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Invasió de vagues al 
polígon de Martorelles
La plantilla de Towa iniciava dimarts una aturada per protestar per 

les retallades salarials previstes per l'empresa, mentre que Amazon 

feia el mateix dimecres en contra del tancament de la planta sense 

que durant aquesta setmana hagin arribat a acords en ferm

MARTORELLES / BAIX VALLÈS. El po-
lígon de Martorelles ha viscut una 
setmana intensa pel que fa a les 
mobilitzacions de treballadors. 
Dimarts, bona part de la planti-
lla de Towa iniciava una aturada 
indefinida mentre continuen les 
negociacions entre el comitè i 
l'empresa farmacèutica per les re-
tallades salarials que els vol apli-
car la companyia, després de tres 
anys implantada a Martorelles.

Els treballadors portaven les 
seves reclamacions a l'entrada de 
la planta, dimarts, coincidint amb 
l'inici de la vaga. On s'han atrinxe-
rat durant tota la setmana recor-
dant a tothom qui circulava per 
davant les seves queixes.

"Avui a les 6 h del matí ha co-

mençat la vaga indefinida. Això 

ve precedit per unes propostes 

de l'empresa que van encami-

nades a reduir o empitjorar les 

condicions de la plantilla. Vam 

començar negociacions el pas-

sat dilluns, 23 de gener, tenim 

màxim fins al dia 7 de febrer 

per finalitzar negociacions i en 

funció de com avancin aquestes 

es podrà desconvocar o no la 

vaga", apuntava durant la mobi-
lització dels treballadors dimarts, 
Andreu Muñoz, president del co-
mitè d'empresa i secretari general 
de CCOO a Towa.

Segons Muñoz, tot i que la set-
mana passada es va fer un "petit 

avançament" en la negociació, 
van considerar que no era "sufici-

ent", per aturar la vaga. Amb tot, 
el president del comitè es va mos-
trar esperançat amb les següents 
trobades de la taula de negocia-

ció. De fet, segons Ángel Bejarano, 
membre del comitè d'empresa, en 
l'última reunió celebrada aquest 
dijous, s'hauria arribat a un "punt 

de trobada" entre ambdues parts 
en diversos aspectes relacionats 
amb els beneficis socials i de jor-
nada. En canvi, encara estarien 
"lluny" en aspectes com la reduc-
ció dels salaris més baixos. Fet 
que comporta que segueixin ne-
gociant i que també es mantingui 
la vaga.

Aturada de 17 dies a Amazon
Just un dia després de l'aturada 
a Towa, Amazon feia efectiva la 
seva decisió, acordada dissabte en 
assemblea al pavelló de Martore-
lles, i iniciava dimecres una vaga 
de 17 dies per protestar contra el 
tancament i trasllat de l’activitat 
a Saragossa i Figueres i intentar 
condicionar així les negociacions 
amb la direcció.

En la primera jornada d’atura-
des els treballadors van bloquejar 
els accessos a les naus des de la 
matinada. Una part de la protesta, 
però, es va traslladar als magat-
zems del Prat del Llobregat.

A Martorelles l’estratègia era 
bloquejar els accessos de manera 
pacífica. Amb tot, pels volts de les 
10 h del matí es van registrar al-
gunes incidències en els accessos 
a la planta, que van comportar la 
presència dels Mossos d'Esqua-
dra, sense cap incident remarca-

DAVANT AMAZON La matinada de dimecres organitzant les mobilitzacions del primer dia de vaga

"MORIR LUCHANDO" El lema de l'armilla taronja penjada dimecres en un dels accessos d'Amazon

ble. Des del comitè d'empresa, 
Rubén Cruz, lamentava l'"incom-

pliment" del pacte amb el qual 
haurien arribat amb l'empresa a 
l'hora de restringir el pas de ca-
mions, però agraïa la comprensió 
que estaven rebent de la majoria 
de transportistes: "Els camioners 

estan cooperant amb nosaltres, 

són companys de veritat". 
A la planta de Martorelles tam-

bé s'hi van apropar treballadors 
d'altres centres de la multinacio-
nal: "No són condicions justes. 

Perquè avui són ells, però demà 

podríem ser nosaltres", explica-

n Mollet, ha estat un dels primers ajuntaments amb treballadors afectats pel tancament 
de la planta de Martorelles en dur i aprovar en el Ple, dilluns, la declaració institucional 
de suport a la plantilla que es va acordar divendres passat al Celler de Carrencà. També 
Martorelles ha aprovat aquesta declaració a través d'un decret d'Alcaldia. En el document 
manifesten "tot el suport" als treballadors afectats, així com la seva preocupació 
pel miler de llocs de treball directes o indirectes que aquesta decisió "inesperada" 

d'Amazon posa "en perill". També posen en relleu que el sector de la logísitca és "molt 

important" a Catalunya, així com el pes del sector en el PIB català (14%)i insten el Govern 
i a la companyia a buscar la "millor solució" per evitar la pèrdua de teixit productiu.

ACORDADA UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
EN SUPORT DELS TREBALLADORS D'AMAZON

acn/ jordi pujolar

a.mir
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA
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DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

La matinada de dimecres organitzant les mobilitzacions del primer dia de vaga

El lema de l'armilla taronja penjada dimecres en un dels accessos d'Amazon

EMULANT 'LA CASA DE PAPEL' Un grup de treballadors de Towa reivindicaven disfressats els seus drets

DEFENSANT EL SALARI Dues treballadores de Towa, dimarts, el primer dia de la vaga indefinida

ven un grup de treballadors da-

vant un dels accessos de la planta 

el primer dia de jornada de vaga. 

Pujada de les compensacions
La darrera reunió entre empresa 

i treballadors, celebrada dijous 

als Serveis Territorials de Treball, 

va servir perquè la direcció fes un 

moviment en l'àmbit de les com-

pensacions per trasllat. En concret 

ofereix 5.250 euros bruts per als 

treballadors dels nivells T1 (mos-

sos de magatzem) que acceptin 

canviar de planta i 5.760 als dels 

nivells T3 (responsables d'àrea). 

Dels 745 treballadors de Marto-

relles, Amazon ha ofert recol·lo-

car-ne un centenar al centre del 

Prat. Els treballadors consideren 

l'oferta "insuficient" i ambdues 

parts han decidit tornar a tro-

bar-se dilluns als Serveis Territo-

rials de Treball.   

MARTORELLES. Els treballadors de 

Towa i Amazon han portat les seves 

reivindicacions a peu de polígon. 

Des de la setmana passada, quan es 

van iniciar les negociacions a amb-

dues companyies, les plantilles afec-

tades s'han organitzat per mobilit-

zar-se gairebé nit i dia per mostrar 

el seu enuig. Hores dempeus davant 

els accessos de les plantes, passant 

fred, per fer sentir una queixa unàni-

me –encara que per motius diferen-

ciats– la de reivindicar els drets que 

tenen com a treballadors. 

"L'empresa ens està timant i 

busquen la fórmula per no aga-

far-se a la llei. Si volen marxar 

que ens facin un acomiadament 

improcedent com correspon, no 

un acomiadament per trasllat", 

expressava un grup de treballadors 

d'Amazon fent guàrdia dimecres 

davant un dels accessos del centre 

de Martorelles. 

Els empleats, fins i tot encara els 

costava donar crèdit del que estan 

vivint:"A finals de desembre ens 

deien que passaríem a ser un cen-

tre de devolucions i que no tanca-

ríem, que no ens preocupéssim 

i que fins i tot augmentaria la 

plantilla en uns 3.000 treballa-

dors. Fins i tot, fa tres setmanes 

ens van portar a votació per triar 

un millor horari", recorden. 

I és que la proposta inicial de 

marxar a treballar a Saragossa i a 

Figueres ni se la plantegen: "Tras-

lladar-nos suposa cobrar molt 

menys que fins ara. Estem par-

lant de 5.000 euros bruts menys 

a l'any", clamava un dels treballa-

dors indignat. I no només és una 

qüestió de salari:  "La meva parella 

que també treballa aquí, s'acaba 

de comprar un pis i està que s'en-

fila per les parets, perquè no sap 

com pagarà ara l'hipoteca", co-

menta una de les treballadores del 

centre logístic. 

Tot això ho expliquen des de 

l'anonimat, perquè denuncien que 

han rebut pressions des de dins: 

"Després de comunicar-nos el 

tancament ens han estat vigi-

lant i sancionant per carregar-se 

gent abans d'hora".  

Retallades "brutals" a Towa
A Towa, la protesta es fa sentir des 

del primer dia: "Ens esperàvem 

una congelació salarial, per la 

crisi energètica, però unes reta-

llades absolutament brutals com 

han proposat no", explicava una 

de les treballadores que fa 20 anys 

que forma part de la plantilla. "Fa 

deu anys vam tenir un ERO, però 

l'empresa (Esteve) va col·labo-

rar amb nosaltres, en canvi, ara 

sembla que no siguem ningú", 

lamentava.

"Volen retallar els sous de qui 

tenim els salaris més baixos. 

Això no pot arribar a bon port, 

si no reculen, no hi ha res a fer", 

asseverava un altre empleat.

Unes retallades que no acaben 

d'entendre: "Al final d'any ens ex-

plicaven que l'objectiu de l'em-

presa era produir un 30% més i 

que es farien més contractacions 

i ara ens venen amb això", feia sa-

ber una altra treballadora, una més 

de les que mostrava la seva incom-

prensió durant les protestes.  a.mir

"Després de dir-nos que 
tancaven ens han estat 
vigilant per acomiadar 
gent abans d'hora"

ELS TREBALLADORS REIVINQUEN ELS SEUS DRETS A PEU DE POLÍGON
a.miracn/ jordi pujolar

a.mira.mir
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Enquesta a Sant FostDebat sobre la caça a Santa Maria de Martorelles
L'Ajuntament de Sant Fost ha posat en marxa 

l'enquesta Digues la teva! centrada en els 

pressupostos 2023 i per conèixer la valoració de 

la gestió de les àrees del municipi. El formulari estarà disponible �ins al 12 de febrer.
Santa Maria en Comú organitza aquest dissabte a l'Espai Lledoner el 

debat Parlem de la caça a Santa Maria, amb la participació de Jordi Manils, 

coordinador de la sectorial de drets dels animals de Catalunya en Comú, 

Jaume Durall, tinent d'alcalde de l'Ametlla del Vallès i la cap de llista dels comuns al municipi, Yolanda Ojeda. Ser a les 11.30 h.

SOCIETAT

La Generalitat realitzarà una 
avaluació acústica del soroll de la 
carretera C-17 al seu pas per Mollet
MOLLET DEL VALLÈS. La Generalitat 

realitzarà una avaluació acústica 

del nivell de soroll que provoca la carretera C-17 al seu pas pel nucli 
urbà de Mollet. En funció dels re-

sultats, el Govern català decidirà 

si cal prendre mesures per reduir 

l’impacte acústic del trànsit com 

la instal·lació de pantalles acústi-

ques, una reclamació veïnal que 

l'Ajuntament va traslladar a l'exe-

cutiu català fa uns mesos.

El passat mes d'abril, l'Ajunta-

ment enviava una carta a l'alesho-

res conseller de Polítiques Digitals 

i Territori, Jordi Puigneró, i a la 

secretària d’Estat de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel 

Pardo de Vera, on els demanava la 

col·locació de pantalles acústiques 

o altres mesures per reduir l’im-pacte acústic dels 170.000 vehi-
cles que passen diàriament per la C-17 i l’AP7, a més de la reducció a 
80 km/h de la velocitat màxima a 

aquestes vies.

Segons fonts del Departament 

consultades per SomMollet, actu-

alment el Departament està ulti-

mant la redacció de la Fase 4 dels 

Mapes Estratègics del Soroll dels 

grans eixos viaris de titularitat de 

la Generalitat de Catalunya, cor-responent al període 2022 – 2027, 

un document que dona resposta 

al que estableixen la Directiva 

2002/49/CE, de 25 de juny, sobre 

avaluació i gestió ambiental del soroll i la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la conta-

minació acústica.

En aquest sentit, aquests mapes 

realitzaran una avaluació acústica 

global de l’entorn d’aquells eixos viaris amb un trànsit de més de 3 
milions de vehicles anuals, entre els quals hi ha el tram de la C-17 

que discorre per Mollet del Vallès. 

"Aquest document se sotmetrà 

a informació pública enguany 

i els seus resultats serviran de 

base per adoptar aquelles me-

sures de prevenció o correcció 

de la qualitat acústica a través 

de plans d’acció", expliquen des 

de Territori.

Així doncs, el pla d’acció corres-

ponent establirà i prioritzarà les 

mesures correctores que s’escai-guin en aquest àmbit de la C-17, 

una solució que va ser comunicada 

a l'Ajuntament de Mollet per mitjà 

del delegat del Govern a Barcelo-

na, qui hauria descartat la reduc-

ció de la velocitat.

El cas de l'AP-7
D'altra banda en el cas de les peti-

cions a l'Estat per prendre mesu-res a l'autopista AP-7, segons fonts 
municipals, no s'hauria obtingut 

una resposta. Amb tot, a finals de 

l'any passat, el Servei Català de 

Trànsit i el Ministeri de Trans-

ports, Mobilitat i Agenda Urbana acordaven limitar a 100 km/h la 
velocitat màxima al tram de l'auto-pista AP-7 entre Mollet i el Papiol.

L'Associació de Veïns de Can 

Pantiquet-La Casilla ha reiterat 

en nombroses ocasions el seu 

malestar pel soroll que generava 

l'autopista al barri, una contami-

nació acústica que hauria crescut, 

segons els afectats, amb l'obertura 

dels peatges. Els veïns demana-

ven que es canviessin les tanques 

protectores, moltes de les quals 

es troben malmeses, sobretot les situades al tram de la sortida 15 
de Mollet de l'autopista i que està 

a tocar dels blocs d'habitatges del 

final de l'avinguda Gaudí i del car-

rer del Bosc.  

INFRAESTRUCTURES LA INSTAL·LACIÓ DE PANTALLES PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DEPENDRÀ DELS RESULTATS DE L'ESTUDI

AL NUCLI URBÀ La C-17 al seu pas per la Riera Seca i Can Fàbregas

ARXIU

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

Producte ortopèdic 
a mida subjecte 

a prescripció facultativa. 

VISITA 

+ ESTUDI BIOMECÀNIC 
DEL PEU

+ PLANTILLES ORTOPÈDIQUES 

+ REVISIÓ ALS 6 MESOS

140€

TENS DOLOR 
DE PEUS?

Ps: FMO 273 CAT

SEGURETAT VIÀRIA 

Entren en 
funcionament dos 
nous radars de 
tram a la C-59

MOLLET / BAIX VALLÈS. El Servei Ca-

talà de Trànsit (SCT) posava en fun-

cionament dilluns dos nous radars 

de tram a la C-59 a Palau-solità i Ple-

gamans, un en cada sentit de la cir-

culació, amb l’objectiu de reduir-ne 

la velocitat excessiva, així com la 

sinistralitat viària. En concret, s'han 

posat en marxa dos radars de tram entre els punts quilomètrics 8,760 
i 4,905 de la C-59 que controlen 

la velocitat al llarg de 3,855 km de 

longitud, en ambdós sentits. El lí-

mit màxim de velocitat permès en tot el tram controlat és de 90 km/h. 
Amb l’entrada en funcionament 

d’aquests radars de tram queda in-

habilitat el cinemòmetre fix de punt 

que hi havia en aquesta ubicació. En els darrers cinc anys, des del 2018, 
en el tram afectat s’han registrat 22 

accidents amb víctimes, de les quals 

2 han estat mortals.

Aquest sistema de control de la velocitat mitjana funciona a través 
d’un equipament de reconeixe-

ment de matrícules situat a l’inici 

i al final del tram controlat, el qual 

mesura el temps de recorregut 

i en calcula la velocitat mitjana 

per determinar si s’ha superat el 

límit màxim de velocitat permès. 

Aquests cinemòmetres tenen l’ob-

jectiu de prolongar l'efecte de la 

reducció de velocitat durant diver-

sos quilòmetres per fer un espai 

viari segur. 



dv, 3 febrer 2023 5



dv, 3 febrer 20236

"Un dels primers deures a 

fer per morir dignament és 

trencar el tabú de la mort"

L'Ajuntament incorporarà un punt d'informació 

sobre habitatge per a joves al Mollet Hub

MOLLET. El Casal Cultural va acollir 

dimarts la xerrada Morir dignament 

és un dret, a càrrec de l'expresidenta 

i actualment vicepresidenta de l'as-

sociació Dret a Morir Dignament, 

Isabel Alonso, qui es va encarregar 

d'informar els assistents sobre el 

document de voluntats anticipa-

des, "un instrument fonamental 

per morir dignament", va afirmar 

la conferenciant. "Si nosaltres ens 

podem expressar fins al final de 

la nostra vida, sempre es podrà 

fer el que nosaltres diem, però 

la idea és què passa si jo no em 

puc expressar com passa moltes 

vegades en processos de mort", 

indicava Alonso.

Així mateix, indicava quins són 

els passos a seguir per tramitar 

plataforma

MOBILITZATS Participants en la manifestació de dissabte per defensar el sistema sanitari públic

MOLLET. L'Ajuntament s'ha compro-

mès a incorporar al Mollet Hub un 

espai d'orientació jove per facilitar, 

amb coordinació de l’Oficina Local 

d’Habitatge, l’atenció i l’assesso-

rament en matèria d’habitatge de 

persones joves. Aquest és un dels 

punts de l'acord que es va prendre 

amb l'aprovació d'una moció pre-

sentada per Ara Mollet ERC MES per 

promoure la creació d'un punt jove 

d'habitatge a la ciutat. La moció, que 

va ser aprovada per unanimitat, ja 

havia estat presentada en el ple de 

novembre, però va ser retirada per 

arribar a un consens.

Finalment, i després de la nego-

ciació amb la regidora d'Habitatge, 

Núria Muñoz, el text inclou la cre-

ació d'aquest espai al Mollet Hub, 

però també promou la realització, 

Reclamen més recursos per a la sanitat 
pública i un tercer CAP al centre
MOLLET. La Plataforma en Defensa 

de la Sanitat Pública al Baix Vallès 

va organitzar dissabte una mani-

festació per reivindicar més perso-

nal i més recursos per a una millor 

atenció sanitària. La concentració 

va sortir de la plaça Catalunya i va 

acabar davant l'Ajuntament, on es 

van llegir les reivindicacions dels 

organitzadors, entre les quals, la 

construcció d'un tercer Centre 

d'Atenció Primària als barris del 

centre de la ciutat.

Segons, els organitzadors, la 

salut s’ha convertit en una de les 

principals preocupacions de la po-

blació, amb unes llistes d’espera 

que "no paren de pujar, un ser·

vei d’urgències a l'Hospital col·

lapsat tot i l’ampliació de l’espai 

que se n’ha fet, perquè no s'ha 

ampliat la plantilla". La Plata-

forma afirma que el personal sani-

tari està "desbordat, treballant 

amb pocs recursos i amb unes 

condicions laborals precàries", 

una situació que afecta la salut de 

la ciutadania, a més "del risc de 

SISTEMA SANITARI DISSABTE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA ORGANITZAVA UNA MOBILITZACIÓ AMB L'ADHESIÓ D'UNA TRENTENA DE COL·LECTIUS

CIUTADANIA LA VICEPRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT OFERIA UNA CONFERÈNCIA AL CASAL CULTURAL

SERVEIS EL PLE APROVA PER UNANIMITAT UNA MOCIÓ D'ARA MOLLET ERC MES SOBRE L'ACCÉS A L'HABITATGE DEL COL·LECTIU JOVE

no detectar a temps patologies 

que poden ser greus o derivar 

en complicacions per manca 

d’atenció".                                          

Els manifestants van defensar 

un sistema 100% públic i de qua-

litat i amb personal suficient per-

què les visites puguin realitzar-se 

en les primeres 48 hores, "com es·

tableix la norma de la mateixa 

Generalitat de Catalunya" i sen-

se canvis en l'equip de sanitaris de 

referència de cada pacient.

Per aquest motiu, la Plataforma 

continua reivindicant que el 25% 

del pressupost de Salut de la Ge-

neralitat es destini a l'Atenció Pri-

mària. "Els CAP són molt impor·

tants en la prevenció i promoció 

de la salut", assegura el manifest, 

que també exigeix la reducció de 

les llistes d’espera, sobretot, en 

traumatologia, clínica del dolor i 

rehabilitació al Baix Vallès.

En el llistat de reclamacions se 

sumen les de més recursos per 

a salut mental; garantir uns ser-

veis d'odontologia suficients i 

adequats per a tota la ciutadania, 

d'accés universal, als CAP; exigir el 

CUAP (Centre d’Urgències d'Aten-

ció Primària) promès al Baix Va-

llès, que ajudaria a descongestio-

nar el col·lapse de les urgències a 

primària i a l’Hospital de Mollet; 

exigir la construcció d'un nou CAP 

a les àrees cèntriques de Mollet, 

que faciliti la mobilitat de la ciu-

tadania dels barris més allunyats 

dels dos CAP actuals (Plana Lledó 

i Can Pantiquet) i reequilibri les 

ràtios d’atenció entre pacients i 

sanitaris.

Sobre la futura escola univer-

sitària d’infermeria a Mollet, re-

clamen que sigui pública i que es 

financi amb diners provinents del 

superàvit de la Fundació Privada 

Sanitària de Mollet. A més, dema-

nen la creació d'una unitat espe-

cífica de covid persistent al Baix 

Vallès, i la millora de la unitat de 

fibromiàlgia actual.

Per aconseguir-ho reivindiquen 

que el sistema sanitari públic millo-

ri les condicions laborals i retribu-

tives dels professionals sanitaris, a 

qui van donar suport en les mobi-

litzacions d'aquestes setmanes. La 

mobilització va estar promoguda 

per la Plataforma en Defensa de la 

Sanitat Pública del Baix Vallès – Ma-

rea Blanca de Catalunya i s'hi van 

adherir una trentena de col·lectius, 

entitats i partits. 

aquest document de voluntats anti-

cipades: "El primer que hem de 

pensar és que som mortals i que 

algun dia morirem, el segon és 

informar·nos a través dels cen·

tres d'atenció primària o dels 

punts d'informació que té l'asso·

ciació", un dels quals estarà instal-

lat a partir d'ara al Casal Cultural.

Abans de redactar el testament 

vital Alonso aconsella pensar sobre 

què es vol posar en aquest testa-

ment vital i triar el model que més li 

encaixi, tenint en compte que hi ha 

diferents exemples que es poden 

aconseguir a través del Departa-

ment de Salut, de l'associació Dret 

a Morir Dignament o fins i tot de la 

Conferència Episcopal.

Un cop redactat el document es pot 

formalitzar de dues maneres: acom-

panyat de tres testimonis (dos d'ells 

sense relació familiar o econòmica) 

o bé a través de notari. Finalment, 

cal que aquest document s'incorpori 

al Registre de Voluntats Anticipades 

del Departament de Salut. Un tràmit 

que es pot fer a través d'un Centre 

d'Atenció Primària (CAP).

Amb tot, Alonso aconsellava als 

assistents: "Un dels primers deu·

res a fer per morir bé és trencar 

el tabú de la mort", ja que segons 

la conferenciant "en moltes oca·

sions no s'allarga la vida, s'allar·

guen les agonies".  

per part de l'Ajuntament, d’estudis 

i d'una radiografia amb l’objectiu 

detectar les condicions i necessitats 

de les persones joves de Mollet del 

Vallès en relació amb l’habitatge. A 

més, també hi ha el compromís de 

reforçar i descentralitzar a altres 

equipaments municipals l’assesso-

rament i la informació sobre l’habi-

tatge per a joves, en coordinació de 

l’Oficina Local d’Habitatge ja exis-

tent a la ciutat.  

MOLLET DEL VALLÈS

24/01 Dolores Puig Butjosa 95 anys

24/01 Francisco Escudé Codina 88 anys 

26/01 Juan Marinel·lo Tablado 86 anys

29/01 Maria Rosa Bonafont Delas 78 anys 

29/01 Maria Contijoch Cervelló 93 anys

30/01 Manuel Peinado Delgado 76 anys

PARETS DEL VALLÈS

24/01 Montserrat Camon Laguna 92 anys

MONTMELÓ

19/01 Adoración Benavente Rodríguez 87 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions



dv, 3 febrer 2023 7



dv, 3 febrer 20238

Sant Fost aprova limitar les llicències 
d'obres al tram central de la B-500
SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 

Fost va aprovar dimarts en el Ple, ce-

lebrat de forma extraordinària, sus-

pendre l'atorgament de llicències 

d'edificació, reforma, rehabilitació 

o enderroc de construccions, d'ins-

tal·lacions o ampliació d'activitats i 

usos i altres autoritzacions munici-

pals connexes pel termini d'un any. 

En concret, aquesta suspensió 

afectarà una vintena de parcel·les si-

tuades a la banda de muntanya que 

hi ha a la carretera B-500, entre la 

plaça Pau Casals i l’avinguda Catalu-

nya, així com alguns habitatges pro-

pers al Centre Residencial d'Acció 

Educativa (CRAE). 

L'objectiu del govern és  poder 

estudiar "la millor proposta urba-

nística", per a la zona, la qual passa-

rà segons, l'alcaldessa, Montserrat 

Sanmartí, per modificar el POUM ac-

tual i fer un pla especial per preser-

var el patrimoni d'aquest sector com 

el que es va fer a l'avinguda Monturi-

ol, perquè "es dediqui únicament a 

residència d'ús privat", puntualit-

 POUM LA SUSPENSIÓ DURARÀ UN ANY I L'OBJECTIU DEL GOVERN MUNICIPAL ÉS PRESERVAR EL PATRIMONI EXISTENT I FER-LO D'ÚS EXCLUSIVAMENT RESIDENCIAL

ZONA AFECTADA La limitació de les parcel·les de la B-500 va des de la plaça Pau Casals a l'avinguda Catalunya

s.c.

EN OBRES

XARXA VIÀRIA

Renovat l'asfalt a 

diversos carrers de 

Mas Llombart

SANT FOST. L'Ajuntament ha continuat 

aquesta setmana amb els treballs d'asfaltat-

ge de diverses vies del poble. Les tasques de 

renovació del paviment s'han dut a terme 

des d'inicis de setmana als carrers Bosc, La 

Pau i l'avinguda Mas Llombart i el pròxim 

dilluns preveuen acabar l'actuació iniciada 

aquest dijous al carrer Mirador. L'empresa 

encarregada d'aquestes obres a la xarxa vià-

ria del municipi és Agustí i Masoliver S.A. per 

un import de 495.999, 76 €. Les obres con-

sisteixen a renovar la capa de rodament dels 

carrers, que presenta problemes d'adherèn-

cia superficial, en gran manera per l'acció de 

les arrels dels arbres que han provocat l'ai-

xecament dels paviments. 

aj. sant fost

TRIBUNALS

Perdonen un deute de 

48.475 € a un home amb 

minusvalia psíquica

MOLLET. El jutjat de Primera Instància i Instruc-

ció número 5 de Mollet ha perdonat un deute 

de 48.475 euros a un molletà, qui pateix una 

minusvalidesa psíquica. El jutge concedeix el 

benefici de l'exoneració del deute en aplicació 

de la Llei de la Segona Oportunitat. Pel que fa 

als fets, l'advocada, especialista en el camp del 

dret concursal i encarregada del cas, Marta 

Bergadà, recorda que el veí va acudir al des-

patx per exposar el seu cas. Bergadà explica 

que el seu client "pateix una important mi-

nusvalidesa psíquica que li causa un pro-

blema seriós d'inestabilitat emocional". 

Per això, "necessita cures especials, medi-

caments i una vigilància constant, que van 

incrementar les despeses corrents molt 

per sobre dels seus ingressos". Aquesta va 

ser una de les causes de la situació de desequi-

libri patrimonial que el van portar a sol·licitar 

acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat.

Segons Bergadà, el veí "va empitjorar per 

l'assetjament incessant dels creditors que 

no paraven de trucar-li amb amenaces i 

retrets", apunten des del despatx. Per aquest 

motiu, Marta Bergadà sorprèn "per la lleu-

geresa que han mostrat les entitats credi-

tícies en concedir targetes i préstecs a una 

persona que se li aprecia amb claredat que 

pateix un trastorn psíquic i que no és capaç 

de valorar íntegrament els seus actes".  

zava Santmartí.

La proposta de l'equip de govern 

va ser aprovada pel PSC, mentre que 

ERC-Junts per Sant Fost i Podem van 

votar-hi en contra. Amb tot, tots els 

portaveus presents al Ple van de-

manar explicacions sobre els mo-

tius que els havien dut a presentar 

aquest dimarts la proposta, que ja 

contempla el POUM aprovat fa 10 

anys. Per la seva part, el regidor de 

govern Juan Francisco Fernández no 

aclaria el perquè de l'aprovació ara, 

i indicava que es paralitzaven les lli-

cències "com s'ha fet a molts llocs". 

"A un espai que té una especial 

protecció, anem a veure què s'ha 

de fer". També  remarcava que tots 

els veïns, siguin propietaris o no, 

"podran participar" en el pla que 

es desenvolupi . 

Des del govern també assegu-

raven que qualsevol veí afectat per 

aquesta suspensió, que necessiti 

fer una obra menor per motiu de 

salubritat, seguretat i accessibi-

litat, podrà sol·licitar la llicència 

d’obres oportuna.

Comunicat de la Plataforma
L'aprovació coincideix amb la po-

lèmica que difonia la Plataforma 

Gestión Responsable fa uns dies en 

un comunicat, en el qual apuntava 

que a la casa on s'havia desestimat 

un centre de menors no acompa-

nyats, que també està afectada per 

aquesta limitació d'obres,  s'hi vo-

lia ubicar un centre de rehabilita-

ció d'addiccions. 

Els llogaters d'aquesta casa 

han desmentit a aquest diari 

que es faci un centre d'aquestes 

característiques, si no que s'hi 

haurien allotjat temporalment 

per passar-hi la nit persones en 

recuperació d'addiccions. 

Per la seva banda, el regidor 

d'IUSF, Juan Fernández, ha as-

segurat que la proposta del pla 

"no té res a veure" amb aquesta 

edificació. 
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CONSULTORI

Un Jutjat social de Bilbao (n. 5, 
Sentència de 17 de novembre de 
2021) ha declarat l’ansietat patida 
per una treballadora com a accident 
laboral. 

La treballadora, netejadora d’avions 
en l’aeroport, va estar més d’un any 
en situació d’incapacitat tempo-
ral. Al principi va ser qualifi cada 
com a malaltia comuna per tras-
torn d’adaptació amb ansietat però, 
posteriorment, després del procedi-
ment administratiu de determina-
ció de contingència sol·licitat per 
aquesta, es va declarar el seu ori-
gen laboral.

La sentència pren en consideració 
diverses reclamacions judicials que 

envolten al cas, l’informe sobre pre-
venció d’assetjament sol·licitat per 
la treballadora a l’empresa i l’ac-
tuació inspectora, que va constatar 
l’existència d’un conflicte de treball. 

Per això, es conclou que l’ansietat 
patida ha de considerar-se com a 
accident de treball en existir una 
relació directa entre l’anterior con-
flicte, el treball exercit i el procés 
d’incapacitat temporal.

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

La baixa per ansietat 
com a accident laboral 

SEGURETAT

Marxa exploratòria 
nocturna per 
detectar els punts 
foscos de Mollet
MOLLET. L'Ajuntament ha organitzat 

per dilluns 6 de febrer a les 19 h una 

marxa exploratòria nocturna per 

diferents zones de Mollet per iden-

tificar els punts foscos.  Aquestes 

passejades, d’unes dues hores, per-

meten comprovar in situ la sensació 

de seguretat dels espais urbans des 

d’una perspectiva de gènere i tenen 

com a objectiu identificar els punts 

en els quals es pot millorar la il·lu-

minació. Aquesta acció consta de 

quatre fases. Una primera en què 

s’ha fet un treball previ amb perso-

nes de diferents entitats culturals i 

esportives del municipi per identifi-

car sobre un mapa alguns dels punts 

que és imprescindible observar. Un 

cop al carrer, s’observaran altres 

punts que no estiguin identificats.

Una segona fase de sortida al carrer 

per elaborar un informe amb tota la 

informació recollida. 

La marxa exploratòria és ober-

ta i s’hi pot inscriure’s enviant un 

correu al CIRD Joana Barcala cird-

joanabarcala@molletvalles.cat

fins al 5 de febrer.  

Front comú per l'augment

"abusiu" de preus als 

pisos socials de Visoren
SANT FOST. Els Ajuntaments de Sant 

Fost, Esplugues de Llobregat, Bigues 

i Riells, Calaf, Tiana i Canet han de-

cidit fer front comú per emprendre 

accions contra l'increment de preus 

que l'empresa Visoren vol aplicar 

sobre els llogaters dels habitatges 

socials que gestiona en aquests mu-

nicipis i que consideren un "abús".

En aquestes localitats hi hauria 

unes 250 famílies que haurien patit 

un augment "encobert" del lloguer 

del 20% de mitjana a partir d’un in-

crement de les tarifes relatives als 

consums d’aigua i gas. En el cas de 

Sant Fost, els afectats són una qua-

rantena de veïns dels pisos joves, 

situats a Can Coromines.

Els sis ajuntaments, en una reu-

nió celebrada divendres a Esplu-

gues de Llobregat, a la qual van 

assistir els alcaldes i alcaldesses 

de municipis afectats, han acor-

dat treballar de manera conjun-

ta en una auditoria de gestió de 

l'empresa Visoren, que es podria 

vehicular a través de la Diputació 

de Barcelona. L’auditoria hauria 

de servir per aclarir si la intenció 

de l’empresa d’aplicar nous aug-

ments de preus per al 2023 és 

legal. També s’analitzarà si l’aug-

ment retroactiu comunicat als ve-

ïns, a data 1 de gener de 2022 es 

pot o no aplicar en els nous rebuts.

Per altra banda, també es va 

decidir demanar la col·laboració 

de l'Agència Catalana de Consum 

i l'Agència de l'Habitatge de Cata-

lunya, a qui sol·licitaran una re-

unió per abordar la qüestió. L’al-

caldessa de Sant Fost, Montserrat 

Sanmartí, va remarcar que cal in-

volucrar l’Agència Catalana d’Ha-

bitatge, ja que és qui té competèn-

cia en pisos de protecció oficial.

També es va constatar que els 

problemes de manteniment als 

habitatges es repeteixen en tots 

els municipis, tot insistint que no-

més es busca que Visoren complei-

xi amb les seves obligacions. 

HABITATGE REUNIÓ DELS SIS MUNICIPIS AFECTATS

OCI NOCTURN L'AJUNTAMENT VA OBLIGAR AL TANCAMENT

VIA PÚBLICA MANCANCES EN SENALITZACIÓ I PINTURA

NATURA EL GRUP NATURALISTA LA BASSASSA ORGANITZA LES ACTIVITATS

EXPOSICIÓ  Abel Julien, l’ornitòleg que ha ideat la mostra sobre rapinyaires, durant la inauguració

LA BASSASSA

Aus rapinyaires i algues de riu, 
protagonistes a Santa Maria 

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El Casal Cul-

tural de Santa Maria acull fins diumenge 5 

de febrer l'exposició Rapinyaires, d’enemics 

a aliats, organitzada pel Grup Naturalista La 

Bassassa. La mostra explica la relació que 

l’ésser humà ha tingut amb les aus rapinyai-

res, i que les han dut fins gairebé l’extinció 

organitzada. La Bassassa també va organit-

zar dissabte, junt amb l’ADF de la Conreria, el 

Parc de la Serralada Litoral, i la col·laboració 

de l’Ajuntament de Santa Maria, tasques de 

manteniment i millora de l’hàbitat de la Lava-

tera Olbia, una planta protegida, i molt escas-

sa. Els treballs van consistir a reduir la com-

petència que el matollar d’esbarzer i roldor 

exerceixen sobre aquesta planta, mitjançant 

la desbrossada, manual i amb maquinària. 

Xerrada amb la Fundació Rivus
D'altra banda, aquest divendres (18.30 h), 

el Casal Cultural acollirà la conferència Les 

diatomees: la bellesa oculta dels nostres rius, 

que parlarà sobre les diatomees, unes al-

gues microscòpiques amb formes molt bo-

niques que viuen als rius del territori. L’acte 

comptarà amb la participació de Joan Gomà, 

investigador de l'Observatori RIVUS i pro-

fessor de la UB i la UAB. 

La discoteca Kèfem inicia els tràmits per 
poder reobrir amb una reducció de so

La CUP denuncia l'estat dels 
passos de vianants a Mollet

MOLLET. Els responsables de la discoteca Kèfem de Can Fàbregas han ini-

ciat els tràmits per poder reobrir el local d'oci nocturn, que l'Ajuntament 

va obligar a tancar provisionalment per les queixes veïnals pel soroll. Se-

gons han confirmat a SomMollet, s'ha lliurat a l'Ajuntament la documen-

tació que requeria per poder reobrir. La intenció seria tornar a l'activitat 

amb els nivells acústics de 85 Db, que eren els que reclamava l'Ajunta-

ment mentre no es fessin una sèrie d'obres per millorar l'aïllament acús-

tic. Amb tot, els responsables han posat el cas en mans d'advocats per 

conèixer quins són els drets que tenen per tenir permís de discoteca. 

MOLLET. La CUP de Mollet ha de-

nunciat que més de la meitat dels 

passos de vianants de la ciutat no 

compleixen les normatives regu-

ladores per garantir la seguretat 

de les persones que hi transiten.

La formació, que ha estudiat una 

cinquantena de passos de vianants 

ubicats a diferents barris de la ciu-

tat, ha endegat ara una campanya 

conjunta amb el col·lectiu Gent x 

Mollet per reivindicar millores ur-

gents i evitar accidents.

"Si els passos no estan correc-

tament dissenyats, la visibilitat 

no és la correcta, hi ha obstruc-

cions o no estan ben senyalit-

zats, la seguretat del vianant 

queda afectada", apunten des de 

la CUP. Segons el treball de camp 

realitzat per la CUP, més del 60% 

dels passos de vianants estudiats 

no comptarien amb els requisits 

que demana la normativa vigent. 
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Suport de les màximes 
dirigents dels comuns i 
Podem a Marina Escribano

MOLLET. Marina Escribano Mas-

pons serà la candidata de la llista 

unitària d'En Comú podem a Mo-

llet. L’acte per fer-ho oficial serà 

divendres 3 de febrer (18.30 h) al 

Casal Cultural i comptarà amb la 

presència de Jessica Albiach, presi-

denta del Grup Parlamentari En 

Comú Podem i de Conchi Abellán, 

coordinadora de Podem Catalunya.

Després del tortuós procés per 

arribar a un acord entre comuns i 

Podem per presentar llista conjun-

ta a Mollet, divendres es farà la pre-

sentació pública d’aquest projecte 

unitari d’En Comú Podem a la ciu-

tat, que ha deixat al marge els mem-

bres del cercle de Podem Mollet.

Des de Mollet en Comú ressalten 

"la importància d’haver assolit 

aquest espai unitari de cara a 

les eleccions, per tal d’agluti-

nar forces i també suports. Ra-

tifiquem un cop més, el nostre 

compromís amb la voluntat de 

sumar forces des de l'esquerra 

per guanyar i transformar la 

nostra ciutat", apunten des de la 

formació que encapçala l'actual 

regidora Marina Escribano.  

MARTORELLES. El Celler de Carren-

cà acollirà dissabte a les 12 h, la 

presentació de la candidata de la 

coalició formada pel PSC i Més Ac-

ció per Martorelles, Mari Carmen 

Villarrazo, per a les pròximes elec-

cions municipals. En l'acte, obert a 

tothom, Villarrazo comptarà tam-

bé amb els parlaments del porta-

veu de Més Acció per Martorelles, 

Octavi Mill, així com l’alcaldessa de 

Mollet, Mireia Dionisio i el primer 

secretari del PSC del Vallès Orien-

tal i Moianès, Jonatan Martínez.   

L.O.M.

AL MERCAT VELL Olaria i Borràs durant la presentació de la candidata

Identitat molletana, catalanitat i canvi,  
la recepta de Carme Olaria com a 
candidata de Junts per Catalunya
MOLLET. Carme Olaria va presen-

tar la seva candidatura com a cap 

de llista de Junts per Catalunya a 

Mollet divendres al Mercat Vell 

davant més de 180 persones i 

acompanyada de la presidenta del 

partit a Catalunya, Laura Borràs, i 

altres càrrecs de Junts. En un dis-

curs identitari i amb crítiques als 

governs socialistes a la ciutat, Ola-

ria es reivindicava com a alternati-

va per canviar Mollet.

En la seva intervenció, Olaria 

reivindicava el "llegat de Mollet 

que hem construït junts", en un 

discurs identitari molletà i farcit 

de records del "Mollet poble". La 

candidata va criticar els governs 

socialistes, primer el de Tura, qui 

"va intentar canviar Mollet", 

i després l'encapçalat per Mon-

ràs, qui "no tenia ni la visió ni 

la capacitat de Tura i que ha fet 

que ara la ciutat es ressenti de la 

desídia patida durant anys". So-

ELECCIONS MUNICIPALS  LA CAP DE LLISTA VA CRITICAR LA POLÍTICA DELS GOVERNS SOCIALISTES, LA PÈRDUA DE COMERÇ I SERVEIS I LA "PÈSSIMA" GESTIÓ ECONÒMICA

LA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATA SERÀ AQUEST DIVENDRES

bre l'actual, Olaria considera que 

és un "govern trist i gris" i retre-

ia "la pèrdua de serveis i de co-

merç, la brutícia als carrers, els 

problemes de seguretat", entre 

altres, i criticava les "polítiques 

d'aparador i la pèssima gestió 

econòmica, que no ens ha per-

mès fer les inversions necessà-

ries", apuntava. 

Olaria, qui va ser regidora de 

CiU, assegurava estar "preparada 

per liderar i governar la ciutat 

des del compromís i l'estima a 

les persones", apuntava, tot fent 

esment a les principals línies del 

seu programa: la cultura, l'edu-

cació, la salut i l'emprenedoria. 

La candidata, a més, mostrava la 

seva oposició al "model poc sos-

tenible de cremar territori", que 

segons el seu parer té el govern 

actual, amb projectes com el nou 

barri del Calderí. "Aquest model 

ha caducat, aquest no és el nos-

tre model”, assegurava.

Olaria va estar acompanyada de 

la presidenta del partit, Laura Bor-

ràs, i altres càrrecs com els dipu-

tats al Parlament, Aurora Madaula 

i Joan Canadell. Abans de l'acte al 

Mercat Vell, van fer una passeja-

da pel Mercat Municipal i es van 

aturar a alguns comerços del Cen-

tre. Borràs destacava la "il·lusió i 

energia" del projecte d'Olaria, de 

qui n'esmentava la seva "fermesa, 

força i valentia". "La política ne-

cessita persones com la Carme 

perquè per a l'art de servir i mi-

llorar la vida cal gent amb ener-

gia i empenta", deia Borràs.

"Els de Puigdemont"
La presidenta de Junts per Catalu-

nya incidia en la importància de la 

política feta des dels Ajuntaments: 

"Som els de Puigdemont, els que 

posem el país per davant de tot, 

i sabem que el país es fa munici-

pi a municipi", concloïa.

L'acte que es va tancar amb els 

assistents cantant l'himne d'Els 

Segadors va estar ple de referèn-

cies a la catalanitat i l'independen-

tisme de la candidata. "Ve d'un 

bon bressol, d'una família molt 

integrada en l'ambient catala-

nista de Mollet", deia en la pre-

sentació de la cap de llista Vicens 

Vives, amic de la família Olaria. 

TRIDENT  D'esq. a dreta, Marina Escribano, Jessica Albiach i Conchi Abellán

Villarrazo (PSC) 

presenta dissabte 

la seva candidatura 

a Martorelles

El regidor Francisco 

Sancho de Mollet en 

Comú no repetirà 

com a regidor
PSCPSC

MOLLET. El regidor de Mollet en 

Comú i número dos de la formació, 

Francisco Sancho, no continuarà 

com a regidor després de les elec-

cions del maig. Sancho ha anunciat 

que, després de gairebé 12 anys al 

Consistori, ha arribat el moment 

de "fer un pas al costat. La polí-

tica ha de tenir un temps, és una 

qüestió que sempre he cregut", 

apunta el representant d'Esquerra 

Unida de Catalunya, qui assegura 

seguirà "lluitant" per les seves 

idees. Sancho, informàtic de pro-

fessió, formarà part de la llista 

però no en llocs de sortida.  

8 DE MARÇ

Assemblees obertes 

de Mollet Feminista 

per preparar el 8-M

El Casal Cultural acollirà dijous 

9 de febrer (19 h) la presentació 

del llibre Fronteres del periodis-

ta i director de VilaWeb, Vicent 

Partal, qui amb aquesta obra 

mostra els seus coneixements 

com a corresponsal i expert en 

política internacional. Durant 

l'acte també es parlarà dels re-

pressaliats del 23-S.

INTERNACIONAL

Vicent Partal 

presenta 'Fronteres' 

al Casal Cultural

El col·lectiu Mollet Feminista 

ha organitzat tres assemblees 

obertes a la ciutadania per pre-

para les mobilitzacions previs-

tes per al 8-M, Dia Internacio-

nal de les Dones. Amb el lema 

Construïm juntes el 8 de març. 

La vaga de totes, les assemblees 

seran dijous 9 de febrer al Casal 

Cultural (19.15 h) i dijous 23 de 

febrer i dilluns 6 de març a La 

Tramolla (19 h). 

MARI CARMEN VILLARRAZO

FRANCISCO SANCHO
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L'assemblea del PSC tria Dionisio 

candidata per unanimitat

ERC reclama de nou un pas de ciutat 

accessible a l'estació Mollet-Sant Fost

MOLLET. Mireia Dionisio ja és oficialment la 

candidata del PSC a les eleccions municipals 

del 28 de maig. L'actual alcaldessa s'enfron-

tarà així per primer cop a les urnes com a 

cap de llista dels socialistes, que faran una 

presentació pública de la candidata el prò-

xim 24 de febrer al Mercat Vell. Dionisio va 

ser escollida per unanimitat en l’assemblea 

que l’agrupació del PSC de Mollet celebrava 

dimarts amb una seu plena de militants, a qui 

agraïa la confiança i la generositat. “Això no 
va d’una persona, sinó d’un projecte en el 
qual participem tots, un projecte col·lec-
tiu per seguir transformant la ciutat”.

“Mollet és el meu poble, la meva gent, la 
ciutat on vaig néixer, és la meva vida”, deia 

emocionada Dionisio, un cop escollida candi-

data, i mostrava la seva passió per la política 

municipal. “És la més meravellosa del món 
perquè és la que et permet el contacte di-
recte amb la ciutadania i la que transfor-
ma la teva ciutat”, deia.

Dionisio va entrar a l’Ajuntament com a 

regidora el 2007, amb 27 anys, a la llista que 

encapçalava l’exalcalde, Josep Monràs, de qui 

assegurava haver "après moltíssim". 

La candidata feia una defensa del socialis-

me i del seu partit, del qual es va fer militant 

el 2003. “Ser socialista és part de mi, sem-
pre ho serà, és el partit que representa els 
meus valors”. L'actual alcaldessa destacava la 

transformació del Mollet governat pels socia-

listes, una ciutat que “ha avançat gràcies al 
projecte socialista, que és sòlid i responsa-
ble”, explicava la candidata socialista assegu-

rava saber com fer front als nous reptes de la 

ciutat i aconseguir-hi les millors oportunitats. 

“Em deixaré la pell per continuar millorant 
la ciutat i perquè el PSC continuï sent la for-
ça majoritària”, concloïa.

Per la seva part, l'exalcalde Monràs desta-

cava de Dionisio la seva dedicació i conside-

rava que els socialistes tenen "el millor lide-
ratge" de cara a les municipals del maig.  

MOLLET. El senador del grup parlamentari 

d'Esquerra Republicana, Josep Maria Reniu, 

va tornar a traslladar al Govern de l'Estat la 

petició per construir un pas inferior adaptat 

a l'estació Mollet-Sant Fost. En concret, Re-

niu, previ acord amb Esquerra Martorelles, 

va registrar per escrit, el passat 27 de gener, 

les preguntes sobre l'accessibilitat de l'actu-

al pas inferior entre Martorelles i Mollet que 

manté les barreres arquitectòniques per a 

persones amb mobilitat reduïda, cotxets i 

biciletes, segons indiquen des de la forma-

ció local a través d'un comunicat.

La petició és la continuació de la demanda 

formal que es va fer el 19 de juliol de 2021, 

quan les obres de reforma d'accés a l'esta-

ció encara no s'havien iniciat, expliquen. 

"Llavors, Reniu ja demanava la inclusió 
al projecte d'un pas de ciutat accessible 

que permetés la mobilitat de tota la ciu-
tadania de Martorelles, Santa Maria de 
Martorelles i Sant Fost", indiquen.

Esquerra ha demanat al Ministeri conèi-

xer en quina situació es troben els treballs 

per la conversió del pas inferior a un pas de 

ciutat accessible. També han sol·licitat sa-

ber "quina expectativa temporal han de 
tenir els ciutadans amb alguna dificultat 
de mobilitat d'aquestes localitats per po-
der accedir amb normalitat a l'estació". 

Així mateix, també han plantejat que els ex-

pliquin els motius per "no incloure" aques-

ta reforma del pas de vianants a les obres de 

millora d'accessibilitat de l'estació.

Per últim, han preguntat al Govern espanyol 

si considera que l'esmenat pas de vianants in-

ferior hauria de ser accessible per a qualsevol 

usuari de l'estació de Mollet- Sant Fost.  

L'AGRUPACIÓ LOCAL  CELEBRAVA LA VOTACIÓ A LA SEVA SEU DIMARTS AL VESPRE

SENAT LA FORMACIÓ VOL CONÈIXER EL FUTUR DE L'ACTUAL PAS ENTRE ANDANES 

psc

MILITÀNCIA  Els membres de l'agrupació local després de la votació de la seva cap de llista
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ENTREVISTES ELECTORALS 

Xavier Munner

Candidat a l'Alcaldia de Mollet el 2023 per Ciutadans

–Vius a Sant Celoni i treballes i estudies a Barcelona. 

Quina és la teva vinculació amb Mollet?

–Tinc relacions molt properes d'amics i amics de la famí-

lia, i Mollet sempre ha estat molt present en la meva vida 

recent. Per això vaig acceptar ser candidat de Cs i la meva 

intenció és dedicar-me en els pròxims anys a Mollet.

–Creus que tens prou coneixement de la ciutat per ti-

rar endavant amb la responsabilitat de ser candidat?

–Tinc el coneixement que tinc i espero que la meva experi-

ència es multipliqui quan sigui regidor. No soc expert, però 

no estaré sol, tinc una candidatura i una agrupació local amb 

gent molt implicada i coneixedora del que necessita Mollet.

–Ho esteu tenint fàcil per fer la llista electoral?

–No està sent difícil, però has de valorar molt qui vols que 

t'acompanyi en aquest projecte, sobretot als primers llocs. 

Les persones que vull que estiguin en aquestes posicions 

tenen molt a aportar. Serem una candidatura jove alineada 

amb el que planteja el partit en l'actualitat.

–I tu com a candidat, què pots aportar?

–Vull aportar una visió jove de la política. En termes gene-

rals estic molt en contra de tot el que fa que la política sigui 

rebutjada per la gent jove: la crispació, la política del zasca, 

i tu més... aquesta confrontació que fa que la gent jove no 

es preocupi de la política.

–Però Cs ha estat l'abanderat d'aquesta política de la 

confrontació, al Parlament ha sigut de les formacions 

que més ha fet servir aquestes maneres de fer política...

–Perquè davant d'unes idees que creiem que ens imposen i 

que es contradiuen amb la nostra forma de pensar cal fer-hi 

front sense deixar que et trepitgin. Molts dels drets de les 

persones que no som independentistes s'han vist trepitjats. 

Crec, però, que s'ha de canviar el vocabulari, la forma de 

transmetre el missatge, i aquí tots hem de fer autocrítica. 

Per adreçar-se als joves aquesta fórmula no funciona.

–Dius que vols aportar aquesta manera de fer política, 

però, en concret per a Mollet què proposes?

–Vull enfocar-me a la joventut, donar-li l'oci que es mereix i 

que no troba a la ciutat; donar oportunitats laborals creant 

convenis entre ajuntament i empreses privades i públiques. 

També cal realitzar un estudi de la situació del comerç per-

què no pot ser que tot estigui enfocat en una única direcció, 

cal una ciutat atractiva i amb un comerç intel·ligent.

–Què vols dir amb comerç intel·ligent?

–Que ofereixi tot el que una persona necessita, que no hagi 

de marxar a un altre lloc. I a més que sigui de proximitat, de 

gent de Mollet. El fet que hi hagi tants locals buits és perquè 

la política que s'aplica no és atractiva per als autònoms.

–Creus que no es donen prou facilitats des de l'Ajunta-

ment per tirar endavant negocis?

–Ja no dic facilitats sinó que t'ajudin a fer-ho, i si s'ha 

d'anar cas per cas, que es faci. També seria important en-

“L'objectiu és que Mollet 
sigui atractiu i no acabi 

sent una ciutat dormitori”

l.o.m.

Jurista i politòleg de 23 anys, Munner es va afiliar a Ciutadans (Cs) amb només 18 
anys. Amb una carrera precoç, ja ha estat treballant al grup parlamentari de Cs a la 
cambra catalana i defensa a ultrança les idees liberals del seu partit. Tot i no viure 

a Mollet, el candidat defensa que no cal ser d'un lloc per assumir la responsabilitat 
de ser-ne l'alcaldable i assegura que l'equip que l'envolta aporta el coneixement 

necessari de la ciutat.  Per Laura Ortiz Mateo

focar aquest comerç a l'oci dels joves.

–Fa uns dies l'Ajuntament feia tancar un local de Can 

Fàbregas per una qüestió de sorolls després de les 

queixes veïnals. Quina alternativa dones perquè con-

visqui l'oci i el descans dels veïns?

–Hi ha dos drets, el dels veïns al descans i el dels joves a te-

nir alternatives que no els obliguin a fer botellots al carrer, 

amb els problemes de soroll i brutícia que això comporta. 

S'han d'habilitar espais i permisos perquè en els llocs on 

sigui viable fer aquestes activitats.

–I quina alternativa d'espai proposeu a la ciutat?

–No és qüestió de crear espais que no existeixen sinó de 

repensar els existents. Ara no m'atreviria a dir un lloc con-

cret on obrir una discoteca, però s'ha de parlar, mirar com 

es podria fer, però la solució no és tancar l'oci nocturn.

–Quines altres propostes fareu al vostre programa?

–Una de les banderes del nostre partit és abaixar impostos 

i jo com a liberal defenso que l'Ajuntament ha d'estar en els 

casos on sigui fonamental i necessari.

–Però si es redueixen impostos, hi haurà menys diners 

a l'Ajuntament i això pot fer limitar les polítiques de 

serveis socials...

–Les polítiques de serveis socials s'han de mantenir, no dic 

d'abaixar impostos per reduir aquestes polítiques. Propo-

so una rebaixa d'impostos perquè les classes mitjanes i 

baixes no vagin ofegades. Això facilita que aquestes perso-

nes inverteixin aquests estalvis a la ciutat.

–Però si estem dient que marxen fora a comprar, que 

fan oci a altres ciutats... potser no reverteix?

–El que hem d'aconseguir és que la ciutat sigui atractiva i 

que les persones no vagin ofegades, tampoc les empreses. 

Cal que la fiscalitat no sigui un impediment sinó que a més 

sigui atractiu obrir un negoci.

–Quina valoració fas de la feina feta pel grup munici-

pal de Cs aquests anys?

–Molt bona. Els regidors Eva Guillén i Ivan Garrido no con-

tinuen per una decisió personal, tot i que m'hagués agradat 

que fos diferent. La seva feina ha estat constructiva, han 

estat allà quan ha estat necessari i han treballat moltíssim.

–Però quina diferència hi ha entre una oposició cons-

tructiva i fer massa seguidisme del govern? Cs ha es-

tat una crossa important per al govern, encara que no 

l'hagin necessitat. Aquest suport reiterat quin marge us 

deixa per diferenciar-vos del que fa i proposa el PSC?

–El que em diferencia amb el PSC és que aquí els socialis-

tes porten governant des de fa gairebé 40 anys i això no 

crea salut democràtica. Voldria fer una auditoria de tots 

els contractes públics i de totes les subvencions que dona 

l'Ajuntament per veure si compleixen amb la llei i si són 

contractes que realment necessita Mollet.

–Creus que hi ha clientelisme a Mollet?

–En 40 anys el clientelisme és inevitable i el que proposo és 

una reforma integral del que proposa el PSC a Mollet. A més, 

ens diferenciem dels socialistes en la baixada d'impostos que 

proposem, amb la defensa de la joventut, perquè amb els 

joves que parlo em diuen que l'alcaldessa el que vol és una 

ciutat tranquil·la on els joves no molestin... ens diferencien 

moltes coses amb el PSC, tot i que hi ha coses que compartim.

–Quina previsió teniu de resultat en un moment en què 

Cs en l'àmbit nacional ha viscut molts conflictes interns?

–A escala general acabem de passar un procés de refundació 

en què s'han canviat les cares del partit, hem canviat les si-

gles, els colors, però no crec que hàgim canviat les idees sinó 

que les hem reforçat. El partit ha viscut un procés intern difí-

cil amb confrontació de candidats, però ara no hi ha conflicte.

–Cs ha estat una bombolla que ara s'està desinflant?

–L'error principal de Cs va ser pensar-nos una cosa que no 

som, no som un Partit Popular i no hem vingut a fer polí-

tica com el Partit Popular i això fa uns anys es va entendre 

que era així. Nosaltres vam poder fer govern a l'Estat amb 

el PSOE i no ho vam fer i jo crec que les eleccions que vam 

passar de més de 50 diputats a 10 diputats va ser una deri-

vada d'aquesta situació de la qual hem de fer autocrítica.

–Potser l'anterior direcció es va ancorar massa a la dreta?

–No, perquè les idees sempre han estat les mateixes, però 

la forma de llençar el missatge sí que ha fet que la gent ho 

entengués així. En el fons som liberals i progressistes, no 

conservadors com el PP i ideològicament jo difereixo en 

molts temes del PP. Jo estic orgullós de les meves idees.

–Amb aquests ideals, quines són les possibilitats de 

pactes postelectorals, tenint en compte que és una 

ciutat amb força representació de partits d'esquerres?

–No em precipitaré en això, i ho decidirà l'agrupació quan 

sigui el moment. Hi ha línies vermelles com sumar amb 

partits independentistes. Tot el que no siguin línies verme-

lles es pot negociar, però el que tinc clar és que no faré al-

caldessa una persona que garanteixi continuïtat en aquest 

Ajuntament i, si jo pacto, serà perquè haurem posat sobre 

la taula unes condicions que ens permetin fer tot el que 

nosaltres defensem i proposem per millorar Mollet.

–La força que tindreu dependrà molt dels resultats, 

quina és la previsió que feu?

–Creiem que podem obtenir una regidoria i arribar a 

mantenir la segona, com ara. Si fem una bona campanya 

i aconseguim que la gent de Mollet ens entengui crec que 

serem una candidatura molt atractiva i sense complexos. 

L'objectiu és que Mollet sigui la ciutat més atractiva de la 

comarca, que s'imple-

mentin les polítiques 

perquè ho sigui i no 

es converteixi en una 

ciutat dormitori.

Pots llegir l'entrevista 

íntegra a través 

d'aquest codi QR 
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

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

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

938 706 249

03240

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

VIERNES 11.00 - 13.00 H

1er SÁBADO 11.00 - 13.00 H
del mes

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

MARTES 20.00 - 21.00 H
JUEVES 20.00 - 21.00 H

1er SÁBADO 09.30 - 10.30 H
del mes

Información al:
93 593 99 50
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Quarta edició dels TalentJoveVOUn calendari per promocionar el Vallès Oriental
El Consell Comarcal va aprovar les bases 

i la convocatòria de la IV edició del Premi 

TalentJoveVO, corresponent al 2022. El premi 

vol posar en valor els joves vallesanes menors 

de 25 anys que destaquin en qualsevol sector.

El Consell Comarcal ha editat un calendari 2023 que recopila 13 imatges 

que representen diferents recursos turístics que es poden trobar al 

Vallès Oriental. La idea és oferir un altre element promocional per 

fomentar el turisme a la comarca. En total s’han editat 800 calendaris 

que s’estan distribuint a ajuntaments, teixit associatius i empreses. 

ECONOMIA

El grup Maenar 
traslladarà la seva 
seu a Sant Fost

SANT FOST/ MARTORELLES. El Gru-

po Maenar, dedicat al lloguer de 

maquinària, instal·larà la seu de la 

companyia al polígon de Sant Fost. 

En concret, l'empresa que va néixer 

l'any 2007 en un petit local de Can 

Sunyer i que des del 2013 opera des 

del polígon Can Roca, preveu tenir 

enllestit el trasllat en un mes i es-

caig: "Si tot va bé, tenim previst 

fer el trasllat abans de la prima-

vera, al voltant de març", explica 

Enrique Palomeque Vela, CEO del 

Grupo Maenar. 

Segons Palomeque, aquest nou 

emplaçament els donarà "més vi-

sibilitat, espai i comoditat a no-

saltres i als nostres clients".  

La nova seu, situada a la B-500 (a 

tocar de la rotonda del Lidl) tindrà 

800 m2, el que suposa triplicar els 

metres quadrats que actualment 

tenen a Martorelles (250 m2). Un 

increment que els "facilitarà el 

creixement del parc de maqui-

nària i, per tant, el fet de trobar 

un ventall més extens i un millor 

servei als nostres clients", diu el 

responsable de Maenar. També 

apunta que els permetrà millorar 

els processos de revisió, reparació, 

posada a punt i magatzematge. 

Així mateix, el CEO destaca que 

compten amb previsions de creixe-

ment que "obriran la possibilitat 

a nous llocs de treball". 

EMPRESES FINS ARA OPERAVA DES DEL POLÍGON DE MARTORELLES

NOVA SEU L'empresa preveu tenir enllestit el trasllat a Sant Fost el març

a.mir

BAIX VALLÈS. Tres restaurants de 

Sant Fost han estat guardonats 

amb el Wedding Awards 2023 en 

la categoria de millor banquet que 

atorga el portal especialitzat bodas.

net des de fa una dècada. En aques-

ta desena edició, els premiats sant-

fostencs han estat el Celler de Can 

Torrens, Mas Llombart i Mediter-

rània.

Aquesta no és la primera vegada 

que aquests establiments s'enduen 

els premis del sector nupcial. En el 

cas del Celler de Can Torrens i de 

Mas Llombart, han aconseguit el 

reconeixement en totes les edici-

ons que el portal especialitzat en 

casaments ha celebrat ininterrom-

pudament des de l'any 2014 (pan-

dèmia inclosa).

Cinc restaurants baixvallesans 
premiats als 'Wedding Awards'

HOSTALERIA FA UNA DÈCADA QUE EL PORTAL ESPECIALITZAT BODAS.NET ENTREGA ELS GUARDONS

L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès va organitzar el passat 26 de gener el 

primer Torneig de pàdel de l'AIBV. L'activitat es va fer a l'Oxygen Sports Club de 

Martorelles amb la participació de diverses empreses associades. El torneig, 

que estava obert a tots els treballadors, es va fer amb l'objectiu d'establir noves 

oportunitats de negoci entre els participants, a banda de fer-los passar una 

estona amena mitjançant l'esport, en aquest cas, una americana conjunta de 

pàdel. Celestino Garcia i Jaume Codina d'Hyperion, van ser els vencedors.

Jornada de 'networking' i pàdel a l'Oxygen

A banda d'aquests establiments, 

també han estat guardonats en la 

categoria de millor banquet dos 

restaurants baixvallesans: el Res-

taurant la Salut, de Parets i Can 

Oliver, de Montornès, aquest últim 

guardonat en les darreres 8 edici-

ons, des de l'any 2015.

Mentre que en la categoria de 

música també s'ha endut un Wed-

ding Awards 2023, l'empresa sant-

fostenca Connecta Só.

Els premis es basen en les opini-

ons de parelles que han estat usuà-

ries d'aquest portal dedicat a les 

bodes, que l'any passat va comptar 

amb 8,5 milions d'opinions a escala 

global. En total hi ha 19 categori-

es, que inclouen els professionals 

que intervenen en tot l'engranatge 

d'aquestes celebracions: des del 

banquet, a la fotografia, les flors i 

la decoració, fins a l'organització, la 

joieria o la lluna de mel.

"La celebració dels Wedding 

Awards 2023 vol ser un home-

natge a tots els professionals i 

empreses que s'han deixat la pell 

perquè la recuperació del sector 

sigui una realitat", ha asseverat 

José Melo, vicepresident de vendes 

per a Europa de bodas.net.

Bodas.net també destaca que el 

2022 es va produir un "boom" de 

les celebracions nupcials, propiciat 

per l'acumulació de bodes durant la 

pandèmia i que enguany, s'espera 

que augmentin un 5%. 

Mollet encareix la taxa als 
bancs per tenir caixers 
automàtics a la via pública
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

incrementarà el cost que han de 

pagar les entitats bancàries per 

disposar de caixers automàtics a 

la via pública. Amb la modificació 

de la taxa, el Consistori preveu re-

captar un 50% del que es cobrava 

fins ara.

El Ple de l’Ajuntament ha apro-

vat per unanimitat la modificació 

de les tarifes de la taxa que grava 

l’ocupació de la via pública amb 

caixers automàtics per part d’enti-

tats financeres i d’estalvi.

Fins ara la quota anual que havi-

en de pagar les entitats bancàries 

ENTITATS FINANCERES   L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS PREVEU INGRESSAR UNS 12.000 EUROS ANUALS, UN 50% MÉS QUE AMB LES ANTERIORS TARIFES

se situava en una forquilla de tari-

fes que anaven dels 602,82 euros 

fins als 549,76 euros, en funció de 

la categoria dels carrers on esti-

guessin situats els caixers. Aques-

tes tarifes proporcionaven uns in-

gressos a l'Ajuntament d'uns 8.000 

euros anuals per aquest concepte, 

una xifra que, segons les previsi-

ons municipals augmentaran fins 

als 12.000 euros, un 50% més del 

que s'ingressava fins ara, amb no-

ves tarifes que aniran dels 951,87 

euros als 790,40 euros l'any.

Aquesta modificació serà d’apli-

cació immediata per als caixers 

nous que es puguin instal·lar 

aquest any, un cop la modificació 

sigui vigent, i s’estendrà a la res-

ta de caixers existents a partir de 

l’any 2024. 

Fonts municipals apunten que 

l’augment es proposa per ajus-

tar la taxa a l’ús real que es fa 

d’aquests caixers i també als cri-

teris que hi ha en altres taxes re-

latives a l’aprofitament de l’espai 

públic com ara les que s’apliquen, 

per exemple, a les empreses sub-

ministradores de serveis de tele-

comunicacions o energètics.

La proposta acordada per una-

nimitat al Ple de l’Ajuntament és 

fruit de l’acord sobre les ordenan-

ces fiscals de 2023 al que van arri-

bar l’equip de govern amb Mollet 

en Comú i Junts per Mollet, unes 

ordenances fiscals que en el seu 

moment també es van aprovar per 

unanimitat.  

El Ple de l’Ajuntament
de Mollet va aprovar per

unanimitat la modificació
d'aquestes tarifes
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El polígon industrial de Martorelles està sent les darreres setmanes un 

punt de protesta laboral destacat a la comarca i a Catalunya. Gairebé 1.500 

treballadors de Towa i Amazon, dues multinacionals de la farmàcia i la logística 

respectivament, han decidit fer ús del seu dret a vaga per pressionar les 

direccions de les seves companyies després que les negociacions no avancin en 

la direcció que esperaven. Els treballadors demanen "ser escoltats" i respostes 

"dignes", per unes empreses que destaquen per la seva magnitud i els resultats 

assolits en l'últim any. De moment, però, l'agonia dels empleats s'allarga i tampoc 

sembla ser massa reconfortant, tenint en compte la situació econòmica actual. 

A l'encariment de l'alimentació, les hipoteques i els carburants és probable que 

hagin de sumar-hi una baixada important dels ingressos, per una banda, i la 

recerca d'un nou lloc de feina, per l'altra. De moment, han decidit "morir lluitant". 

Caldrà veure quina serà la resposta governamental un cop acabi la batalla.

"MORIR LLUITANT"

Editorial

OPINIÓ

a Candelera és la festivitat religi-

osa que commemora la presen-

tació del nen Jesús al temple de 

Jerusalem així com la purificació 

de la seva mare. Segons la tradició jueva, les 

mares havien d’esperar-se quaranta dies 

després del part per purificar-se i presentar 

el seu nadó davant de les autoritats religio-

ses i fer una petita ofrena. Per aquest motiu, 

la festa cristiana se celebra cada 2 de febrer, 

coincidint amb la Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada i té molts simbolismes diferents. 

Una pelegrina va testimoniar al segle IV 

que havia vist celebrar la festa de la Candela 

a Jerusalem. La festivitat va ser introduïda 

en la litúrgia cristiana l’any 496 pel pontífex 

Gelasi per substituir la tradició romana de 

fer processons d’espelmes per retre culte a 

les ànimes dels difunts.

La Candelera tanca el cicle nadalenc i és la 

data establerta per desmuntar el pessebre 

i els ornaments de Nadal. Ara bé, la festivi-

tat també està relacionada amb la Mare de 

Déu i amb ella apareix la Mare de Déu de la 

Candela. Recordem que una candela és una 

espelma i, per tant, simbolitza la llum. Joan 

Amades en el Costumari Català explica que, 

temps enrere, es repartien candeles entre 

la població per beneir-les. Assegura que al 

Vallès n’hi havia tres: una de blanca per fer 

llum i anar a la processó; una de vermella 

que s’encenia a les tempestes per tal d’allu-

nyar els llamps i les pedregades; i la groga 

que es guardava per anar als funerals. A Valls 

celebren les Festes Decennals de la Mare de 

Déu de la Candela des de fa més de dos segles 

i es coneixen com les Festes de la Llum.

La llum simbolitza la vida, la felicitat, la 

prosperitat i també va esdevenir símbol 

d’immortalitat. Per tant, no és gens estrany 

que la llum sigui l’atribut de moltes divini-

tats. D’altra part, la llum també simbolitza 

la saviesa, ja que, per mitjà d’ella, el món és 

visible. 

Per als cristians la llum es converteix en 

símbol de la presència divina i de la salva-

ció. Segons l’Evangeli de sant Joan, Jesús 

va dir d’ell mateix, “Jo soc la llum del món”. 

Per aquest motiu l’inici de la Vetlla Pasqual 

comença amb el temple a les fosques i amb 

l’encesa del ciri pasqual que il·luminarà l’es-

glésia novament.

El significat de la llum també és present en 

l confinament ha estat un punt 

d'inflexió en la percepció de la na-

tura a les ciutats. Viure envoltats 

de ciment i asfalt ens afecta negati-

vament en més àmbits dels que en som cons-

cients. Per sort, Mollet disposa d'un arbrat 

eficaç i robust que ens acompanya allà on 

anem, sense adonar-nos de la seva presència 

però gaudint del seu servei.

Els arbres molletans tenen, però, diversos 

problemes. A banda de l'elecció d'espècies 

no adients, els escocells són un afer bastant 

rellevant. Tant les voreres com l'asfalt com-

pacten el sòl i són impermeables a l'aire i l'ai-

gua. L'únic espai útil que tenen els arbres als 

carrers són els seus pobres escocells.

Les arrels dels arbres permeten el seu 

ancoratge i supervivència. Els arbres han 

de complir una sèrie de necessitats com a 

éssers vius per a poder sobreviure. Si no ho 

Els simbolismes de 
la festa de la Candelera

Tocant d'arrels a terra

l’ús de les candeles en els temples i oratoris, 

tant en els altars com davant de les imatges 

sagrades, a les tombes. En aquest sentit, tam-

bé el foc resta encès en els monuments al sol-

dat desconegut, monuments amb els quals 

recordem tots els que han perdut la vida a la 

guerra. El simbolisme de la llum, tanmateix, 

apareix a la iconografia de moltes imatges 

religioses, tant de divinitats com de sants 

que es representen amb una aurèola de llum 

que els envolta el cap o tot el cos. El buda Ma-

harairocana anomenat el Gran Il·luminador 

es mostra en molts mandales tibetans com 

un punt cèntric que emet raigs de llum. En 

el sincretisme japonès, budista-sintoista, 

apareix Amaterasu, la deessa del sol que és 

la més important del seu panteó. També a 

l’Alcorà trobem els versos de la llum.

Ara que el dia s’allarga un xic més pot ser 

interessant i necessari endinsar-se en el sim-

bolisme de la llum present en totes les tra-

dicions espirituals i en els seus temples així 

com en diferents manifestacions religioses, 

com les processons de dones amb candeles 

que es feien i que volien recrear l’anada al 

temple de la Mare de Déu als quaranta dies 

d’haver nascut el seu fill.

La festivitat, a més de la connotació reli-

giosa, també s'associa amb la meteorologia. 

Com que la Candelera se situa a quaran-

ta-quatre dies del passat solstici d’hivern i 

encara en resten cinquanta pel futur equi-

nocci de primavera, serveix popularment 

per fer pronòstics respecte a com serà la 

resta de l’hivern. Aquesta previsió ha quedat 

recollida en la famosa dita: “Quan la Cande-

lera plora, el fred és fora; quan la Candelera 

riu, el fred és viu; però tant si riu com si plora, 

mig hivern fora”. 

En molts pobles europeus i al Pirineu hi 

havia la creença que l’os es despertava i tre-

ia la pota fora del cau i segons el temps que 

trobava, sortia o restava dins: “Per la Cande-

lera, l’os surt de la cova, i si veu que plou no 

se’n mou” i partint d’aquest fet també es pot 

pronosticar el que resta d’hivern.

fan, desenvolupen plagues i malalties, amb 

les molèsties que això comporta. Per tant, 

han de tenir suficient espai i disponibilitat 

d'aigua per a poder crèixer correctament, fet 

que no sempre es compleix.

Estèticament, els escocells sovint són ig-

norats. Moltes plantes espontànies, sovint 

mal anomenades males herbes, poden créi-

xer als escocells, aportant verdor i goig pels 

vianants, amb un reduït cost de manteni-

ment i la capacitat de tornar a brollar sense 

intervenció. A més, retenen aigua i proporci-

onen refugi i aliment, enriquint la biodiversi-

tat i mitigant l'efecte de les plagues.

El canvi dels escocells actuals cap al model 

viu, pot començar per valorar si molts dels 

arbres que trobem a Mollet realment tenen 

cabuda als carrers on es troben, per què 

causen molèsties a veïns i vianants o s'han 

d'acabar retirant. Reduir el manteniment a 

recollir brossa i retallar les plantes que so-

bresurtin de l'espai delimitat. A poc a poc 

anar estenent el model al llarg dels carrers 

més amples i pavimentats de Mollet podria 

aportar moltíssim a la salut del nostre arbrat, 

a la imatge de la nostra ciutat i ajudar-nos a 

tenir la natura una mica més a prop.

L

E

JOSEP
GORDI I SERRAT

Geògraf i naturalista

JOSE
CAPITÁN

Biòleg i membre de 

Molletopina

A més de la connotació religiosa, 

la festivitat també s'associa amb la

meteorologia i serveix popularment

per fer pronòstics respecte a com

serà la resta de l'hivern

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

La comunitat educativa de 
l’escola Lestonnac hem celebrat 
amb joia la diada de la no violencia 
i la Pau. Apostem per un entorn de 
tolerància i convivència. #DENIP

Lestonnac @lestonnacmollet CNT Vallès Oriental @CNTValles

Dues vagues aquests dies a #Martorelles, 
treballadors de Towa i d'Amazon. Des de 
@CNTValles enviem una abraçada solidària 
i animem les plantilles a enfortir 
l'autoorganització, a no rebaixar la 
contundència i a agafar la paella pel mànec.
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ESPORTS

Putellas amplia el museu del BarçaLa Mitja Montornès obre les inscripcions
La segona Pilota d'Or d'Alèxia Putellas ja llueix 

al Museu del Barça. La futbolista molletana ha 

estat l'encarregada de col·locar el premi a les 

vitrines del Camp Nou, en un acte on també 

s'han estrenat els nous títols del club culer.

Les inscripcions per a la 28a edició de la Mitja Marató ja estan obertes. 

La prova atlètica se celebrarà el diumenge 26 de març i enguany 

recuperarà tots els serveis i característiques d'abans de la pandèmia i la Mini Marató solidària. El màxim d'atletes fixat per aquest any és de 
1.500, el mateix nombre que l'any passat.

MOLLET. La Nit de l'Esport va tor-

nar a premiar els millors espor-

tistes de l'any. Judith Carricondo 

i Marc Tort es van endur els pre-

mis de millor esportista femenina 

i masculí, repetint els èxits que ja 

van tenir els dos l'any passat. La 

30a edició de la gala, celebrada 

divendres passat al Teatre de Can 

Gomà, va premiar a diversos es-

portistes i clubs de la ciutat.

El premi a millor esportista fe-

menina va ser per Judith Carricon-

do, lluitadora de l'Actitud Boxing 

Crew. La lluitadora afirma que és 

un premi molt especial: "És un 
orgull perquè soc la guanyado-
ra per segon any consecutiu. És 
un reconeixement a tota la feina 
que faig".

El premi masculí va ser per Marc 

Tort, del Club Atlètic Mollet. L'at-

leta afirma que no creia que gua-

nyaria aquest any: "Ha estat una 
sorpresa molt agradable es-
tar nominat per segon any i no 
m'esperava guanyar". Tort expli-

ca que aquest guardó és "una re-

Judith Carricondo i Marc Tort 
repeteixen als premis de 
millors esportistes de l'any

NIT DE L'ESPORT LA GALA DE L'ESPORT MOLLETÀ VA REPARTIR 12 PREMIS I 7 MENCIONS I RECONEIXEMENTS ESPECIALS ALS ESPORTISTES I CLUBS DE LA CIUTAT

n La nit també va entregar el premi in-
ternacional a Alèxia Putellas i el com-
memoratiu dels 30 anys a Juan Carlos 
Unzué. Les dues personalitats no van 
poder assistir a la gala, però van gra-
var dos vídeos agraint els guardons. 
La futbolista molletana va afirmar que 
és "un orgull rebre aquest premi de 

la meva ciutat" i Unzué va remarcar 
la importància de l'esport. A més, hi 
va haver cinc mencions especials pels 
esportistes Juan Cariñena, Rosanna 
Camprubí i Mar Juárez i per les entitats 
Club Muntanyenc i UD Molletense.

PREMIS ESPECIALS 
PER ALÈXIA PUTELLAS I 
JUAN CARLOS UNZUÉ

El Mollet Hoquei Club es va endur dos dels premis més importants de la nit 
el de millor entitat esportiva i el de millor equip absolut pel sènior femení (a 
la foto). El club va viure un gran any amb els ascensos dels seus dos primers 
equips, en el cas del femení a Nacional Catalana. L'entitat també va seguir 
augmentant els seus equips i fomentant la'esport de base. L'altre premi per 
equips, el dedicat a conjunts de base, se'l va endur el juvenil A de la UFS Mollet.

El Mollet HC, millor club i equip del 2022

s.c.

Joan Salvat i Papasseit el premi a 

l'esportivitat als Jocs escolars i el 

premi gest i valors esportius va ser 

pel Club Bàsquet Mollet.

El moment més emotiu
Després de totes les entregues 

de premis, la gala va tenir el seu 

moment més especial amb un nou 

vídeo recopilatori de les 30 edi-

cions de la festa de l'esport local 

i un homenatge al seu impulsor 

Josep Monràs, visiblement emo-

cionat durant aquest moment. El 

regidor reitera el seu "agraïment 
personal i sentit" per l'home-

natge i fa balanç de la seva etapa 

a la regidoria d'Esports: "L'es-
port molletà del 1993 no té res 
a veure amb l'actual. Me'n vaig 
satisfet".  sergi casanovas

s.c.

SEGON ANY Carricondo i Tort es van tornar a emportar els premis principals

compensa al treball diari" i tam-

bé a la feina dels seus companys.

Els dos premis a millors prome-

ses han estat per Aroa Zapata, del 

Club Atlètic, i per Jordi García, de 

l'Actitud Boxing Crew. Aroa Zapa-

ta reconeix que ha estat una ex-

periència nova: "Al principi esta-
va molt nerviosa, però ha estat 
molt guai. No m'esperava gua-
nyar". L'atleta també explica que 

aquests reconeixements l'ajuden 

"per motivar-me i superar nius 
reptes". Per part de Jordi García, 

el lluitador pensa que rebre aquest 

guardó, és un premi al seu esforç: 

"Guanyar aquest premi és molt 
xulo, perquè et premia després 
de la feina de tot l'any. Estic molt 
content". Aquest és el tercer pre-

mi promesa pel García, qui afirma 

que "com més cops el pugui gua-
nyar, millor".

Més premiats
La Nit de l'Esport també va pre-

miar a molts altres esportistes i 

entitats. El preparador de tenis 

Carles Martínez va rebre el premi 

de millor entrenador  i l'empresa 

Recanvis Gaudí va ser reconegu-

da com el millor patrocinador de 

l'any. L'Escola Sant Gervasi es va 

endur el de millor escola, l'Escola 
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El Sant Gervasi femení afronta 
la part clau de la temporada

MOLLET. L'equip sènior femení del 

Bàsquet Sant Gervasi es prepara 

per a un tram clau de la tempora-

da. Les molletanes han assolit el 

liderat del seu grup en les últimes 

jornades i es volen mantenir en les 

primeres posicions.

L'entrenador del femení, Car-

les Paredes, afirma que arribar al 

liderat és un extra de moral per 

l'equip: "Ho valorem molt positi-

vament i som ambicioses, però 

sempre des de la prudència". 

Tot i la ratxa de bons resultats, la 

situació de l'equip no és tan bona. 

"Estem tenint bastants proble-

mes amb lesions. Per sort la 

plantilla és extensa i té qualitat, 

així que podem cobrir les bai-

xes", explica Paredes.

Molta temporada per davant
Carles Paredes reconeix que les 

pròximes jornades són difícils i 

molt importants, però afirma que 

van "partit a partit" i que només 

pensen en el partit de la setmana, 

on competiran com sempre: "Sor-

tim a jugar i competir i sempre 

donem la cara", afirma el tècnic.

Respecte a poder aconseguir 

l'ascens a Copa Catalunya, Pare-

des declara que és massa aviat per 

pensar-hi, però es mostra optimis-

ta: "Tenim bones possibilitats 

de pujar, però estem en un dels 

grups més difícils on qualsevol 

equip et pot donar una sorpresa 

i un error penalitza molt". 

De moment, el sènior femení del 

Sant Gervasi se centra en el partit 

d'aquest cap de setmana, quan re-

brà al Lluïsos de Gràcia. L'enfron-

tament entre líder i tercer serà el 

diumenge a les 18.45 h al pavelló 

de l'Escola Sant Gervasi. 

BÀSQUET | Copa Catalunya  L'EQUIP ÉS LÍDER DEL SEU GRUP I ESTÀ EN POSICIONS D'ASCENS

BONS RESULTATS Tot i les lesions, les molletanes són primeres a la taula

cee sant gervasi

BÀSQUET| LEB Plata

El Recanvis Gaudí 
Mollet torna a 
l'acció necessitat 
d'una victòria

MOLLET. Després d'una setmana de 

descans, el Recanvis Gaudí Mollet 

torna a la competició aquest cap 

de setmana i ho farà visitant al 

Fibwi Palma. Els de Josep Maria 

Marsà tindran una nova prova de 

foc on necessiten sumar el triomf, 

ja que actualment ocupen l'última 

posició de LEB Plata amb un ba-

lanç de 4 victòries i 13 derrotes. 

Tot i aquesta situació, la salvació 

no està lluny pel conjunt local i té 

a CB L'Hospitalet, Safir Fruits Al-

ginet i CB L'Horta Godella a només 

un triomf de distància. 

El rival no serà dels més fàcils 

perquè el Fibwi Palma és sisé i està 

en la lluita per les posicions capda-

vanteres. A més, els balears acu-

mulen una ratxa de tres victòries 

seguides.

El partit entre Recanvis Gaudí 

Mollet i Fibwi Palma es diputarà el 

diumenge a les 18 h al Poliesportiu 

Son Moix de Palma de Mallorca. 

ESCACS

Derrota del CE 
Mollet davant el 
CE Platja d'Aro a la 
segona jornada

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 

va caure a la segona jornada de la 

Divisió d'Honor contra el CE Plaja 

d'Aro per 7-3. Francesc Fernández 

i Guillem Garcia van sumar les úni-

ques victòries dels molletans, que 

es van sumar a les taules de Cristi-

an Fernández i Erwan Lever.

El resultat deixa als de Mollet 

a la part mitja de la taula amb un 

punt. La següent jornada serà de 

nou al Centre Cívic La República i 

els enfrontarà al CE Figueres, un 

dels clubs que han perdut els dos 

primers partits.

La Penya comença amb derrotes
La Penya d'Escacs Mollet ha co-

mençat la temporada a Preferent 

de la pitjor manera amb dues der-

rotes. El primer equip va caure a 

la primera jornada contra el CE 

Catalunya B per 9,5-0,5 i a l'últim 

partit va perdre a casa contra el CE 

Llinars B per 3,5-6,5.  

FIBWI PALMA - CB MOLLET 

Diumenge, 5  18 h Palma de Mallorca

CE PLATJA D'ARO   7

CE MOLLET   3

Carles Montllor i Irene Llario guanyen la 24a 
Cursa de Sant Vicenç amb bones marques

MOLLET. Carles Montllor, del LEA 

La Blanca, i Irene Llario, del Born 

To Run, van ser els guanyadors de 

la 24a edició de la Cursa de Sant Vi-

cenç, celebrada el passat diumen-

ge. La prova atlètica va comptar 

amb prop de 1.000 participants, 

superant la xifra de l'any passat, 

però quedant-se a les portes del 

miler d'atletes desitjat.

A la cursa del Club Atlètic Mo-

llet no hi va haver sorpresa. Carles 

Montllor va sumar la seva segona 

Sant Vicenç consecutiva en una 

edició en la qual partia com a fa-

vorit. El de Sabadell va dominar 

la cursa, va millorar la seva marca 

de l'any passat i la va rebaixar fins 

als 31 minuts i 56 segons. Darrere 

seu van entrar Juan Miguel López, 

del CA Mollet, i Blai Hermoso, de la 

UGE Badalona, en un duel que es 

va endur el del club local amb 12 

segons d'avantatge.

En categoria femenina, Irene 

Llario, també una de les favorites, 

es va endur el triomf amb un temps 

de 39 minuts i 2 segons. En segona 

posició va acabar Sara Roca, del 

JAB Berga, i en tercera Ana Belén 

Garcia, del FisioGranollers.

A la cursa de 5 km, el guanya-

dor masculí va ser David Campo, 

del Lleida UA, amb un temps de 15 

minuts i 57 segons; mentre que 

entres les atletes femenines va 

triomfar Ariadna Fernández, de 

l'Ironwill Soldeo, amb 21 minuts i 

44 segons.

Una jornada sense incidents
La 24a edició de la Cursa de Sant 

Vicenç va ser un èxit rotund, afir-

ma el president del CA Mollet Mar-

cos Venteo: "Va sortir millor del 

que esperàvem. Vam tenir un 

dia magnífic, bona participació 

i cap incident. Jo li posaria un 

9,5". Tot i no arribar per poc al mi-

ler de corredors, Venteo valora la 

participació com "un èxit de totes 

maneres", ja que el seu objectiu 

era estar entorn d'aquesta xifra. 

Aquesta edició de la cursa també 

ha estat la primera sense cap res-

tricció després de la pandèmia 

perquè la de l'any passat encara 

tenia alguna limitació. En aquest 

sentit, el president del Club Atlètic 

creu que és "un alleugeriment 

per a tots, organitzadors i cor-

redors" poder tornar a celebrar la 

cursa amb normalitat.

Després de la Cursa de Sant Vi-

cenç, el Club Atlètic Mollet posa el 

punt de mira en el següent gran 

acte que organitzarà, el Míting 

Ciutat de Mollet, que arribarà a la 

primavera en una data per confir-

mar.  sergi casanovas

ATLETISME  L'ATLETA MASCULÍ FA VALER LA SEVA CONDICIÓ DE FAVORIT I REPETEIX EL TRIOMF DE L'ANY PASSAT, MENTRE QUE LLARIO S'ESTRENA AL PODI MOLLETÀ

PROP D'UN MILER DE CORREDORS La 24a edició de la cursa es va quedar a les portes de superar els 1.000 participants

ca mollet
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El Mollet HC masculí obté

dues victòries de prestigi

i apunta a la fase d'ascens
MOLLET. La primera fase de la lliga 

d'hoquei arriba al seu tram final i el 

sènior masculí del Mollet HC aspira 

a tot. El conjunt molletà ha sumat 

dos triomfs molt importants a les 

últimes setmanes contra CH Cal-

des (4-0) i CP Roda (3-5), que li han 

servit per posar-se líder del grup 

1A. Quan falten tres jornades pel 

final, l'equip està a un pas de clas-

sificar-se per la fase d'ascens, on 

entren els quatre millors del grup.

L'equip molletà sembla haver 

superat el mal moment de la tem-

porada, on va arribar a acumular 

sis partits sense guanyar. Pel seu 

entrenador, Eloi Gaspar, no hi ha 

hagut cap canvi ni secret: "Hem 

seguit persistint i entrenant. 

Són etapes de la temporada, 

quan la pilota no vol entrar no 

es pot fer res". Tanmateix, el tèc-

nic creu que les baixes també els 

van perjudicar, ja que van estar di-

versos partits sense la plantilla 

al complet. En aquest tram de la 

temporada, Gaspar creu que el seu 

equip està fent les coses bé. "Es-

tem defensant molt bé i en atac 

hi ha coses interessants".

Somiar amb l'ascens
De cara a aquest final de tem-

porada, l'objectiu clar del sèni-

or masculí és la fase d'ascens: 

"Teòricament, si guanyem un 

dels dos partits estem dintre, 

però tenim rivals molt difícils". 

L'equip tindrà una jornada de des-

cans aquesta setmana i pels dos úl-

tims partits s'enfrontarà a la UEH 

Barberà (fora) i al CP Voltregà (a 

casa). Gaspar remarca la dificultat 

dels rivals, que són "clubs amb 

molta història i que necessiten 

guanyar costi el que costi".

De moment, l'entrenador es 

mostra molt satisfet amb el trans-

curs de la temporada: "Haurí-

em firmat estar en aquesta 

situació a principi de tempora-

da". En cas de classificar-se per la 

fase d'ascens, la situació canviaria 

completament perquè evitarien 

definitivament el descens i podri-

en plantejar-se "lluitar per l'as-

cens a Nacional Catalana", afir-

ma Eloi Gaspar.  s.casanovas

HOQUEI PATINS  L'EQUIP MOLLETÀ S'HA COL·LOCAT LÍDER A FALTA DE TRES JORNADES

LÍDERS L'equip s'ha posat primer abans de la jornada de descans

mollet hc

El CF Mollet UE tanca la 
primera volta amb triomf
MOLLET. El CF Mollet UE ha acabat 

la primera meitat de la temporada 

amb bones sensacions. Els molle-

tans van donar la sorpresa i es van 

imposar a la UE Figueres, un dels 

equips capdavanters, per 1-0. Un 

solitari gol de Javi Aldana al minut 

87 va donar la segona victòria con-

secutiva al combinat molletà.

Els tres punts permeten als d'Ar-

nau Basagaña sortir de la cua de 

la classificació i situar-se a un sol 

punt de la salvació directa. El CF 

Mollet UE suma 13 punts i se situa 

penúltim, per davant del CF Parets 

i a un punt del CEF Bosc de Tosca.

El conjunt molletà començarà 

la segona volta aquest diumenge 

contra el seu primer rival del curs, 

la UE Can Gibert. A la primera vol-

ta, els molletans van caure per la 

mínima a Girona, un resultat que 

intentaran evitar el diumenge a les 

12 h al Germans Gonzalvo. 

FUTBOL | Primera Catalana  VA GUANYAR A LA UE FIGUERES

ESCALANT POSICIONS El CF Mollet UE ha sortit de la cua de la classificació

cf mollet ue

La UD Molletense perd el derbi 

contra el CF Les Franqueses

MOLLET. La UD Molletense va veure 

trencada la seva bona ratxa el pas-

sat dissabte al derbi vallesà contra 

el CF Les Franqueses. Els d'Anto-

nio Filgaira van caure per 3-1 al 

camp dels franquesins, en un par-

tit on el conjunt rival es va mostrar 

superior as blanc-i-blaus. El resul-

tat deixa als de Mollet en quarta 

posició i fora de la fase d'ascens, 

però dins de la lluita per recuperar 

el seu lloc.

Aquest cap de setmana, la UD 

Molletense rep a la UD Parc, el lí-

der del grup, al qual ja va guanyar a 

la primera volta per 0-1. L'enfron-

tament serà aquest dissabte a les 

17 h al Zona Sud. 

Segona Catalana  CAU FORA DELS LLOCS PER LA FASE D'ASCENS
Sènior femení

El sènior femení del Mollet HC viu un 

moment totalment diferent. L'equip 

no ha pogut sortir de la ratxa negati-

va i ha caigut a l'última posició. El seu 

futur ja està decidit i serà la fase de 

permanència a Nacional Catalana. El 

conjunt femení intentarà trencar el mal 

moment de forma aquest dissabte a 

les 19 h contra l'Igualada HCP, a la pista 

del Turó de Polinyà.

A LLUITAR PER LA 
PERMANÈNCIA

"En principi, amb tres
punts estem dins de la

fase d'ascens, però tenim
dos partits molt difícils"
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Del Sound Park a l'Art Show, un espai 
perquè el jovent programi cultura
MOLLET.  La música protagonitzada 

per jovent de la ciutat o la comarca 

tornarà a ser protagonista per se-

gon cap de setmana consecutiu. Si 

dissabte passat el Sound Park im-

pulsat pel jove molletà Victor Rues 

impregnava de música electròni-

ca el parc de les Pruneres, aquest 

diumenge serà el torn perquè l'Art 

Show organitzat per la jove molle-

tana Carla Díaz dinamitzi l'escena-

ri del Mercat Vell amb concerts i 

actuacions de dansa.

Totes dues han estat propostes 

sorgides per jovent de la ciutat 

i que han estat canalitzades per 

l'Ajuntament per fer-les realitat.

El Consistori té clar que "les ini-

ciatives que parteixen dels joves 

són les que funcionen millor" i 

que aconsegueixen una bona aflu-

ència de participants "quan pro-

duïm el que ells volen", segons 

explica l'Encarna Ortiz.

La regidora recalca que el pro-

grama de suport a les iniciatives 

juvenils ha nodrit part de l'ac-

tivitat del servei de Joventut de 

l'Ajuntament dels darrers anys. 

Amb tot, assenyala que a partir de 

la pandèmia han rebut molts més 

projectes dels joves. Evidentment, 

no tots podran reeixir, però comp-

ten amb seguir programant-ne 

alguns d'ells. El pròxim que estan 

preparant serà pel 8 de març (Dia 

Internacional de les Dones). Tot i 

MÚSICA  EL VICTOR RUES I LA CARLA DÍAZ, TOTS DOS JOVES MOLLETANS, SÓN ELS CREADORS DE L'ESDEVENIMENTS MUSICAL DE DISSABTE PASSAT I DEL PRÒXIM DIUMENGE

Pallassos Sense Fronteres al Papasseit

L'Escola Joan Salvat Papasseit de Mollet celebrava dilluns el Dia de la pau i la no 

violència amb diverses activitats, d'entre les quals en destacava l'espectacle d'Albert 

Grau, Denguito, de Pallassos Sense Fronteres. "Si hi ha alguna entitat que pot 
dignificar aquest dia, és Pallassos Sense Fronteres, que van a on hi ha les guerres 
a portar-hi somriures", expliquen des de l'escola molletana. En Denguito, que va 

entrar a Pallassos Sense Fronteres el 2005 amb un viatge a Palestina i que fa circ per 

a escoles, va portar al pati del Salvat Papasseit un xou "bastant xulo i allunyat del 
pallasso típic", hi afegeixen fonts de l'escola. Foto: Escola salvat PaPassEit

Mercat de col·leccionistesS'obren les inscripcions per a la rua de carnaval
L'Associació de Col·leccionistes de 

Mollet i comarca organitzarà diumenge 

una nova edició del mercadet de 

col·leccionistes i brocanters. Serà de 9 

h a 14 h a l'avinguda Llibertat.

Fins al 15 de febrer es poden fer les inscripcions (tramits.molletvalles.

cat) per participar en la rua i en el concurs de comparses i carrosses del 

carnaval 2023 de Mollet del Vallès. Enguany es lliuraran 3.750 euros 

repartits en sis premis diferents. A banda, les entitats molletanes que hi 

participin, no siguin premiades i compleixin uns mínims, rebran 100 euros.

CULTURA

"Vaig adonar-me'n qui hi ha 

pocs espais on cantar si no ets 

professional", explica Díaz sobre 

el motiu d'aquesta novetat cultu-

ral que oferirà a Mollet. A partir 

d'aquesta idea, va intentar cons-

truir una proposta que, primer, 

va comentar-la al Centre Cívic de 

Can Pantiquet i posteriorment va 

exposar-la al departament de Jo-

ventut de l'Ajuntament de Mollet.

"Els va agradar bastant i s'ha 

preparat molt ràpidament", 

apunta la Carla Díaz, qui agraeix 

el suport del consistori molletà: 

"Tinc la sensació que tot ho han 

facilitat molt i em sento molt or-

gullosa i realitzada".

Un cop conclogui aquest Art 

Show, la Carla Díaz seguirà treba-

llant perquè no es quedi en una 

única edició i vol crear més esde-

veniments d'art que també abastin 

altres disciplines més enllà de la 

música i la dansa.    sergio carrillo

sound park

Música electrònica a la primavera?

El Parc de les Pruneres s'omplia dissabte per gaudir de la primera edició del 
festival de música electrònica, Sound Park Festival, que va comptar amb set 
artistes de la ciutat i de la comarca. "El meu balanç és superpositiu", assegura 
el Victor Rues, el dj molletà impulsor d'aquesta proposta i qui assegura que la 
gresca va guanyar el fred i els plugims de la tarda. L'hora del vermut va atraure 
famílies amb les seves criatures, però cap a l'hora de dinar el Sound Park va 
viure el moment amb menys afluència del dia. "Això ens fa pensar que seria 
interessant portar food trucks, perquè la gent no marxi i pugui menjar-hi", 
diu Rues. A les Pruneres van tornar a aplegar-se a la tarda una bona munió de 
persones que combatien "algunes gotes d'aiguaneu". A partir de l'actuació del 
grup local Sin Bragas, i a mesura que el sol acabava de marxar, la pista de ball 
va estar ben farcida i "amb molta energia", diu en Victor Rues, que va rebre 
molt bons feedbacks d'aquest primer Sound Park. La voluntat del molletà és 
que el festival tingui continuïtat i, a més, voldria que la segona edició tingués 
"un clima més primaveral". Sobre la pròxima edició, la regidora Encarna Ortiz 
obre les portes a incloure-hi també altres estils musicals.

que Ortiz no en revela el contin-

gut, avança que estan acabant de 

definir una proposta cultural i ar-

tística.

Diumenge, l'Art Show
Passat l'estiu, la molletana Carla 

Díaz va començar a idear un esde-

veniment artístic que veurà la llum 

per primera vegada aquest diu-

menge a partir de les 17 h al Mer-

cat Vell. Es tracta de l'Art Show, 

amb el qual es podrà gaudir d'una 

quinzena d'actuacions de música 

i dansa protagonitzades per joves 

artistes de la ciutat i la comarca, 

amb entrada gratuïta.

La Carla Díaz Montalban, organitzadora de l'Art Show, 

té 18 anys, és veïna del barri de Can Pantiquet i ha 

estudiat a l'escola Sant Vicenç i a l'institut Aiguaviva. 

Tot i que canta des de ben petita, va ser el 8 de març 

de 2019 en una manifestació a Barcelona quan va 

tenir la primera oportunitat de pujar a un escenari a 

cantar. Actualment està cursant un grau professional 

de música al Liceu de Barcelona, amb l'objectiu que la 

música esdevingui la seva professió.

La Carla, cantant i organitzadora

dissabte 4

diumenge 5

divendres 3

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

Amb l'anticicló com a amo i 

senyor de la situació durant 

tot el cap setmana, no cal 

esperar altra cosa que sol 

i temps estable, amb màxi-

mes avui més altes.

Les màximes encara puja-

ran més, però es manté el 

fred de nit. Aquestes màxi-

mes podrien acostar-se 

als 20ºC. Estabilitat total.

Les temperatures baixaran 

a la espera d'una impor-

tant irrupció d’aire fred 

continental que començarà 

demà i podria prolongar-se 

tota la setmana.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 26 11ºC -1ºC 8ºC - 18 km/h SE

DIVENDRES, 27 11ºC 1ºC 8ºC - 18 km/h SSW

DISSABTE, 28 9ºC 0ºC 6ºC - 23 km/h NNE

DIUMENGE, 29 11ºC 1ºC 8ºC - 16 km/h NNE

DILLUNS, 30 12ºC -2ºC 9ºC - 32 km/h W

DIMARTS, 31 15ºC 0ºC 10ºC - 19 km/h SE

DIMECRES, 1 15ºC 0ºC 11ºC - 19 km/h SE

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



dv, 3 febrer 202322

MOLLET.  La rambla Balmes es te·

nyia dissabte del groc de les carpes 

d'Abacus per gaudir del primer 

mercat d'il·lustració, l'Il·lustra'm, 

organitzat per l'Associació de Músi·

ca i Art de Mollet (AMAM). L'entitat 

molletana va aplegar una quinzena 

d'artistes –majoritàriament locals o 

comarcals– perquè hi poguessin ex·

posar i vendre les seves obres.

El fred va ser el principal hàndicap 

de la jornada. Amb tot, el president 

d'AMAM, Luis Vaquero, es mostra 

sorprès per l'elevada quantitat de 

gent que hi va passar i que va tafane·

jar les obres dels diferents estands. 

Aquesta onada de fred també els hi 

va fer passar una mica malament als 

artistes i per això tant AMAM com 

Abacus consideren que de cara al 

segon Il·lustra'm hi haurien de po·

sar carpes més tapades.

Reclam per a artistes
AMAM ha rebut feedbacks molt 

positius sobre la selecció dels par·

ticipants, "ja que hi havia d'estils 

bastant variats", explica Vaquero, 

qui destaca que a la carpa de l'entitat 

van rebre artistes "preguntant si 

ho farem més anys, perquè tam-

bé hi voldrien participar".

De fet, el president d'AMAM rei·

vindica que l'entitat té les portes 

obertes tant a professionals com a 

gent que hi està començant, i afegeix 

que es van topar amb tots dos tipus. 

"Vam veure gent que entenia bas-

tant d'art, i que ens va donar l'en-

horabona", apunta Vaquero sobre 

els primers. Mentre que també hi 

van assistir persones més novelles 

en l'art que deien: "M'encanta i em 

motiva veure que al territori hi 

ha artistes tan referents".

La intenció d'AMAM és que l'Il·

lustra'm esdevingui un acte anual 

fix a finals de gener, coincidint amb 

el Dia Mundial de la Il·lustració, i so·

bre la col·laboració amb Abacus s'hi 

mostren "molt agraïts".

Per part d'Abacus, el director de 

la botiga molletana, Daniel Laborda, 

també assegura estar satisfet de la 

col·laboració amb AMAM i afegeix 

que per al 2024 treballaran per do·

nar·li encara "més rellevància".  

Invasió d'il·lustradors a la rambla
ARTS PLÀSTIQUES  UNA QUINZENA D'ARTISTES EXPOSAVEN DISSABTE LES SEVES OBRES EN EL PRIMER IL·LUSTRA'M, D'AMAM I ABACUS

sergio carrillo

L'ESTAND DE L'ANNA STORTIZ  Una de les artistes molletanes i membres d'AMAM que van participar a l'Il·lustra'm

Mostres de Lalopez 
i Electriknipples
Dues participants de l'Il·lus·

tra'm exposen a Mollet. Lalopez 

ho fa amb La vida dibuixada, al 

Lledoner, disponible fins al 12 

de març. Es tracta d'una mostra 

que traça un recorregut per les 

diferents èpoques de l'artista 

local Lalopez (Cristina López). A 

banda, l'artista molletana hi im·

partirà aquest divendres (18.15 

h) un taller d'il·lustració. D'altra 

banda, la també molletana Elec·

triknipples (Verónica Saumell) 

inaugurarà dissabte (12.30 h) a 

La Marineta El jardí d'Oníria, on 

a través de la pintura dona vida 

a jaquetes exclusives plenes de 

fantasia i màgia. Es podrà visitar 

durant tot el mes de febrer.

EXPOSICIONS

Concerts metal al 
Cívic, amb AMAM

Com cada primer divendres de 

mes, AMAM torna a programar 

un nou vespre musical al Centre 

Cívic de Can Pantiquet. Aquest 3 

de febrer, a partir de les 21.30 h, 

hi actuaran les bandes de música 

metal Sixtrings i Guts & Bones.

Els tallers que Abacus organitza 

els dissabtes a Mollet portaran 

la temàtica de carnaval al febrer. 

El dia 4, el taller serà de disfres·

ses de Tamagotchi; el dia 11, de 

disfresses de robot; i un taller de 

maquillatge, el 18.

MOLLET.  L'Esbart Dansaire de Mo·

llet ha engegat una campanya de 

micromecenatge a Verkami per 

finançar part de la producció de 

l’espectacle, que inclou el muntat·

ge musical, el vestuari i l’esceno·

grafia. 

Fins al 25 de febrer hi haurà 

temps per col·laborar en el pro·

jecte a través de vkm.is/follia. En 

total volen aplegar uns 5.000 eu·

ros i hi ha recompenses diverses 

que van des d'agraïments al vídeo 

promocional de l'espectacle, fins a 

entrades i presència comercial de 

les empreses als programes de mà 

i photocall.

La venda d’entrades per al pú·

blic general serà a partir del dia 25 

de febrer a través del web de Koo-

bin,  un cop hagi finalitzat la cam·

panya de Verkami.

Nova creació després de 10 anys
Per primera vegada en 10 anys, 

l’Esbart Dansaire de Mollet es·

trena un nou espectacle escènic. 

En Sergi Roldán és el director de 

Follia, 7 Glops de Deliri, el xou que 

es podrà gaudir el divendres 3 i el 

L'Esbart engega un Verkami per 
finançar part del nou espectacle 

DANSA  L'ENTITAT MOLLETANA CERCA UNS 5.000 EUROS PER COBRIR UNA PART DE LA PRODUCCIÓ DE 'FOLLIA, 7 GLOPS DE DELIRI'

BARRALÓ  L'espectacle s'endinsarà en les tradicions catalanes que tenen el vi com a eix, com és el cas del carnaval

esbart dansaire

dissabte 4 de març a les 21 h al Te·

atre de Can Gomà.

Follia posa de manifest tot allò 

que es crea al voltant del vi: la festa, 

el clima social proper, el nostre jo 

vertader –amb virtuts i defectes–, 

i fins i tot l’aflorament dels sempre 

criminalitzats set pecats capitals.

De dansa en dansa, cada una ar·

ticulada al voltant del fascinant 

procés de producció del vi, l'Esbart 

s'endinsarà en les celebracions i tra·

dicions que el poble català, treballa·

dor de la terra i la vinya, ha generat 

des de sempre amb aquesta beguda 

com a eix central. "De la verema al 

consum del vi, aquest sempre ha 

estat el foc que ha encès les soci-

etats quan buscaven una excusa 

per viure fora de l'opressió esta-

blerta", expliquen des de l'entitat 

molletana, alhora que hi afegeixen: 

"Això porta passant des de l’arri-

bada del vi, amb els pobles grecs i 

més tard romans, fins a dia d’avui, 

amb el nostre carnaval i, en espe-

cial, amb el Barraló molletà".

Vinculat a l'obra, i com no po·

dia ser d'una altra manera, una 

hora abans de l’inici de l’especta·

cle s’obriran les portes i es podrà 

gaudir d’una copa de vi prèvia a la 

funció, que començarà a traslladar 

els assistents a un món de festa i 

llibertat.  

PER A INFANTS

MÚSICA

Tallers de 
carnaval, els 
dissabtes a Abacus

Aquest divendres (19 h) s'inau·

gura Galerias Marinete. Abelló 100 

anys. Primeres exposicions de Joan 

Abelló a Mollet 1942-1945, que fa 

un recull dels programes, el llistat 

de les obres i les fotografies de les 

sales de La Marineta que van aco·

llir les primeres mostres de l'Abe·

lló. Per acabar, l'Ateneu Gran aco·

llirà dilluns (18 h) la xerrada Qui 

era Joan Abelló?, que aprofundirà 

en el vessant pictòric del mestre 

i els diferents estils que va culti·

var, i en paral·lel, abordarà la seva 

passió pel col·leccionisme i com, 

de mica en mica, es va anar ges·

tant l'embrió de l'actual museu.

Rememorant les 
primeres obres de 
Joan Abelló
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Un aliat de Hitler, en l'estrena
del nou 'Arts i Escena' de Mollet
MOLLET.  Del febrer al maig es po-
dran gaudir a Mollet del Vallès 
d'unes 25 propostes culturals, 
programades per l'Ajuntament en 
el marc de l'Arts i Escena. Hi haurà 
tota mena d'accions, com música, 
sarsuela, dansa, cinema, teatre 
i exposicions. Com és habitual, 
l'Arts i Escena s'adreça tant a pe-
tits com a grans.

L'estrena teatral arribarà 
aquest dissabte amb l’obra Speer, 
un muntatge protagonitzat pel re-
conegut actor Pep Munné. Aquest 
espectacle que es representarà a 
les 20 h a Can Gomà gira entorn de 
l'Albert Speer, qui va passar llar-
gues hores amb Hitler planificant 
la remodelació de Berlín per una 
gran megalòpoli que s'havia de 
rebatejar com a Germania. De tot 
plegat en parla amb un historiador 
funcionari de la RDA, en una con-
versa de la qual en sortiran reflexi-
ons sobre el poder, la barbàrie i la 
visió de la història recent.

Speer a banda, la companyia 
Príncep Totilau també represen-
tarà l’espectacle La Pell Fina, una 
història divertida interpretada 
per actors de renom com ara Àn-
gela Cervantes o Biel Duran.

En referència a l’oferta adreça-
da al públic familiar, destaca l’es-
pectacle musical de la Dàmaris 
Gelabert, amb La gira dels 25, o la 
proposta de la Cia. Teatre al Detall 
amb La Motxilla de l’Ada, Premi de 
la Crítica 2021 al Millor Espectacle 
per a Públic Familiar.

En aquesta edició també hi hau-
rà lloc per a la Sarsuela amb La del 

Soto del Real, i per al cinema, amb 
un cicle gratuït on es projectaran 
llargmetratges dirigits o inter-
pretats, entre d’altres, per Woody 
Allen, Tim Burton, Simon Curtis, 
Owen Wilson o Ethan Hawke.

Les entrades per als espectacles 
de pagament es poden adquirir al 
web molletvalles.koobin.com, a La 
Marineta o a Can Gomà.  

PROGRAMACIÓ CULTURAL  L'AJUNTAMENT DE MOLLET HA PROGRAMAT UNES 25 PROPOSTES TEATRALS PER GAUDIR AL LLARG DEL PRIMER QUADRIMESTRE DE L'ANY

fresc festival

PEP MUNNÉ  Dissabte interpretarà l'Albert Speer a Can Gomà

n  Un dels espectacles més destacats de 
l'Arts i Escena serà protagonitzat per la 
ballarina molletana Núria Guiu, Premi Na-
cional de Cultura 2022. Es tracta d'Spiritual 

Boyfriends, que servirà per commemorar 
el Dia Internacional de la Dansa. Dins de 
l'escena local, també hi haurà les expo-
sicions al Museu Abelló i a La Marineta, la 
commemoració del 40è aniversari d’Es-
toc de Veus amb el concert-ball Swing 

en companyia de l’Orquestra del Baix 
Montseny o l’estrena del nou espectacle 
de l’Esbart Dansaire de Mollet dirigit per 
Sergi Roldán, Follia, 7 glops de deliri.

LA MOLLETANA NÚRIA 
GUIU, AMB 'SPIRITUAL 
BOYFRIEND'

Sardanistes i bastoners,
a l'Ateneu Jaume Rifà

SANT FOST.  L'Associació Voluntariat Social 
per Sant Fost organitza una nova propos-
ta cultural adreçada especialment a la gent 
gran del poble. Es tracta del festival Aires de 
la nostra terra, que se celebrarà diumenge a 
les 11.30 h a l'auditori de l'Ateneu Jaume Rifà 
i comptarà amb les actuacions de l'Agrupació 
Sardanista l'Alba del Vallès, Bastoners Sant 
Fost, el grup de cant de la Casa Bastinos, l'Es-
cola de Música de Sant Fost, el Manel Domè-
nech, el Martinet i Amics de la Barceloneta.  

S'inaugura la mostra
dels 40 anys de Diables

MOLLET. El Ball de Diables de Mollet inaugura-
rà dissabte al Mercat Municipal l'exposició 40 

anys de foc. L'acte inaugural tindrà lloc a les 
12 h amb una actuació tabalera, i la mostra es 
podrà gaudir fins al 4 de març. Concretament, 
l'exposició tindrà lloc a l'Espai Mercat –una 
parada que estava en desús i que l'Ajunta-
ment cedeix per a les entitats locals–. Durant 
tot el mes, els més petits també podran fer-hi 
una petita gimcana que consistirà en la recer-
ca dels diablets desapareguts al mercat.  

MOLLET.   Aquest 2023, l’Escola Municipal de 
Música i Dansa, inicia un projecte de caràc-
ter social i educatiu amb la finalitat d’apro-
par l’art escènica de la dansa a l’alumnat de 
Mollet del Vallès i apropar l’Escola als dife-
rents barris de la ciutat.

El projecte va arrencar dijous a l’Escola 
Sant Vicenç amb un taller de dansa adreçat 
a l'alumnat de quart de primària. Aquest ta-
ller tindrà una durada de sis sessions d’una 
hora setmanal fora de l’horari lectiu un dia 

a la setmana. Durant aquestes sessions es 
descobriran les possibilitats de moviment 
del cos i en especial del tors, la capacitat 
de dissociar i coordinar les diferents parts 
del cos, fent un treball amb el pes corporal 
i la força de la gravetat. En acabar el taller, 
l’alumnat mostrarà una coreografia creada 
a partir dels aprenentatges adquirits.

A partir d’aquí, la iniciativa s’estendrà de 
manera rotativa a les diferents escoles de 
Mollet del Vallès.  

L'Escola Municipal de Dansa 
s'apropa als col·legis de Mollet

DIJOUS ARRENCAVEN ELS TASTETS DE DANSA A L'ESCOLA SANT VICENÇ
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