràc-

EN JOC Al partit de la primera volta, el Mollet va guanyar l'Herbalife
ticament ja està descendit. "Ells
s'ho juguen tot, és un partit vital per a ells. Si guanyem, tenim
molta feina feta", diu Nuez, que
alerta que l'Herbalifie és un filial
d'equip de lliga d'ACB "i podria
fer jugar jugadors del primer
equip que van amb el filial".

Confiança en l'equip
La dinàmica negativa de l'equip
no ha passat desapercebuda al
club, tot i que es respira confiança
i tranquil·litat perquè l'objectiu de
la permanència està a tocar. "Al
club estem tranquils, no hi ha
cap neguit amb l'equip perquè
la temporada és molt bona. De
la dinàmica negativa de resultats, hem perdut uns quants
molt ajustats, que podrien haver

'WALK AND CLEAN'
AMB EL CB MOLLET
El CB Mollet organitzarà una jornada
de consciència sobre el medi ambient
amb l'activitat, Walk and clean, que
organitza juntament amb l'empresa
Segro. L'activitat s'havia de celebrar fa
una setmana, però per la previsió de
pluja es va ajornar fins al diumenge.
L'activitat consistirà en caminar i
netejar l'entorn de l'espai rural de
Gallecs. L'activitat s'iniciarà al Pavelló
Plana Lledó, a les 10 h.

estat al nostre favor", assegura
Nuez, que confia evitar el descens
directe i el play out. JL.R.B.

Copa Catalunya EL SANT GERVASI MASCULÍ DISPOSA DE TRES PARTITS PER ACABAR LA FASE REGULAR

Optar al vuitè lloc
MOLLET. El sènior masculí de l'Escola Sant Gervasi disputarà la fase
de permanència i voldrà fer-ho en
el grup més assequible possible.
Per aquest motiu, l'equip intentarà quedar al 8è lloc, que és la màxima classificació que pot aspirar
quan tan sosl queden tres jorna-

des per tancar la fase regular de
la copa Catalunya.
L'equip molletà, que va perdre
l'última jornada passada contra
El Masnou (80-57), té un cap de
setmana intens amb dos compromisos. Dissabte disputarà el duel
ajornat a casa contra l'antepenúl-

tim, el Castellar (19.30 h); i diumenge rebrà el líder, el Montgat
(19.30 h). Dos partits, que en cas
de guanyar, superaria al 8è classificat, que és el sant Josep i que té
un triomf més que els molletans.
L'últim partit de la fase regular
del Sant Gervasi serà la pròxima
setmana, també a casa, contra el
Mataró, que és 7è amb deu triomfs.

la Federació Catalana de futbol va
resoldre fa uns dies que declarava nul·la la resolució de la Junta
Electoral del CF Mollet UE que
invalidava la primera candidatura presentada per Joan Creus.
Nou capítol al procés electoral a la
presidència del CF Mollet UE, que
va camí de convertir-se en tot un
serial al Camp Municipal del Germans Gonzalvo.
De fet, poc abans de la resolució
de la federació catalana, la Junta
Electoral havia presentat la seva
dimissió i a hores d'ara, el club
treballa en com redreçar les eleccions, que ja no compleixen des
de fa dies amb el primer calendari
electoral previst. "Ara hem fet un
recurs a la Federació Catalana

Les candidatures de
Candela i Creus, estan a
l'espera de validar un nou
calendari electoral
de Futbol perquè ens digui què
cal fer, per fer-ho bé", aclareix
el president en funcions del club,
Jordi Candela, que és un dels dos
precandidats a les eleccions i que
la seva candidatura sí que va ser
validada. "Cal repetir el procés
electoral? El repetirem", diu.
Pel que fa a l'altre precandidat,
Joan Creus, treu pit en admetre
que ells tenien raó. "Sempre ho
hem dit que la primera candidatura era del tot legal, que no
hi havia cap punt dels estatuts
que la pogués invalidar", explica
Creus, que es mostra dur amb la
Junta Electoral: "Han demostrat
que les coses no s'havien fet bé,
nosaltres només demanem que
es facin bé i que puguem fer les
eleccions de forma correcta".

Nova data, el 2 d'abril?
Totes dues candidatures han fet
una consulta al Comitè d'Apel·lació de l'ens federatiu per resoldre
una situació gens habitual perquè

Competició

DERROTA INESPERADA
CONTRA EL CUER
El CF Mollet UE va perdre
inesperadament al camp de La
Jonquera (1-0), cuer del grup 1 de la
Primera Catalana que sumava davant
la seva afició la tercera victòria de la
temporada. L'equip dirigit per David
Parra va perdre per la mínima amb
un solitari gol de Lluc Coll, poc abans
del descans. El Mollet, tot i perdre,
es manté al quart lloc de l'agrupació
amb 33 punts, a deu del líder, la
Montanyesa, quan tan sols queden 15
punts en joc. De fet, el Mollet segueix al
quart lloc perquè cinc dels sis primers
classificats van perdre el seu partit,
excepte el líder que cada jornada que
passa amplia el seu avantatge amb
el segon. La Montanyesa té un marge
de set punts amb el seu principal
perseguidor, el Lloret. El pròxim partit
del Mollet serà diumenge a casa contra
el Martinenc, que és 9è classificat amb
30 punts. és a dir, a tan sols tres punts
dels molletans.

a hores d'ara no hi ha Junta Electoral i el procés està del tot en suspens. Tot i que, segons informa
Joan Creus, el club va proposar en
un nou document fer les eleccions
el pròxim 2 d'abril. En aquest document, s'havia d'establir la nova
Junta Electoral del 24 al 25 de
març, la campanya electoral tindrà
lloc del 26 al 31 de març i les eleccions, finalment, el 2 d'abril. "Els
terminis ja no s'estan complint
i creiem que el procés electoral
s'hauria de repetir des del principi i fer-ho bé", assenyala Creus.

A l'espera de la FCF
Així doncs, tant Candela com
Creus estan a l'espera d'una nova
resolució de la Federació Catalana
de Futbol, que hauria de notificar
en els pròxims dies com establir
un nou calendari electoral del CF
Mollet UE. JL.R.B.
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HANDBOL | Segona Catalana GUANYA CONTRA L'ESPORTIU CASTELLDEFELS I EL MARISTES RUBÍ
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FUTBOL SALA | Primera Catalana RATXA POSITIVA DE RESULTATS
barri can calet

L'Handbol Sant Fost ja lidera
el grup de la permanència
arxiu

CH SANT FOST - CA SABADELL B
Diumenge, 27 - 18.45 h Sant Fost

SANT FOST. L'Handbol Sant Fost ja
lidera el grup B de la fase de permanència després de la disputa
de les dues primeres jornades.
L'equip santfostenc vol aconseguir la salvació el més aviat possible, després de veure's en una
fase inesperada quan el seu objectiu era la ronda d'ascens que va
tenir a tocar.
El Sant Fost, dirigit per Carlos
Jiménez, va guanyar el cap de setmana contra el Maristes Rubí, per
un clar 28 a 37, una victòria que
se suma a la ja aconseguida a la
primera jornada contra l'Esportiu
Castelldefels, 39 a 29. Dues àmplies
victòries que permeten l'equip
santfostenc liderar el grup B amb
quatre punts, empatat amb el Berga. Això sí, la diferència de gols és

EQUIP IDEAL El Barri Can Calet a la pista de la Vall de Tenes

La UFS Mollet i el Barri Can
Calet, lluny del descens
TERRASSA 1906 - CAN CALET
Dissabte, 26 - 16 h Terrassa

EN JOC Marc Ábalos en un partit d'aquesta temporada
superior en el cas del Sant Fost,
que presenta una diferència de +19
gols, mentre que el Berga, de +8.
El pròxim partit dels santfostencs serà contra un dels equips
més febles del grup B, el CA Sabadell B, que fins aleshores ha perdut els dos partits que ha disputat

en la fase i és cuer, sense punts, i
amb una diferència de gols negativa de -14. El Sant Fost aplicarà
la llei del més fort per sumar la
tercera victòria seguida i continuar lluny de l'última posició, que
provocaria el descens directe a la
Tercera Catalana. jl.r.b.

UFS MOLLET - CERDANYOLA
Dissabte, 26 - 16.15 h Mollet

MOLLET / SANT FOST. La UFS Mollet
i el Barri Can Calet s'allunyen dels
llocs de descens amb les seves últimes victòries. Els santfostencs
van celebrar un triomf ajustat dimarts contra la Vall del Tenes, per

6 a 7 i encadenen tres partits sense perdre i amplien el marge amb
el descens fins als cinc punts. Pel
que fa a la UFS Mollet, va guanyar
la jornada passada a la pista de
l'Sporting Montmeló, per 3 a 7, i
té un marge de quatre punts.
El Barri Can Calet, que ocupa el
6è lloc amb 24 punts, visitarà dissabte la pista del líder, el Terrassa
1906; mentre que el Mollet, al 8è
lloc amb 23 punts, rebrà el cerdanyola 2006, 4t amb 29 punts.
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ESCACS | Divisió d'Honor Catalana CONTINUARÀ UNA TEMPORADA MÉS A LA MÀXIMA CATEGORIA

MOTOR | Trial ÈXIT PEL MOTO CLUB CENT PEUS AMB 150 INSCRITS
MOTO CLUB CENT PEUS

El Club d'Escacs celebra la
salvació a la Divisió d'Honor
RAMÓN CARO

Segona Catalana

DESCENS DE LA
PENYA MOLLET A

PERE GARRIGA El primer taulell del Club d'Escacs aquesta temporada
MOLLET. El Club d'Escacs Mollet ha
assolit la permanència a la Divisió
d'Honor Catalana una temporada
més. L'equip molletà, que milita
a la màxima categoria catalana,
ha acabat al cinquè lloc del grup
1, amb cinc punts, sense opcions
de fer la promoció pel títol. Això
sí, tampoc ha patit per salvar la
categoria.
El Mollet va perdre les tres últimes jornades del campionat, un
resultat, però, que no esborrona la
fita de seguir una temporada més a
la Divisió d'Honor Catalana. De fet,
a la sisena jornada amb el triomf
contra el Gerunda (2-8), l'equip
molletà ja havia assolit la salvació matemàtica. "Estem satisfets
perquè hem aconseguit l'objec-

tiu de la temporada, que era la
salvació. És cert que hem perdut
les tres últimes jornades, però
ja teníem feta la temporada amb
la permanència", explica el president del Club d'Escacs Mollet, Ramón Caro, que es mostra orgullós
del seu primer equip.
D'entre els jugadors de la Divisió d'Honor Catalana, destaca el
molletà Pere Garriga que ha obtingut una fita històrica amb un total
de nou victòries de nou jornades.
"No ha perdut cap partit i és
històric per a la lliga perquè ha
demostrat ser el millor primer
taulell de la categoria", assenyala Caro.
Pel que fa al Club d'Escacs Mollet B, ha baixat a la Preferent en

El primer equip de la Penya Mollet no
ha pogut mantenir la Segona Catalana,
que va assolir la temporada passada
després de proclamar-se campió.
L'equip no ha pogut comptar amb
gairebé la meitat dels jugadors que
van aconseguir la fita i la permanència
ha estat molt complicada. "Dels
vuit titulars d’enguany, tres ens hem
estrenat en la categoria aquesta
temporada, mentre els altres cinc ja
havien tingut ocasió fins i tot de
participar en divisions superiors
anteriorment", explica el president
de la Penya, Joan Blanco. Pel que fa
a la Penya B, es manté a la Segona
Provincial i la Penya C "ha complert
l'objectiu de permetre que tots els
socis que volien participar en la
competició ho poguessin fer", diu el
responsable del club.

no poder mantenir la Segona Divisió Catalana. "Era una divisió
molt complicada, que enguany
s'estrenava l'equip", argumenta
Caro. El CE Mollet C es manté a
Primera Provincial i el CE Mollet
D ha quedat campió a Tercera
Provincial i ha pujat a la Segona
Provincial. jl.r.b.

HOQUEI | Segona Catalana TÉ UN BALANÇ DE 3 TRIOMFS I 1 EMPAT

FUTBOL | Segona Catalana

El Mollet HC se situa a un
punt de l'ascens directe

La Molletense suma
tres triomfs seguits

MOLLET DEL VALLÈS. Primera volta
impecable del Mollet HC a la fase
d'ascens de la Segona Catalana.
L'equip dirigit per Eloi Gaspar va
guanyar el cap de setmana contra
el Club Olesa Patí, per 1 a 5, i es
manté al quart lloc, amb 17 punts,
a tan sols un dels tres primers
classificats, entre Cerdanyola,
Cubelles i Barberà. Cal recordar
que el primer classificat d'aquesta
fase pujarà directament a la Primera Catalana.
L'equip molletà no ha perdut
cap partit de la primera volta
amb un balanç de tres triomfs i un
empat. El Mollet jugarà el primer

partit de la segona volta –d'un total de quatre– el 3 d'abril contra el
Cubelles, equip que va guanyar a
la primera jornada per 6 a 4, i que
és el segon classificat.

El Mollet HC femení guanya
El sènior femení del Mollet HC va
guanyar l'onzè partit de la temporada després d'imposar-se a casa
contra el Patí Manresa, per 7 a 3.
L'equip dirigit per Rafa Trillo ocupa el quart lloc, amb 37 punts, i
manté el pols per l'ascens a la Nacional Catalana. El pròxim partit
serà el 2 d'abril a la pista del Sant
Cugat.

PREMIÀ - UD MOLLETENSE
Dissabte, 26 - 17 h Premià

MOLLET. La Molletense travessa
una de les millors dinàmiques de
la temporada amb tres triomfs
seguits. L'equip dirigit per Antoni
Filgaira va guanyar el cap de setmana passat al camp del Vilassar
de Mar B, per 2 a 3, i continua la
seva escalada al grup 5 de la Segona Catalana. Els blanc-i-blaus
ocupen el 5è lloc amb 38 punts i
tenen a tan sols tres punts el quart
classificat, el Masnou. El pròxim
rival molletà és el Premià, que és
el tercer classificat, amb 43 punts,
i un rival directe.

TRIAL Una de les participants a les pistes de Can Teià

Rècord de participants en
el primer social de l'any
SANT FOST. El Moto Club Cent Peus
ha establert un nou rècord de participants amb 150 persones en el
primer Trial Social del 2022. El
club santfostenc va iniciar el calendari de la temporada amb la
disputa de la primera, d'un total
de cinc curses, a les pistes de Can
Teià. "Mai abans havíem tingut
tants participants. En passades
edicions, havíem aconseguit el
centenar, però l'habitual en un
trial és una norantena, així que
estem molt contents de la feina
feta", explica el vicepresident del
Moto Club Cent Peus, Antoni Villaescusa.
El trial social va tenir lloc el
13 de març amb èxit de participació i sense incidents. D'entre
els participants, va haver-hi dues
exhibicions de talla mundial amb
Pablo Suárez, que està dins el top10 internacional, i Berta Abellán,
que l'any passat va ser la tercera
del món i l'anterior, subcampiona.
En la categoria vermella, va guanyar Samuel Obrado; en la verda,
Jordi Roquet i Francesc Garcia;
en la groga, Josep Vilaseca i Xavi-

er Munuera; i en la blava, Claudi
Obrado.
El club ha planificat quatre
trails socials més durant la resta
de l'any. El segon tindrà lloc l'1 de
maig; el tercer, el 24 de juliol; el
quart, el 2 d'octubre; i el cinquè,
el 13 de novembre. "Creiem que
enguany tindrem una temporada normal, sense oblidar la
Covid, però estem en un bon
moment del club", assenyala Villaescusa, qui afegeix que "el trial
del juliol el fem per la Festa Major del municipi, per celebrar
una activitat festiva de motor".

Té un total de 650 socis
El Moto Club Cent Peus obté un
total de 650 socis en l'actualitat,
que segons considera el vicepresident, "som el club del món
del trial amb més socis, segur".
En qualsevol cas, el club té un
grup nombrós d'aficionats, que
d'aquests 650, hi ha 140 que són
menors de 18 anys i d'aquests el
20% són noies. Les edats entre
els seus socis oscil·la d'entre els 4
anys fins als 77 anys. jl.r.b.

ATLETISME | Formació GUANYA EL CATALÀ SUB-16 A SABADELL

Alejandro Muñoz, campió
MOLLET DEL VALLÈS. Alejandro
Muñoz, atleta del CA Mollet, va
guanyar diumenge el Campionat
de Catalunya sub-16 de pista coberta en salt d’alçada, que va tenir
lloc a Sabadell. Muñoz va guanyar
el campionat català amb un salt
d’1,85 metres i un marge de set
centímetres amb el segon classificat. Muñoz és un habitual del podi
català. La temporada passada va
guanyar un doblet d’ors en salt

d’alçada en la categoria sub-14
i al desembre va establir un nou
rècord català sub-14 amb un salt
d’1,83 metres.

Bronze de Karim Fartaz
L'Atlètic Mollet també va sumar
una segona medalla en el campionat de Catalunya sub-16 amb el
bronze de Karim Fartaz, en la prova de velocitat dels 1.000 metres
llisos.
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CULTURA

La vinya, protagonista a les biblioteques

Tertúlia d'art amb l'obra de Josep Nogué

Aquest dissabte (12 h) la biblioteca de Martorelles
organitza la xerrada-tast de vi Les varietats catalanes com
afecta el canvi climàtic, a càrrec de Miguel Figini. Dilluns
(17 h) la temàtica serà protagonista a la biblioteca de Sant
Fost, amb l'hora del conte Pedalant entre vinyes.

El Casal Cultural acull aquest divendres (20 h) una nova
tertúlia artística a la sala d'actes dinamitzada per la
molletana Judith Vizcarra. En aquest cas la sessió girarà
entorn de L'art del naufragi, exposició de Josep Nogué. Es
tracta d'una recopilació històrica de pintures a l’oli sobre tela.

TEATRE LES POQUES COMPANYIES DE LA CIUTAT DETECTEN LA MANCA DE MOSTRES TEATRALS O LA NECESSITAT D'UN NOU TEATRE

DINARS POPULARS

El teatre amateur
a Mollet, en
hores baixes

Calçotada i
batucada a La Llera

MOLLET. Els Pastorets del Nadal de
1952 al Centre Parroquial van ser la
primera aparició a escena de Josep
Maria Pou. L'Aitor Galisteo-Rocher,
la Cinta Moreno o l'Alícia Lorente
també van passar per companyies
molletanes amateurs abans de professionalitzar-se. El teatre amateur
i la ciutat de Mollet havien tingut un
vincle molt estret del qual avui en
parlen amb certa nostàlgia –i fins
i tot amb un punt de decepció per
la desèrtica situació dels darrers
anys– tant les poques persones que
encapçalen projectes d'aquesta
tipologia avui a la ciutat, com éssers que fa dècades i dècades que
mamen, creen i dinamitzen teatre
amateur més enllà de les fronteres
baixvallesanes.
Si la quantitat de companyies
teatrals amateurs de Mollet és
molt minsa ara –l'especial teatral
que la revista Vallesos va fer just
abans de la pandèmia en comptava només dues, el Grup de Teatre
Can Pantiquet i La Tramolla–, no

és aquesta la dinàmica al país, segons el president de la Federació
de Grups Amateurs de Teatre de
Catalunya, Toni Font: "El teatre
amateur no està decreixent; per
cada companyia que es dona
de baixa de la Federació, tenim
quatre altes".
Què passa, per tant, a Mollet perquè costi que proliferin els grups?
Com és que –segons el mateix
reportatge de Vallesos– una població tan pròxima i amb menys
habitants com Montcada i Reixac
comptava ara fa dos anys amb deu
companyies més que Mollet?
Joaquín Martos, director del
Grup de Teatre Can Pantiquet considera que manca suport i espais, i
lamenta que "no hi ha mostres de
teatre a Mollet".
Per la seva banda, Ferran Jiménez, director de La Tramolla, recorda que als 80 "es feia teatre
a les escoles de Mollet –una
activitat que s'està reprenent en
diversos col·legis de la ciutat pre-

Grup de TeaTre de Can panTiqueT

L'associació de batucada i percussió santfostenca Tam Fost
organitza aquest diumenge
una calçotada a La Llera farcida
d'activitats. A banda del dinar,
hi haurà tallers infantils (11 h),
percussió (12 h) i evidentment
no hi faltarà una actuació de
Tam Fost (16 h).

Pàdel i calçots,
amb la colla torrada

ACTUACIÓ DE DISSABTE El Grup de Can Pantiquet és un dels pocs de la ciutat
cisament a través de La Tramolla–,
hi havia una mostra infantil i juvenil de teatre i també un programa estable a Can Gomà". En
aquest sentit, considera que cal
"fer coses que fomentin veure i
practicar teatre. A partir d'aquí
ja sortiran sols els grups amateurs". Sí que admet, però, que
"l'Ajuntament està fent esforços, com tornar a posar en marxa una programació de teatre".

Tanmateix, un "dèficit important" que detecta és la necessitat
de construir un nou teatre. Però
considera que tot plegat és un peix
que es mossega la cua: "Si hi ha
grups amateurs, et demanen coses i t'adones que necessites infraestructures. Però com que no
hi ha infraestructures, això no
fomenta que es creïn projectes,
perquè no tenen espai per ferlos". sergio carrillo

Intensiu de teatre, amb 'El naixement del
el molletà Jordi Coromina joglar', a la Sala Fiveller
arxiu

arxiu

MOLLET. L'Ajuntament ha organitzat, amb motiu del Dia Internacional del Teatre, un curs intensiu
d'interpretació per perfeccionar la
pràctica teatral a càrrec del molletà Jordi Coromina, actor de teatre,
televisió i ràdio, i director i professor de teatre. Serà aquest dissabte,
de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 19 h,
i aquest diumenge, de 9.30 h a 14
h, i tindrà lloc al Mercat Vell. Està
adreçat a majors de 18 anys i les
inscripcions es poden fer al Centre
Cultural La Marineta.

A l'abril actuarà a Can Gomà
D'altra banda, cal destacar que
Coromina actuarà el 29 d'abril (21
h) a Can Gomà amb motiu del Dia

JORDI COROMINA

FERRAN JIMÉNEZ

Internacional de la Dansa. Amb el
ballarí i coreògraf Francesc Bravo,
representaran Del caos a l’èxtasi:
l’univers poètic de David Jou.

MOLLET. La Sala Fiveller celebrarà
el Dia Mundial del Teatre programant l'artista molletà Ferran Jiménez, amb El naixement del joglar,

un monòleg sobre textos de Misterio Bufo, de Darío Fo, traduïts,
adaptats i interpretats pel mateix
Jiménez. L'actor es converteix en
aquest espectacle en el primer joglar de la història que arriba a la
plaça del seu poble per explicar els
seus orígens. Del xou avancen des
de La Tramolla –escola d'arts escèniques de la qual n'és el director
el Ferran Jiménez– que l'intèrpret
desprendrà una "energia medieval pura" i que "seria el joglar
més buscat de la contrada i el
més estimat del poble, que al final és el que compta". Les reserves de les entrades es poden fer al
661 928 653 i els tiquets tenen un
preu de 8 euros.

A Mollet, Torrats organitza dissabte el Torneig Calçotada Torrada al Can Prat Pàdel Club.
Tots els inscrits al torneig de
pàdel jugaran almenys tres partits i hi haurà premis per als
guanyadors de cada categoria.
A les instal·lacions hi haurà servei de barra, dinar, sopar i copes
a càrrec de la colla dels Torrats
durant tot el dia. S'oferirà tant
un menú de calçotada (15 €)
com de barbacoa (10 €).

VIDEOART

Nova col·laboració
entre el CRA'P
i els Arxius OVNI
L'entitat molletana CRA'P acull
aquest divendres (de 19.30 h a
21.30 h) Somieig, un programa
de vídeo amb col·loqui posterior sobre els límits que separen allò existent del buit: entre
l’erosió del temps i l’oblit, el
somni i la vigília, la presència
i l’absència. Es projectarà Les
dormants (Bèlgica, 2009), de
Pierre Yves Vanderweerd, i La
vida en armonía (Marroc, 2018),
de Toni Serra (Abu Ali). La proposta es fa en col·laboració amb
els Arxius OVNI.

ACTIVITATS INFANTILS

Disco per a infants
a Can Pantiquet
El Centre Cívic de Can Pantiquet acull aquest divendres a
les 17.30 h una nova Disco per
a petits i grans. Com és habitual,
serà una hora de música i diversió per gaudir en família amb
els infants, i l'entrada és lliure.
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ART L'ESCULTOR HA FET EL RETRAT CUBISTA AMB FERRO

CINEMA ARA MOLLET ERC LI RECONEIX "LA LLUITA PER LA PERMANÈNCIA DE LES DONES AL CINEMA"

Ricard Mira exposa un
retrat de Picasso a Besalú

Neus Ballús rebrà el quart
Premi Maria Àngela Palau

r.m.

RICARD MIRA Amb el retrat de Picasso
MARTORELLES. L'escultor martorellesenc Ricard Mira participa
aquest cap de setmana en l'exposició de la 25a Fira del Ferro de
Besalú, organitzada per l'associació Forjadors de Besalú ACUNÇ.
Es tracta d'una trobada anual de
forjadors i artistes del metall, so-

bretot del ferro, de totes dues bandes dels Pirineus, amb un alt nivell
artístic.
A banda de l'exposició, el cap de
setmana també inclou l'activitat
de forja al carrer –on els visitants
poden veure com els forjadors assistents realitzen una obra conjunta–, la presentació d'un llibre, música en viu i dues visites guiades
per la població: una del patrimoni
industrial i una altra de les escultures de ferro públiques.
Mira, que ja hi ha participat en
altres edicions, ara hi aporta Retrat de Picasso, una escultura del
2018 inspirada en un autoretrat
que va pintar Picasso en estil cubista. Es tracta d'un bust de ferro
de 2,5 cm de gruix i unes dimensions de 39 x 66 x 34 cm.
La inauguració de l'exposició
serà dissabte 26 de març a les 13 h
a l'església-hospital de Sant Julià, a
la plaça dels Claustres.

POPULAR SERÀ AQUEST DIUMENGE A PARTIR DE LES 17.30 H

EL TEMPS
divendres 25

dissabte 26

diumenge 27

per

cia de l’activista Inma Bajo, que
oferirà una conferència sobre les
dones i feminisme. També hi haurà actuacions musicals per part de
les cantareiras del grup Cova da
Serpe i de la Banda de Gaites de
la Irmandade. A més, el vestíbul
del teatre de Can Gomà també es
podrà contemplar una exposició
sobre dones gallegues rellevants
i el grup de teatre de l’entitat representarà un sainet i recitarà poemes i textos de diverses escriptores gallegues.

Felip Comas

Continua la tònica de les darreres setmanes, amb vent
de llevant moderat, molts
núvols, cap pluja, i temperatures un xic més altes.
Cel molt tapat de núvols
baixos, amb probabilitat d’algun ruixat feble i
encara amb vent de llevant com a protagonista.
Temperatures més baixes.
Per fi el sol es tornarà a
deixar veure, amb restes
de núvols a primera hora,
i sol la resta del dia, i amb
temperatures sensiblement més altes.

Serà a les 19 h al local d'Ara Mollet
ERC. El guardó sempre s'atorga a
una dona molletana i té com a objectiu fer més visible la contribució de
les dones a la societat, així com reivindicar la igualtat de gènere en tots
els àmbits. En aquest cas, els republicans han reconegut Ballús "per
la seva contribució al cinema en
català i per la seva lluita per la

permanència de les dones en el
món del cinema".
La resta de premiades han estat
la mateixa Maria Àngela Palau a
títol pòstum en la primera edició;
l'associació Mollet Feminista, en
reconeixement de la seva tasca a la
nostra ciutat, en la segona edició;
i la futbolista Alexia Putellas, en la
darrera edició.

'Al filo del infierno', amb AMAM
NEUS BALLÚS
MOLLET. La cineasta molletana Neus
Ballús i Montserrat rebrà divendres
a la tarda el premi Maria Àngela Palau que lliura la secretaria de Feminismes i Igualtat d’Ara Mollet ERC.

El setè art tornarà a ser protagonista del Centre Cívic de Can
Pantiquet aquest divendres (21.30 h). AMAM projectarà el
film Al filo del infierno (1987), de John Fasano, dins del seu
cicle de cinema anomenat The Picture Show Cinefòrum.
Aquest film de fantasia i terror no recomanat per a menors
de 18 anys comptarà amb forces demoníaques que atacaran
els músics d'un grup de música metal i les seves parelles.

Ballada de sardanes MÚSICA
Flamenc fusionat
amb la Cobla
a càrrec de La de
Ciutat de Girona

Homenatge a les dones
gallegues, a Can Gomà
MOLLET. La Irmandade a Nosa Galiza de Mollet organitza aquest diumenge 27 de març un homenatge a
les dones gallegues amb motiu del
8 de març. Serà en un acte al teatre
de Can Gomà que arrencarà a les
17.30 h i que portarà per títol Homenaxe ás mulleres galegas.
El tribut de l'entitat se centrarà
especialment en aquelles dones
"que viuen en el món rural i que
són un dels principals pilars que
sostenen la identitat gallega".
L’acte comptarà amb la presèn-

arxiu

MOLLET. Tradicions i Costums organitza aquest dissabte a les 17.30 h
la ballada de sardanes de primavera i ho fa amb l'actuació de la Cobla
Ciutat de Girona, que tocarà gairebé una desena de temes: Esclat de
primavera, Lluna, Poble de Fillols,
Portbou sardanista, El campanar de
Mollet, Quimeta bonica, Tossa, cala
Bona, Fent amics i La Santa Espina.
L'entitat convida la ciutadania a
"començar la primavera ballant
sardanes" i l'espai serà ben ampli
per poder fer-ho: l'esplanada del
parc de les Pruneres.

ACTIVITATS

Nadie, en concert
a El Lledoner

Taller a l'Abacus
per construir un
robot que funciona
amb aigua salada

MOLLET. La de Nadie actuarà
aquest divendres (19 h) a El Lledoner. Amb l'Alba Estebanell com
a cantant i el Jordi Rodriguez a la
guitarra, aquest duo oferirà un
concert a l'equipament molletà
dins del cicle de Veus en femení del
programa d'Arts i Escena. L'Alba i
el Jordi fusionen la música flamenca amb temes propis i versions de
diferents artistes com Chavela Vargas, Silvia Pérez Cruz o Las Migas.
La seva música arriba a l'espectador d'una manera única i propera,
amb el seu caràcter murri singular,
una barreja màgica d'emocions
amb harmonia flamenca.

MOLLET. La botiga Abacus de Mollet organitzarà aquest dissabte
de 12 h a 13 h el taller Construeix
un robot que funciona amb aigua
salada amb Toynamics. Està adreçat a infants a partir de 8 anys i els
assistents aprendran a crear un
minirobot que es mourà amb una
mica de sal, una activitat fantàstica
per experimentar amb el món de
la robòtica. Els infants han d'anar
acompanyats d'un adult durant
tota l'activitat. Per participar-hi
cal inscripció prèvia a través del
formulari que hi ha al web cooperativa.abacus.coop/ca/activitats_
manualitats.

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

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

Mín.

* Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 17

16ºC

13ºC

15ºC

-

52 km/h NE

DIVENDRES, 18

15ºC

14ºC

14ºC

-

44 km/h NE

DISSABTE, 19

14ºC

11ºC

12ºC

Inap.

40 km/h NE

DIUMENGE, 20

15ºC

9ºC

13ºC

2

31 km/h E

DILLUNS, 21

15ºC

12ºC

12ºC

3,2

39 km/h ENE

DIMARTS, 22

14ºC

8ºC

12ºC

0,8

37 km/h E

DIMECRES, 23

14ºC

6ºC

12ºC

-

31 km/h ENE
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PATRIMONI ALGUNES DE LES COL·LECCIONS MÉS DESTACADES VAN PROTAGONITZAR LA SETMANA PASSADA LES 23es JORNADES DEL CENTRE D'ESTUDIS MOLLETANS

L'Arxiu Històric compta amb
24 col·leccions personals
MOLLET. Els fons personals de l'Arxiu Històric Municipal van protagonitzar la setmana passada les
23es Jornades Centre d'Estudis
Molletans, amb l'objectiu de fer
un triple reconeixement a l'arxiu,
a les persones que hi treballen i
especialment a les persones que
han decidit cedir la documentació
a l'arxiu molletà, segons explicava
divendres, abans de les ponències
a La Marineta, Raúl Broto, regidor
delegat del CEM.
Entre tots els personatges que
van protagonitzar les ponències de divendres i dissabte, Jordi
Bertran, director del CEM, en destacava el mossèn Andreu Malgà
i Bonastre (1873-1919), per la
desconeixença de la seva figura i
la singularitat del contingut de la
seva donació. Malgà va ser mossèn
de Gallecs a finals del segle XIX i
principis del XX, però el seu fons
no està vinculat amb la religió. "Va
ser un botànic important que
va col·leccionar un herbari amb
centenars o milers d'exemplars

del qual només ha arribat una
petita part, però que es conserva, s'ha restaurat i el tenim a
Mollet", va explicar Bertran.
Un altre personatge amb paper
en les jornades que en destacava
Bertran va ser Joan Casals Gómez
(1911-1944): "Un personatge
poc conegut, un soldat republicà que va acabar en diferents
camps de presoners, i a partir
de la documentació personal
i les cartes que enviava a la família avui podem refer part del
periple que va seguir".

Els fons de l'Arxiu Municipal
La primera ponència va anar a càrrec de la Dolors González, l'arxivera de Mollet, qui va detallar alguns
dels continguts que s'hi poden
trobar en aquest arxiu creat oficialment el 1983.
Entre els fons municipals, hi ha
tres sèries rellevants: els llibres de
les actes del ple des de 1836; els
padrons històrics d'habitants des
de 1918 –amb alguns buits en les

POPULAR ELS DE VERD CLARET VAN FER TRES CASTELLS DE 6
castellers de mollet

S'estrena la temporada dels 30 anys
Els Castellers de Mollet van estrenar diumenge la temporada del 30è
aniversari amb una actuació a Prat de la Riba, conjuntament amb els
Castellers de Sant Feliu i la colla Jove de l'Hospitalet, coincidint amb la Fira
del Destorb. Sota l'atenta mirada dels negres núvols preparats per ruixar,
els molletans van descarregar un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un 3 de 6.
Prèviament, també van fer un pilar de 4 dol i un pilar de 4 per sota.

primeres dècades–; i els expedients d'obres des de 1886, que "ens
dibuixen tot el creixement urbanístic de la ciutat", explicava
González, qui afegia que l'Ajuntament ja no crearà més documentació en paper per a l'arxiu, sinó que
tot és ara digital.
Quant als fons personals –els
protagonistes de les jornades–,
l'arxivera va detallar que n'hi ha
24, de gent i temàtiques ben diverses. La donació del comercial
de mobles Josep Vera Aznar és la
més antiga dels fons personals.
"Va buidar mobles d'una masia
de Gallecs i dins d'un calaix va
trobar tres llibretes del 1672

s.c.

A LA MARINETA Jordi Bertran, director del CEM, i Dolors González, arxivera
relligades amb un pergamí molt
més antic, que pot pertànyer al
segle XIV", va dir González, qui
també afegia que, malgrat tot, la
documentació no inclou "informació de valor ni sobre Mollet".
Els retrats de 41 alcaldes de Mo-

llet d'entre 1841 i 1987 dibuixats
per Vicenç Torrents Falguera són
una altra de les peces més singulars d'aquests fons. "D'on va treure els models per dibuixar els
més antics?", encara es qüestiona
l'arxivera de la ciutat.
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