
 ANY XXI   Núm. 1.028 1 abril 2022

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

sommollet.cat

FUTBOL

Els socis del CF Mollet UE 
trien dissabte entre Jordi 
Candela i Joan Creus per 
presidir el club   18

ESPERANT ELS TITELLES

Denuncien contradiccions 

entre l'ordenança municipal 

i la senyalització al carrer 

Liquidació positiva després de 

dos anys amb romanent negatiu

ECONOMIA

L'Ajuntament podrà 
disposar de mig milió 
d'euros del romanent 
de l'exercici 2021   14

CIUTADANIA   LA PRIMERA ALCALDESSA DE MOLLET, EL POLÍTIC PARE DE LA CONSTITUCIÓ I L'ACTOR PASSEN A FORMAR PART DEL NOMENCLÀTOR LOCAL  2, 3 i Ed.

La ciutat bateja espais amb els noms 
d'Anna Bosch, Solé Tura i Josep M. Pou

MOBILITAT

El col·lectiu de ciclistes, 
contrari a la prohibició de 
circular per les zones de 
convivència amb vianants  4

anna mir

ESCALFANT MOTORS  L'organització ha presentat aquesta setmana la 15a edició de la MITMO, que se celebrarà del 8 al 10 d'abril en el format prepandèmic   21

MEDI AMBIENT

LA CONTAMINACIÓ AL BESÒS PER 
L'INCENDI A MONTORNÈS HA ESTAT 
"PUNTUAL I LOCAL", SEGONS L'ACA  6

LITERATURA

EMPAR MOLINER PRESENTA A MOLLET 
LA SEVA NOVEL·LA 'BENVOLGUDA', 
GUANYADORA DEL PREMI RAMON LLULL  23



dv, 1 abril 20222

ES REBATEGEN LA BIBLIOTECA DE CAN MULÀ I EL TEATRE DE CAN GOMÀ, I ES POSA NOM A UNA FUTURA PLAÇA SORGIDA DE LA URBANITZACIÓ DE CAN FÀBREGAS VELL

Homenatge de la ciutat a la primera 

alcaldessa, Anna Bosch, al polític i professor 

Jordi Solé Tura i a l'actor Josep Maria Pou

Noms il·lustres per a espais de Mollet

MOLLET.  Tres personatges emèrits 
de la ciutat, el de la primera alcal-
dessa de l'actual democràcia, Anna 
Bosch, el del professor i polític, Jor-
di Solé Tura, i el de l'actor, Josep 
Maria Pou, donaran nom a espais 
de Mollet. La junta de nomenclà-
tor ha aprovat per unanimitat que 
es modifiquin els noms de la bibli-
oteca de Can Mulà per Biblioteca 
Can Mulà Jordi Solé Tura, i del tea-
tre de Can Gomà per teatre de Can 
Gomà Josep Maria Pou. Pel que fa 
a la primera alcaldessa de Mollet, i 
després d'anys de reivindicacions 
per part de partits i entitats, Anna 
Bosch donarà nom a una nova pla-
ça que naixerà de la urbanització de 
la nova zona de Can Fàbregas Vell. 
L'acord es feia públic durant el ple 
municipal de dilluns, en què parti-
cipaven familiars dels homenatjats, 
el fill de Jordi Solé Tura, Albert Solé, 
i la filla de l'Anna Bosch, Gebra Ser-
ra Bosch, que agraïen al ple la dis-
tinció i la unanimitat de l'acord.

Espai per a un intel·lectual
En un emotiu discurs, Albert Solé,   
agraïa la proposta, una iniciativa 
que "estàvem esperant des que 

el pare va morir", deia. Que el nom 
de Solé Tura es vinculi a una biblio-
teca ha satisfet enormement la fa-
mília. "Biblioteca, cultura i Mollet 

són possiblement els conceptes 

que més emocionaven el pare", 
reconeixia Solé, qui destacava la 
unanimitat de l'acord. "Indepen-

dent d'estar d'acord o no amb les 

seves idees, cal retre homenatge 

a aquells que van lluitar per l'ac-

tual democràcia", concloïa.   
La vídua de Solé Tura, Teresa 

Eulàlia Calçada, també mostrava 
el seu agraïment per mitjà d'una 
carta en què rememorava el lli-
gam de Solé Tura amb la lectura. 
"Era essencial en la seva vida i 

donar el seu nom a una biblio-

teca és un dels millors reconei-

xements que se li pot fer". 

Una plaça per a l'Anna
Un cop acabi la urbanització del 
sector de Can Fàbregas Vell, a to-
car de l'estació de França, naixerà 
una plaça que estarà ubicada en-
tre els carrers d'Itàlia, Berenguer 
III, Rambla Balmes, Ronda de Can 
Fàbregas i Ronda Orient. Anna 
Bosch batejarà aquesta plaça que  
tindrà una superfície de 3.706,90 
m² i que inclourà gran varietat 
de vegetació, zones d’activitat i 
descans. Precisament, la filla de 
la primera alcaldessa molletana, 
Gebra Serra Bosch, destacava les 
característiques de l'indret triat. 
"Ens agrada la proposta perquè 

serà un lloc de trànsit, enjardi-

nat i que corresponia a la visió 

que tenia l'Anna de l'espai urbà 

i ciutadà", exposava. 
Serra posava en valor la impor-

tància de reconèixer la tasca de la 
seva mare en aquella primera al-
caldia després de 40 anys de dicta-
dura "com a base i aprenentatge 

per a una generació que després 

va fer política en circumstàncies 

més relaxades", i recordava com 
aquella experiència va obrir-li el 
camí cap a altres idees com el pa-

ANNA BOSCH I PARERA
(Figaró, 1950-2009)
Fou la primera alcaldessa de la recuperació democràtica de Mollet del Vallès (1979-1983), i es va convertir aleshores en l'alcal-

dessa que estava al capdavant del municipi més gran d’Espanya. Durant la seva alcaldia, va gestionar-se el canvi de nom del 

carrers, la regulació fiscal del municipi, i la construcció de nous equipaments i serveis, entre altres.

JORDI SOLÉ TURA
(Mollet, 1930 - Barcelona, 2009)
Molletà il·lustre, doctorat cum laude en 

Dret per la Universitat de Barcelona, va 

ser un dels pares de la Constitució Es-

panyola, i va formar part dels vint polí-

tics catalans que van redactar l’Estatut 

d’Autonomia 1979. Jordi Solé Tura havia 

reivindicat sovint la seva condició de 

forner de Mollet, ocupació que el va 

privar dels estudis a partir dels 12 anys. 

La seva activitat política clandestina 

el va portar a l'exili i també a la presó. 

L’any 1991, aquest professor, intel·lec-

tual i polític va ser designat ministre 

de Cultura i el 1998 se li va atorgar la 

medalla de la ciutat. El reconeixement 

nacional també es va materialitzar el 

2007, amb el lliurament de la Creu de 

Sant Jordi de la Generalitat.

arxiu

arxiu

EN PORTADA
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

91è

20% dte.

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, 
INCLÚS GRANS MARQUES

ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

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

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

ESPECIALISTES 

EN DIAMANTS

GRANS 
NOVETATS 

EN PLATA DE DISSENY

50% dte.
I LA RESTA 

FINS AL

NOVETATS

JOSEP MARIA POU I SERRA
(Mollet, 1944)

Molletà il·lustre director i actor que ha desenvolupat la seva carrera en el món del cinema, el teatre i la televisió. Ha rebut 

nombrosos premis i reconeixements al llarg de la seva carrera. El 2002 se li va atorgar la medalla de la ciutat i Govern de la 

Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi el 2017.

cifisme, l'ecofeminisme i l'ecolo-

gisme, conceptes alguns dels quals 

molt presents en el debat actual 

però trencadors en aquella època.

Un gegant de l'escena
En el cas de Josep Maria Pou, l'únic 

dels tres distingits que ha rebut 

aquest reconeixement en vida, el 

mateix actor agraïa la distinció 

amb una carta que era llegida per 

l'alcalde, Josep Monràs. Pou es 

mostrava "agraït i molt més emo-

cionat per lligar el meu nom a un 

lloc tan emblemàtic com el tea-

tre de Can Gomà. Gràcies per la 

decisió, gràcies per la distinció i 

gràcies per la unanimitat". L'ac-

tor va voler destacar les seves ar-

rels molletanes i agraïa la distinció 

"sobretot per fer, tot i l'absència 

i la distància només física mai de 

cor ni d'esperit, que pugui man-

tenir-me vinculat a la vida del 

poble on de petit vaig trobar les 

condicions necessàries per créi-

xer envoltat de cultura, estima-

ció i bonhomia, que em van per-

metre una formació, que m'ha 

ajudat a aconseguir grans fites 

en la meva professió", escrivia.  

Reconeixement unànime
Durant el ple, tots els grups muni-

cipals del Consistori van mostrar 

la seva satisfacció per l'acord i van 

repassar elements rellevants de 

la vida i les aportacions dels tres 

personatges a Mollet.

Iván Garrido, de Cs Mollet, agra-

ïa la proposta i posava èmfasi en 

l'aprovació unànime.

Francisco Sancho, de Mollet en 

Comú, feia especial menció al re-

coneixement a l'Anna Bosch, alcal-

dessa pel PSUC, de qui el seu grup 

se sent "hereu". "Vam compartir 

mobilitzacions, però ella estava a 

anys llums de la gent que l'acom-

panyava", opinava Sancho, qui la-

mentava la seva mort prematura. 

"Va morir amb 59 anys i és molt 

el que podria haver aportat a la 

ciutat i a la política", considerava.

Per la seva part, Xavier Buzon, de 

Podem Mollet, posava Bosch, Pou i 

Solé Tura com a exemple de "valors 

i humanitat". "Tots els molletans 

hem d'estar molt agraïts d'haver 

tingut persones tan rellevants 

entre nosaltres", deia.

Des d'Ara Mollet ERC MES, Oriol 

López, felicitava el govern, que "ha 

fet bé la seva feina. Estem con-

tents de l'acord". López recorda-

va els tres distingits com "dos ho-

Albert Solé: "Biblioteca, 

cultura i Mollet són, poder,

els conceptes que més 

emocionaven el pare"

Gebra Serra Bosch: "La plaça

serà un lloc enjardinat i de 

trànsit, la visió de l'Anna 

de l'espai urbà i ciutadà"

Josep M. Pou: "Gràcies per 

fer, tot i l'absència física, 

que pugui mantenir-me 

vinculat a la vida del poble"

ARXIU

s un honor que la Bibliote-

ca i el Teatre Municipal a 

partir d’ara portin el nom 

de dos molletans il·lus-

tres com són Jordi Solé Tura i Josep 

Maria Pou i que la propera plaça de 

Can Fàbregas porti el nom de qui fou 

la primera alcaldessa de la demo-

cràcia, Anna Bosch. Aquests són tres 

noms propis de la ciutat de Mollet 

que han deixat empremta. Tres per-

sones que sempre han portat amb 

orgull el nom de Mollet arreu i que 

han deixat un gran llegat a la ciutat. 

Cadascun dels noms té una relació 

molt directa amb els espais que a 

partir d’ara portaran els seus noms: 

Jordi Solé Tura, pare de la Constitu-

ció i ministre de Cultura, va ser un 

amant dels llibres, escriptor, traduc-

tor i docent. Que la nostra biblioteca 

porti el seu nom i passi a dir-se  Bibli-

oteca de Can Mulà-Jordi Solé Tura és 

un fet que ens honora a tots i a totes.   

Josep Maria Pou, actor i director 

reconegut llargament premiat al 

llarg de la seva dilatada carrera, om-

ple escenaris amb la seva profunda i 

meravellosa veu allà on va. El teatre 

Orgull de Mollet: Jordi Solé Tura, 
Josep Maria Pou, Anna Bosch

É

JOSEP

MONRÀS i
GALINDO

Alcalde de 

Mollet del Vallès

on  tantes vegades ha actuat portarà 

el seu nom i es dirà Teatre de Can 

Gomà- Josep Maria Pou.

I l’Anna Bosch, primera alcaldessa 

de la democràcia de Mollet qui va po-

sar els fonaments del Mollet d’avui, 

donarà nom a una plaça situada en-

tre dos espais que també li donen 

més força a la proposta i és que estarà 

situada entre la plaça 8 de Març (Dia 

Internacional de la Dona) i el Museu 

Abelló, reconvertit en un espai cultu-

ral de referència que durant la dic-

tadura franquista va ser un espai de 

represàlia. Una plaça que donarà la 

benvinguda a les persones que arri-

ben per l'estació de Mollet-Sant Fost 

i on hi haurà molta zona verda, espais 

d’esbarjo i zones de descans.

Jo he tingut la sort de conèixer 

a tots tres personalment. He com-

partit amb tots tres records, anèc-

dotes i moments inoblidables. Són 

tres grans persones que amb els 

seus actes i trajectòries mereixen 

aquest reconeixement per part de 

la seva ciutat i, alhora, és un orgull 

per la ciutat que aquests tres espais 

puguin portar els seus noms.

Estic molt content que s’hagi 

recordat i posat en valor el llegat 

d’aquestes tres figures molletanes 

tan importants per la ciutat i arreu. 

I vull agrair als grups municipals el 

consens perquè la proposta s’hagi 

aprovat per unanimitat.

menots de Mollet i una donota 

del Figaró" i els definia com a "un 

intel·lectual de primer ordre", 

en referència a Solé Tura, "un dels 

actors més importants del país", 

sobre Pou, i una dona "amb molta 

humanitat, pionera, lluitadora i 

valenta. Una alcaldessa per re-

cordar", deia d'Anna Bosch.

Per cloure, Joan Daví (Junts 

PDeCAT), rememorava episodis 

de la seva coneixença personal 

amb tots tres, fins i tot, en el cas 

de Solé Tura, amb llaços familiars. 

"El meu avi parlava del fill de la 

tia Vicenta, ja de ben jove sem-

pre envoltat de llibres i farina". 

La referència més poètica va ser 

per a Anna Bosch. "Va ser la llum 

que va començar a il·luminar 

Mollet després de molts anys de 

foscor".   LAURA ORTIZ
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Signatures per a la regularització de migrantsUn 11,72% de població estrangera a Mollet
El col·lectiu Mollet Acull recull signatures per donar suport a 

la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada pel moviment 

#regularizacionya que es vol presentar al Congrés per aconseguir una 

regulació administrativa per a prop de mig milió de persones migrants. Les firmes es recullen a la Llibreria L'Illa fins al 23 de setembre. 
La població estrangera resident al Vallès Oriental és de 39.311 persones a 1 de gener del 2021, xifra que representa el 9,5% de la població de la comarca. Mollet és la tercera ciutat amb més població estrangera (11,72%) per darrere de Canovelles i Granollers. Santa Maria de Martorelles, per contra, és la que menys en té (1,93%). 

SOCIETAT

Ciclistes enutjats per la prohibició 
de circular per zones de vianants 
MOLLET. El govern municipal ha obert la porta a estudiar possibles 
canvis en la normativa de circula-ció de les bicicletes i vehicles de mobilitat personal a les zones de 
prioritat de vianants o de priori-tat invertida. Així ho anunciava el regidor de Mobilitat, Juanjo Baños, en el ple municipal d'aquest di-lluns arran d'un prec de Mollet en Comú, que recollia les queixes d'usuaris d'aquests vehicles.El 2020, el ple de Mollet aprova-va per unanimitat l'Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants de Mollet, amb l'objectiu, entre altres, de regular la convivència entre via-

nants i usuaris de vehicles. Malgrat les campanyes informatives que es van fer, un cop va entrar en vigor, 
la seva aplicació ha comportat algu-nes queixes als afectats, principal-ment per la prohibició als majors de 12 anys de circular amb bicicle-

tes i patinets per zones de vianants 

o de prioritat inversa. "No parlem 
de circular per voreres, però 
sí per les zones de convivència 
amb vianants", explica Albert Ro-dríguez, de Mollet Pedala.
El senyal de la discòrdiaEn el seu article 17, l'ordenança re-

gula les zones de vianants que són 

"espais destinats especialment a 
l’estada i circulació de vianants. 
Generalment amb un disseny 
de plataforma única i senyalit-
zat amb el senyal vertical S-28 a 
l'entrada i S-29 a la sortida", diu la normativa. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), aquest senyal regula aquells espais amb 
prioritat per a vianants on els vehi-

cles podran circular a una velocitat màxima de 20 km/h. Així doncs, el senyal no prohibeix la circulació de vehicles, una prohibició, però, que sí que recull l'ordenança municipal en el cas de bicicletes i patinets. "Es 
dona el cas que aquest article es 
contradiu amb el Reglament Ge-
neral de Circulació, una norma 
d’àmbit superior. El resultat és 
que a Mollet tenim zones on po-
den circular cotxes en algunes 
situacions, però mai bicicletes o 
patinets", explicava el regidor de 

Mollet en Comú Francisco Sanc-

ho. "És invasió de competències 
per part de l'Ajuntament de Mo-
llet. Al POUM que és posterior a 
l'ordenança, aquests carrers es 
compten com a part de la xarxa 
ciclable de la ciutat igual que al 
Pla de Mobilitat", afegeix Rodrí-
guez.

La imposició de multes als usu-aris de bicicletes o patinets que circulaven per aquestes zones, ha provocat les queixes d'enti-tats de defensa de la bicicleta. A banda de la incongruència entre el senyal i l'ordenança, una de les queixes és que les sancions que s'imposen per circular per zones de vianants són de 200 euros, tot i 
que la normativa municipal marca que aquesta infracció se sanciona amb 100 euros. "S'han acollit a 
les multes de la DGT", explica el 
portaveu de Mollet Pedala. Les queixes del col·lectiu també han estat recollides pel Síndic Per-soner en el seu informe de 2021, en què recomanava al govern local revisar l'ordenança en relació a aquest senyal, ja que "pot existir 
una interpretació errònia de 
l’Ordenança respecte al que diu 
la llei estatal", indica el Síndic.
Debat a la Taula de MobilitatAmb el seu prec, Mollet en Comú ha 
demanat al govern local la revisió de 

la situació per tal de "millorar, allà 
on sigui factible i amb la garantia 
més gran de seguretat possible, la 
convivència entre vianants i vehi-
cles de mobilitat personal".En aquest sentit, el regidor de Mobilitat, Juanjo Baños, recordava que l'objectiu de protecció dels vi-anants amb la nova ordenança va ser compartit per tots els grups, i 
que la qüestió que es podia discu-

tir era la idoneïtat o no del senyal S28 des del punt de vista tècnic. 
"Tècnicament, es considera que 
aquest senyal està ben posat 
perquè s'acompanya d'altres 
senyalitzacions i, a més, l'orde-
nança ho deixa molt clar", deia Baños. Amb tot, el regidor avança-va que aquest divendres s'ha con-vocat una Taula de Mobilitat, "que 

MOBILITAT  EL GOVERN MOLLETÀ OBRE LA PORTA A REVISAR LA SITUACIÓ EN EL MARC DEL DEBAT DE LA TAULA DE MOBILITAT 

l.o.

SENYAL  La senyalització de zona residencial a l'entrada al carrer la Pau

MULTA DE 1.000 EUROS AL CONDUCTOR 

D'UN PATINET PER ANAR BEGUT
n La Policia Municipal de Mollet del Vallès ha denunciat aquest cap de setmana 

al conductor d’un patinet elèctric que circulava per la vorera i sota els efectes de 

l’alcohol. L’home, veí de Badalona, ha estat sancionat amb 1.000 euros. Una pa-

trulla que es trobava al centre de la ciutat denunciant el conductor d’un patinet 

que circulava sense casc, va observar com un altre conductor de VMP (Vehicle de 

Mobilitat Personal) circulava per la vorera. Els agents el van aturar i van observar 

que podria anar begut. L’home va ser traslladat a dependències policials i va 

donar positiu amb una taxa de 0.71mgr/l, molt per sobre de la permesa.

L’any 2021 la Policia Municipal de Mollet va tramitar un total de 403 sancions 

a conductors de patinets elèctrics per incomplir la normativa de circulació. En el 

que portem d’any, s’han posat 96 denúncies.

és l'espai en què podem tractar 
aquests temes".  A priori, Baños 
considera que "no hi ha neces-
sitat de modificar l'ordenança, 
però es poden debatre canvis si 
ens hi posem d'acord". El regidor també avançava que es mirarà de 
"posar algun altre senyal per 
reforçar la informació sobre la 

prohibició d'aquests vehicles a 
zones de vianants".Pel que fa a les sancions imposa-des, Baños assegurava que "no hi 
ha una política de posar multes, 
però sí de seguretat" i defen-sava que s'han fet "campanyes 
àmplies d'informació abans de 
multar".  laura ortiz mateo

SERVEIS 

Martorelles cedeix a 

Correos el local del 

carrer Primavera

MARTORELLES. El Ple de l’Ajunta-ment, va aprovar per unanimitat dilluns en el ple, l’inici de l’expe-

dient de cessió d’un local al carrer Primavera 12, a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.  El con-veni arriba després de mesos de 
converses entre el consistori mar-torellesenc i Correos, després que 
la societat estatal els comuniqués la seva intenció de tancar l'oficina postal al poble, arran de la rees-tructuració que estaven fent al ter-ritori. Amb aquesta cessió,  l'Ajun-tament, qui també s'ha encarregat de les obres d'adequació del local, mantindrà l'oficina postal a la lo-

calitat: "Recuperem l'antic local 
del carrer Primavera, propietat 
municipal i que actualment no té 
cap activitat", deia l'alcalde, Marc Candela. Candela també destacava la importància de l'acord: "Ente-
nem que és un servei essencial 
per molta part de la nostra ciu-
tadania i de les empreses", afe-gia.  Pel que fa a l’horari del servei, el batlle va assegurar que l’Ajunta-

ment ha demanat ampliar horaris o adequar-los a l’horari laboral i que el diàleg continua. 

SALUT 

Jornada sobre 
activitat física per 
a malalts renals

MOLLET. Amb motiu del Dia Mun-dial de l'Activitat Física, dimecres 6 d'abril, el Servei de Nefrologia de l'Hospital de Mollet organitza la jornada Activitat Física per a les persones amb malaltia renal, una jornada amb una conferència i tallers pràctics, adreçada a aque-lles persones amb malaltia renal i als seus cuidadors i familiars que vulguin conèixer els beneficis i 
les pautes a seguir per tal de mi-nimitzar els efectes de la malaltia 
en el dia a dia de la persona. Per a les persones afectades per alguna malaltia renal, que actualment re-presenten el 10% de la població, l'activitat física és important per minimitzar-ne els símptomes. 
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INS Vicenç PlantadaINS Vicenç Plantada
PORTES OBERTES 2022
VISITA VIRTUAL I VISITA GUIADA
Batxillerat: 5 d’abril · 17.30 h
Cientificotècnic / Humanitats i Ciències Socials / Batxibac

CFGM: 6 d’abril · 17.30 h
Grau mitjà: GMN (Guia d’activitats en el medi natural)

CFGS: 10 de maig · 17.30 h
Grau superior: EASE (Ensenyament i Animació Socioesportiva)

C/ Palau Solità i Plegamans, 8-10
Mollet del Vallès
Tel. 93 570 58 12
www.insvplantada.cat

AMB CITA PRÈVIA:
citaprevia@insvplantada.cat
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Alteració "puntual i local" de 
la qualitat de l'aigua del Besòs 
per l'incendi a Montornès
L’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) ha fet públics els resultats de 

les analítiques preses arran de l’in-

cendi que va afectar diverses naus 

del polígon de Can Parellada de 

Montornès del Vallès. Els primers 

resultats constaten que l’incident 

és menor al que es va produir el de-

sembre de 2019.

L'ACA va realitzar mostres per 

avaluar l’afectació qualitativa a 

la conca del riu Besòs, arran de 

l’arribada al medi d’una part de 

les aigües resultants de l’extinció 

de l’incendi. Els primers resultats 

constaten, segons l'ACA, que l’in-

cident és menor al que es va pro-

duir el desembre de 2019, tant en 

la concentració com en la quantitat 

de compostos contaminants detec-

tats al medi.

Les analítiques preses el dissabte 

19 de març, quan encara s’estaven 

finalitzant les tasques d’extinció de 

l’incendi, "mostren concentraci-

ons elevades d’alguns compos-

tos volàtils (dissolvents orgà-

nics), en concentracions molt 

per damunt del que es pot detec-

tar habitualment en aquest tram 

de riu a l’altura de Montornès", 

apunten. Els compostos detectats 

són principalment acetones, acetat 

de metil, i acetat de propil, però en 

total es detecten 25 dissolvents or-

gànics.

Per la seva banda, els mostrejos 

duts a terme el dilluns 21 de març, 

tres dies després de l’incident, 

palesen "una reducció molt im-

portant d’aquests compostos i 

evidencien que les concentra-

MEDI AMBIENT LES ANALÍTIQUES EFECTUADES PER L'ACA CONSTATEN QUE L'INCIDENT ÉS MENOR AL PRODUÏT AMB EL FOC DE DITECSA

Gallecs va acollir diumenge passat la primera edició del GallecsCan. La 

jornada que es va celebrar amb l'objectiu de lluitar contra el maltractament 

i l'abandonament animal va comptar amb una norantena de participants: 

"GallecsCan va anar molt bé, vam comptar amb molta participació i la gent 
es va comportar d'una forma solidària i de respecte amb el medi", explica 

Ivana Morera, presidenta de l'AV de Gallecs.  Arran de l'èxit de la caminada i les 

activitats d'adopció i acollida, l'organització es planteja una nova edició.

av gallecs

Èxit de participació al GallecsCan
Santa Maria reclama alternatives 

a les batudes de senglars

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 

Coincidint amb una nova batuda 

de caça de senglars al Parc de la 

Serralada Litoral, una trentena de 

persones es concentrava dissabte 

al matí a la plaça de l'Ajuntament 

de Santa Maria per reclamar al-

ternatives per controlar la pobla-

ció de senglars. Els veïns i entitats 

ecologistes concentrats conside-

ren que la caça no funciona per 

controlar el nombre d'exemplars 

de senglar que habiten a la zona, 

ja que el nombre d'animals caçats 

"ha augmentat en més de 28.000 

individus en els últims 23 anys, 

xifra que indica que aquesta po-

blació s'ha quintuplicat (des de 

la temporada de 90-91 a la de 

2013-2014)", expliquen.

Com a opció a la caça, proposen 

els tractaments d'esterilització per 

a la població de senglars, un siste-

ma que "pot arribar a tenir una 

efectivitat del 100% i que és una 

alternativa a la caça". 

UNA TRENTENA DE PERSONES ES CONCENTRAVEN DISSABTE DAVANT L'AJUNTAMENT

CONCENTRATS Veïns i entitats ecologistes a la plaça de l'Ajuntament

lina aguasca

cions ja pràcticament estaven 

normalitzades, tret d’alguna 

petita punta en trams propers a 

la depuradora de Montornès del 

Vallès".

Afectació local
L'ACA conclou, doncs, que l’afecta-

ció va ser local a la zona propera a 

l’incendi –tram final del Congost i 

inici del Besòs–, ja que en les mos-

tres preses a l’altura de Montcada i 

Reixac el dissabte, les concentraci-

ons dels dissolvents orgànics eren 

encara superiors al que seria habi-

tual, però en un grau molt inferior, 

mentre que les analítiques de di-

lluns en el mateix punt mostraven 

ja  nivells normals. A més, segons 

els tècnics, les pluges registrades 

durant el cap de setmana, que van 

doblar el cabal habitual del riu 

(dels 3 als 6 m3/s), van contribuir 

a una major i ràpida dilució.  

Un 72% de molletans, 

suporten nivells de 

soroll perjudicials 

per a la salut

MOLLET. El 71,9% de la població 

de Mollet està exposada a nivells 

de soroll perjudicials per a la salut. 

Així es desprèn d'un estudi realit-

zat per l'Institut de Salut Global de 

Barcelona, que ha analitzat les da-

des de 749 ciutats europees, entre 

les quals n'hi ha 25 de catalanes. A 

totes elles la contaminació acústica 

afecta més de la meitat de la pobla-

ció i, en alguns casos, arriba a més 

del 80%. Els resultats mostren que 

a Europa, prop de 60 milions de 

persones adultes estan sotmeses a 

nivells de soroll perjudicials per a 

la salut. Complir les recomanacions 

de l'OMS permetria evitar cada any 

més de 3.600 morts per cardiopatia 

coronària a Europa. 
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Aragonès: "Són encara unes 
xifres modestes, però totes 
vosaltres esteu obrint camí"

MOLLET. El president de la Gene-

ralitat, Pere Aragonès, va presidir 

dijous, acompanyat del conseller 

d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 

lliurament de diplomes de la de la 

23a promoció del curs de formació 

bàsica per a bombers i bomberes 

de l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya, a Mollet. En aquesta 

ocasió, 18 dels 246 alumnes que 

han finalitzat el curs són dones, un 

7,3% del total, amb la qual cosa és 

la major promoció en nombre de 

bomberes de la història. “Són en-

cara unes xifres modestes, però 

totes vosaltres esteu obrint 

camí, s’estan trencant estereo-

tips”, remarcava el president.“Ens 

vam comprometre a feminitzar 

progressivament els cossos de 

seguretat i emergències i som 

en el bon camí”, assegurava el 

president.

Més dones als cossos
El número de dones a la plantilla 

del cos de Bombers de la Gene-

ralitat és d’un 2% i, en els dar-

rers 10 anys, la mitjana de dones 

graduades del curs de formació 

bàsica s’havia situat en un 4’4%. 

En aquest sentit, el Departament 

d’Interior va anunciar a principis 

d’any la decisió de fer una reserva 

de places per a dones d’entre el 25 

i el 40% en les futures convocatò-

ries d’accés al cos de Bombers, així 

com també a Mossos d’Esquadra i 

Agents Rurals. 

SEGURETAT EL PRESIDENT VA LLIURAR ELS DIPLOMES A LA NOVA PROMOCIÓ DE BOMBERS I BOMBERES

GRADUADA Pere Aragonès, lliurant el diploma a una de les 18 noves bomberes 

jordi bedmar

Simulacre d'un accident 
aeri al Circuit de Catalunya

MONTMELÓ. Dimecres tenia lloc al 

Circuit de Catalunya a Montme-

ló un simulacre d’accident d’un 

helicòpter a les instal·lacions del 

seu heliport amb dues persones 

ferides que pilotaven l’aparell. En 

aquest simulacre es va activar el 

Pla especial per a emergències ae-

ronàutiques de Catalunya (AERO-

CAT) i el Pla d’Autoprotecció (PAU) 

del Circuit de Catalunya per la di-

recció de l’emergència i la correcta 

coordinació de la resposta dels di-

ferents recursos i serveis activats. 

Durant l’exercici el seguiment de 

la resposta dels recursos adscrits 

al Circuit de Catalunya es va realit-

zar des del Centre de Coordinació 

Operativa CECOR. Aquest centre 

es desplega preventivament en els 

dispositius de proves importants.

El simulacre va servir per practicar 

la integració del PAU amb el Pla 

AEROCAT a través dels avisos ini-

cials i comunicacions, del traspàs 

de la coordinació des dels serveis 

del Circuit als serveis d’emergèn-

cia de la Generalitat. 

HA SERVIT PER PRACTICAR EL PLA ESPECIAL PER A EMERGÈNCIES

EN ALERTA Els cossos d'emergències durant el simulacre al Circuit

protecció civil catalunya

Alumnes de Mollet en un 
rescat de prova al telefèric
MOLLET. Una cinquantena d'alum-

nes de l'INS Mollet van participar 

aquest dimecres en un simulacre 

d'evacuació del telefèric de Mont-

juïc, a Barcelona.

L'operatiu va permetre testar el 

sistema de rescat i realitzar-lo en 

menys de tres hores i 30 minuts; 

així com posar a prova la coordi-

nació entre les agències actuants.

En el rescat de prova hi van inter-

venir 12 vehicles i 36 agents dels 

Bombers de la Generalitat, 26 

agents de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, 11 agents dels Mossos 

d'Esquadra, 11 professionals del 

Sistema d'Emergències Mèdiques 

i 10 treballadors i treballadores 

dels Parcs i Jardins de l'Ajunta-

ment de Barcelona. 

EMERGÈNCIES ES TRACTA D'ESTUDIANTS DE L'INS MOLLET VIA PÚBLICA

Martorelles renova 
els parcs de Can 
Sunyer i Catalunya
MARTORELLES. Aquesta setmana 

han començat els treballs de millo-

ra i renovació dels jocs de la zona 

infantil dels parcs de Catalunya i 

Can Sunyer. Al parc de Catalunya 

es posarà una tirolina de 30 me-

tres. Mentre que al de Can Sunyer 

es col·locarà una piràmide de cor-

des de 4,5 metres.  PENJATS Els cossos d'emergències durant el simulacre al telefèric de Montjuïc

aj.barcelona
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Deu anys d'Institut Aiguaviva

MOLLET. L'Institut Aiguaviva està celebrant 

enguany el seu 10è aniversari i precisament 

ho fa amb una desena d'accions realitzades 

amb la col·laboració de l'AFA i que van des 

d'una observació astronòmica el desembre 

fins a una festa de fi de curs amb alumnes i 

exalumnes, passant pel carnaval temàtic de 

l'efemèride o la inauguració de la biblioteca, 

entre d'altres. L'Aiguaviva va néixer en un 

edifici –a la Rambla– que havia de ser pro-

visional fins que la Generalitat construís el 

quart institut de la ciutat a Ca l'Estrada. Amb 

tot, una dècada després no hi ha hagut el nou 

edifici i el provisional ja s'ha assumit com a 

seu fixa, una seu que es va haver d'ampliar el 

2016 a l'antiga escola Longarón per manca 

d'espai per a tota secundària i batxillerat.

Sobre aquesta situació, Margaret Pérez, 

directora del centre des del 2021 i profes-

sora de ciències socials a l'Aiguaviva des de 

fa 9 anys, explica que s'han hagut d'adap-

tar "a compartir edifici", tenint en comp-

te que el primer any també hi era el Centre 

Tecnològic GIRO (Gestió Integral de Resi-

dus Orgànics) i a les tardes sempre hi ha ha-

gut l'Escola Oficial d'Idiomes. A més, alguns 

cursos fan pati i educació física al pavelló 

de Riera Seca. "Encara continuem tenint 

l'etiqueta de provisionals", admet Pérez, 

qui assegura que la demanda de disposar 

d'un sol centre per a tot l'institut "hi és", 

però desconeix "si aquest projecte algun 

dia sortirà del calaix".

Tanmateix, la directora reitera que s'han 

adaptat a tot el que ha vingut, i si han de fer 

classes en dos edificis separats 400 metres, 

han buscat les maneres per fer-ho factible 

per a tothom. En el cas dels professors, per 

exemple, "mirem de deixar una hora lliu-

re per poder fer el trasllat i que no es 

perdin minuts de classe; i que cada pro-

fessor faci dues o tres hores seguides en 

un mateix espai i després en l'altre".

"Un projecte lingüístic molt potent"
Més enllà de la composició del centre, Mar-

garet Pérez reivindica que tenen "un pro-

jecte lingüístic molt potent". De fet, dis-

posen d'una auxiliar de conversa de francès 

de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i con-

juntament amb l'EOI treballaran perquè a 

partir de l'any vinent els alumnes puguin 

sortir del centre amb les titulacions B1 i B2 

d'anglès i francès.    sergio carrillo

EDUCACIÓ  ENCARA COM A "PROVISIONALS", SÓN A LA RAMBLA I AL LONGARÓN

aj. mollet

El Salvat Papasseit organitza 
vuit xerrades per a les famílies
MOLLET.  L'escola Joan Salvat Papasseit i 

l'Ajuntament han engegat el projecte Entre 

famílies, amb la voluntat inicial de crear un 

espai de reflexió conjunt entre les famílies i 

el centre per debatre sobre les diferències 

en la criança dels infants, però que final-

ment s'ha ampliat també a altres àmbits.

Aquesta iniciativa constarà de moment 

de vuit xerrades a càrrec de diversos ser-

veis municipals sobre temàtiques ben 

diferents com: estils de vida saludables 

i alimentació (1 d'abril); serveis ASSIR 

–atenció a la salut sexual i reproductiva– i 

apoderament femení (8 d'abril); límits 

des d’una parentalitat més positiva (22 

d'abril); recerca de feina (6 de maig); pau-

tes per educar en la igualtat de gènere (13 

de maig); la factura de la llum, entendre-la 

i estalviar diners (20 de maig); la cultura 

africana (27 de maig); i com les emocions 

afecten la criança (3 de juny). Les xerrades 

es faran al centre els divendres de 15.15 h 

a 16.15 h i estan obertes a qualsevol ciuta-

dà de Mollet. Per participar-hi, això sí, cal 

inscriure's a l'enllaç disponible a blocs.xtec.

cat/ceipsalvatpapasseitmollet.  

ES TRACTA D'UN ESPAI DE REFLEXIÓ ADREÇAT A TOTA LA CIUTADANIA

L'Aiguaviva rep una vintena d'alumnes estrangers

L'Institut Aiguaviva acull aquests dies més d'una vintena d'alumnes de Croàcia, Alemanya, 
Romania i Turquia que participen en el programa Erasmus+, una iniciativa europea per donar 
suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport al continent. El centre molletà treballa 
amb un projecte lingüístic que té com a objectiu potenciar el coneixement de l’anglès de 
forma vivencial i en situacions quotidianes i domèstiques.
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MOLLET. El ple aprovava dilluns una 

moció en defensa del dret d'autode-

terminació del Sàhara Occidental, 

amb les abstencions del PSC i Cs. 

L'acord es presentava com a moció 

d'urgència després que fa uns dies, 

es fes pública una carta del presi-

dent del govern espanyol, Pedro 

Sánchez, al govern del Marroc so-

bre el posicionament de l'Estat en 

la qüestió del Sàhara. Amb la moció, 

presentada per Ara Mollet ERC MES, 

Mollet en Comú i Podem, amb la col-

laboració de l'entitat Tibsima Mollet 

Sàhara, es pretenia reafirmar el po-

sicionament del consistori molletà a 

favor d'un referèndum d'autodeter-

minació al Sàhara Occidental, com 

a resolució per a aquest territori 

pendent de descolonitzar. L'acord 

també mostrava el rebuig al pla del 

Regne del Marroc d'autonomia per 

al territori perquè "no compleix les 

resolucions de l'ONU i ignora el 

dret a la lliure determinació del 

poble sahrauí". En aquest sentit, 

la moció exigeix una rectificació al 

Govern espanyol, part del qual –el 

PSOE– ha mostrat suport al pla au-

tonomista del govern marroquí.

El representant de Tibsima Mo-

llet Sàhara, Francesc Verdugo, 

denunciava el posicionament de 

l'actual govern espanyol, tot i que 

lamentava que "tots els governs 

d'Espanya han estat absents i 

han provocat que al Sàhara Oc-

cidental hagin passat coses exe-

crables". Verdugo, activista en 

favor dels drets del poble sahrauí, 

denunciava el comportament del 

Regne del Marroc, per la "vulne-

ració constant" dels drets hu-

mans al Sàhara Occidental.  

El ple de Mollet defensa el 

dret a l'autodeterminació 

del Sàhara Occidental

EN LA VOTACIÓ DE LA MOCIÓ ES VAN ABSTENIR ELS GRUPS DEL PSC I CS MOLLET

Mollet reclama la recuperació de la memòria de 

la 2a República i les víctimes del franquisme
MOLLET. Els grups polítics presents 

al ple molletà han acordat, a excep-

ció de Cs, un acord per commemo-

rar el 91è aniversari de la Segona 

República, un text que vol recordar 

"aquest període polític que va 

significar un gran avenç per a la 

democràcia, la llibertat, la justí-

cia i el progrés del país". La moció 

demana retre especial homenatge a 

tots els republicans, que van patir la 

persecució i la repressió franquista 

a l’interior, o van haver d’empren-

dre el camí de l'exili i posa èmfasi 

en el significat que té el 14 d’abril 

PLE MUNICIPAL LA JUNTA DE PORTAVEUS ACORDA UN TEXT DE COMMEMORACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA AMB L'ABSTENCIÓ DE CIUTADANS MOLLET

EN MEMÒRIA La moció dema retre homenatge als republicans perseguits

arxiu

lisme entre l'"actuació reaccio-

nària de l'Estat contra la Sego-

na República i la de 2017, quan 

Catalunya també proclamava 

la república", deia. López, a més, 

reivindicava reparar la memòria 

de les víctimes del franquisme 

però "no només les d'aleshores 

sinó també represaliats actuals 

com l'Esther, el Brian, el Sergi i 

el Germinal, també perseguits". 

El regidor de Junts (PDeCAT), 

Joan Daví, va aplaudir la consecu-

ció de drets aconseguida durant la 

Segona República i recordava que 

l'actual monarquia és "una impo-

sició de la dictadura". "Creiem 

que encara s'ha d'exercir el dret 

a escollir el model d'estat", deia.

Per tancar les intervencions, el 

socialista Raúl Broto, defensava la 

feina feta des de l'Ajuntament per 

preservar la memòria històrica i 

feia un repàs dels monuments i ac-

tes que es fan de memòria històri-

ca a Mollet. "Cal seguir fent feina 

en aquest sentit", deia Broto. 

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

MOLLET DEL VALLÈS

23/03 Carmen Alonso Pérez 94 anys

24/03 María Viñas Vila                                  104 anys

25/03 Júlia Regidor Torrico 87 anys

26/03 Antonio Lozano Álvarez 76 anys

28/03 Francisco Escudero Morales 85 anys

28/03 Francisco Pérez Alors 87 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
pel poble català i espanyol. El text 

també reclama l’anul·lació dels judi-

cis sumaríssims a totes les persones 

condemnades a mort pels tribunals 

il·legals del general Franco, especi-

alment el de l’alcalde de la ciutat en 

aquells moments, Josep Fortuny, i 

insta les institucions responsables a 

exhumar, identificar i enterrar amb 

dignitat les restes de totes les vícti-

mes que encara es troben a fosses, 

camps i cunetes, així com la deroga-

ció de la Llei d’Amnistia de 1977.

En el debat al ple, on es va do-

nar compte de l'acord, tant Mollet 

en Comú com Podem van alertar 

sobre "l'amenaça de l'extrema 

dreta" que "intenta introduir re-

trocessos en democràcia", deia 

Xavier Buzón, de Podem.

Sobre la recuperació de la me-

mòria d'aquest període a Mollet, el 

regidor de Mollet en Comú Gabriel 

Espinosa Falta apuntava que "cal 

un major esforç per recordar el 

passat democràtic a Mollet" i de-

manava a l'Ajuntament que cada 

any celebri un acte institucional en 

homenatge a la República, i que es 

crei una ruta de caràcter museístic 

de memòria dels represaliats.

Per la seva part, el portaveu 

d'Ara Mollet ERC MES, Oriol López, 

donava suport a la moció, però s'hi 

mostrava crític i feia un paral·le-

SANITAT

El ple demana més 

recursos per a la 

sanitat pública

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

va aprovar dilluns en sessió plenà-

ria una proposta de la Plataforma 

Sanitat Pública i AFIMOIC, per la 

commemoració del dia interna-

cional contra la mercantilització 

de la sanitat, el dia 7 d'abril. En la 

proposta es reclama, entre altres, 

una reversió gradual de privatit-

zacions, que la Generalitat dediqui 

el 25% del pressupost de salut a 

l'atenció primària i un pla integral 

de millora de la salut mental, amb 

més personal, més recursos, i més 

temps a l'atenció als pacients. 
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La PAH reivindica a Mollet la 
nova llei antidesnonaments

MOLLET. Una cinquantena de mem-

bres de la PAH Mollet-Baix Vallès 

es podran beneficiar de la llei 

1/2022 aprovada el 23 de febrer 

pel Parlament de Catalunya amb 

mesures urgents contra els desno-

naments i la pobresa energètica. El 

punt més destacat d'aquesta llei 

–que és una ampliació de l'apro-

vada el 2015– és que s'obliga els 

bancs i els fons voltors a oferir o 

renovar el lloguer social a les famí-

lies vulnerables.

En el cas de les persones a qui 

els venç el lloguer social, els grans 

tenidors "tenen l'obligació de re-

novar-lo com a mínim una vega-

da i amb un contracte de fins a 

12 anys; un gran avenç, perquè 

dona estabilitat a les famílies", va 

explicar dimecres al matí l'Anna Me-

jías, portaveu de la PAH Mollet-Baix 

Vallès, qui també va celebrar que 

aquesta llei "obliga els grans te-

nidors a regularitzar les famílies 

que viuen d'ocupació als seus ha-

bitatges abans del 30 de juny".

Per tot plegat, dimecres es van 

aplegar davant de l'Ajuntament, 

per preparar la documentació de 

les diferents persones que es po-

drien beneficiar de la nova llei i 

sol·licitar als grans tenidors els 

lloguers socials que exigeix la 

nova llei. Amb els papers en ordre, 

els membres de la PAH van voltar 

pels diferents bancs de la ciutat 

amb aquesta sol·licitud i van en-

viar correus electrònics als fons 

voltors en qüestió.

"Reclamem que compleixin la 

llei", va dir Mejías, qui també va 

comentar que "un 40% de l'as-

semblea estava afectada per re-

novació del lloguer social i l'al-

tre 60%, per ocupació".  

HABITATGE  UNA CINQUANTENA DE MEMBRES DE LA PAH BAIXVALLESANA SE'N PODRAN BENEFICIAR

DIMECRES AL MATÍ  Van presentar les sol·licituds de lloguer socials als bancs

pah mollet-baix vallès

El pla de millores de l'FSM 
no convenç el Comitè 
d'Empresa de l'Hospital 
MOLLET.  El Comitè d'Empresa de 

l'Hospital de Mollet no ha acceptat  

el pla de millores proposat per la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM). 

Des de l'FSM expliquen que han 

presentat propostes de millora 

per a nou dels dotze punts presen-

tats pel Comitè d'Empresa en la 

taula de negociació en la qual totes 

dues parts s'estan reunint regular-

ment des de ja fa dos mesos. Sobre 

aquests nou punts, la Fundació Sa-

nitària també hi ha aportat un pla 

d'accions d’aplicació immediata 

i, de fet, malgrat que per part del 

sindicat no s'hagi acceptat la pro-

posta, el Patronat sí que posarà en 

marxa igualment "aquelles millo-

res proposades que beneficiïn 

als professionals".

Pel que fa als tres punts que no 

han estat incorporats i que fan re-

ferència a les ràtios, la Fundació Sa-

nitària Mollet explica: "La situació 

actual del sector dificulta la seva 

aplicació però ja s'ha treballat 

per posar reforços i optimitzar 

els processos i se seguiran posant 

mitjans per millorar-ho mitjan-

çant gestió clínica i altres iniciati-

ves". També asseguren que s'aniran 

revisant en funció de les necessitats 

i dels acords del conveni marc del 

sector que s'està negociant.

Amb tot, l'FSM apunta que se se-

guiran realitzant les reunions ordi-

nàries periòdiques amb el Comitè 

d’Empresa "per tal de seguir bus-

cant punts de millora pel benes-

tar dels professionals", així com 

les reunions amb els diferents caps 

de servei i infermeres gestores 

"per donar resposta als requeri-

ments de l’àmbit assistencial".  

SANITAT  EL PATRONAT DONA RESPOSTA A 9 DE LES 12 PROPOSTES

Tot i la manca d'acord, es

posaran en marxa "aquelles

millores que beneficiïn

als professionals"
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L'Ajuntament 
convida els veïns 
a repensar el 
Mollet del futur 
MOLLET. L'Ajuntament ha engegat 
un procés participatiu amb què 
convida la ciutadania a reflexionar 
sobre com ha de ser la ciutat del fu-
tur en època postpandèmica, una 
etapa "plena de canvis i trans-

formacions". Els debats s'esten-
dran a tots els barris i es tancaran 
al juny.

Aquest 2022, el govern munici-
pal ha tirat endavant el cicle Dià-
legs per a la transformació de les 
ciutats, una sèrie de taules rodo-
nes que, de la mà d'experts, han 
tractat temes com la recuperació 
econòmica, l'atenció a les perso-
nes i la mobilitat entre altres i el 
repte que suposen tots aquests 
àmbits en la societat del futur.

Ara, l'executiu local pretén fer 
un pas més en aquesta reflexió, 
que vol traslladar a la ciutadania 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EL GOVERN MUNICIPAL IMPULSA UN PROCÉS PARTICIPATIU, QUE S'ESTENDRÀ A TOTA LA CIUTAT, AMB EL NOM 'MOLLET, EL TEU BARRI' 

MOLLET. La cineasta molletana 
Neus Ballús va rebre divendres el 
Premi Maria Àngela Palau, de mans 
d'Ara Mollet ERC. Es tracta de la 

quarta edició d'aquest guardó que 
lliuren els republicans.

Marta Vilaret, candidata a l’al-
caldia de Mollet del Vallès per a les 

pròximes eleccions municipals i ac-
tual regidora d’Ara Mollet ERC, es 
congratulava perquè "tenim mo-

lletanes referents que estan fent 

una gran feina per la igualtat real 

entre homes i dones".
Si l'any passat no hi va haver 

dubtes a premiar la futbolista Ale-
xia Putellas, enguany tampoc n'han 
tingut: "Estem molt contentes 

que no hem de pensar gaire i no 

ens hem de trencar gaire la clos-

ca per trobar dones molletanes 

que realment s'ho mereixen i 

que marquen diferència".
En aquest sentit, Vilaret també 

hi afegia: "Tenim la sort última-

ment que a Mollet el que trans-

cendeixen són les dones; malau-

radament no passen gaires coses 

Ballús: "Amb els llargmetratges, 

que siguis una dona es percep 

com un factor de risc"

RECONEIXEMENT LA CINEASTA MOLLETANA REBIA DIVENDRES EL 4T PREMI MARIA ÀNGELA PALAU D'ARA MOLLET ERC

AMB EL GUARDÓ  Neus Ballús rebia divendres el 4t Premi Maria Àngela Palau

s.c.

Mollet va acollir dimarts la quarta i última sessió del cicle de conferències ‘Diàlegs 
per a la transformació de les ciutats’. El debat va girar entorn a les ciutats demo-
cràtiques i governs transparents i va ser seguit en directe per prop d’un centenar 
de persones. Durant la sessió es va debatre sobre quines maneres es pot fomentar 
la confiança política i com això es relaciona amb la transparència i la participació 
ciutadana. També es va abordar els interessos que hi ha darrera les ‘fake news’.

LA TRANSPARÈNCIA, 
A DEBAT EN L'ÚLTIMA 
SESSIÓ DELS DIÀLEGS

aj.mollet

d'abril i el 4 de juny es farà la re-
collida d'aportacions ciutadanes, 
que s'avaluaran i analitzaran per 
comunicar-les en una nova sessió  
que es farà el 21 de juny.

D'altra banda, i per incentivar 
la participació, el web molletel-

teubarri.cat oferirà una galeria 
fotogràfica d'imatges antigues de 
Mollet que podran aportar la ciu-
tadania i que s'aniran penjant per 
barris. 

a la ciutat de les que puguem es-

tar orgullosos".
La guardonada, Neus Ballús –

multipremiada recentment als 
Gaudí pel film Sis dies corrents– 
assegurava que "és molt agraït i 

especial" ser reconeguda al poble, 
alhora que explicava les dificultats 
que s'han trobat moltes directores 
de cinema: "Hi ha hagut moltes 

dones que amb una opera prima 

han tingut molta repercussió, i 

per fer la segona pel·lícula s'han 

quedat pel camí".
Ballús recordava que quan feia 

curtmetratges no sentia que hi ha-
gués una major dificultat d'accés 
per a les noies", sinó que es va ado-
nar de la "situació anòmala" quan 
va voler fer llargmetratges: "Em va 

passar en el moment d'intentar 

buscar finançament, que és quan 

necessites convèncer el mercat 

que ets algú de confiança per fer 

una pel·lícula d'1 milió d'euros. 

De sobte, es percep com un fac-

tor de risc que siguis una dona, 

quan en realitat totes les pro-

duccions s'estan estavellant a 

les cartelleres". 

El ple aprova per 

unanimitat el 

Consell de Poble 

de Martorelles

MARTORELLES. El ple de l’Ajunta-
ment va aprovar per unanimitat 
dilluns la creació del Consell de 
Poble i el seu reglament.  Es tracta 
d'un òrgan consultiu i de partici-
pació que integra i recull la plurali-
tat de grups i interessos del poble. 
El nou òrgan estarà format per la 
totalitat de regidores i regidors de 
l’Ajuntament, una persona repre-
sentant de cada consell sectorial, 
i la presidència de cadascuna de 
les entitats inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats o una perso-
na de la junta en qui delegui per 
absència o malaltia. Segons va 
explicar la regidora de Participa-
ció Ciutadana, Anna Nogueres, es 
tracta de l'òrgan consultiu "més 

ampli" i en ell s'hi debatran temes 
"estratègics" i "innovadors" del 
futur del poble. El primer Consell 
de poble està previst que se celebri 
el mes de maig i tractarà sobre el 
nou POUM.  

amb debats a tots els barris de 
Mollet, uns debats que "han de 

tenir una mirada llarga, qües-

tionar-nos si els models que 

estem fent servir en l'actualitat 

són els idonis", explicava l'alcal-
de, Josep Monràs, qui assegurava: 
"No volem condicionar el debat, 

però pretenem que vagin més 

enllà de les propostes d'actua-

cions concretes. Per exemple, 

no debatrem si cal posar unes 

plaques solars a un equipament 

o altre, la intenció en aquest cas 

seria parlar del model energètic 

de la ciutat", detallava l'alcalde.
Com explicava Raúl Broto, co-

ordinador de l'Àrea de Govern 
Obert, Desenvolupament Eco-
nòmic i Innovació del govern, el 
debat s'articularà en tres àmbits 
estratègics: serveis a les persones 

i comunitat; espais i medi ambient, 
i treball i oportunitats. Les vies 
per participar-hi seran diverses. 
D'una banda, s'ha obert el web mo-

lletelteubarri.cat, a través del qual 
es poden fer aportacions telemàti-
ques mitjançant whatsapp o amb 
la plataforma Decidim Mollet. Una 
altra de les fórmules és la presen-
cial per mitjà dels tallers de proxi-
mitat que es faran a tots els barris 
de Mollet i dels punts d'informació 

mòbils que s'habilitaran a espais 
ciutadans com el mercat.

Torna 'L'alcalde a prop teu'
El procés s'inicia aquesta setmana 
amb la posada en marxa del web i 
la campanya informativa. El prò-
xim 4 d'abril es recuperarà l'espai 
L'alcalde a prop teu de manera 
presencial amb una trobada a La 
Marineta a les 19 h, en què Mon-
ràs explicarà el projecte. Entre el 4 
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Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.

Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.

Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 20 h 

Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

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

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

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

30
AL TEU COSTAT

ANYS

“Recupera la teva figura,

1a VISITA 
GRATUÏTA

ressalta la teva bellesa”

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com
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Cicle d'Enotastos a MartorellesBunyols, mones de Pasqua i vi al Tasta'l Mercat 
El bar del Safareig, al parc de Can Sunyer, acull 
dissabte 2 d'abril, a les 12 h, un nou tast del 
cicle d'Enotastos de Martorelles. Es podran 
degustaran vins dels cellers Raventós d'Alella i 
de la Masia Can Roda.

Martorelles celebrarà aquest dissabte un nou Tasta'l Mercat. En aquesta 
jornada els visitants podran gaudir de postres tradicionals d'aquesta 
època de l'any com els bunyols de quaresme i les mones de Pasqua que 
durà al mercat el Forn Prat. Per acompanyar aquests dolços també es 
podrà degustar alguns vins del Celler Can Roda de Martorelles.

ECONOMIA

Mollet tanca el 2021 amb un 

romanent de tresoreria positiu 

després de dos anys en negatiu
MOLLET. Després de dos anys amb 
romanents de tresoreria negatius, 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
ha tancat els comptes de 2021 amb 
mig milió d’euros de romanent po-
sitiu. Aquest és un dels indicadors 
que ha destacat el govern munici-
pal que aquest dilluns ha presen-
tat la liquidació del pressupost de 
2021, un tancament positiu que 
demostra, segons el govern muni-
cipal, una "salut financera sòlida" 
de la institució.

El govern municipal ha volgut 
fer gala de la situació financera 
de l'Ajuntament, una situació que 
millora respecte a exercicis an-
teriors. Mentre el pressupost de 
2019 es va tancar amb un roma-
nent negatiu de 3,6 milions i el de 
2020, amb 442.000 euros nega-
tius, el de 2021 s'ha pogut liquidar 
en positiu en mig milió d'euros, 
uns diners que es podran destinar 
a engrossir el pressupost d'aquest 

ARQUES MUNICIPALS   EL ROMANENT DE MIG MILIÓ D'EUROS ES DESTINARÀ A PARTIDES DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC SUPRAMUNICIPAL

Adhesió del Consell 

Comarcal al Fòrum 

de les ciutats amb 

Consell de la FP

El darrer Ple del Consell Comar-
cal va aprovar l’adhesió de l’ens al 
Fòrum de les ciutats amb Consell 
de la Formació Professional de Ca-
talunya. El Fòrum de Ciutats amb 
Consells de la Formació Professio-
nal de Catalunya té com a objectiu 
la cooperació i col·laboració per 
potenciar la relació i cohesió entre 
els municipis integrats, establint el 
compromís de treballar coordina-
dament i facilitant la transferència 
de coneixements i experiències. 
Aquest Fòrum el conformen els 
Consells de les ciutats de Barce-
lona, Lleida, Girona, Tarragona, El 
Prat de Llobregat, Mataró, Terras-
sa, Granollers, Rubí, L’Hospitalet 
de Llobregat, el Consell de la Conca 
de Ripoll i Riera de Caldes i el Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat. 

2022. Segons ha avançat Mireia 
Dionisio, coordinadora de l’Àrea 
de Governança, Economia i Ser-
veis Territorials, aquest mig milió 
es destinarà a partides per al man-
teniment i millora de l’espai públic 
i a reforçar polítiques socials.

A banda del romanent de tre-
soreria, que marca la liquiditat de 
la institució, Dionisio exposava la 
resta d'indicadors financers. Així, 
l'estalvi net ha estat positiu i el 

nivell d'endeutament s'ha reduït 
fins al 48,70% amb relació al 57% 
de l'any anterior. A més, la major 
liquiditat de què disposa l'Ajunta-
ment ha permès reduir el període 
mig de pagament a proveïdors a 
16,18 dies, gairebé la meitat dels 
30 dies que marca la llei.

Ajuts de la Diputació
Entre els motius d'aquesta millora 
financera, Dionisio ha apuntat els 
ajuts provinents de la Diputació i 
el Pla Financer 2021-2026, apro-

vat pel ple l'octubre passat, un pla 
que reestructurava els crèdits que 
té l'Ajuntament amb entitats fi-
nanceres amb l'objectiu d'aportar 
una major liquiditat a les arques 
municipals. Un altre dels elements 
que ha ajudat ha estat l'increment 
d'ingressos provinents de les com-
panyies de subministrament (com 
elèctriques i gas) per l'aprofita-
ment de l'espai públic. En aquest 
sentit, l'adaptació de l'ordenança 
en aquesta matèria ha permès in-
gressar uns 300.000 euros més. 

Segons Mireia Dionisio, les xi-
fres mostren que "l'Ajuntament 

és solvent, té liquiditat i capa-

citat financera, té un deute molt 

per sota del que permet la llei i 

paga a temps", resumia la regido-
ra, qui ha destacat la "gestió eco-

nòmica responsable" del govern 
local.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Mollet del Vallès, Josep Monràs, 
assegurava que l'Ajuntament està 
en disposició d'incrementar l'en-
deutament si fos necessari perquè 
"hi ha solvència". "L'element 

central no és l'estalvi sinó pres-

tar serveis a la ciutadania", ha 
dit. "Malgrat la crisi econòmica 

de 2008 i la crisi per la pandè-

mia, no hem tancat serveis, al 

revés, els hem reforçat, i hem 

portat a terme un pla de reacti-

vació econòmica i de protecció 

social”, concloïa Monràs.

Veus al plenari
Dilluns a la tarda, el govern donava 
compte de la liquidació al ple mu-
nicipal. La regidora de Cs, Eva Gui-
llén, celebrava el resultat positiu "i 

més després de la pandèmia" i 
valorava el resultat del romanent. 
"Tenim pulmó per fer noves in-

versions", deia.
Per la seva part, la portaveu 

d'Ara Mollet ERC MES, Marta Vi-
laret, també considerava positives 
les dades, que atribuïa a "un esforç 
important de contenció de la des-
pesa, que ha fet que hi hagi 7 o 8 
milions d'inversions que estaven 
previstes i no s'han acabat de fer", 
deia. Dionisio, per la seva banda, 
assegurava que "les inversions 

es perllongaran en el temps" i 
que el nivell d'execució del pres-
supost de despesa havia estat del 
90%. 

El nivell d'endeutament
s'ha reduït fins al 48,70%

amb relació al 57%
de l'any anterior

Dissabte torna el Fira Estoc
MOLLET. Després de diverses anul-
lacions, a causa del mal temps, 
aquest dissabte, si les condicions 
meteorològiques són favorables 
i tal com està previst no plou, 
tornarà a celebrar-se a Mollet el 
Fira Estoc. Els ciutadans podran 
gaudir d'aquesta fira de botigues 

al carrer que tindrà lloc entre les 
rambles Balmes i Fiveller i el car-
rer Barcelona, durant tot el dia de 
dissabte, en horari de 10 h a 20.30 
h. En aquesta nova edició hi parti-
ciparan una seixantena de parades 
amb tot tipus de productes des de 
roba a complements de la llar.  

TEIXIT COMERCIAL LA JORNADA ES FARÀ DE 10 H A 20.30 H
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

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

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

JUEVES  20.00 - 21.00 H
SÁBADO  09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50

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

CONSULTORI

El treballador al qual se li deixi de 
pagar el salari pot adoptar diferents 
accions.

En primer lloc, pot posar-ho en co-
neixement de la Inspecció de Treba-
ll, a fi  que s’investigui el succeït i, en 
cas d’acreditar-ho, s’obligui a l’em-
presa a pagar el que és degut, amb 
imposició d’una multa.

Així, el treballador pot reclamar el 
que és degut, presentant una pape-
reta de conciliació davant el servei 
de mediació, incloent-hi l’interès per 
mora del 10%. Aquest organisme ci-
tarà a l’empresa i al treballador, as-
senyalant un dia per a intentar acon-
seguir un acord. Si s’arriba a l’acord, 
el treballador cobrarà la quantitat 
deguda; si no, el treballador haurà 

de reclamar els salaris impagats da-
vant el Jutjat social.

D’altra banda, el treballador podrà 
sol·licitar l’extinció del contracte de 
treball per incompliment greu i reite-
rat de l’empresari, amb dret a perce-
bre una indemnització. Cal recordar 
que, encara que es deixi de pagar el 
salari, el treballador no pot abando-
nar el seu lloc de treball, almenys 
fi ns que una resolució judicial l’au-
toritzi, ja que, si ho fes, l’empresari 
podria acomiadar-lo sense dret a 
cap indemnització.

Natalia Pauner

Advocada

Què fer davant 
l’impagament de salaris
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stava revisant el text de la moció 

que es va presentar dilluns 28 de 

març al ple municipal de l’Ajun-

tament de Mollet. La denúncia a 

la proposta del Marroc de convertir el Sàhara 

Occidental en una autonomia marroquina amb 

el suport del govern socialista de Pedro Sánc-

hez. I vaig recordar una anècdota viscuda en el 

meu darrer viatge el 2013 al Sàhara Occiden-

tal ocupat, i que ara semblava premonitòria. El 

vaig fer per participar en la commemoració de 

l’aniversari de l’assassinat del jove sahrauí Said 

Dambar, a casa de la família a l’Aaiun amb la qual 

fa anys, tinc una especial relació i amistat.

En Said va ser assassinat per un policia de pai-

sà que a boca de canó, i en el moment que el jove 

de 26 anys sortia d’un cibercafè de la capital El 

Aaiún, li disparà dos trets al pit i un al cap. Era la 

nit del 22 de desembre de 2010. Said Sidahmed 

Abdelbahab Dambar moria a l’instant. Un crim 

dels sicaris d’un sistema totalitari fruit de la més 

execrable desraó. El cos del noi mai va ser lliurat 

a la família. Passats més d’onze anys no tenen 

coneixement dels autors, les causes, i sobretot, 

on es troben les restes del jove sahrauí a qui mai 

podran ni tan sols plorar-lo.

L'anècdota que ara recordava d’aquell vi-

atge, es va produir després que l’avió toqués 

terra. A l'entrada del control policial del petit 

aeroport Hassan I d'El Aaiun, d’entre els  pas-

satgers que fèiem fila, em vaig adonar que ha-

"Bienvenido a Marruecos del sur"

E

FRANCESC 

VERDUGO IBARZ 
'DUGÓ'

Tibsima Mollet Sàhara 

i membre d’ESMACO

via quedat l’últim. Era l'únic estranger. Mot-

xilla en control d’imatge, passaport en mans 

d’un funcionari. Preguntes. Motiu del viatge. A 

qui anava a veure. A la família del jove sahrauí 

que ells havien assassinat? Ja ho sabien. Pas-

sades dues hores un amic activista va xiuxiuar 

alguna cosa a un dels uniformats. Vaig passar. 

Difícil l'entrada de cap estranger que sigui 

testimoni de què suposa viure en aquell país 

en continu estat policial i que pot ser els ulls 

d’aquella anormal situació.

Una dona policia em va retornar el passaport 

mentre em deia: “Bienvenido a Marruecos del 

sur”. Ella sabia que aquella curta frase no em 

deixaria indiferent. La vaig encaixar. Comen-

çava un pols entre els seus controls al carrer, i 

els seus ulls que ho veuen tot, i l’estranger que 

immutable es guarda tota la ràbia que desperta 

la presència arreu del país, d'aquells invasors.

Si ara la proposta de Marroc de convertir el 

Sàhara Occidental en autonomia es fes reali-

tat, faria possible que algun dia, grups de tu-

ristes que haurien pagat per jugar a Indiana 

Jones a la sorra, en entrar al control d’aquell 

mateix aeroport, un funcionari els confirmés 

l'entrada amb un cop de tampó al passaport 

i un: “ Bienvenidos a Marruecos del sur”. I 

seria cert, seria real. Perquè en aquell cas, el 

Sàhara Occidental ja no existiria, i el poble 

sahrauí com a tal, tampoc.

Es fa difícil l'entrada de cap

estranger que sigui testimoni de

què suposa viure en aquell país

en continu estat policial

L'Ajuntament ha decidit per unanimitat homenatjar tres noms referents a 

Mollet, que, sense discusió possible, mereixen mantenir-se en la memòria 

col·lectiva de la ciutat per tot allò que han aportat, no només al municipi, 

sinó, en un àmbit que trenca les fronteres molletanes. El professor i polític 

Jordi Solé Tura i l'actor Josep Maria Pou quedaran lligats a dos equipaments 

que representen part de l'essència d'aquests personatges, una biblioteca i 

un teatre. Menció especial per a l'Anna Bosch. Fa anys que entitats i partits 

reclamaven un reconeixement per a qui va ser la primera alcaldessa de 

Mollet, una dona valenta, que amb 27 anys es va posar al capdavant de la 

institució després de la que ha estat, probablement, una de les èpoques 

més fosques de la nostra història, la dictadura franquista. Hi havia molt per 

fer i l'Anna Bosch va posar les bases del Mollet actual, amb fermesa. Però 

la política institucional la va decebre i la seva lluita va reorientar-se cap a 

conceptes com el feminisme i l'ecologisme, aportacions que van quedar 

truncades prematurament a causa d'una malaltia, que se la va endur el 

2009. Des d'aleshores, la ciutat li devia aquest reconeixement, que, a la fi, es 

materialitzarà en un espai a l'alçada de la persona i el seu llegat.   

REFERENTS PER NO OBLIDAR

Editorial

a columna d’avui porta nom 

de bala. Sí, nom de bala, de les 

de matar, un nom inspirat en 

la màxima llatina Si vis pacem, 

para bellum, que en nostrat vol dir: Si vols 

la pau, prepara la guerra. L’eterna excusa 

dels bel·licistes per perpetuar la indústria 

de l’armament i els desorbitats beneficis 

que genera. El primer cop que vaig sentir  

aquesta expressió llatina va ser en boca 

d’un militar en aquell temps en què fer de 

soldat era obligatori i no era prou valent 

per negar-me a ser-ho. Preparar la guerra 

per assegurar la pau, es diu, quan a seixan-

ta indrets del planeta hi ha guerres sostin-

gudes amb armes fabricades  i venudes  per 

les grans potències mundials.  Les mateixes 

grans potències que bloquegen reiterada-

ment acords de pau en conflictes de què 

són part, exercint el dret de veto que tenen 

al Consell de Seguretat de les Nacions Uni-

des, l’organisme encarregat de mantenir 

la pau i la seguretat entre les nacions que, 

alhora, els dona dret a les armes nuclears. 

Seixanta guerres sagnants, d’alta o baixa 

intensitat, moltes enquistades en el temps, 

que atrapen diverses generacions i  conti-

nuen produint milers de morts i exilis cada 

dia. 

Al rànquing del gran negoci de les ar-

L

PARABELLUM

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

mes, el nostre estat ocupa la setena posi-

ció exportadora; un exemple, nostres són 

les armes que massacren el Iemen des del 

2015. Guerres llunyanes en un món global, 

però, des de fa cinc setmanes, la guerra ha 

tornat a Europa, com als Balcans el 1991.  

Els mitjans en van plens amb notícies en 

portada, programes especials, correspon-

sals de guerra, articles d’especialistes i 

xerrameques tertulianes. Un altre cop la 

solidaritat s’ha disparat, sovint amb més 

voluntat que eficàcia, enviant ajuda huma-

nitària i obrim les portes, ara sí, a qui fuig 

de la guerra. Ens hem familiaritzat amb 

noms de ciutats desconegudes fins fa poc 

mentre les veiem desaparèixer sota les 

bombes. Morts i més morts, els reconeguts 

i els silenciats es ploren per igual. 

Declarar-me pacifista no és contradicto-

ri amb reconèixer el dret dels ucraïnesos a 

defensar-se de l’agressió de Putin i fer-los 

costat, als d’allà i als que viuen i treballen 

entre nosaltres. Tampoc no és antagònic 

denunciar que la pressió militar occidental 

als països de l’antic Pacte de Varsòvia con-

tribueix a donar arguments al sàtrapa rus i 

a la seva geopolítica eurasiàtica.  Com evi-

denciar la doble moral d’obrir, ara, fronte-

res a l’est d’Europa i pactar tancar-les al 

mar Egeu o al Marroc.  Quan hi ha armes 

pel mig, els poderosos sempre hi guanyen 

i el poble ras hi posa la sang.  Si vis pacem, 

para pacem.

La vall és l’hostal de les ombres morades 

i al cim la muntanya és pintada de mel; 

s’esborra el paisatge; per prats i marjades 

hi ha un íntim silenci de veus oblidades 

i a dalt neix la joia d’un càndid estel.

Jaume Llacuna, Suau recer (1949) 

ls paisatges del Montseny con-

viden a sentir l’hospitalitat de la 

natura que converteix una pas-

sejada entre les seves arbredes 

en un poema no escrit però gaudit íntima-

E

LA VALL DE SANT MARÇAL

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

ment. Una de les valls, la vall de Sant Mar-

çal, convida a la meditació en la taula dels 

tres bisbes situada en el coll de Sant Mar-

çal. Meditació, missatges d'alzines, faigs i 

castanyers amb la música de la riera que 

origina els curs del riu Tordera. Gaudir de 

la muntanya mena de la mà al sentiment 

artístic melós amb un silenci amorós de 

veus oblidades que retornen a l’ànima la 

intimitat de les plantes i flors dels prats i 

dels marges. La poesia de Jaume Llacuna 

viu la transcendència artística esdevingu-

da llum de les altures de la vida. El títol de 

Suau recer és una invitació a la contempla-

ció i meditació de la solidaritat natural que 

reclama la germanor dels humans.
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La violència masclista entre la

població gran és una realitat poc

estudiada i sembla invisibilitzada

a què s'enfronten les dones grans

Bústia

#regularizaciónya

Mollet Acull dona suport a #regularizació-
nya, un moviment estatal que suma organit-
zacions de persones migrants i racialitzades 
autoorganitzades políticament al voltant de 
l’exigència dels seus drets socials, polítics i 
econòmics dins de l'Estat espanyol. Mollet 
Acull, conscient de la importància d’aquests 
drets, és aliat d’aquest moviment que té per 
objectiu la presentació d’una ILP al Congrés 
dels Diputats amb l’objectiu d’aconseguir 
una regulació administrativa per a prop de 
mig milió de persones migrants (on 1 de 
cada 3 són menors d'edat) donant accés a un 
permís de treball i de residència que millora-
ria significativament les seves vides, la de les 
seves famílies i la de la societat en general.

Per aconseguir debatre la llei i que sigui 
aprovada calen presentar almenys 500.000 
signatures vàlides de persones més grans de 
18 anys i amb DNI espanyol. Des de Mollet 
Acull col·laborem en la recollida de signatu-
res, un procés que durarà fins al 23 de setem-
bre de 2022. En aquest sentit informem que 
la Llibreria l’Illa serà, durant aquest temps, 
un punt fix de recollida de signatures. Con-
videm la ciutadania a signar i a donar suport 
a la campanya #regularizaciónya. També 
demanem el suport de les organitzacions 
polítiques, culturals i socials del poble i de la 
comarca per tal que es sumin a la recollida de 
signatures i en facin campanya.

Perquè la irregularitat administrativa im-
pedeix contribuir dignament amb les capa-
citats i els drets essencials per al desenvo-
lupament de la societat i de la vida. Perquè 
prop de mig milió de persones no existeixen 
per a l'estat espanyol i queden fora de la 
planificació dels serveis públics. Perquè les 
migracions són part de la història del món, 
la gent ha migrat i migrarà al llarg de la his-
tòria de la humanitat. Per totes aquestes 
raons Mollet Acull dona suport #regulariza-
ciónya. Perquè donar suport a un procés de 
regularització és dir sí a la construcció d'un 
país i una societat més justa.

 mollet acull
mollet del vallès

Sardana oblidada

El passat dissabte dia 26 a Mollet, hi havia 
anunciades sardanes al Parc de Les Prune-
res amb la cobla Ciutat de Girona, però per 
por de pluja es va ajornar. Però que tot 
un Mollet, com altres moltes grans ciutats 
com Sabadell, Terrassa i Barcelona, no tin-
guin locals accessibles perquè es puguin 
desenvolupar ballades sardanistes, com a 
mínim els caps de setmana, és ofensiu i de-
nunciable, per dir-ho suaument. Quan, per 
exemple, arribi el mes de maig, estan pro-
gramats 78 actes sardanistes a l’aire lliu-
re, entre aplecs, ballades i concursos. Com 
sempre, s’hauran d’ajornar o anular en cas 
de pluja? Més de 1.000 professionals mú-
sics de cobla i més de 104 aplecs, més de 
484 ballades i més de 59 concursos, en un 
any encara influenciat per la pandèmia, els 
semblen pocs als polítics dels ajuntaments 
per atendre adequadament aquests actes 
culturals? La sardana no us fa calaix? Bé 
recordo al principi de la transició quan els 

partits polítics posàveu tauletes de propa-
ganda a les ballades. La sardana evident-
ment no és un acte musical únic que cada 
quinze dies omple locals o esplanades. És 
una constant trobada setmanal, potser en 
algun indret petita, però que arreu de Ca-
talunya va sembrant, amb constància, la 
nostra música i identitat. Per desgràcia al-
tre tipus de, diguem-ne, cultura, massifica, 
atropella, despersonalitza i des-identifica.

 francesc sagrera rando / Ballador de 

sardanes a Mollet

castellar del vallès

No a la mercantilització de la salut

El 7 d'abril és el Dia Internacional contra 
la Mercantilització de la Salut i volem rei-
vindicar una salut i sanitat pública 100% 
de titularitat i gestió pública. En els darrers 
anys, i especialment durant la pandèmia, 
s'ha demostrat que sense una sanitat pú-
blica universal no hi ha futur per a la po-
blació mundial. A Catalunya després de les 
retallades realitzades des del 2010 i fruit 
de les conseqüències de la Covid19, la nos-
tra sanitat s'ha vist fortament afeblida. Cal 
un cop de timó per revertir aquesta situa-
ció tan precària que patim. Segons publica 
el diari El País, prop de 800.000 persones 
esperen una intervenció quirúrgica, una 
prova diagnòstica o una visita als espe-
cialistes a Catalunya. D'aquestes, més de 
4.000 són a l'Hospital de Mollet del Vallès.

La Marea Blanca de Catalunya i la nostra 
plataforma, amb altres moviments socials, 
polítics, sindicals i la ciutadania reivindi-
quem la unitat en la lluita per fer aquest 
canvi en les polítiques sanitàries que tant 
necessitem i que afecta especialment la 
classe treballadora. S'han consensuat cinc 
reivindicacions: Primer, reversió gradual de 
les privatitzacions en el sistema públic cata-
là. Segon, que la Generalitat de Catalunya ha 
de dedicar el 25% del pressupost de salut 
a l'atenció primària. Tercer, volem un pla 
integral de millora de la salut mental, amb 
més personal, més recursos, i més temps a 
l'atenció als pacients Quart, contractar més 
personal sanitari i millorar les seves condi-
cions laborals. Cinquè, exigir a la Conselleria 
de Salut posar en funcionament els Consells 
participatius en els centres de salut.
A Mollet, la Fundació Sanitària de Mollet 
ha acumulat un superàvit de més de 12 
milions d'euros en els darrers anys, un 
romanent que s'hauria de destinar a millo-
res laborals del personal sanitari, com és 
la contractació de més personal, millorar 
l'assistència sanitària de les llistes d'espe-
ra, la disminució de les ràtios de persones 
ateses per professional, més transparència 
en les retribucions de la direcció de la Fun-
dació, entre d’altres qüestions.

És per tot això que demanen la participa-
ció a la manifestació convocada el proper 
diumenge 3 d'Abril a les 12 h a Barcelona, on 
es llegirà el manifest elaborat per la Marea 
Blanca de Catalunya i consensuat amb d’al-
tres moviments socials, polítics i sindicals.

 maica hervás garrido / Plataforma en 

defensa de la sanitat pública al Baix Vallès

mollet del vallès

LA VINYETA de Manel Fontdevila

a violència masclista és aquella 
que es dirigeix sobre les dones, 
pel fet de ser-ho. És aquesta vio-
lència exercida per agressors que 

consideren a les dones mancades dels drets 
mínims de llibertat, respecte i capacitat de 
decisió. S'expressa en el dia a dia de les rela-
cions, com manifestació de la discriminació 
i desigualtat en relacions de poder dels ho-
mes sobre les dones. La violència de gènere, 
es manifesta com el símbol més brutal de la 
desigualtat existent en la nostra societat i 
s'utilitza per l'home per exercir el seu poder i 
mantenir la subordinació.

La violència masclista en la població gran 
és una realitat poc estudiada i sembla ser una 
realitat invisibilitzada a la qual s'enfronten les 
dones grans. S'ha fet una macroenquesta so-
bre violència contra les dones, evidenciant que 
les dones grans tenen un major percentatge de 
possibilitats que la resta de patir violència de 
gènere per part de la seva parella en forma de 
control, violència emocional i violència econò-
mica. A més, es recull que les dones de major 
edat, ho han patit d'alguna de les seves pare-
lles al llarg de la vida. Un 15% de les dones as-
sassinades per violència masclista, eren grans.

Les expertes apunten que són més que en la 
resta de població, aquestes situacions són més 
invisibilitzades. L'estudi identifica les particu-
laritats de les dones grans davant la violència 
masclista i incideix en la rellevància de reco-
nèixer les característiques pròpies i necessi-
tats de les dones grans que pateixen violència. 
S'afirma que solament d'aquesta manera es 
podrà analitzar el seu comportament i reacció 
enfront del maltractament per poder desenvo-
lupar recursos per enfrontar-la.

L’ús dels recursos existents són menys uti-
litzats per les dones grans. També elles són 

Violència masclistes i dones grans

L

XAVIER 
HERNÁNDEZ

Secretari General de CCOO 

De la Federació de Jubilats i 

Pensionistes Vormaros

les que menys comuniquen les seves experi-
ències, ja que tan sols un 63% d'elles ha co-
mentat els fets a alguna persona coneguda 
(amiga, familiar, etc.)

Les majors dificultats que presenten les do-
nes grans per defensar-se, sol·licitar ajuda o 
conèixer els seus drets les fan un grup especi-
alment vulnerable. L'estudi posa en relleu que 
tendeixen a ocultar les situacions de violència, 
temen denunciar i enfrontar-se a refer les se-
ves vides o trencar amb les seves famílies. A 
més, tenen gran dificultat per reconèixer les 
situacions de maltractament, ja que les tenen 
incorporades com a model de relació o perquè 
admetre l'abús dins de la pròpia llar les resulta 
molt dolorós. A això cal sumar la manca de re-
cursos específics per abordar la problemàtica 
concreta de les dones grans i els serveis exis-

tents poden no ser apropiats per aquestes.
Amb el desenvolupament d'estudis i reco-

pilació de dades, visibilitzar les necessitats i 
demandes de les dones grans que pateixen 
violència, l'educació a les realitats específi-
ques dels serveis de suport a les víctimes, 
la formació i entrenament de professionals 
i del personal en la detecció, cura i rehabili-
tació, així com la previsió de suport i suport 
social per evitar els problemes d'aïllament 
de les dones, són alguns dels principals re-
coneixements que es desprenen de l'estudi.

Les desigualtats socials i laborals entre ho-
mes i dones es perllonguen, doncs, fins a la ve-
llesa, fins al seu símbol més cruel: la violència 
masclista. Per això les polítiques d'igualtat, 
d'ocupació i de protecció social són especial-
ment rellevants per garantir les condicions per 
la cohesió, justícia social i un envelliment actiu 
de qualitat per ells i sobretot per elles.
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ESPORTS

Tercer triomf del CH Sant FostEl Circuit inicia el curs amb 'Espíritu de Montjuïc'
L'Handbol Sant Fost va sumar la tercera 
victòria seguida de la fase de permanència, en 
tres partits disputats. L'equip santfostenc va 
guanyar contra el Sabadell B (38-28) i és líder 
del grup B amb sis punts. 

El Circuit de Barcelona-Catalunya ja està a punt per a viure 
el primer cap de setmana de competició del nou curs. Ho farà 
des d'avui divendres fins a diumenge amb Espíritu de Montjuïc, 
l'esdeveniment que reviu les mítiques curses dels anys daurats 
de la competició catalana de les quatre rodes. 

MOLLET. Jordi Candela o Joan 
Creus. Els 121 socis del CF Mo-
llet UE, amb dret a vot, decidiran 
dissabte, qui serà el nou presi-
dent del club durant els pròxims 
sis anys. Candela, de 67 anys, vol 
continuar al capdavant del club 
després d'assumir fa uns anys la 
presidència per la marxa de Feliu 
Tura; mentre que Creus, de 37 
anys, –exdirectiu de Tura i, poste-
riorment, de Candela– vol oferir 
un  nou punt de vista al club.  

Jordi Candela va presentar el 
seu programa electoral dimarts 
al restaurant Cal Marfà, on va 
destacar la feina del seu grup de 
treball. "Tinc molta confiança 

en el grup que hem format, el 

directiu. Som una candidatura 

FUTBOL EL CLUB CELEBRARÀ LES ELECCIONS AL GERMANS GONZALVO I HI OPTEN AL CÀRREC JORDI CANDELA I JOAN CREUS

grupal, que no recau en un sol 

nom. Tenim ganes de seguir al 

capdavant del club", diu Cande-
la, qui veu consolidat el primer 
equip masculí a Primera Catalana 
i que vol lluitar per l'ascens a la 
Tercera RFEF. A més, diu el can-
didat que volen "enfortir enca-

ra més el futbol femení i recu-

perar la Lliga Nacional juvenil 

masculina. Tot i que en la base, 

ja tenim bones categories".
La candidatura de Candela es 

mostra amb orgull de disposar 
d'un equip Special, que també 
vol potenciar. "Som el referent 

vallesà en formació i el 25è de 

tot Catalunya", assenyala i admet 
que ha rebut "molts ànims de pa-

res i mares, i de la massa social 

del club". 
Joan Creus va agafar protago-

nisme dimecres amb l'acte de 
presentació del seu programa es-
portiu i social dimecres, al local 
Kefem. El candidat té el suport de 
l'expresident Feliu Tura i de l'ex-
directiu José Gómez Reina. "Crec 

que fa falta algú que renovi del 

tot el club i nosaltres podem", 
diu Creus, que, en cas de guanyar, 
confiaria el càrrec de director ge-
neral del club a l'exjugador i exen-
trenador Kiku Parcerisas. "Té una 

àmplia experiència en el futbol 

base i dotarà el club d'una visió 

moderna", assenyala Creus. 
El candidat assegura que l'ob-

jectiu del club és pujar el sènior 
masculí a la Tercera RFEF i la base 

El CF Mollet UE decidirà dissabte el 
nou president dels pròxims sis anys

La Molletense 

s'allunya del quart

La Molletense va trencar una 
dinàmica de tres victòries amb 
una derrota la jornada passada 
contra el Premià (1-0), que és un 
rival directe pels primers llocs 
del grup 5. L'equip molletà ocu-
pa el cinquè lloc, amb 38 punts, 
i s'allunya del quart, El Masnou,  
que li queda a sis punts. L'equip 
molletà empata amb dos equips 
més, amb el Vilassar de Mar B i 
el Sant Joan de Montcada. Dis-
sabte, l'equip dirigit per Toni 
Filgaira rebrà dissabte (17h) a 
la Sabadellenca, que ocupa l'an-
tepenúltim lloc i encadena nou 
partits sense guanyar. 

Primera Catalana

Segona Catalana

El Mollet recupera 

el tercer lloc amb 

un triomf a casa
El CF Mollet UE va guanyar 
contra el Martinenc (2-0) i re-
cupera el tercer lloc del grup 1 
de la Primera Catalana. L'equip 
dirigit per David Parra va impo-
sar-se amb els gols de Sergio i 
Óscar per mantenir el pols per 
l'ascens, tot i que està a deu 
punts quan tan sols queden 12 
punts en joc. El CF Mollet UE vi-
sitarà dissabte Les Franqueses, 
que lluita per la permanència. 
De fet, dels quatre partits que 
li queden als molletans per aca-
bar el campionat, tan sols juga-
ran un duel a casa i la resta són 
a domicili.

a les màximes categories. "Cal 

recuperar ja la Lliga Nacional 

Juvenil i fer pujar els equips de 

futbol base a les màximes cate-

gories", remarca Creus. 
A més, el candidat explica que 

vol celebrar cada any dues as-
semblees a final de temporada i 
final d'any. Creus també es com-
promet "a dimitir en dos anys si 

la meva directiva no compleix 

el programa electoral que pre-

sentem". 

Eleccions al Germans Gonzalvo
La jornada electoral se celebrarà 
dissabte al Camp Municipal del Ger-
mans Gonzalvo a les oficines de la 
secretaria del club, en horari d'11 a 
18 hores.  jl.rodríguez b.

o.o.

JORDI CANDELA  Va celebrar l'acte de campanya a Cal Marfà

o.P.

JOAN CREUS  Va presentar el seu projecte al local Kefem
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penya barcelonista mollet
MOLLET. Alèxia Putellas va ser una 

de les protagonistes de la jornada 

històrica del futbol femení en l'eli-

minatòria dels quarts de final de 

la Lliga de Campiones del FC Bar-

celona contra el Reial Madrid al 

Camp Nou. La molletana va ser ti-

tular, va marcar un gol, va celebrar 

el passi a les semifinals i va festejar 

el rècord mundial d'assistència en 

un partit de futbol femení, amb 

91.553 espectadors. 

D'entre els assistents que van 

contribuir al rècord, hi havia un 

grup de socis de la Penya Barcelo-

nista Mollet que van viure en pri-

mera persona la jornada històrica 

del futbol femení i, de retruc, la 

golejada del Barça contra el Reial 

Madrid (5-2). "Vam estar ubicats 

a les primeres files de la segona 

graderia, al lateral escorat, i va 

ser una autèntica passada. Feia 

anys que no es veia un ambient 

així al Camp Nou", explica Teo 

Sáez, president en funcions de la 

penya que comenta que van om-

FUTBOL LA PENYA BARCELONISTA MOLLET PARTICIPA EN EL RÈCORD HISTÒRIC D'ASSISTENTS EN UN PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ

Una norantena de penyistes 
de Mollet amb Alèxia Putellas  

plir dos autocars amb una noran-

tena de socis: "Cada vegada que 

anem, omplim com a mínim un 

autocar, però és que a la seu de 

la penya també es va seguir el 

partit per televisió, sempre ho-

fem", explica.

La nombrosa delegació de la 

penya molletana va arribar deu 

minuts tard al partit "perquè hi 

havia moltíssima gent prop del 

camp, hi havia col·lapse". Tot i 

això, van celebrar la cita històri-

ca. "Teníem una pancarta de la 

penya desplegada al Camp Nou, 

i quan l'equip va donar la volta 

A L'AUTOCAR  Els penyistes van gaudir del triomf del Barça contra el Madrid

MOLLET / SANT FOST. La Unió FS 

Mollet va encaixar una derrota 

dolorosa i àmplia a casa contra el 

Cerdanyola, per 2 a 11, la jornada 

passada. De fet, aquesta és la se-

gona derrota de la temporada dels 

molletans a Ca n'Arimon, que dis-

sabte intentaran refer-se a la pista 

del Hummel Alella, que és 5è amb 

28 punts. El Mollet ocupa el 9è lloc 

amb 23 punts i un marge de tres 

amb els llocs de descens. 

Pel que fa al Barri Can Calet, va 

perdre a la pista del líder, la Funda-

ció Terrassa (6-3) i ara ocupa el 8è 

lloc amb 24 punts i té quatre punts 

amb el descens. El pròxim partit 

dels santfostencs serà diumenge, 

a casa, contra l'Escola Pia Sabadell 

B,   que és el segon classificat amb 

40 punts. 

WATERPOLO | Primera Divisió

Derrota dolorosa 

de la Unió FS Mollet 

contra el Cerdanyola

BARRI CAN CALET - EP SABADELL B 

Diumenge, 3 - 19 h Sant Fost

de l'honor, la Putellas la va veu-

re i va saludar", diu Sáez. 

En el global de l'eliminatòria el 

Barça va guanyar per 8 a 3, amb 

tres gols de la molletana. A Ma-

drid, el Barcelona va imposar-se 

per 1 a 3, amb un doblet de Pute-

llas. "Ja hem confirmat que tam-

bé anirem al partit de les semi-

finals. Tenim moltes ganes", diu 

el president en funcions.  jl.r.b.

Assemblea general

La Penya Barcelonista Mollet, que 

enguany segueix amb els actes de 

commemoració dels 50 anys des de la 

seva fundació, celebrarà avui divendres 

una assemblea general ordinària, que 

tindrà com a punt destacat escollir el 

nou president després del traspàs de 

Julián Ruiz. A més, la penya molletana 

debatrà l'exercici econòmic dels anys 

2020 i 2021; el pressupost del 2022; les 

incidències rebudes pel representant 

d'Atenció al Soci; i els precs i preguntes. 

La convocatòria de l'assemblea és a la 

seu de la penya a les 21 h. 

LA PENYA DECIDIRÀ 
EL NOU PRESIDENT

HUMMEL ALELLA - UFS MOLLET 

Dissabte, 2 - 17.30 h Alella
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jl.R.B.
MONTORNÈS. Miquel Corbera, de 

l'Atletisme Montornès, i Elisabet 

Martín, de l'Atlètic Granollers, 

han guanyat la 27a edició de la 

Mitja Montornès-Montmeló-Vila-

nova-La Roca. La cursa popular 

baixvallesana es va celebrar diu-

menge després de dos anys sense 

fer-se per la pandèmia de la Co-

vid-19 i va aplegar prop de 1.500 

participants.

Corbera era el principal favorit 

per guanyar la cursa i va complir 

amb les travesses. Ràpidament, el 

grup capdavanter masculí es va 

reduïr a només tres atletes, en-

tre Miquel Corbera, Marc Grajal 

(Rios Running) i Radouane Nour 

(Atletisme Nou Barris), que havia 

guanyat el 2019. A partir del km 

13, l'atleta del club montornesenc 

va decidir fer un canvi de ritme, 

que li va servir per guanyar un 

ATLETISME | Cursa popular  L'ATLETISME MONTORNÈS CELEBRA LA CURSA REFERENT DEL BAIX VALLÈS AMB PROP DE 1.500 INSCRITS

Miquel Corbera i Elisabet 
Martín guanyen la Mitja

avantatge fins enfilar-se en solita-

ri cap a la victòria. Corbera, recent 

campió del trail català, va guanyar 

la cursa amb un temps d'1 hora, 

ARRIBADA  Corbera, de l'Atletisme Montornès, guanya la prova de 21 km

8 minuts i 1 segons. El podi es va 

decidir entre els seus dos prin-

cipals perseguidors i després de 

tres minuts va travessar la meta 

Marc Grajal i un minut després 

Radouane Nour. "Em feia molta 

il·lusió guanyar a casa, ja havia 

fet la cursa en altres edicions i 

havia quedat tercer, però mai 

havia guanyat", deia Corbera en 

l'arribada després de guanyar una 

cursa d'asfalt, tot i que ell centra 

la seva activitat competitiva en 

curses de muntanya: "aquesta 

setmana he fet alguns entre-

naments en asfalt, però els ob-

jectius de la temporada són en 

muntanya. La clau de la tempo-

ajuntament de mollet

Prop de 1.800 alumnes fan esport
L'alumnat de 3r a 5è curs de primària de les diferents escoles públiques i 
concertades de Mollet participen en les Jornades Esportives de Primària fins 
al 28 d'abril. En total participaran uns 1.800 alumnes de les 13 escoles de 
la ciutat. Durant aquest curs escolar, l’Ajuntament de Mollet ha organitzat 
tres jornades esportives adreçades i dijous passat va tenir una a les pistes 
d'atletisme. la pròxima serà el 27 i 28 d’abril al Club de Tennis Mollet. 

POLIESPORTIU  SE CELEBRA UNA JORNADA A LA PISTA D'ATLETISME

ESCACS | Formació

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 

va presentar una dotzena de jo-

ves escaquistes en la fase prèvia 

del Campionat de Catalunya per 

edats, que va tenir lloc la setmana 

passada al pavelló d'esports de 

vilanova del Vallès. D'entre els ju-

gadors molletans que van partici-

par, va destacar Pau Mulet, que va 

aconseguir un meritori segon lloc 

de la categoria sub-10 i va quedar 

a tan sols un punt del guanaydor. 

També cal destacar el paper de 

Lluc Lleonart, en categoria sub-

12, que va aconseguir el cinquè 

lloc, empatat amb el quart i a mig 

punt del campió. 

Pau Mulet queda 
subcampió de la 
fase prèvia sub-10

escola sant geRvasi

Quinzè triomf del 'Santger' femení
El sènior femení de l'Escola Sant Gervasi va sumar la quinzena victòria de 
la temporada després de guanyar la penúltima jornada de la fase regular 
contra el CN Caldes, per 55 a 79. L'equip molletà ocupa el tercer lloc i ja 
es prepara per disputar la fase d'ascens a la Copa Catalaunya. Tot i que 
abans, aquest diumenge (17h) a casa, tancarà la fase regular amb la dis-
puta de l'última jornada contra el Cerdanyola B, que és penúltim. 

BÀSQUET | Primera Catalana  OCUPA EL TERCER LLOC DE LA FASE

"HEM TINGUT 600 PARTICIPANTS A LA 

CURSA DE 6 KM I 900 A LA DE 21 KM"

 L'Atletisme Montornès, organitzador de la Mitja Montornès, es va mostrar molt 

content per penjar el cartell de dorsals exhaurits. "Hem tingut 600 participants 
de la cursa de 6 km i 900 de la Mitja. La resposta ha estat molt bona després 
de dos anys sense poder organitzar la cursa, tot i que nosaltres estem acostu-
mats a tenir un total de 3.000 participants", explica un dels organitzadors Rafa 

Carrillo, que es mostrava content "perquè vam haver d'ajornar-la fins a dos 
cops i no vam decidir fer-la fins al Nadal". 

rada és lluitar per entrar a l'Eu-

ropeu i el Mundial de trail".

En categoria femenina, la gua-

nyadora va ser Elisabet Martín, 

de l'Atlètic Granollers, que ja la 

setmana passada va quedar sego-

na en la mitja marató del Mediter-

rani, a Castelldefels, i que s'està 

preparant per disputar la Marató 

d'Eivissa. La vallesana es va impo-

sar a Montornès amb un temps d'1 

hora, 27 minuts i 46 segons. "Ha 

estat tota una sorpresa guanyar 

a Montornès perquè l'objectiu 

era fer un bon entrenament 

perquè en breu faré la Marató 

d'Eivissa", explicava Martín, que 

admetia que "l'objectiu del dia 

era fer 30 km, així que ja he fet 

21 i em queden uns deu més per 

fer la tirada de preparació". El 

podi femení s'ha completat amb 

Susana Lombardo, amb 1 hora, 30 

minuts i 39 segons, i al tercer lloc, 

Esther Cruz (Joventut Atlètica 

Montcada), amb 1 hora, 32 minuts 

i 50 segons.

Campions dels 6 km
Pel que fa en la cursa de 6 km, 

els guanyadors han estat Eloi Ca-

bezas, de l'Atletisme Montornès, 

amb un temps de 18 minuts i 51 

segons; i Irene Perales, de l'Atle-

tisme Canovelles, amb 22 minuts 

i 24 segons.

Cursa solidària
De la mà de Henkel, principal 

patrocinador de la cursa, farà un 

donatiu d'1 euro per cada parti-

cipant a la Creu Roja, que se su-

maran als 233 euros solidaris pel 

Movimiento Piu.  jl.r.b.

MOLLET. Al Recanvis Gaudí Mollet 

se li segueix resistint la victòria 

que li podria evitar la promoció de 

descens. L'equip dirigit per Josep 

Maria Marsà encadena sis derro-

tes i ja té un balanç negatiu de més 

derrotes que no pas victòries. Tot 

i això, el Mollet segueix al 8è lloc, 

en llocs de promoció d'ascens, 

amb 11 triomfs i 12 derrotes, em-

patat amb el 9è, el València BC.

El Mollet es va plantar la jorna-

da passada a la pista de l'Herbali-

fe Gran Canaria B amb l'objectiu 

de sumar la dotzena victòria de 

la temporada contra un rival di-

recte per la permanència. Fins al 

descans, el Mollet va estar dins del 

partit, però a la represa el duel es 

va decantar clarament pels locals, 

que van celebrar el triomf final 

(93-81) perquè els permet situ-

ar-se a l'antepenúltim lloc de la 

classificació amb vuit victòries.

Només queden tres jornades 

per acabar la fase regular i el 

Mollet rebrà dissabte el Menorca 

amb la necessitat de guanyar per 

evitar un ensurt amb la promoció 

del descens. L'equip de les Illes 

Balears ocupa el 5è lloc, amb 13 

victòries. Al partit de la primera 

volta, el Mollet va perdre a la pista 

menorquina, per 95 a 64. 

BÀSQUET | Leb Plata

El Recanvis Gaudí 
suma sis derrotes 
seguides a Leb Plata

RECANVIS GAUDÍ - H MENORCA 

Dissabte, 2 - 17 h Mollet
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CULTURA
L'Escola Orfeònica fa la 38a paella popularTercera sessió de 'La Gran Pantalla!'
L'Escola Orfeònica de Martorelles organitza dissabte (de 14 
h a 17 h) la 38a edició de la paella popular. El menú (15 €) 
inclou amanida catalana, paella mixta, postres, pa, vi, aigua, 
refrescs i cafè, però els assistents han de dur els plats, gots 
i coberts de casa. L'acte serà al Celler de Carrencà.

Diumenge a les 18 h, El Lledoner acollirà la tercera sessió 
del Festival de cinema la GRAN pantalla!. En aquest cas 
es projectarà Baré Giran (la gran càrrega), dirigida per 
Yilmaz Özdil. També es podran veure els curts Entre 

nosaltres, Ellas sí que saben i Es para nosotras.

La Mostra Internacional de Titelles torna
als carrers per celebrar el 15è aniversari

MOLLET. El 
Centre Cul-
tural la 
Marineta 
va acollir 
dimarts a la 

tarda la pre-
sentació de la 

15a edició de la 
Mostra Internacional de Titelles 
de Mollet, la MITMO. Organitzada 
per l’Ajuntament de Mollet i sota la 
direcció artística i producció de la 
companyia molletana Galiot Tea-
tre, la mostra recupera el format de 
sempre, després de dos anys d’afec-
tacions per la Covid-19, i comptarà 
amb 24 espectacles i més de 60 re-
presentacions que ompliran de tite-
lles la ciutat els dies 8, 9 i 10 d’abril.

Titelles de guant, marionetes 
de fil i ombres xineses seran algu-
nes de les propostes que duran a 
Mollet un total de 17 companyies 
procedents de la República Txe-
ca, Argentina, Anglaterra, Catalu-
nya, el País Basc, el País Valencià i 
l'Aragó. Les representacions es fa-
ran en carrers i places, i també en 
espais tancats com el Mercat Vell, 
el Centre Cultural La Marineta i la 
Sala  Fiveller.

"Vam començar amb un petit 

cap de setmana de titelles a dins 

el mercat i hem arribat als 15 

anys d'un festival que som un 

referent a Catalunya", destaca-

va el director de la MITMO, Jordi 
Monserdà, durant la presentació. 

També la regidora de Cultura i de 
Comerç, Mercè Pérez, s’ha mostrat 
satisfeta pel retorn de la MITMO, 
una mostra "molt especial", deia 
Pérez, per la celebració del 15è 
aniversari i perquè feia "dos anys 

que no podíem fer una MITMO 

com cal". Pérez també destacava 
que és un projecte compartit en-
tre l'Ajuntament i Galiot Teatre i 
li agraïa el treball: "Sense el Jordi 

de Galiot Teatre, aquesta mos-

tra mai s'hauria pogut fer".

Un espai ple d'instal·lacions
En els seus 15 anys, la Mostra s’ha 
fet gran, ha adquirit prestigi inter-
nacional i s’ha especialitzat en les 
instal·lacions interactives creades 

per Galiot Teatre, on els nens i nenes 
i les seves famílies poden posar-se a 
la pell dels titellaires. En aquest sen-
tit, una de les grans sorpreses pre-
vistes enguany serà l'espai de les 
instal·lacions titellaires que s'ubi-
carà al parc de les Pruneres.

D’altra banda, els dies 7, 8, 9 i 10 
el Museu Abelló farà unes jornades 
de portes obertes amb un taller 
familiar de titelles prenent com a 
model els titelles de la col·lecció.

Activitats prèvies
Tot i que el gruix de les repre-
sentacions tindrà lloc del 8 al 10 
d'abril, durant aquesta setmana 
la MITMO ha començat a escalfar 
motors posant en marxa activitats 
com ara els Aparadors dels Titelles 
dels comerços de la MITMO.

De fet, una de les característiques 
de la MITMO és la voluntat que tota 
la ciutat s’impliqui en la Mostra. Així 
va néixer el Circuit dels Aparadors 
dels Titelles que es podrà veure del 
29 de març al 8 d’abril. Un total de 
10 botigues del centre de Mollet 
llueixen als seus aparadors titelles 
dels personatges i escenes dels con-
tes clàssics, fets per Galiot Teatre.

Les persones que facin tot el re-
corregut i emplenin el targetó amb 
un segell de cada comerç obtindran 
una xapa de la MITMO i entraran al 
sorteig d’un titella del Mollet Mullat.

Per altra banda, aquests dies pre-
vis, els titelles també visitaran les es-
coles bressol i el Mercat Municipal. A 
més, durant el cap de setmana de la 
Mostra, 8 restaurants del municipi 
oferiran el Menú dels Titelles amb 

un preu assequible i l’obsequi d’una 
xapa del Mollet Mullat xef amb cada 
menú infantil. En aquest sentit, la 
primera tinenta d'Alcaldia, Mireia 
Dionisio, destacava que “la MITMO 

és un projecte de ciutat donat que 

hi participa el comerç, els restau-

radors, el Museu Abelló o el Cen-

tre Ocupacional del Bosc”.
Precisament, una de les novetats 

d’aquest any és que les Galetes de la 
MITMO estan elaborades exclusiva-
ment pels nois i noies del taller de 
pastisseria del Centre Ocupacional.

Entrades ja a la venda
Des d'avui es poden comprar les 
entrades: en línia, a molletvalles.

koobin.com, o presencialment a La 
Marineta i al punt d’informació de la 
MITMO de Prat de la Riba.    ANNA MIR

ARTS ESCÈNIQUES  MÉS DE 60 REPRESENTACIONS I 24 ESPECTACLES OMPLIRAN DE TITELLES LA CAPITAL BAIXVALLESANA ELS DIES 8, 9 I 10 D'ABRIL

A LA MARINETA  Jordi Monserdà, de Galiot, acompanyat de les famílies que van recórrer els aparadors titellaires i de les regidores Mireia Dionisio i Mercè Pérez

A.M.

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

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

Som Mollet i Baix Vallès
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Quatre companyies per gaudir en privat
MOLLET.  Aquest cap de setmana 
se celebrarà la 10a edició del Fa-
ràndomus, un festival organitzat 
per Pau Segalés, que compta amb 
la col·laboració del Casal Cultural 
i que està pensat per gaudir-se 
en espais privats com domicilis o 
establiments. Dijous encara que-
daven les darreres entrades a la 
venda, per a la sessió de diumen-
ge, que es poden adquirir per 20 
euros a Entràpolis. Per celebrar 
aquest aniversari, que ja esperen 
"amb moltes ganes", assegura 
Segalés, han comptat amb quatre 
companyies que ja han actuat en 
altres edicions del festival.

Brando y Silvana (d'Argenti-

na i Catalunya) representaran El 

Tahúr i la Florista, amb una com-
binació de màgia multipremiada 

internacionalment des del 2001.
El guitarrista, productor, can-

tant i compositor Cece Giannotti 

(nascut al Canadà, de pares ita-
lians) interpretarà alguns temes 
del seu nou disc, Hearts and Wings, 
amb algunes sorpreses.

Lola Mento (de Jerez de la Fron-
tera) es defineix a si mateixa com 
una actriu i maga polipatètica i 
farà servir la comicitat i la poca 
vergonya per establir una comu-
nicació potent i directa amb el pú-
blic, sempre diferent i única. 
Per últim, El Negro y el Flaco (com-
panyia hispano-argentina) faran 
una barreja única de teatre i circ en 
el seu xou, sempre sota la mirada 
del clown, creant un joc còmic on 
el públic de totes les edats se sent 
sempre implicat.  

ARTS ESCÈNIQUES  BRANDO Y SILVANA, CECE GIANNOTTI, LOLA MENTO I EL NEGRO Y EL FLACO ACTUARAN AL FARÀNDOMUS

LOLA MENTO  El 2019 ja hi va actuar en l'especial de màgia en femení

faràndomus

Protagonisme operístic 

aquest divendres a l'Abelló
MOLLET.  El Museu Abelló orga-
nitza aquest divendres a les 19 h 
una visita comentada a l'exposició 
fotogràfica Música de cámara, del 
reconegut fotògraf Manuel Outu-
muro. I a continuació, a partir de 
les 20 h, la música transcendirà les 
instantànies penjades a les parets 
i a la sala es podrà gaudir d'una ac-
tuació d'òpera a càrrec de Natàlia 
Sánchez i Leyre Saénz de Urturi.

L'entrada té un preu de 3 euros 
i es pot adquirir a la recepció del 
Museu Abelló o reservar enviant 
un correu electrònic a museuabe-

llo@molletvalles.cat.
D'altra banda, dijous també es 

va organitzar una altra visita guia-
da a l'exposició d'Outumuro. En 
aquest cas es tractava d'una acti-
vitat coorganitzada amb el Casal 
Cultural de Mollet.  

ART  FOTOGRAFIA I MÚSICA, APLEGADES EN AQUESTA ACTIVITAT

Un xou per desconstruir 
el mite de l'amor romàntic

MARTORELLES.  El Celler de Carren-
cà acull aquest divendres a les 20 
h l'espectacle de teatre musical 
Abandónate mucho, a càrrec de Las 
XL i emmarcat en les activitats del 
8 de març. El xou desconstrueix 
el mite de l'amor romàntic: "Ens 

descobrim com a seductores 

compulsives, princeses a l'estil 

Walt Disney, cobleres patido-

res, jonquis de l'amor, punkis 

destructives, fonamentalistes 

espirituals… Som totes i cap 

d'elles", explica la companyia.  

LAS XL REPRESENTARAN 'ABANDÓNATE MUCHO' A CARRENCÀ

LAS XL  Porten el xou de teatre musical 'Abandónate mucho' a Martorelles

las xl

Torna a Mollet la trobada 
de colles de gitanes
MOLLET.  Aquest diumenge 
tindrà lloc la 42 Trobada 
de Colles del Ball de Gi-
tanes a la capital baixva-
llesana. Serà a partir de 
les 11.30 h a la plaça Prat 
de la Riba i tot plegat està 
organitzat per l'Esbart 
Dansaire de Mollet. A ban-
da del grup de gitanes de 
l'Esbart, també hi partici-
paran les colles de Marto-
relles, Ripollet i Santa Per-
pètua de Mogoda, així com 
els Antics Dansaires de 
Cerdanyola. Des del 2019 
no s'ha pogut celebrar 
aquest esdeveniment, que 
servirà per seguir norma-
litzant el calendari d'acti-
vitats de la ciutat.  

DIUMENGE AL MATÍ SERÀ LA 42a EDICIÓ A PRAT DE LA RIBA

EL CARTELL  Dibuix fet per Joan Abelló

POPULAR

La segona Trobada 

de Bèsties de 

Foc, dels Torrats, 

ajornada de nou

MOLLET.  La Colla dels Torrats ha 
informat que la segona Trobada 
de Bèsties de Foc s'haurà de tor-
nar a ajornar. L'acte estava prepa-
rat per celebrar-se el 14 de març 
del 2020, just el cap de setmana en 
què es va decretar el confinament 
per la Covid-19. Tenint en compte 
que els Torrats estan confeccio-
nant el calendari d'activitats com 
si fos "un any prepandèmic", va 
arribar el moment de posar data a 
la Trobada, "però després de dos 

anys pràcticament sense poder 

fer actes, ens hem trobat que 

ara mateix no tenim la capacitat 

per dur a terme aquest acte de la 

manera que volem". És per això 
que en la reunió que la colla i la 
regidora de Cultura, Mercè Pérez, 
van tenir el passat 22 de març, to-
tes dues parts van acordar "treba-

llar en conjunt perquè aquest 

acte es consolidi i sigui un esde-

veniment que quedi marcat al 

calendari molletà".  

Concurs de refranys, 
dites i paraules

MOLLET.  Des d'aquest divendres 
ja es pot participar en el concurs 
que el Casal Cultural organitza 
amb motiu de Sant Jordi, sobre 
refranys, dites i paraules. Un jurat 
escollirà quina paraula, dita o re-
frany poc utilitzada o en desús és 
la guanyadora. Per participar-hi, 
s'han de fer arribar les frases o pa-
raules s'han de fer arribar al Casal 
Cultural: o per correu electrònic o 
a la bústia del mateix Casal.  

LITERATURA

dissabte 2

diumenge 3

divendres 1

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

Un front del nord obrirà 
les portes a una irrupció 
d’aire fred, amb ruixats al 
matí i una molt important 
davallada de temperatures.

Continuarem amb aquesta 
situació de nord, amb vent 
de mestral, cel majoritàri-
ament serè, i temperatu-
res a la banda baixa, mal-
grat que pujaran a migdia.

Cel molt tapat ja des de 
primera hora, amb ruixats 
a qualsevol hora del dia 
i temperatures absoluta-
ment hivernals.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 24 14ºC 8ºC 13ºC Inap. 29 km/h NE

DIVENDRES, 25 18ºC 10ºC 14ºC - 27 km/h NE

DISSABTE, 26 14ºC 11ºC 13ºC 0,4 37 km/h NE

DIUMENGE, 27 20ºC 10ºC 19ºC - 32 km/h NE

DILLUNS, 28 21ºC 7ºC 18ºC - 18 km/h SE

DIMARTS, 29 16ºC 9ºC 15ºC - 31 km/h NE

DIMECRES, 30 17ºC 10ºC 13ºC 16,4 32 km/h NE

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

'Benvolguda' a la Llibreria L'illa
MOLLET.  Aquest divendres a les 20 

h l'Empar Moliner presentarà a la 

Llibreria L'Illa la seva darrera no·

vel·la, Benvolguda, un llibre amb 

el qual ha guanyat el 42è Premi 

Ramon Llull. L'acte dinamitzat per  

Montserrat Mas.

La novel·la està protagonitzada 

per una dona de 50 anys, l'obra 

parla sobre el pas del temps, la 

"vulnerabilitat de l'amor matri-
monial", la "drogodependència 
de la maternitat" i la "caducitat" 

de la vida artística. Així mateix, 

Moliner recalca que un dels temes 

que aborda és la menopausa, ja 

que considera que se'n parla "poc 
i molt edulcoradament". "És una 
reflexió sobre el passat, l'amis-
tat i les qüestions que no t'aca-
ben d'explicar i que són sempre 
sorprenents i gens simpàtiques 
sobre aquest període que se'n 
diu menopausa", detalla. El Pre·

mi Ramon Llull tenia una dotació 

de 60.000 euros i es va publicar el 

9 de març amb l'editorial Columna.

Benvolguda és la tercera novel·

la de Moliner i torna a estar pro·

tagonitzada per un matrimoni. "El 
meu tema són els matrimonis, 

no sempre feliços, no sempre 
bonics, no sempre simpàtics", 

assenyala l'autora.    redacció / acn

LITERATURA  L'ESCRIPTORA HA GUANYAT EL PREMI RAMON LLULL AMB AQUESTA NOVEL·LA

EMPAR MOLINER  Recollint el 42è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull

Guillem Roset / acn

Concert de Quarta Justa i 
metal al Directe al Cívic

MOLLET.  Dues propostes musi·

cals arriben aquest divendres a la 

ciutat. La primera serà a les 19 h 

a El Lledoner. Dins del cicle Veus 

en femení que programa l'Ajun·

tament inclòs a Arts i Escena, les 

manresanes Quarta Justa actuaran 

a la capital baixvallesana. Laia Ca·

pellas, Montserrat Fàbrega, Cristi·

na Gamisans i Anna Giralt (veus) i 

Francesc Vallès (guitarra) formen 

aquest grup vocal femení fundat 

l'any 2018 a Manresa. La forma·

ció presenta un repertori variat i 

versàtil, un viatge musical per la 

música clàssica, el rock català, pe·

ces de cantautor obres religioses, 

cançons modernes internacionals 

i peces tradicionals de diversos 

indrets del món. I a les 21.30 h ar·

rencarà el Directe al Cívic dedicat 

a la música metal, amb els concerts 

de Krápula, 422 i Handle with hate. 

Com sempre, l'acte organitzat per 

AMAM tindrà lloc al Centre Cívic 

de Can Pantiquet. 

MÚSICA  TOTES DUES PROPOSTES SERAN AQUEST DIVENDRES

QUARTA JUSTA  Actuen aquest divendres a les 19 h a El Lledoner

quaRta justa
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