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EN PORTADA

La manca de relleu 
dificulta l'ocupació 
de parades del  
Mercat Municipal

EL MERCAT DE MOLLET REBRÀ AJUTS D'EUROPA 
PER INSTAL·LAR GUIXETES INTEL·LIGENTS

Un total de 10 de les 13 parades buides 

que Mercamollet SL va treure a concurs 

el febrer perquè fossin ocupades per altres 

operadors han quedat desertes

MOLLET DEL VALLÈS. De les 86 pa-

rades que té el Mercat Municipal, 

un 10% estan desocupades. Mer-

camollet SL va licitar el passat 

mes de febrer la tranmissió de la 

concessió d'ús de 13 parades de 

l'equipament que estaven buides. 

Finalitzat el concurs, tan sols tres 

han estat adjudicades perquè pu-

guin apujar la persiana. La resta 

han quedat desertes.

"Sembla que hi ha el rum rum 

que van tancant parades. Però 

el número de parades buides 

sempre ha estat més o menys 

igual, l’únic que ara s’han ajun-

tat en un mateix sector", aclareix 

el president de l'Associació de Pa-

radistes del Mercat Municipal de 

Mollet, en Marc Corominas.

Quatre jubilacions destacades
A ulls del president, el que viu 

l'equipament és un "impàs gene-

racional". Entre finals de 2022 i el primer mes de 2023 quatre para-

distes amb una llarga trajectòria 

al mercat han penjat els seus da-

vantals: en Tomàs Bordas i la Ma-

ribel Perales de la pollastreria; el 

Lluís Juncà de la cansaladeria i en 

Pere Corominas qui ha deixat pas 

5%
ÉS EL TANT PER CENT DE VENDES QUE 

ELS PARADISTES FAN ONLINE RESPECTE

al total de vendes anuals que té el 

Mercat Municipal de Mollet, segons 

dades de l'Ajuntament de Mollet. 

Des de l'Associació de Paradistes, 

el seu president, Marc Corominas, 

reconeix que les vendes a través de 

la plataforma telemàtica que van 

impulsar des de l'associació amb el 

suport de Mercamollet s'han reduït 

respecte a l'època de la pandèmia, 

quan es va activar el servei. "Durant 

la pandèmia ens va anar molt bé", 

apunta Corominas.

El  Mercat Municipal de Mollet 

rebrà ajuts d'Europa per instal·lar 

guixetes intel·ligents a l'entrada de 

l'equipament. En concret, està previst 

que es col·loquin un parell d'armaris 

que tindran entre 8 i 12 calaixos de 

tamanys diferents per guardar-hi 

productes de la compra. Entre aquests 

calaixos, n'hi haurà una part que seran 

refrigerats per poder conservar els 

productes frescos, segons ha explicat 

a aquest diari el gerent de Comerç 

de la Diputació de Barcelona, Sergi 

Vilamala.

Aquesta actuació s'inclou en el 

pla impulsat per la Diputació de 

Barcelona per dinamitzar els mercats 

dels 58 municipis de la província i fer-

los més competitus abordant eixos 

com la sostenibilitat, la transició 

energètica, la igualtat i la digitlització. 

La Diputació va presentar el 

projecte a la convocatòria dels 

Next Generation, inclosa dins del 

Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència, a través del qual han 

rebut del Ministeri d'Indústria, Comerç 

i Turisme l'autorització per rebre els 

fons. En concret, el ministeri aportarà 

2 milions d'euros per tirar endavant 

el projecte en els diferents municipis 

que han fet peticions de millora a la 

Diputació i l'ens provincial hi afegirà 

mig milió més.

El següent pas serà la licitació i 

contractació de tot aquest material: 

"Suposem que després de l'estiu 

ja ho podrem treure a concurs i 

a finals d'any o a inicis de 2024 
adjudicar-ho", especifica el gerent 
de comerç, qui admet que es tracta 

de processos complexos. A banda 

d'aquest projecte, la Diputació també 

treballa en eliminar envasos d'un sol 

ús i plans de relleu generacional.

al seu fill Marc Corominas perquè 
segueixi endavant amb la parada 

Corominas Sariol que fa quaranta 

anys va engegar la seva família al 

Mercat Vell. 

El molletà de 35 anys és la quar-

ta generació que es posa al capda-

vant del negoci, tot i que ja feia 18 

anys que treballa a la parada ate-

nent la clientela.

"Entre els paradistes hi ha 

gent que ja és gran. En els últims 

set o vuit anys, hi ha hagut cinc 

o sis parades que han anat can-

viant de mans perquè s’han ju-

bilat i han seguit els fills o altres 
persones", apunta.Amb tot, Corominas afirma que 

el relleu està costant: "La gent es 

decanta per altres feines en les 

quals no es treballi els dissabtes, 

no calgui aixecar-se d'hora... No-

saltres comencem a les 5 h del 

matí, això vol dir que com a molt 

tard et sona el despartador a les 

4.30 h i hi ha gent que no està 

disposada a això", diu.

Per altra banda, tot i ser cons-

cient que els canvis costen, el mo-

lletà considera que "hi ha para-

distes que no acaben de saber 

modernitzar-se". 

També apunta que aquest salt generacional es nota, però confia 
en la nova fornada de paradistes 

que s'han incorporat i que ho ani-

anna mir
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MOLLET. Després d'anys treballant 

com a cuiner, en Marc Alcober-

ro va dir adeu als fogons per po-

sar-se al capdavant de la parada 

del Tomàs i la Maribel. El Marc ja 

era un client habitual del mercat 

i feia temps que volia emprendre 

una nova activitat: "El Tomàs era 

proveïdor meu, jo soc cuiner. Li 

vaig dir que si un dia es jubilava 

m’ho digués i que si ens posà-

vem d’acord, que li agafaria la 

parada. El novembre em va dir 

que es jubilava al desembre i 

el dia 2  de gener, després d'un 

mes aprenent com anava tot, 

vaig començar", explica el Marc.

El molletà, de 38 anys, ha deci-

dit continuar amb els mateixos 

proveïdors i el mateix producte 

que tenien i elaboraven els seus 

predecessors: "Està tot igual", 

assegura. Fins i tot, ha mantingut 

les tres treballadores que hi havia 

contractades.

Tot i que admet que és una feina 

"dura i bastant física", assegura 

que està "molt content" amb el 

canvi, sobretot pel fet de poder 

estar de cara al públic: "Aquí som 

com el bar que quan entres ja 

saben que t’agrada el tallat amb 

la llet de soja i got de vidre", fa un 

símil amb el seu antic sector. 

En aquest sentit, considera que 

el plus de qualitat i de servei que 

dona el mercat és clau per mante-

nir-se.  a.mir

De cuinar per a infants 
a vendre pollastres 

EL MARC ALCOBERRO ÉS UNA DE LES CARES NOVES DEL MERCAT

MARC ALCOBERRO

a.mir

MOLLET. El pròxim dissabte, 1 

d'abril, el Mercat Municipal de 

Mollet inaugurarà una nova para-

da de xocolates, bombons i altres 

productes de xocolata artesans. 

La Susanna Bibian, qui va ser 

una de les adjudicatàries de les 

concessions de les parades buides 

que Mercamollet va licitar el fe-

brer,  ara es posarà al capdavant de 

Delicadeses de xocolata, un pro-

jecte que fa temps que tenia ganes 

d'impulsar: "Jo era funcionària, 

necessitava un canvi a la meva 

vida. Vaig pensar que això era 

ideal per a mi perquè m'agrada 

el tracte amb la gent", confessa la 

molletana.

Bibian explica que ha apostat 

per obrir al mercat per l'afluència 

de públic que té: "Crec que és un 

lloc ideal per posar un negoci", 

assegura i aprofita per fer una 

crida a la clientela: "El poble s’ha 

de mantenir i s’ha de mantenir 

amb els comerços de Mollet".

Els que assisteixin a la inaugura-

ció podran tastar una gran varietat 

de productes que Bibian oferirà a 

la seva parada: "Oferiré xocolata 

desfeta tots els matins de sabors 

diferents", avança. 

El seu producte estrella serà de 

Casa Cacau, una marca impulsada 

pels xefs i germans del Celler de 

Can Roca. Així mateix, indica que 

es podran trobar productes de di-

ferents preus.  a. mir 

"El mercat és un lloc ideal 
per posar un negoci"

LA SUSANNA BIBIAN OBRE UNA PARADA DE PRODUCTES DE XOCOLATA

SUSANNA BIBIAN

a.mir
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ran fent: "Si tenen l’experiència 

i són professionals, potser les 

petites mancances que tenim 

s’acabaran cobrint".

Nous formats per atreure clients
En aquest sentit, valida que s'ha de 

seguir apostant pel format clàssic 

que és la venda de productes arte-

sans: "La gent que ve aquí, busca 

la qualitat que potser en altres 

llocs no pot trobar, i el servei", certifica. Però reconeix que ca-

len noves fórmules per atreure la 

clientela: "Hem de buscar que 

la gent vingui més, sobretot els 

divendres a la tarda i els dissab-

tes. Hem de fer activitats perquè 

la gent es quedi i vulgui ensen-

yar als seus fills la cultura de 
mercat".

Així mateix, creu que l'equipa-

ment compta amb unes "bones 

instal·lacions", que està "ben 

mantingut" i que les parades gau-

deixen d'un públic "bastant jove". 

Sobre el bon estat del mercat 

molletà també en fa esment el ge-

rent de Comerç de la Diputació de 

Barcelona, en Sergi Vilamala. Se-

gons Vilamala el de Mollet és un 

mercat "emblemàtic i essencial, 

que funciona, però que com tot, 

s'hi ha de seguir a sobre per mi-

llorar-lo i actualitzar-lo". i a.mir

MONTORNÈS. L'Ajuntament de Mon-

tornès es troba a la cerca de paradis-

tes que vulguin instal·lar-se al nou 

mercat municipal, que s'està cons-

truint al barri de Montornès Nord. 

La intenció del govern local és obrir 

el procés de licitació per a la conces-

sió de les parades al mes de juny i 

poder resoldre abans de setembre.

El nou mercat compta amb onze 

parades, tres de les quals seran ocu-

pades per paradistes que es troben 

a l'actual mercat del barri. "La resta 

ja ens han dit que no es trasllada-

ran perquè es jubilen", explica el 

regidor de Comerç, Jordi Delgado. 

L'Ajuntament ha contractat una 

empresa especialitzada en mercats 

perquè faci un estudi prospectiu 

d'operadors que es podrien incor-

porar al projecte del mercat. "Tam-

bé s'està parlant amb botiguers 

del municipi que potser troben 

interessant obrir parada a Mon-

tornès Nord, una alternativa que 

els sortiria més barata que obrir 

un comerç", apunta Delgado.

En aquest sentit, tot i que les xi-

fres encara no s'han tancat, Delgado 

apunta que la quota mensual dels 

paradistes concessionaris podria 

estar al voltant dels 250 o 300 euros.

L'Ajuntament busca 
paradistes per al nou 
mercat a Montornès Nord

EL GOVERN LOCAL VOL TREURE A CONCURS LES PARADES AL MES DE JUNY I PREVEU OBRIR L'EQUIPAMENT, QUE ENCARA S'HA DE CONSTRUIR, A LA TARDOR

La intenció del govern local 

és aprovar el reglament del nou 

mercat en el pròxim ple municipal 

d'abril i seguidament aprovar les 

bases de concessió per poder obrir 

el període de licitació de les noves 

parades al mes de juny. Delgado 

adverteix que els paradistes hau-

ran d'adaptar les parades que se'ls 

adjudicaran amb la instal·lació del 

mobiliari i maquinària. La voluntat 

és que les adequacions de les para-

des es puguin fer en paral·lel a la 

finalització de l'obra de l'equipa-

ment, que preveu cap al setembre.Pel que fa a les obres que es van 

iniciar al novembre, encara es tro-

ben en la fase de desviament de ser-

veis com llum, aigua, gas i telefonia, 

que passaven pel centre de la par-

cel·la. La previsió era que aquesta 

primera fase estigués enllestida a 

mitjans de febrer, però la dificultat 

de les gestions amb les companyies 

subministradores, segons Delgado, 

n'està allargant els terminis.

L'empresa B28 Construccions, 

adjudicatària de l'obra per 537.807 

euros, té un termini d'execució de 9 

mesos. Així doncs, si no hi ha cap im-

previst, la previsió és obrir el mercat 

cap a finals d'octubre.  laura ortiz
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Campanya per difondre els ODSEl Ple del Consell dels Infants, previst per diumenge El centre cívic de Can Borrell exposa fins al 31 
de març la mostra Transformant el món: els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

les Nacions Unides, la primera actuació d’un 

seguit d’activitats que s'impulsaran enguany.

Diumenge 26 de març, a les 12 h, se celebrarà el Ple del Consell dels Infants de Mollet (CIM). Enguany el CIM ha treballat al voltant de la figura i l’obra de Joan Abelló, coincidint amb la commemoració del seu centenari. Hi participen 675 alumnes de 5è o 6è de primària de les escoles públiques i 
concertades de Mollet i l'Escola d'Educació Especial Can Vila.

SOCIETAT

Jornades a l'Hospital 
per als futurs MIR

MOLLET. El proper dijous 30 de març, l’Hospital Universitari Mollet realitza la Jornada de Portes Ober-tes per als futurs residents MIR amb l’objectiu de donar a conèixer 
el centre i el programa de residèn-

cia per a les especialitats de cirur-

gia general i de l’aparell digestiu, medicina geriàtrica i infermeria geriàtrica. A partir de les 12 h, els professionals estaran també a dis-posició via Youtube. 

Es reprèn la recerca 
del muntanyenc 
desaparegut a Béjar

MOLLET. El Grup de Rescat Espe-cial d'Intervenció a la Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil va 
anunciar dimecres la represa de les tasques de recerca del fran-quesí José Antonio Martínez, tre-ballador de l'Hospital de Mollet desaparegut poc després de Nadal. 
La setmana passada, companys del 

centre sanitari es concentraven a les portes de l'Hospital per recla-

mar la represa de la recerca. 

Salut amplia el servei de pediatria 
del CAP Plana Lledó i reubica espais
MOLLET. El Centre d’Atenció Primà-ria Plana Lledó de Mollet del Vallès compta amb una nova distribució de consultes un cop han finalitzat els treballs que l'Institut Català de la Salut  ha realitzat a la planta -1. La intervenció ha servit per am-pliar el servei de pediatria del CAP, el qual es troba a la planta princi-pal del centre, després que un cop acabats els treballs hagin quedat 
lliures altres espais a la mateixa planta els quals s'han reubicat a la  planta -1. 
Els  serveis de la planta -1D'aquesta manera, a la planta -1 es troben les consultes de l’aten-

ció a la salut sexual i reproductiva, odontologia, treball social sanitari i les dels nous rols que s’han incor-porat a l’equip: el de referent de benestar emocional, el de dietista - nutricionista i el de fisioterapeu-ta (aquests nous perfils centren 
la seva activitat en intervencions 

grupals, tot i que puntualment po-

den atendre casos individuals prè-

EQUIPAMENTS  LES OBRES S'HAN FET A LA PLANTA -1 , ON S'HAN REUBICAT SERVEIS I S'HA HABILITAT UNA NOVA ENTRADA LATERAL

MOLLET. Les obres que s'estan fent entorn de l'església de Sant Vicenç han deixat al descobert una resta arqueològica. La troballa localitza-da al carrer Pere Ramon està sent 
estudiada pels arqueòlegs de la Ge-

neralitat per valorar-ne l'interès.Els carrers Espanya, Església, Pere Ramon i Sant Oleguer són 
una zona d'expectativa arqueolò-gica i per aquest motiu les obres es fan sota la supervisió de l'empresa Catarqueòlegs, que fa els treballs 
de control i seguiment arqueolò-gic de la reurbanització de l'entorn 

del temple molletà.Segons ha confirmat l'Ajun-

tament a SomMollet, durant les obres s'ha fet una troballa, que està sent estudiada pels arqueò-

legs de la Generalitat i els experts 

en patrimoni per determinar-ne el 

valor i la datació de la resta.Algunes fonts consultades per 
aquest diari indiquen que podria tractar-se de tombes d'època ro-mana, però manca la confirmació que puguin fer-ne els especialis-

tes.Per altra banda, fonts munici-

pals apunten que la troballa no ha obligat a aturar les obres, que 
consisteixen en la vianalització i la creació d'una plataforma única a tot el voltant de l'església.De fet, feia pocs dies que els tre-balls a l'entorn del temple havien començat quan es va fer la troba-

lla. En concret es va iniciar el pas-

sat 6 de març i tenen una durada 

prevista de 6 mesos.L'actuació està finançada amb els Fons Europeus Next Generati-on de la Unió Europea per un cost de 893.363 €. 

Les obres a l'entorn de l'església 
de Sant Vicenç destapen una 
troballa arqueològica

PATRIMONI ELS ARQUEÒLEGS DE LA GENERALITAT I EXPERTS EN PATRIMONI ESTAN ESTUDIANT EL VALOR I LA DATACIÓ DE LA RESTA TROBADA AL CARRER PERE RAMON

EN OBRES Els treballs al carrer Pere Ramon on s'ha trobat la resta arqueològica

s.c.r.

ics

CANVI D'ESPAIS A la planta -1 del centre sanitari es troben espais com els d'odontologia i d'atenció a la salut sexual

via valoració del’equip sanitari de referència).També les consultes externes estan ubicades en aquest nou es-

pai. Concretament, la de psiquia-

tria i psicologia del Centre de Salut 

Mental d’Adults (CSMA), i la de psicologia infantil i juvenil (CS-MIJ). A més, la planta compta amb 
una nova sala d’espera i un espai 

d’atenció a la ciutadania.Per altra banda, l’accés a la plan-

ta -1 s'ha diferenciat del principal de l’avinguda Rivoli 7, i s’ha habili-tat una entrada lateral amb portes automàtiques per facilitar les visi-tes amb cadires de rodes o cotxets per infants. 

SUCCESSOS
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CONSULTORI

A partir de l’1 de gener de 2023 els 
contribuents hauran de declarar les 
criptomonedes que posseeixin i el 
valor en euros d’aquestes, segons 
es recull en l’esborrany del Reial 
decret que desenvoluparà la Llei 
Antifrau.

Aquesta obligació afectarà les 
persones i entitats que posseei-
xin aquests actius, així com a les 
empreses de compra i intercanvi 
d’aquestes monedes, empreses 
que guarden les claus criptogràfi-
ques o les que creïn noves mone-
des. 

La valoració del saldo podrà fer-se 
de dues formes: amb la cotització 
mitjana a 31 de desembre o a tra-
vés de mecanismes de valoració 
que proporcionin una estimació 
raonable del valor de mercat en eu-

ros de la moneda virtual. 
L’obligació de declarar aquests ac-
tius haurà de complir-se entre l’1 
de gener i el 31 de març, a través 
del model que publicarà l’Agència 
Tributària. Els qui posseeixin mo-
nedes virtuals per un valor conjunt 
màxim de 50.000 euros estaran 
exempts d’aquesta obligació. La 
presentació de la declaració en els 
anys successius només serà obli-
gatòria quan el saldo conjunt ha-
gués experimentat un increment 
superior a 20.000 euros respecte 
de l’última declaració.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Hisenda i les criptomonedes

DIVULGACIÓ

Torna la (Re)volta 

Lledonera, un espai 

d'història i cohesió al 

barri de Plana Lledó

MOLLET.  Òmnium Vallès Oriental organitza 
aquest dissabte 25 de març la segona edició 
de la (Re)volta Lledonera, una iniciativa que 
pretén donar a conèixer la història de Plana 
Lledó i posar en valor un barri treballador, 
bressol del moviment veïnal de Mollet i aco-
llidor d'una gran diversitat cultural.

La jornada començarà a les 10.15 h a la 
plaça Mercè Rodoreda, des d'on es farà una 
passejada guiada per conèixer l'origen, la 
història de lluita i l'actualitat de Plana Lle-
dó. Comptarà amb el testimoni de veïnes, 
activistes i entitats d'ahir i d'avui. A les 12 
h està prevista l'arribada a La Tramolla, 
on tindrà lloc un col·loqui per compartir 
impressions, inquietuds i idees respecte al 
barri i el seu present i futur –accessible en 
llengua de signes catalana–. Finalment a la 
13 h hi haurà un moment més lúdic amb pi-
ca-pica i l'actuació en viu de la cantautora 
Merit Fernández, recomanada per AMAM.

La (Re)volta Lledonera ha estat coordi-
nada pel Marc Fernández González, amb 
l'impuls i els recursos d'Òmnium Cultural, 
i enguany compten també amb participació 
de La Cultural, AMAM, Atzarola i el Gimnàs 
Popular Francesc Ollé.  

SUCCESSOS

Roben cable de coure a 

l’empresa Amsa de Sant 

Fost i la deixen dos dies 

sense electricitat

SANT FOST.  L’empresa Amsa, dedicada a la fa-
bricació de mescla d’asfalt, va patir dissabte 
al vespre un robatori. Uns lladres van saltar 
les tanques de la fàbrica, situada a la carrete-
ra BV-5001 amb la cruïlla del carrer de Can 
Teià, i van robar-li cable de coure. "Ens van 

tallar els cables amb corrent. Després ens 

van estirar el cable i se’l van emportar a 

la finca del costat per separar el plàs-

tic del coure", explica el conseller delegat 
d’Amsa, Andreu Agustí, qui afegeix que van 
quedar-se dos dies sense llum. Coneguts els 
fets, la companyia va interposar una denún-
cia als Mossos d’Esquadra, que de moment 
no han pogut identificar els lladres. Segons el 
conseller delegat d’Amsa, el material robat, 
així com la seva col·locació els suposarà un 
cost de 80.000 euros: "A banda s'hauria de 

comptar el cost del generador, que no és 

nostre, i el sobrecost de comprar materi-

al a altres llocs per poder subministrar-lo 

als clients que teníem programats per di-

lluns i dimarts", afegeix Andreu.
A banda d’Amsa, una altra empresa, en 

aquest cas la farmacèutica Towa del polígon 
de Martorelles, hauria patit fa uns mesos un 
robatori similar, també de cable de coure.  

Jornada animalista 
solidària a Gallecs

MOLLET. L'AV Gallecs i les colles de 
Morats i Torrats organitzaran diu-
menge un nou Gallecs Can davant 
l'església de Gallecs. De 10 h a 12 
h faran la caminada solidària con-
tracte el maltractament i l'abando-
nament animal; a les 12 h engegarà 
la desfilada de gossos en adopció; 
a les 13 h serà el torn de la xerra-
da de conscienciació animal i de la 
rifa solidària. Per acabar, hi haurà 
fideuà de verdures a les 14 h.  

BENESTAR ANIMAL

Xerrada dels Mossos 
per evitar estafes

MOLLET.  El Grup d'Atenció a la Vícti-
ma i l'Oficina de Relacions amb la Co-
munitat dels Mossos d'Esquadra de 
l'ABP de Mollet impartiran dilluns 
(18 h) a l'Ateneu Gran una xerrada 
adreçada a la gent gran. L'objectiu és 
donar-los consells per evitar estafes 
d'internet i robatoris, així com pre-
venció del maltractament.  

SEGURETAT

MOLLET. Ahir dijous era el dia en 
què les cinc persones de la PAH 
Mollet-Baix Vallès denunciades 
per la Policia Municipal havien de 
declarar en primera instància als 
jutjats de Mollet. Desenes de per-
sones es van apropar per fer costat 
a les encausades –acusades de de-
sordres públics, agressió als agents 

i desobediència– i la Plataforma 
d'Afectats per l'Habitatge desitja-
va "que el jutge tingui més seny i 

arxivi la causa totalment injusti-

ficada". En acabar les vistes orals, 
la PAH també hi afegia a les xarxes: 
"Ens quedem amb la sensació 

que el jutge també ha flipat en 

colors amb aquest despropòsit".

Fonts de la plataforma han ex-
plicat a SomMollet que, si bé és 
cert que es tracta d'una "situació 

que no és agradable", tenen una 
certa tranquil·litat: "Sabem que 

no hem fet cap delicte", reiteren. 
Alhora, senten que tot plegat "no 

té sentit" i tot i que confien a no 
haver d'anar a judici perquè el jut-

ge n'arxivi la causa –la previsió és 
que hi hagi una resolució en un ter-
mini d'entre un i tres mesos–, con-
tinuaran exigint a l'Ajuntament 
que retiri les causes.

Silenci del consistori
Precisament la PAH va fer dilluns 
una mobilització des de la rambla 
fins a la porta de l'Ajuntament –
travessant tota l'avinguda de la 
Llibertat– per reclamar al consis-
tori que evités el judici aixecant la 
denúncia. Però ni això ni les peti-
cions en la mateixa línia per part 
de tres partits polítics –ERC, EUiA 
i Mollet en Comú– han fet moure 
l'administració local, que es manté 
en silenci "perquè es tracta d'un 

procediment judicial obert".
Durant la mobilització de dilluns, 

Anna Mejías, membre de la PAH 
molletana, apuntava que aquell 29 
de juny van ser els membres de la 
plataforma qui van "rebre cops 

i empentes" i considerava que si 
la Policia havia interposat aques-
tes cinc denúncies era "per tapar 

l'agressió que van fer contra no-

saltres". El manifest llegit dilluns 
també recordava que, tot i les de-
claracions d'intencions del PSOE 
davant la Llei Mordassa, aquesta 
segueix vigent.    sergio carrillo

Declaren al jutjat els membres de 

la PAH denunciats per la policia

JUTJATS  EL JUTGE RESOLDRÀ EN UN TERMINI D'ENTRE UN I TRES MESOS SI ADMET LES DENÚNCIES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MOLLET

MOBILITZACIÓ DE DILLUNS  La marxa va anar des dels Quatre Bancs fins a la porta de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

s.c.r.
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El Mercat Vell acull la primera 

edició de la fira Mollet t'orienta

MOLLET.  El Mercat Vell va acollir di-

marts i dimecres la primera edició 

de la fira Mollet t'orienta. Es tracta 

del primer saló d'orientació educa-

tiva i laboral que organitza l'Ajun-

tament de Mollet amb els centres 

educatius i el departament d'Edu-

cació per donar a conèixer als 

alumnes les ofertes acadèmiques 

postobligatòries i sortides profes-

sionals de la ciutat i el territori.

"Per a nosaltres és clau l'ori-

entació educativa, ajuda a mi-

llorar l'èxit acadèmic, a com-

batre l'abandonament escolar 

i, per tant, el que fem és donar 

més informació als alumnes 

perquè puguin prendre millors 

decisions", deia en la inauguració 

de la fira el regidor d'Educació, 

Raúl Broto.

Per la seva banda, el director 

dels Serveis Territorials Maresme- 

Vallès Oriental, Simó López, desta-

cava la fira com una "oportunitat" 

per "reforçar" l'orientació que 

ja reben els alumnes en els seus 

centres escolars. Una orientació 

que, tot i iniciar-se des de petits, 

es concreta en els dos darrers cur-

sos d'ESO. En aquest sentit, López 

apuntava que gràcies al canvi de 

l'accés directe de l'alumnat de 4t 

d'ESO als graus mitjans, el 92% 

dels estudiants aconsegueixen 

entrar en la primera opció que es-

cullen: "Per tant, completem a la 

vegada el tema de l'abandona-

ment escolar prematur, perquè 

podem garantir allò que se'ls ha 

orientat des dels centres".

Entre els estands participants 

hi havia els centres de Mollet que 

ofereixen formació postobligatò-

ria, la Universitat Autònoma de 

Barcelona, així com instituts de 

Parets i Montornès.    anna mir

EDUCACIÓ  HI HAVIA ESTANDS DE CENTRES DE MOLLET, PARETS I MONTORNÈS, AIXÍ COM DE LA UAB

AL MERCAT VELL  Imatge de la fira en el dia de la seva inauguració, dimarts

a.m.

La placeta del carrer Onze 

de Setembre, en obres

MOLLET.  L'empresa Tebancat SL 

va iniciar dilluns les obres de reur-

banització de la placeta entre els 

carrers d'Onze de Setembre i de 

Ramon Turró, al barri de l'Estació 

del Nord, un projecte que com-

portarà l'ampliació de l'espai per 

a vianants, i que té una durada de 

cinc mesos i un pressupost d'uns 

240.000 euros (IVA inclòs).

El projecte ampliarà la plaça in-

corporant un tram del carrer Ra-

mon Turró, s'incorporaran zones 

enjardinades amb parterres i nou 

arbrat per crear zones d’ombra 

combinades amb plantes arbusti-

ves, i s'hi instal·laran nous fanals 

LED. També es preveu una actu-

ació en l’encreuament del carrer 

Onze de Setembre amb Terol per 

minimitzar-ne el pendent de la vo-

rera.

Pel que fa a les afectacions, al 

carrer Ramon Turrò, des del car-

rer Onze de Setembre fins al car-

rer Gimbernat, només es permetrà 

la circulació per l’entrada i sortida 

dels aparcaments de la zona.  

URBANISME  EL COST DE L'ACTUACIÓ ÉS D'UNS 240.000 EUROS

MAQUINÀRIA EN MARXA  Les obres van arrencar dilluns

s.c.r.

El carrer de la Indústria, enllestit

Els treballs per millorar la mobilitat al carrer de la Indústria de Martorelles 
van acabar divendres passat, després de quatre mesos d'actuacions i un cost 
de 76.277 euros. Les obres han servit per ampliar un metre i mig la vorera 
dreta del carrer. També s'ha millorat la senyalització vertical i horitzontal, s'ha 
substituït algun punt de l'enllumenat públic i s'ha asfaltat de nou el carrer.

aj. martorelles

S'HAN FET ACTUACIONS A LA VORERA, L'ASFALT I L'ENLLUMENATADMINISTRACIONS  HO HA RECLAMAT PER CARTA L'ALCALDESSA

Mollet demana una 
oficina permanent a la 
ciutat per tramitar el DNI
MOLLET. L’alcaldessa de Mollet del 

Vallès, Mireia Dionisio Calé, ha en-

viat una carta a la Direcció General 

de la Policia on demana una ofici-

na d’expedició de documentació 

permanent perquè els molletans i 

les molletanes no s’hagin de des-

plaçar a altres municipis a fer-se el 

DNI, el Passaport o el NIE. La nova 

oficina permanent tindria la seu a 

les dependències de la Policia Mu-

nicipal de Mollet.

Actualment, a la comarca només 

hi ha l’oficina de Granollers “amb 

les dificultats que això compor-

ta per a una única oficina amb 

tanta demanda de documenta-

ció”, afegeix l’alcaldessa en la mis-

siva enviada.  

MEDI AMBIENT

Sant Fost compta 

amb un total de 

2.655 arbres

SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 

Fost ha actualitzat l’inventari de 

l’arbrat viari del municipi així com 

el pla de gestió de poda de l’arbrat. 

Segons aquest inventari, el munici-

pi té un total de 2.655 arbres arreu 

del poble de 30 espècies diferents, 

sent les més predominants l'Auro 

(Acer negundo) i el Lledoner (Cel-

tis australis). Per fer l'inventari 

s’ha realitzat una inspecció in situ 

de tot l’arbrat municipal seguit 

de l’anàlisi de l’estat i estructura 

actual i del tipus i gestió de poda 

a cinc anys vista que cal realitzar 

per cada espècie i carrer.  
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L'ALCALDABLE VA FORMAR PART DEL CERCLE DE PODEM

Cristian Medrano serà el 
candidat de Valents Mollet

MOLLET. El partit liberal-conserva-
dor i constitucionalista Valents pre-
sentarà candidatura a les eleccions 
de Mollet i l'exmembre de Podem 
Cristian Medrano en serà el candi-
dat. Medrano és molletà, té 30 anys, i 
treballa com a administratiu en una 
empresa de la ciutat. Va estudiar al 
Princesa Sofía i a l'INS Gallecs, i més 
tard es va graduar en Administra-
ció i Direcció d'Empreses (ADE) i 
va cursar algunes assignatures de 

Ciències Polítiques a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Durant els seus inicis en el món de 
la política va estar vinculat a Podem, 
on va arribar a presentar-se com a 
candidat a secretari general de Po-
dem Catalunya, el 2018. "Sabia que 

no tenia possibilitats, però va ser 

una prova que em feia a mi ma-

teix per superar la por escènica", 
explica Medrano.

El salt a Valents el fa després 
que un viatge a Anglaterra com a 
voluntari li canviés la perspectiva 
sobre la gestió de l'administració. 
"M'agradaria que l'administració 

aconseguís ingressos alternatius, 

no tot a través d'impostos, taxes 

i multes, perquè això permetria 

abaixar impostos, i portar a ter-

me això en un partit d'esquerres 

és més difícil", diu Medrano, qui 
defineix Valents com un partit de 
centre. Valents va néixer el 2019 de 
la candidatura de Manuel Valls i Cs a 
l'Ajuntament de Barcelona, i el 2021 
va ser refundat, ja sense la presència 
del partit taronja, i va començar la 
seva expansió territorial.  

C.M.

CRISTIAN MEDRANO

Jordi Carro i Mireia Oliva, a la 
llista d'Ara Mollet ERC EUiA

MOLLET. Ara Mollet ERC EUiA ha 
presentat dos nous candidats que 
estaran entre els deu primers a 
la llista electoral per al 28-M. En 
aquesta ocasió, han estat el sindi-
calista i responsable de barris de 
la secció local d'ERC, Jordi Carro, i 
la mestra i exdirectora de l'Escola 
Can Besora Mireia Oliva.

Carro, de 55 anys, ha estat gaire-
bé tota la vida veí del barri de Lour-
des. És membre de la UGT i milita 
a ERC des d'abans de les eleccions 
de 2019. Professionalment, es de-
dica al món de la impressió i, com 
a sindicalista, té experiència en la 
representació legal de treballadors 
i està format en la mediació de con-
flictes. Com a responsable de bar-
ris de la secció local d'ERC, Carro 
considera que el govern del PSC 
ha dut a terme unes polítiques als 
barris "molt asimètriques. Hi ha 

barris on s'han fet coses, però al-

tres n'han quedat molt enrere". 
Carro ho exemplificava amb el seu 
barri. "A Lourdes, per exemple, 

les voreres no són transitables 

per als vianants, i les mancances 

a la via pública es repeteixen a 

altres zones com els barris de les 

dues estacions i alguns espais de 

Can Pantiquet", opina.
Carro ha fet el pas de pujar a la 

llista d'Ara Mollet respecte a l'any 
2019 perquè "com a veí de Lour-

des m'he sentit exclòs i vull re-

cuperar la representativitat que 

no he pogut tenir i ho faig amb 

ERC perquè és el partit amb qui 

comparteixo valors i representa 

el canvi que necessita la ciutat".
Per la seva part, Mireia Oliva, de 

54 anys, és mestra i va treballar 
durant 16 anys a diversos centres 
juvenils del Departament de Justícia 

de la Generalitat, entre els quals Els 
Til·lers de Mollet. Més tard va passar 
a l'escola ordinària i va ser mestra a 
Col·legis Nous i després a Can Beso-
ra, on també ha estat directora. Pel 
que fa a la seva trajectòria política, 
milita a ERC des de fa cinc anys i for-
ma part de l'executiva local del par-
tit com a vocal. "Estic a ERC perquè 

és el projecte que representa les 

ganes i la il·lusió per transformar 

Mollet, una ciutat que necessita 

mirades diverses i que sigui cap-

davantera amb propostes reals i 

pensades per a tothom", indica.
La presentació de la candida-

tura al complet serà dissabte 25 
de març a les 12 h al parc de les 
Pruneres.    LAURA ORTIZ

MUNICIPALS 2023  JA VAN SER-HI EL 2019 PERÒ EN LLOCS MENYS DESTACATS

NOVETATS A LA LLISTA  La candidata Marta Vilaret, amb Jordi Carro i Mireia Oliva

L.O

La PAH Mollet i Baix Vallès va reco-
llir dimecres el 5è Premi Maria Àngela 
Palau, que atorga ERC Mollet. El partit 
republicà reconeix la lluita social en 
la defensa del dret a l'habitatge de la 
plataforma i el vincula a aquest pre-
mi arran d'un informe de l'Observatori 
DESC i la PAH del 2018 que determinava 
que les dones es troben sobrerepre-
sentades en els processos de desno-
nament, un fet especialment preocu-
pant que es veu agreujat quan es tracta 
de famílies monomarentals.

LA PAH REP EL PREMI 
MARIA ÀNGELA PALAU

MOLLET.  El Centre Cultural La Ma-
rineta acollirà dissabte a partir 
de les 18 h l'acte de presentació 
de la candidatura de Susana Cal-
vo com a alcaldable de Mollet pel 
Partit Popular. Calvo tornarà a ser 
la cap de cartell de la candidatura 
del PP a les eleccions municipals 
del 28-M a Mollet. Regidora del PP 
a Mollet durant 20 anys, entre el 
1999 i el 2019, després de quatre 
anys allunyada de la primera línia 
política, Calvo ha decidit tornar a 
implicar-se activament. El novem-
bre va ser elegida presidenta local 
del PP, un càrrec que compagina 
amb el de coordinadora del partit 
al Vallès Oriental.  

Susana Calvo (PP)
presenta la seva 
candidatura

TAMBÉ CONVIDA ELS VEÏNS A FER PROPOSTES PER AL PROGRAMA

El PSC de Mollet activa 
el web de l'alcaldable 
socialista Mireia Dionisio
MOLLET.  El PSC de Mollet ha posat 
en marxa el web www.mireiadioni-
sio.cat, que ofereix informació de la 
candidata, l’agenda d’actes, infor-
mació sobre el procés de confecció 
del programa electoral, fotogra-
fies i notícies d’actualitat. Alhora, 
aquesta pàgina web també permet 
comunicar-se directament amb 
l’alcaldessa i candidata a l’alcaldia 
de Mollet, Mireia Dionisio, a través 
del correu electrònic hola@mire-
iadionisio.cat. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és, segons apunten els 

socialistes, "ser un altaveu per 

donar a conèixer la candidata i 

el projecte polític socialista per 

al futur de la ciutat, així com que 

la ciutadania pugui traslladar 

les seves inquietuds, idees i pro-

postes de millora".
Alhora, el partit ha iniciat un 

procés participatiu per a la realit-
zació del programa electoral. La 
ciutadania pot fer arribar les seves 
propostes al WhatsApp 637 85 63 
22 o a través de les xarxes socials 
del partit o de la candidata.  

L'ESCOLLIT HA ESTAT EL JOVE JURISTA CARLOS NOBLE

Ciutadans comença 
a desgranar la llista i 
presenta el número 4
MOLLET DEL VALLÈS. Carlos Noble, 
de 24 anys i nascut a Mollet, serà el 
número 4 de Ciutadans a les elec-
cions. Noble és jurista i estudiant 
del màster d'advocacia i serà el 
referent del partit en polítiques de 
joventut: "El Carlos és la persona 

ideal per abanderar les nostres 

propostes en aquest àmbit", de-
clara el candidat a l'Alcaldia Xavi 
Munner.

En les seves primeres declaraci-
ons, Noble referma l'aposta de la 
formació taronja per la joventut: 
"Els joves han estat oblidats a 

Mollet, les seves necessitats no 

han estat satisfetes". 

Propostes per al jovent
Per aquest motiu, el número 4 va 
anunciar algunes de les propos-
tes que presenta la seva formació 
de cara a les eleccions municipals, 
com "un pla per conciliar una 

vida sana a Mollet o reservar 

un 15% de l'habitatge oficial als 

menors de 30 anys".

L'aposta del partit se centra 
molt en l'àmbit laboral, amb més 
mesures que va anunciar Noble: 
"Volem crear una borsa de tre-

ball pública i privada per facili-

tar l'accés laboral o un progra-

ma de pràctiques a les empreses 

de la ciutat perquè els joves no 

hagin de marxar fora".  

20/03 Adam Ben Haddou (Mollet)

20/03 Abel Delgado Mavarro (Mollet)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

14/03 Pilar Gómez Forrellad 90 anys

15/03 Maria Puig Camp 90 anys 

19/03 Angelina Alpuente Romero 88 anys

PARETS DEL VALLÈS

16/03 Manuel Fiérrez Díaz 85 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

Defuncions
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MOLLET DEL VALLÈS. La disgrega-

ció del vot pot ser una de les claus 

que marqui el futur Consistori de 

Mollet després de les eleccions 

municipals del 28-M. Segons una 

enquesta elaborada per l'Institut 

Opinòmetre entre finals de gener 

i principis de febrer, tres partits es 

repartirien les 25 cadires que con-

formen el ple municipal i gran part 

de la resta de candidatures podri-

en quedar sense representació. 

Segons l'aproximació demoscò-

pica, el PSC, Ara Mollet ERC EUiA 

i Mollet En Comú Podem sumari-

en regidors respecte a les elecci-

ons de fa quatre anys i serien les 

forces amb més representants. 

La proliferació de partits i el re-

partiment del vot resulta deter-

minant en aquests creixements, 

ja que l'aplicació de la llei d'Hon-

dt –sistema que es fa servir per 

adjudicar els regidors en funció 

dels vots– afavoreix les forma-

cions majoritàries en detriment 

de les que tenen menys suports.  

L'enquesta recull fins a deu candi-

datures –però en poden ser fins i 

tot més– que hauran d'aconseguir 

un percentatge mínim del 5% per 

aconseguir representació. Aquest 

topall mínim pot fer que molts 

dels vots a formacions minoritàri-

es s'acabin perdent.

En el cas dels socialistes –partit 

de govern– l'enquesta els atorga 

una forquilla d'entre 11 i 12 edils 

respecte als 10 que actualment te-

L'INSTITUT OPINÒMETRE ha estat l'encarregat de l'enquesta per a la qual es van fer 500 enquestes telefòniques a residents a 

Mollet del Vallès majors de 17 anys. L'estudi es va fer entre finals de gener i principis de febrer i té un error mostral del +-4,36%.

* Membres que formaven part de Podem i PDeCAT han decidit presentar candidatura amb noves nomenclatures. En el cas de l'antic 
cercle de Podem es presenten com Canviem Mollet i en el cas de membres del PDeCAT ho faran com a Junts per Mollet

Fitxa 
tècnica 

MUNICIPALS 2023 L'INSTITUT OPINÒMETRE ELABORA UNA ENQUESTA QUE SITUA EL PSC COM A PARTIT GUANYADOR I CONSOLIDA ARA MOLLET COM A SEGONA FORÇA

PSC, ERC i comuns 
es reparteixen el 
pastís electoral

nen, una xifra en la part alta, que 

fregaria la majoria absoluta, que 

al ple molletà se situa en els 13 re-

gidors, i que el PSC no assoleix des 

de les eleccions de 2007. 

A l'altra banda, els dos princi-

pals partits a l'oposició, Ara Mo-

llet ERC –amb coalició amb EUiA 

per als pròxims comicis– i Mollet 

En Comú Podem també creixerien 

respecte als resultats de 2019. Els 

independentistes superarien els 

6 regidors actuals i l'enquesta els 

atorga una forquilla d'entre 7 i 8 

regidors, tot consolidant-se com a 

segona força. La coalició En Comú 

Podem podria passar dels 4 repre-

sentants actuals a 5 o 6.

A la banda baixa, Junts per Cata-

lunya i PP podrien aconseguir re-

presentació amb un edil, que seria 

determinant per a la conformació 

de majories al ple.

Possibles majories
En aquest escenari, es visualitzen 

diverses majories possibles: una 

encapçalada pel PSC, amb el suport 

d'algun partit minoritari, i una ma-

joria encapçalada per Ara Mollet 

ERC EUiA –que en campanya s'es-

tà erigint com l'alternativa al PSC– 

amb el suport de Mollet En Comú 

Podem. En tots dos casos, la presèn-

cia d'un quart partit al ple podria 

fer decantar la balança. Amb tot, hi 

ha una tercera majoria –no descar-

table– en què socialistes i comuns 

arribessin a un acord.  laura ortiz

Assignació de regidors per cada partit polític

PSC 

PP

Ara Mollet ERC EUiA

Junts per Catalunya

VOX

En Comú Podem

CUP

Podemos

Ciutadans

PDeCAT
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22%

2,6%

12%

1,8%

4,9%

1,1%

0,8%

0,4%

0,4%

0,3%

No ho sap

No contesta

Abstenció

Altres

Vot nul

En blanc

25,7%

19,9%

5,5%

0,4%

0,7%

1,5%

Si fossin avui les properes 
eleccions municipals, 

a qui votaria?

Partits a Mollet valoració (sobre 10)                i % coneixement           

PSC Podem*Ara Mollet 
ERC

Cs PDeCAT*PP VoxJunts 
x Cat

CUP Mollet en 
Comú

5,29 4,355,04 2,34 3,512,33 0,984,09 3,64 4,92

84,1% 81,7%82,2% 81,1% 78,9%82,4% 81,5%81,9% 80,8% 78,5%

RESULTATS MUNICIPALS 2019

 PSC

 ARA MOLLET - ERC

 MOLLET EN COMÚ

 PODEMOS

 JUNTS X MOLLET

 C’s

 PPC

4

10

6

2

1

PROJECCIÓ ENQUESTA GENER2023

11/12

7/8

5/6

0/1

PROJECCIÓ I ASSIGNACIÓ DE REGIDORS ENQUESTA

2 0/1

 PSC

 ARA MOLLET - ERC

 MOLLET EN COMÚ

 PODEMOS

 JUNTS X MOLLET

 C’s

 PPC

La fragmentació del vot afavoriria els partits 

més grans i facilitaria majories alternatives  
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Andreu Monzó presenta l'equip

MARTORELLES.  Junts per Martore-
lles va donar a conèixer dissabte la 
seva candidatura per les eleccions 
municipals del 28 de maig, una llis-
ta encapçalada per Andreu Monzó 
–exjutge de pau del poble–, a qui li 
seguiran Núria Sánchez, David Vi-
ves, Anna Garriga i Jordi Belzunce.

El candidat a l'Alcaldia va ser el 
protagonista de l'acte a Can Car-
rencà, que també va comptar amb 
la participació de l'exconsellera de 
presidència i candidata a l'alcaldia 
de la Garriga, Meritxell Budó.

L'alcaldable va explicar com 
prepara la campanya amb el seu 

equip: "Ens centrarem a anar a 
trucar les portes. Volem que la 
gent ens escolti i sobretot escol-
tar-los nosaltres a ells. Volem 
que ens diguin quines necessi-
tats té el seu barri, el seu carrer 
i Martorelles en general. És bà-
sic saber què en pensa la gent". 
A un nivell més personal, Monzó 
creu que una de les claus de la go-
vernança del municipi és el marge 
de maniobra econòmic: "Crec que 
encara tenim capacitat d'en-
deutament i soc dels que penso 
que els Ajuntaments s'han d'en-
deutar per fer coses".

Respecte als comicis del maig, 
Monzó es mostrava optimista: 
"Volem que la gent vagi massi-
vament a votar. Si ho aconse-
guim, Junts traurà un gran re-
sultat, un resultat per governar, 
sigui sols o no. Jo estic obert a 
fer pactes".   SERGI CASANOVAS

ELECCIONS MUNICIPALS  L'EXJUTGE DE PAU ENCAPÇALA LA LLISTA DE JUNTS PER MARTORELLES

AL CELLER DE CARRENCÀ  Durant la intervenció del candidat Andreu Monzó

S.C.E.

L'ACTUAL REGIDOR D'ERC-JUNTS PER SANT FOST S'ESTRENA COM A CAP DE LLISTA

Javier Rebollo, alcaldable 
de Junts Sant Fost
SANT FOST. Javier Rebollo ha estat 
escollit per liderar la candidatura 
de Junts a l'Alcaldia de Sant Fost. 
L'actual regidor de la coalició ERC-
Junts per Sant Fost a l'Ajuntament 
es presenta per encapçalar la cam-
panya que porta com a lema Gent 

de debò a Sant Fost de Campsente-

lles i que feia el tret de sortida di-
jous al vespre amb la presentació a 
l'Ateneu Jaume Rifà.

Rebollo, nascut el 23 d'agost 
de 1960 a Barcelona, és diplomat 

en Prevenció de Riscos Laborals i 
treballa com Cap d'Administració, 
compres, RRHH i PRL. Pel que fa a 
la seva trajectòria política, aquest 
serà el primer cop que Rebollo en-
capçali la candidatura d'uns comi-
cis. L'any 2019 va ser tercer a les 
llistes municipals del grup ERC – 
Junts i en les eleccions municipals 
del 2015 va ocupar el número 4 de 
la candidatura de Convergència i 
Unió (CiU), liderada aleshores per 
Joaquim Pérez.  

Compromís de la 
CUP per limitar el 
sou i els mandats

MOLLET.  GentxMollet i la CUP Mo-
llet han fet aquesta setmana un pas 
més en la conformació del seu pro-
jecte de candidatura conjunta, amb 
l’aprovació del codi ètic que hauran 
de subscriure totes les persones 
que formin part de la llista electoral. 
Per a Sònia Gresa, membre de Gent-
xMollet, el codi ètic "aposta per la 
no professionalització de la polí-
tica, la limitació de mandats i de 
sous i la no duplicitat de càrrecs". 
La portaveu també afegia que el 
codi "compromet als membres 
de la candidatura a una limitació 
de mandats de sis anys".  

Sant Fost En Comú 
Podem apostarà 
per la participació

SANT FOST.  El partit encapçalat per 
Alberto Bastida (Sant Fost amb Il-
lusió - En Comú Podem) vol crear 
un programa electoral participatiu 
amb l'objectiu "d'involucrar el 
veïnat en la definició de les políti-
ques públiques i la presa de deci-
sions". La ciutadania pot fer arribar 
les seves propostes a través d'un 
formulari telemàtic (tally.so/r/3yM-

vR6), del correu info@santfostambi-

llusio.cat o del web santfostencomu-

podem.info. El partit també posarà 
carpes ciutadanes al poble, on els 
veïns i veïnes podran aportar idees 
de manera presencial.  

L’expert respon

Expedient previ: 
més garanties 
pels acomiadaments?
Els tribunals de l’Estat acu-
deixen sovint a la normativa 
internacional subscrita per 
Espanya per dictar sentèn-
cies que expandeixen els lí-
mits de la nostra legislació i 
sovint resulten innovadores. 
Una de les darreres que cre-
iem interessant comentar ha 
estat la dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de les 
Balears (TSJB) que, apel·lant 
al Conveni 158 de l’Organit-
zació Internacional dels Tre-
balladors (OIT), posa sobre la 
taula una sentència pionera 
que podria arribar a tenir 
gran transcendència si el Tri-
bunal Suprem acaba acollint 
els seus raonaments. 

La sentència en qüestió de-
clara com a improcedent 
l’acomiadament disciplina-
ri d’un treballador perquè 
segons el seu criteri, inde-
pendentment dels fets que 
motivessin l’acomiadament, 
aquest es va fer sense unes 
garanties que reconeix el 
Conveni 158 de la OIT: l’ober-
tura d’un expedient previ i 
un tràmit d’audiència que 
permet a la persona treballa-
dora la possibilitat de defen-
sar-se dels càrrecs formulats 
contra ell.

De fet, l’obligació d’audièn-
cia prèvia a la persona tre-
balladora com a requisit per 
validar un acomiadament 
per causa disciplinària està 
contemplada al nostre or-
denament laboral, però res-
tringida a uns pocs supòsits. 
Concretament, la legislació 
nacional només considera 
d’aplicació aquest expedient 
disciplinari previ quan així ho 
estipuli el conveni col·lectiu  
(cosa poc habitual) o quan 
l’extinció afecti el personal 
funcionari i laboral de les ad-
ministracions públiques i els 
representants legals, sindi-
cals i en matèria de preven-
ció dels treballadors/es. En la 
sentència comentada, el pre-
cepte no era aplicable. 

Tot i això, el TSJB argumenta 
que la normativa nacional 
incompleix amb el contingut 
del Conveni 158 de l’OIT, re-
latiu “a la finalització del con-
tracte de treball” i ratificat 
per Espanya l’any 1985. 

Dret de defensa 
i possible ampliació 
del marc de garanties
L’article 7 de l’esmentat Con-
veni 158 indica que «No s’ha 
de donar per acabada la rela-
ció de treball d’un treballador 
per motius relacionats amb 
la conducta o el rendiment 
abans que se li hagi ofert la 
possibilitat de defensar-se 
dels càrrecs formulats con-
tra ell, llevat que no es pugui 
demanar raonablement a 
l’ocupador que li concedeixi 
aquesta possibilitat”. Segons 
el TSJB, la legislació laboral 
espanyola no recull aquest 
principi protector relacionat 
amb el dret de defensa que 
emana del Conveni 158 que, 
pel fet d’estar ratificat per 
Espanya, és aplicable direc-
tament per part dels tribu-
nals. I sent així, com que no 
s’ha donat oportunitat al tre-
ballador de respondre a les 
acusacions abocades sobre 
ell que van motivar la pèrdua 
del lloc de treball, l’acomia-
dament s’ha de considerar 
improcedent.

La sentència del TSJB pot ar-
ribar a tenir enorme trans-
cendència en funció de com 
siguin acollits els seus argu-
ments per part de la resta 
de tribunals i, molt especial-
ment, pel Tribunal Suprem, 
que haurà de ratificar o re-
vocar la decisió del tribunal 
balear. Una sentència que 
suposa un enfortiment del 
marc protector que empara 
treballadors/es davant l’aco-
miadament, però caldrà veu-
re com s’estén a la resta de 
tribunals sense que hi hagi 
jurisprudència fins ara que 
n’avali l’exigència.

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

SANT FOST.  El PSC presenta aquest 
divendres la candidatura de Jesús 
Canga a l'Alcaldia de Sant Fost per a 
les pròximes eleccions municipals. 
L'acte tindrà lloc a les 19 h a l'audi-
tori de l'Ateneu Jaume Rifà de Sant 
Fost. Durant la presentació, Canga 
estarà acompanyat de Jonatan Mar-
tínez, primer secretari del PSC del 
Vallès Oriental i el Moianès i Núria 
Parlon, alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet. Jesús Canga és des del 
mes de maig de l'any passat el pri-
mer secretari de la formació local 
en substitució de Juan Álvarez, qui 
ocupava el càrrec des del 2012.  

Es presenta Jesús 
Canga, candidat del
PSC de Sant Fost

JUNTS SANT FOST

JAVIER REBOLLO
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El Vallès Oriental es promociona a B-TravelEl llonguet solidari recapta 8.876 € El Consell Comarcal serà present a la fira B-Travel, que tindrà lloc aquest cap de setmana, al palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. El Vallès Oriental promocionarà la seva oferta d’activitats i experiències de natura, turisme actiu, cultura, gastronomia, així com fires de la comarca.
La campanya Llonguet solidari ha aconseguit recaptar un total de 8.876 euros per lluitar contra el càncer infantil. Aquesta iniciativa promoguda per l'associació Polseres Candela ha comptat amb la participació de 36 fleques, dues d'elles molletanes.

ECONOMIA

Els industrials votaran per crear una 
entitat que gestioni Can Prat Nord
MOLLET. Els industrials de Can Prat Nord votaran a partir de dilluns per impulsar una Àrea de Promo-ció Econòmica Urbana (APEU) al polígon. Es tracta d'un òrgan de gestió i finançament promogut per l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, perquè administracions pú-bliques com els ajuntaments i em-preses vagin de bracet tant pel que fa a la gestió com al finançament d'aquestes zones industrials.Per constituir aquest APEU estan cridats a votar els titulars del dret d'ocupació de les naus ubicades en 27 parcel·les de Can Prat Nord, 13 de les quals les ocupen empreses. Entre les companyies que podran exercir el seu dret a vot hi ha Mar-cilla, PreZero i Cartonajes Miralles. La votació començarà el pròxim dilluns 27 de març, es tancarà di-vendres 31 i es realitzarà única-ment en format presencial a la seu de l'AIBV (carrer Santa Rosa 24, de Sant Fost de Campsentelles). L'ho-rari previst serà de 8 h a 16 h. Segons Demián Pau Tabbia, se-cretari general adjunt de l'Agru-pació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV), la intenció a l'hora de cons-tituir aquest APEU és crear "sinto-

nia" entre les empreses i l'Ajunta-ment que els permeti comptar amb una partida específica pel polígon, la qual acabi destinant-se a actua-cions que necessiten les empreses, 

POLÍGONS INDUSTRIALS 13 EMPRESES, ENTRE ELLES MARCILLA I CARTONAJES MIRALLES, ESTAN CRIDADES A VOTAR DEL 27 AL 31 DE MARÇ

L'ADHEC busca la 

millor truita de 

patates de Mollet

MOLLET. L'Associació d'Autònoms de Dones i Homes Emprenedors de Catalunya s. XXI (ADHEC) organit-za un concurs per trobar la millor truita de patates que elaboren bars i restaurants de la ciutat. El concurs fa el tret de sortida aquest diumenge a la masia de Can Borrell, on es viurà la primera semifinal, que comptarà amb vuit establiments de restaura-ció participants, dels barris de Can Borrell i Plana Lledó. Les tres truites triades seran les tres primeres se-mifinalistes del concurs, que l'AD-HEC vol portar també als barris de Can Pantiquet i Pompeu Fabra, i a continuació al Centre. La idea és que cap a la tardor es pugui fer la gran final amb nou truites finalistes d'on sortirà la millor truita de Mollet.  

així com que es millori l'agilitat per portar a terme els diferents projec-tes acordats en matèria de neteja, manteniment i conservació del po-lígon.Segons Tabbia, es tracta d'una 
"prova pilot a 5 anys que es fi-

nançarà amb uns 50.000 euros 

anuals", la meitat dels quals els aportarà l'Ajuntament de Mollet i l'altra meitat, les empreses.El capital aportat anirà en funció dels metres quadrats que ocupin els titulars de les naus,  amb algu-nes deduccions per a les compa-

nyies que comptin amb més me-tres quadrats . Així mateix, encara que votin en contra de crear l'APEU, els titulars d'aquests espais estaran obligats a pagar la quota que els pertoqui si 
l'ens gestor s'acaba configurant.Perquè la constitució de l'APEU sigui efectiva, caldrà que vagin a votar almenys la meitat dels titu-lars de les naus que han estat cri-dats a les urnes.   anna mir

a.mir

CAN PRAT NORD Marcilla és una de les empreses que està cridada a la votació que es farà a la seu de l'AIBV

L'Ajuntament de Mollet ha contractat 7 persones en el marc del programa 

Treball als Barris. El pla d'ocupació inclou un contracte de sis mesos a jornada 

completa per a dur a terme tasques socials o de neteja. S’inicia el 16 de març 

i finalitzarà el 15 de setembre. Aquests nous treballadors s'encarregaran, 

per una banda, de desenvolupar un projecte per millorar la conservació de la 

neteja de l'espai públic de la Plana Lledó i, per altra banda, de donar suport a 

les accions d’intervenció comunitària desplegades als equipaments Cívics.

MOLLET CONTRACTA SET PERSONES EN EL 

MARC DEL PROGRAMA 'TREBALL ALS BARRIS'

OCUPACIÓ FARAN TASQUES SOCIALS I DE NETEJA A PLANA LLEDÓ
aj.mollet

SENYALITZACIONS

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Sant Fost instal·la 
11 senyalitzacions 
comercials

SANT FOST. L'Ajuntament de Sant Fost ha instal·lat durant aquesta setmana senyalitzacions comerci-als en diversos punts del municipi. L'actuació que s'ha treballat des de la Regidoria de Promoció econò-mica, juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Fost per-segueix l'objectiu de "donar més 

visibilitat al comerç del muni-

cipi i posar-lo en valor", segons apunten des del govern municipal. En total, està previst que es col·lo-quin un total d'onze senyalitzaci-ons arreu del poble. 

s.c.
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Mollet del Vallès

Susana
Calvo
Susana

El próximo día 25 de marzo de 2023, 

presentaremos la candidatura del PP 

en el centro cívico de la Marineta

a las 18 h

Plaça de l’Església, 7

¿Nos acompañas?

Presentación candidatura a la alcaldía

ppdemolletdelvalles

partidopopularmollet@gmail.com
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OPINIÓ

Promou:

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

que actualment convisquin a l'equipament paradistes que segueixen amb el 

tarannà de sempre (els que són de l'opinió que si una cosa funciona perquè 

canviar-la) i noves mirades disposades a fer passes endavant per afrontar els 

reptes de la clientela i el comerç del futur. Uns reptes que no només passen per 

la digitalització, sinó també per recuperar els mercats com a espais de trobada 

familiar i social. Tot això sense 

perdre el que els distingeix i els 

dona valor: la qualitat i el servei 

personalitzat. Però perquè tot 

plegat sigui possible, cal que 

les administracions segueixin 

apostant, amb més finançament 

i oportunitats si cal, per qui dona 

vida i feina al comerç local. Si Mollet vol continuar reivindicant la seva capitalitat 

al Baix Vallès no es pot deixar perdre un mercat com el que té. Perquè tot i que 

les xifres d'ocupació són altes en comparació a altres mercats municipals, 

sempre podrien ser millors. Per què no impulsar-ne la plena ocupació?

VALOR DE MERCAT

Editorial

No té sentit defensar un ordre

públic només pel fet de defensar-lo

si se'l desproveeix de la seva finalitat:

garantir l'exercici de drets cívics i 

polítics lliurament, sense represàlia

Oposar-se a les sumes i confluències

de les esquerres representa un 

sense sentit i demostra una falta

absoluta de visió política

Els reptes de futur dels mercats no

només passen per la digitalització,

sinó també per recuperar-los com a 

espais de trobada familiar i social

na nova etapa i un nou rumb ha co-
mençat a Podem Mollet. El 23 de 
febrer va tenir lloc una important 
reunió del cercle de Mollet on es va 

escollir una nova direcció i un nou portaveu. 
Aquesta assemblea suposa un punt i final res-
pecte als darrers anys de l'organització i el co-
mençament d'una nova manera de fer política 
a l'espai morat de la ciutat.

Posem punt i final a una etapa que ha estat 
caracteritzada per impulsar trencaments i 
ruptures amb les forces germanes i amigues 
a Mollet, per la incapacitat d'arribar a acords 
aprovats per la militància de tot Podem Cata-
lunya, per perdre el pols del carrer i gran part 
de la seva militància, per dur a terme accions 
en el govern difícils d'entendre, així com per 
la creació d'altres formacions polítiques ri-
vals. En definitiva una manera de fer i actuar 
aliena als principis que van fer néixer Podem 
i que van implicar la inhabilitació i suspensió 
de militància de l'antiga direcció. En relació a 
aquest fet, el diputat i portaveu de Podem Ca-
talunya, Lucas Ferro, ja va declarar que “s’han 
anteposat interessos particulars a la possibi-
litat que hi hagi una candidatura guanyadora 
a les eleccions” i que per tant, “el fet exigia que 
la direcció intervingués. No té sentit que en 
una negociació es creï un partit instrumental 
per fer xantatge a l’altra organització. Són ac-
tituds impròpies de militants polítics.”

El genial intel·lectual marxista italià, Anto-
nio Gramsci, deia que les idees no viuen sense 
organització. Crec que és irrebatible. Cal ela-
borar les idees i les propostes per fer un Mo-
llet que faci bandera de la justícia social, de la 
igualtat de gènere i d’un model de ciutat eco-
lògicament sostenible. El futur del Calderí, la 
falta d’equipaments, l’accés a l’habitatge i com-
batre la inflació, entre altres, necessiten idees, 
propostes i organització de les persones per 
aportar solucions, per reflexionar i construir 
alternatives al servei de la gent comuna.

Nova etapa per a Podem Mollet
Tal com deia el socialista, pare de la Cons-

titució i molletà il·lustre Jordi Solé Tura, l’es-
querra ha demostrat que és capaç de crear 
aliances múltiples entre molts sectors, tant 
federalistes com regionalistes o nacionalistes. 
Considero que també és irrebatible aquest 
plantejament, de la mateixa manera que re-
presenta un sense sentit i demostra una falta 
absoluta de visió política oposar-se a les su-
mes i confluències de les esquerres, anant en 
direcció contrària al que s’està fent, no només 
a la pràctica totalitat dels municipis de Cata-
lunya, sinó també a les eleccions catalanes, 
estatals i europees. 

En absolutament cap escenari possible 
mostrat per les enquestes, és possible la re-
edició del govern estatal de coalició -ni de fet, 
la possibilitat de fer polítiques valentes d’es-
querres- si les forces transformadores de l’es-
querra no treballen juntes. Afortunadament, 
a Mollet la divisió del 2019 no es tornarà a 
repetir aquest maig i la papereta d’En Comú 
Podem hi serà present aglutinant tot aquest 

espai. Les ruptures i separacions passades 
només van servir per empetitir l’espai, afavo-
rir l’avenç de les dretes i convertir les forces 
del canvi en espais subordinats a altres pro-
jectes no transformadors enmig de l’ofusca-
ció per l’entrada a la institució sigui com sigui.

La nova etapa de Podem Mollet té per en-
davant grans reptes si vol tornar a ser útil per 
defensar les classes populars de Mollet, ha de 
reconstruir ponts i cosir ferides amb les forces 
d'esquerra, treballar sense estridències, obrir 
les portes als antics militants i als nous, ser útil 
als moviments socials de Mollet, com el movi-
ment feminista, ecologista, el republicanisme, 
les lluites juvenils, dels col·lectius migrants o 
els espais de solidaritat internacionalista. Hi ha 
molt per fer a Mollet en aquest sentit.

U

DAVID

MORENO
Portaveu de Podem Mollet

a PAH-Baix Vallès ha demanat a 
l’Ajuntament de Mollet que retiri 
les denúncies efectuades per la 
pròpia Policia Municipal contra 
cinc membres de l’organització 

pels aldarulls d’una manifestació el passat 
juny de 2022 a la casa consistorial. Del relat 
dels fets noticiat, fa de mal dir quina res-
ponsabilitat se’n desprèn ja que els detalls 
necessaris no són clars ni certs. És a dir: 
per uns fets confusos ocorreguts en un ins-
tant i en un context d’exaltació, en resulten 
perjudicades cinc persones particulars que 
acaben sent investigades i eventualment 
acusades per un suposat desordre públic, 
quan la seva intenció real era exercir la seva 
llibertat d’expressió, el seu dret a manifes-
tar-se i també el seu dret de petició davant 
l’autoritat política.

No només ara, en moltes altres ocasions 
hem comprovat el risc que cal assumir si vo-
lem exercir els nostres drets cívico-polítics, 
i, sobretot, defensar-ne l’efectivitat davant 
restriccions o mesures desnaturalitzadores 
imposades per part dels agents. En aquests 
casos, els delictes d’atemptat contra l’au-
toritat i de resistència i desobediència no 
s’empren per a protegir l’ordre públic com a 
garantia de la pau social, sinó com a instru-

L

LESA AUTORITAT

Politòleg, humanista i advocat

ORIOL ESCURACave Canem

ment d’imposició d’una estructura política 
determinada davant la manca de pau social. 
És a dir, no s’empren per a protegir allò que 
ens ha de protegir, sinó per a impedir qual-
sevol qüestionament de la seva justificació i 
que es dubti de la seva autoritat.

Doncs no. No té sentit defensar un ordre 
públic només pel fet de defensar-lo si se’l 
desproveeix barroerament de la seva fina-

litat darrera: garantir l’exercici dels nos-
tres drets cívico-polítics lliurament i sen-
se por a cap represàlia. Fins i tot, podem 
afirmar que aquella autoritat que necessi-
ta reivindicar-se amb represàlies i càstigs 
perd dita autoritat des d’un punt de vista 
material. Si l’Ajuntament fos políticament 
intel·ligent, faria retirar dites denúncies 
per lesa autoritat, ja que sinó estaria re-
coneixent que no té cap autoritat material.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Avui hem recollit el premi en record a 
Maria Àngela Palau en la seva V edició. Un 
reconeixement a la nostra feina en defensa 
del dret a l'habitatge, la inclusió social i
la reivindicacio de la igualtat de gènere

PAH Mollet @PAHMolletBV Raúl Broto @raulbroto

Avui ha estat un dia molt emocionant! 
Hem fet realitat un somni de fa molt 
temps: celebrar una fira d'orientació 
educativa a #Mollet.
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El CF Mollet UE suma la segona 

victòria consecutiva a Banyoles

MOLLET. El CF Mollet UE recupe-
ra bones sensacions amb un nou 
triomf, aquest cop al camp del CE 
Banyoles per 0-2. Un doblet d'Ian 
Benhamnon, un dels reforços hi-
vernals, va donar als molletans 
el segon triomf consecutiu i un 
avantatge de cinc punts respecte 
al cuer, el CF Torelló.

El combinat blanc-i-vermell va 
aconseguir "una victòria més 

tranquil·la i sent més protago-

nista que contra el Lloret", ex-
plica l'entrenador Albert Cámara. 
Els molletans van tenir el control 
del partit i van trobar la porteria 
en dues ocasions, al minut 5 i al 55, 
les dues obra d'Ian. 

El resultat fa arribar al Mollet 
fins als 20 punts, mantenint-se en 
penúltima posició cinc punts per 
sobre del CF Torelló. Per davant, 
els del Germans Gonzalvo s'acos-
ten als seus rivals i tenen quatre 
equips a una distància màxima 
de tres punts. Malgrat no estar 
actualment en descens, Cámara 
no es confia: "Hi pot haver bas-

tants descensos compensats de 

Segona i Tercera RFEF, així que 

volem arribar al tercer o quart 

lloc per la cua per evitar sor-

preses".

Adaptant-se a l'estil
Plantilla i cos tècnic segueixen aco-
blant-se i trobant l'estil de joc ide-
al, tal com explica Albert Cámara: 
"Venen de dos entrenadors amb 

estils molt diferents. La planti-

lla està pensada per un sistema 

que no és el meu predilecte, per 

això m'estic adaptant i veient 

a què puc jugar amb aquest 

equip". Tot i aquestes diferènci-
es el tècnic es mostra confiat per-

què els jugadors van "a poc a poc 

agafant confiança i traient-se la 

pressió de sobre".
El pròxim partit serà el diumen-

ge a les 12 h a casa contra el CE Ma-
taró, un combinat que Cámara veu 
amb respecte: "Venen en una 

ratxa dolenta de quatre derro-

tes, però són un equip difícil que 

lluiten per la part alta". Tot i la 
dificultat, un triomf seria clau pels 
molletans, ja que després dels ma-
taronins arriben els dos primers 
classificats de la lliga, l'EC Grano-
llers i el FC L'Escala.  s.casanovas

FUTBOL | Primera Catalana  EL CONJUNT MOLLETÀ S'ALLUNYA DE LA CUA DE LA CLASSIFICACIÓ

RECUPERANT SENSACIONS L'equip comença a sortir del mal moment de forma

cf mollet ue

El balanç d'Albert Cámara des que va arribar a la banqueta
és de dues victòries, un empat i una derrota en quatre partits

El Muntanyenc completa una etapa més del GR-3
El Club Muntanyenc Mollet va completar el passat cap de setmana un 
tros més del GR-3, el Sender de la Catalunya Central, entre Àger (la 
Noguera) i Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà). Els 37 participants 
van cobrir un recorregut de 23 km i un desnivell acumulat de més de 
2000 m tot travessant, de sud a nord, la serra del Montsec d’Ares.

Festa al CEM Can Lladó
El CEM Can Lladó fa 12 anys i ho celebrarà el 
pròxim dissabte al matí amb una festa oberta a 
tothom i a l'aire lliure. S'organitzaran diverses 
activitats i classes dirigides i la jornada acabarà 
amb una botifarrada popular.

ESPORTS

ATLETISME  LA JORNADA SE CELEBRA  AQUEST DIUMENGE

Recta final per la 35a 
edició de la Cursa Escolar 
Popular Anselm Clavé
MOLLET. La 35a Cursa Escolar Po-
pular Anselm Clavé - Memorial 
Heliodoro Jiménez arriba aquest 
diumenge. El centre educatiu ulti-
ma els preparatius per la seva tra-
dicional jornada d'atletisme, que 
se celebrarà des de les 9.30 h als 
voltants de l'escola. Com és habi-
tual, la cursa tindrà una categoria 
oberta a tothom i diverses curses 
infantils.

La jornada començarà a les 9.30 
h amb la cursa popular, oberta als 
atletes de totes les edats. Aquesta 
es dividirà en sis categories: mas-
culí, femení, veterans masculins, 
veteranes femenines, pares i ma-
res. Aquesta prova tindrà quatre 
voltes al circuit més llarg i un to-

tal de 4.000 metres. A partir de les 
10.30 h, se succeiran les diverses 
categories infantils. Començaran 
els cadets i seguiran alevins, ben-
jamins, prebenjamins, P5, P4, P3 i 
petits, els últims a competir. 

Totes les curses es disputaran 
en diversos circuits muntats so-
bre els carrers de Berenguer III i 
de Lluís Duran, de 500, 750 i 1.000 
metres de longitud.

Les curses open tindran premis 
per als tres primers classificats de 
cada categoria, mentre que les cur-
ses infantils lliuraran guardons als 
quatre primers. L'entrega de pre-
mis de la cursa oberta es farà a les 
10 h, mentre que la de les categories 
infantils es farà cap a les 12.20 h. 

La Penya d'Escacs tanca un 

any difícil a la lliga catalana

MOLLET. La Penya d'Escacs Mollet 
ha acabat la lliga d'enguany amb 
un doble descens. Tres anys des-
prés de l'històric ascens a Segona 
Catalana, el primer equip de la Pe-
nya ha finalitzat en novena posició 
a Preferent i jugarà l'any que ve 
a Primera Provincial. En aquesta 

categoria és on el segon equip ha 
finalitzat en desena posició, con-
sumant un altre descens pel club 
molletà. Malgrat els resultats com-
petitius, la Penya continua crei-
xent i ja suma una cinquantena 
de jugadors que es reuneixen a la 
seva seu, al Casal Cultural. 

ESCACS  ELS SEUS DOS EQUIPS HAN BAIXAT DE CATEGORIA

CE BANYOLES   0

CF MOLLET UE   2
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Gràfic: min/mitja/màx. Elevació 66, 96, 120m. Distància total: 21 km. Pendent mitjana: 1-4% - 1,4%

EL PERFIL

La Mitja Montornès celebra 
la seva 28a edició amb ple 
d'inscripcions i tots els serveis

BAIX VALLÈS. La Mitja Marató Montor-

nès-Montmeló-Vilanova-La Roca celebra 

aquest diumenge 26 de març una nova edi-

ció. La prova atlètica repetirà totes les seves 

característiques habituals en aquesta 28a 

edició com el recorregut, els serveis oferts o 

el vessant solidari i sostenible.

Com és habitual, la Mitja ofereix als cor-

redors dos recorreguts, un curt de 6 km per 

Montornès i Montmeló i el complet de 21 

km pels quatre municipis. El que és novetat 

d'aquest any és el retorn de tots els serveis 

i activitats complementàries, com el servei 

de massatges, les dutxes o el plat de pasta 

en acabar la cursa. Per tant, aquest 2023 la 

Mitja recupera la total normalitat després 

de tres anys convulsos per la pandèmia, 

de la mà, com sempre, del Club Atletisme 

Montornès i amb la col·laboració dels ajun-

taments i de diverses entitats i empreses 

privades. També s'involucraran en la cursa 

les entitats socials dels quatre municipis, 

que estaran animant els atletes al seu pas 

per cada poble.

Esgotant dorsals un any més
Enguany, les inscripcions han anat a bon rit-

me i la Mitja pot presumir d'haver esgotat 

els 1.500 dorsals disponibles. Així ho expli-

ca el membre del comitè organitzador, Rafa 

Carrillo: "Hem seguit un ritme similar al 

de l'any passat, esgotant les places dis-

ponibles en l'últim dia d'inscripcions". 

La inscripció per la Mitja té un cost de 20 € i, 

a més del dorsal, inclou accés a tots els ser-

veis, cronometratge, fotografia final i un lot 

d'obsequis proporcionats per les empreses 

patrocinadores.

Aquest any la previsió és que la meteoro-

logia acompanyi la cursa: "Farà bon temps, 

ni fred ni calor. Ens preocupa més el vent, 

que és el que més molesta en atletisme", 

explica Carrillo.

Continua l'esperit solidari
La Mitja Montornès també seguirà 

amb el seu esperit solidari i com-

promès amb el medi ambient, tal 

com destaca Rafa Carrillo: "Re-

cuperem el 100% del com-

promís solidari. També 

estem reforçant actes 

de nivell sostenible, sobretot centrats en 

la conscienciació". Un exemple d'aquesta 

solidaritat és el Movimiento Piu, una carpa 

que tornarà a estar a la zona de sortida i ar-

ribada i on els atletes podran fer-se una foto. 

La Mitja donarà un euro per cada foto feta a 

la Creu Roja de Granollers.   sergi casanovas

ATLETISME | Mitja Montornès  UNS 1.500 ATLETES CORRERAN PELS CARRERS DE MONTORNÈS, MONTMELÓ, VILANOVA I LA ROCA EN LES CURSES DE 21 KM I DE 6 KM

La Mini Marató Solidària torna a celebrar-se després d'estar absent des 
del 2019 per la pandèmia. La plaça de Pau Picasso de Montornès acollirà el 
dissabte a la tarda la 13a edició de la cursa infantil. La Mini tindrà un màxim de 
500 participants repartits en 10 categories i tots els nens i nenes participants 
rebran una bossa ecològica i diversos obsequis. A més, tots els diners 
recaptats es destinaran a projectes socials de la Creu Roja de Granollers.

LA MINI MARATÓ TORNA A LA PLAÇA DE PAU 
PICASSO DESPRÉS DE TRES ANYS D'ABSÈNCIA

mitja montornès
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OMPLINT ELS CARRERS La cursa portarà l'esport als quatre municipis un any més

aj. montornès
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MOLLET. La copilot molletana Lore-

na Romero va iniciar l'any al calaix 

més alt del podi. Romero i el seu 

nou company Sergi Pérez es van 

imposar al Rally Sierra Morena, la 

primera prova puntuable del cam-

pionat Beca Junior RTS, la compe-

tició dedicada als joves talents del 

ral·li espanyol. La parella catalana 

va finalitzar en primera posició a 

vuit de les catorze etapes que van 

formar el ral·li andalús.

La parella formada per Rome-

ro i Pérez va aconseguir portar el 

seu Peugeot 208 Rally4 al primer 

lloc, després de mantenir un duel 

fins al final amb el cotxe d'Alex Es-

pañol i Axel Coronado. Finalment, 

l'equip de la molletana va acabar 

amb gairebé un minut d'avantatge 

respecte als seus rivals i certifica 

una primera posició que també els 

hi dona el lideratge del campionat.

La Beca Junior RTS comptarà 

aquest 2023 amb set ral·lis distri-

buïts per tota Espanya, entre els 

quals hi ha el Rally RACC Catalu-

nya com una de les curses més des-

tacades. La pròxima cita d'aquest 

torneig serà el 15 i 16 d'abril al 

Rally Tierras Altas de Múrcia.

Lorena Romero inicia d'aquesta 

manera un any que serà de noves 

experiènies per a ella, ja que s'es-

trena al cotxe amb el pilot Sergi 

Pérez. Tots dos debuten aquest 

any a la Beca Junior RTS, un cam-

pionat que combinaran amb la 

Peugeot Rally Cup Iberia. De fet, 

aquesta competició també la van 

encetar amb victòria, imposant-se 

al Rally Zaragoza uns dies abans. 

Lorena Romero comença 
amb triomf la BK Junior

MOTOR | Ral·li  LA COPILOT GUANYA EL RALLY SIERRA MORENA

LORENA ROMERO

l.r.

Dura derrota pel CF 
Martorelles a Montornès
MARTORELLES / MONTORNÈS. El CF 

Martorelles va sumar la tercera 

derrota en quatre partits el passat 

dissabte. Els martorellesencs van 

caure contra el CD Montornés Nor-

te per 2-1, amb un gol en contra 

en l'últim minut de partit. Tot i la 

ratxa negativa, els de Víctor Toro 

segueixen segons i dins la lluita pel 

campionat i per pujar.

El partit es va escapar pel CF 

Martorelles a la primera part, tal 

com explica el seu segon entre-

nador Manel Camacho: "No hem 

estat del tot bé a la primera 

part. Crec que ho hem corregit 

a la segona". Camacho pensa que 

els blanc-i-vermells no han pogut 

desplegar tot el seu joc: "Veníem 

plagats de baixes de jugadors 

habituals".

De cara a pròxims partits, el del 

club martorellesenc té clar l'objec-

tiu: "Hem de continuar lluitant, 

queden onze jornades i encara 

pot passar de tot". 

FUTBOL | Tercera Catalana  VAN PERDRE EN UN FINAL BOIG (2-1)

AL FINAL El partit es va decidir amb un gol dels de Montornès a l'últim minut

s.c.E.

BÀSQUET | LEB Plata

El Recanvis Gaudí 
Mollet té tres 
oportunitats

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

té tres partits per classificar-se pel 

play-out. La primera prova de foc 

serà aquest dissabte contra l'Hes-

tia Menorca, el segon classificat. La 

victòria dels de Josep Maria Marsà 

es preveu molt difícil, però podria 

servir per donar un cop clau a la 

classificació abans de l'enfronta-

ment contra un rival directe com 

el Safir Fruits Alginet.

La setmana passada, el CB Mo-

llet no va poder plantar cara a la 

pista del CB L'Horta Godella. Els 

valencians van començar amb un 

primer quart demolidor (29-16) i 

van mantenir el ritme durant tot el 

partit. El Recanvis Gaudí Mollet es 

va veure beneficiat per les derro-

tes de Brisasol Salou, CB L'Hospi-

talet i Safir Fruits Alginet per man-

tenir-se a una victòria del play-out 

i amb les mateixes opcions que 

abans d'aconseguir la permanèn-

cia, una possibilitat que hauran de 

buscar amb un triomf. 

CB MOLLET - HESTIA MENORCA

Dissabte, 25  19 h Plana Lledó
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Gitanes de Martorelles a plaça Torna el concurs de relats breus Escriu-Mó
La plaça El·líptica de Martorelles acollirà 
diumenge a partir de les 11 h una nova edició de la 
ballada de roda de gitanes, organitzada pel Ball de 
Gitanes de Martorelles i amb les colles convidades 
de Lliçà d'Amunt, de Mollet i de Santa Perpètua.

L'Oficina del Català, Òmnium Cultural i l'àrea de Cultura de 
l'Ajuntament de Montmeló tornen a impulsar el concurs 
literari Escriu-Mó. S'hi pot participar a partir dels 6 anys 
i el termini per presentar les creacions –d'entre una i tres 
pàgines, de temàtica lliure– clourà el 23 d'abril. 

CULTURA

MOLLET. La Mostra Internacional de 
Titelles de Mollet del Vallès (MIT-
MO) celebrarà la seva 16a edició del 
divendres 31 de març al diumenge 
2 d'abril, i com és habitual un dels 
plats forts de l'esdeveniment arri-
barà el diumenge al migdia amb els 
espectacles itinerants. En aquest 
cas s'aplegaran tres de les propos-
tes que més han agradat al llarg 
d'aquestes 16 edicions de la mostra.Concretament, seran els Cavalls 
de Menorca i els Óssos del Pirineu, 
de la companyia Tutatis, així com l'Ottfriedt, dels francesos Les Con-
tes d'Asphaldt, que faran voltar 
l'esquelet d'un drac que respira 
foc pel centre de Mollet. En aquest 
cas, el drac, acompanyat del seu 
guardià, també es podrà gaudir di-
vendres a les 19.15 h i dissabte a 
les 12 h i a les 19.15 h.

Tret d'aquesta gran proposta, la regidora de Cultura i Comerç, Mer-
cè Pérez, reivindicava en la roda de 
premsa de presentació, celebrada 
dilluns, que la MITMO ofereix "una 

oportunitat única a la ciutat per 

mostrar la nostra vitalitat cultu-

ral". També remarcava que l'objec-
tiu és "créixer" i enguany hi haurà 
17 companyies –quatre d'internaci-
onals i tres d'arreu de l'Estat–, que 
representaran 25 espectacles amb 
una seixantena de funcions.

El director artístic del festival, 
Jordi Monserdà, de Galiot Teatre, 
destacava que es bolquen per oferir 
propostes per a tots els públics. En 
aquest sentit, "a La Marineta hi 

haurà espectacles pensats per 

a la primera infància, vinculats 

amb la música i el teatre d'ob-

jectes". Com a novetat, el jovent 
també tindrà una obra específica-

ment adreçada a ells: la companyia 
Ymedioteatro, de Jaén, representarà 
dissabte a les 22 h al Mercat Vell Eco, 
el malson recurrent de dos còmics 
atrapats a l'escenari. A la plaça d'Eu-
ropa també es farà divendres i dis-
sabte a les 20.30 h un xou titellaire 
per a joves i grans que Monserdà de-
fineix com a "atrevit, rar, diferent i 

especial". Es tracta de Parasite Cir-
cus, dels francesos Têtes de Mules.

Monserdà també va destacar al-
tres espectacles, com el que s'ubica-rà dissabte a la plaça de Catalunya, 
amb una tècnica inèdita a la mostra 
molletana: Verónica González, de la 
companyia italiana Teatro dei pie-
di, portarà a escena Érase una vez 
dos pies, que efectivament impulsa-
rà els titelles amb els seus peus.

A més, per segon any consecutiu 

el parc de les Pruneres tornarà a 
esdevenir l'espai de les instal·la-
cions titellaires, que enguany, a 
més del Munta Titella i el Giravolta 
Titelles de Galiot, també comptarà 
amb una de convidada, Titirisco-
pio, dels burgalesos Arawake, que 
representaran amb els seus tite-
lles de tija i hologrames el Teatre 
Principal de Burgos a escala 1:35.

Titelles a Gaietà VínziaCom és habitual, la MITMO arrenca 
ja unes setmanes abans, i precisa-
ment dilluns, abans de la presen-
tació oficial, el Jordi Monserdà va 
encapçalar la passejada pels apara-
dors de la ciutat que compten amb 
titelles exposats. En aquesta ocasió 
ha estat al carrer de Gaietà Vínzia, 
on hi ha cinc escenes diferents del 

conte del Pinotxo en un cantó de la 
via, i cinc més d'En Bernat el pesca-
dor a la vorera del davant. D'aques-
ta manera es convida els infants a 
recórrer totes deu botigues, on els 
segellaran la targeta del circuit de 
la MITMO amb la qual participaran 
en el sorteig d'un titella de guant 
del Mollet Mullat el 29 de març.

L'activitat titellaire prèvia a la 
MITMO no es queda aquí. Fins al 
29 de març, Monserdà recorrerà 
les set escoles bressol de Mollet on 
representarà En Patufet, i dissab-
te a les 12.30 h interpretarà Palla, 
fusta i pedra al Mercat Municipal.Cal destacar, a més, que el Cen-
tre Ocupacional del Bosc elabora-
rà dos milers de galetes amb la for-
ma del peix titellaire de la ciutat, el 
Mollet Mullat.    sergio carrillo

Óssos i cavalls gegants, i un drac 
que respira foc, plegats a la MITMO

ARTS ESCÈNIQUES  LA 16a MOSTRA INTERNACIONAL DE TITELLES SE CELEBRARÀ DEL DIVENDRES 31 DE MARÇ AL DIUMENGE 2 D'ABRIL

A GAIETÀ VÍNZIA  La primera parada de dilluns va ser la floristeria Orquidia, amb una escena del conte del 'Pinotxo'

s.c.r.

'Som Dones!', reflexions sobre 

el patriarcat a la FivellerEl Quadre Escènic TCC porta a la Sala Fiveller el seu nou es-
pectacle Som Dones!. Es tracta d'un muntatge creat a partir 
d'improvisacions de les quatre intèrprets, que representaran 
escenes quotidianes que palpiten sobre les vicissituds del 
patriarcat. L'obra es podrà gaudir diumenge a les 18 h al 
teatre molletà i es poden reservar entrades al 661 928 653.  i

Esther Freixa i Toni Cots, del 

CRA'P, presenten espectacleEl CRA'P acull aquest dissabte i diumenge a les 12 h la pre-sentació de l'espectacle Errància - Relat d'un viatge, creat per l'Esther Freixa i el Toni Cots, dos dels fundadors de l'en-
titat molletana. El xou mostra la trobada i separació de dos 
éssers solitaris, impredictibles, que van a la deriva exiliats 
de qualsevol context, submergits en un temps continu.  i

'El bon policia', una comèdia 

centenària al Margarida XirguEls actors Ricard Farré i Arnau Puig seran dissabte (20.30 h) 
els protagonistes del Margarida Xirgu de Montornès, amb El 
bon policia, de Santiago Rusiñol. 118 anys després de l'estrena, 
la història de supervivència de dos amics en un temps de crisi, 
l'amor i un seguit d’embolics hilarants tornaran a posar en 
evidència els prejudicis socials i l’arbitrarietat de la justícia.  i

Autors locals 
per Sant Jordi

AUTOAJUDA

MÍRIAM MOGAS
Editorial Tierra

Tercera publicació de l'autora 
montornesenca, en aquest cas 
convida els lectors a estimar-
se a si mateixos i a encendre 
aquella flama que fa dels dies 
moments apassionats.

CONTE INFANTIL

JÉSSICA IBÁÑEZ
Editorial Rimpompante

La montornesenca relata la 
història d'una família que 
aprèn a viure sense gluten, 
des que una filla seva es va 
posar malalta per menjar-
ne. Una manera d'aterrar la 
celiaquia als més petits.

Som enceta un seguit de 
recomanacions d'obres del 
territori de cara a la diada del 
llibre i la rosa, el 23 d'abril.
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DIVENDRES PASSAT Els dos 'mangakas' i alguns dels seus llibres

DELS 'MANGAKAS' 
D'OCCIDENT AL MÈTODE 
PER SER UN BON INFIDEL

A un mes perquè arribi Sant Jordi, la botiga 

Abacus de Mollet ja està programant diver-

ses presentacions de llibres. Divendres passat 

va ser el torn del guionista Fidel de Tovar i el 

dibuixant Dani Bermúdez, que van presentar 

alguns dels seus còmics manga i van explicar 

com és ser un mangaka a Occident, i quina és 

la feina que hi ha darrere de les seves publi-

cacions, amb una tasca molt més àmplia que 

les tradicionals produccions japoneses, amb 

nombrosos equips laborals al darrere. Del 

manga, Abacus passarà aquest divendres (19 

h) a la presentació de Shicret, cómo ser infiel 

sin que te pillen, del molletà Albert XL.

sergio carrillo

EL MOLLETÀ ALBERT XL PRESENTA AQUEST DIVENDRES (19 H) A ABACUS EL LLIBRE 'SHICRET'

Els Balls de Diables de Mollet i de Bigues i Riells del Fai i el Front Diabòlic la Garriga 
van conquerir dissabte la capital baixvallesana amb una macrotabalada amb tres 
recorreguts, que van convergir al parc de les Pruneres. Allà es van fer els lluïments 
de totes tres colles, omplint de foc el centre molletà. Foto: diables de mollet

Tabalades conquerint la ciutat

MOLLET.  El cartell de la festa major 

de Mollet de l'any 1949 és la col·la-

boració més antiga que l'Abelló va 

fer amb el poble de Mollet, quan 

tenia 19 anys. Així ho destacava di-

jous de la setmana passada el mes-

tre Jaume Noró en la xerrada que va 

impartir a La Marineta sota el títol 

de L’artista al servei de les entitats, 

en el marc de les jornades del Centre 

d'Estudis Molletans sobre la figura 

de l'artista. Com a mínim, aquesta 

és la primera petjada que han trobat 

en la cerca que ha fet juntament amb 

l'humanitòleg Oriol Fort.

Segons destacava Noró, el treball 

ha girat entorn "de la generositat 

del Joan Abelló amb la gent de 

Mollet". Són múltiples els cartells 

que va fer el pintor per a les entitats 

i també per als mitjans de comu-

nicació del poble. "Quan ens vam 

embrancar a fer una ponència 

amb aquest títol, ens va sortir 

una llista de memòria de deu col·

laboracions", deia Noró. Si sense 

pensar-hi gaire ja n'apareixien una 

desena, quan s'hi van posar a la fei-

na, la quantitat es va multiplicar. 

Dels primers anys, hi ha col·labo-

racions amb la revista Sembra, va 

pintar el mural del Casal Cultural 

i va regalar un quadre valorat en 

25.000 pessetes perquè el rifés el 

Club d'Escacs de Mollet.

La seva participació amb el poble 

decreix fins als 80, quan la reprèn 

fent la silueta d'en Joan Aliguer –

portada dels seus dos llibres–, pin-

tant el cartell dels actes del Mil·lena-

ri de Catalunya i de la festa major del 

1988 de l'esplai de la gent gran, i fent 

la portada del llibre dels 25 anys del 

Casal Cultural, entre d'altres.

Els 90 també va pintar per al Ball 

de Gitanes, l'Associació 7 Plomes i 

per a la Penya Barcelonista, en un 

quadre del qual se'n van fer lito-

grafies. Evidentment, també hi va 

regalar un gran quadre per a l'es-

cola molletana que duu el seu nom, 

a la qual li va crear el logo i el 2002 

hi va pintar la gran lona que encara 

llueix a l'entrada.    sergio carrillo

Regals d'Abelló a les entitats 
ART  LES JORNADES DEL CEM RECULLEN COM EL PINTOR MOLLETÀ VA FER MÚLTIPLES DONACIONS A LES ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT

anna mir

El mural de la capella del baptisteri, del 

Joan Abelló, a l'espera d'una restauració

Dins de les jornades del CEM dedicades al Joan Abelló, hi ha hagut una visita 
guiada al mural que l'Abelló va pintar l'any 1966 a l'església de Sant Vicenç. 
L'acte va tenir lloc dimarts a la tarda, encapçalat per qui fins fa poques 
setmanes era el mossèn de Mollet, David Abadías. Malgrat que el 2015 es 
va aprovar per unanimitat una moció presentada per Ara Mollet-ERC-MES 
perquè l'Ajuntament restaurés el mural, set anys després aquesta proposta 
encara no ha estat executada. En aquest sentit, Abadias remarca que "hi 

ha algunes humitats que convindria tractar", així com que hi caldria una 
restauració de la mateixa pintura. L'Ajuntament informa que, arran de la 
moció, "es va fer un informe per restaurar el mural", però cal solucionar 
primer les humitats abans que la Generalitat pugui subvencionar l'actuació. 
És per això que, avancen que, coincidint amb l'Any Abelló, miraran com 
arreglar-ho amb l'Església perquè l'obra pugui ser posteriorment restaurada. 
La pintura es troba a la Capella del Baptisteri, just a l'entrada de la parròquia, 
i va ser un encàrrec de l'aleshores mossèn Josep Carbonell. Jesús i els seus 
deixebles, la cérvola, la font d'aigua, el ciri, la barca, les flames o la mà de Déu 
són alguns dels símbols que va representar-hi l'Abelló.

Divendres, coincidint amb la presenta-

ció del catàleg de l'exposició La col·lecció 

viscuda, la vida pintada. Abelló 100 anys, el 

Forn Prat va presentar les galetes del Joan 

Abelló. "Era un veí del barri i ens l'estimem 

molt, i ens fa molta il·lusió col·laborar en 

aquest esdeveniment amb el que sabem 

fer, fer coses dolces", explicava la Ivette 

Prat, del forn de pa molletà. Han fet dues 

versions de la galeta, una amb una paleta 

de pintura i una altra amb el barret de l'Ar-

lequí, i totes dues duen la firma del mestre. 

Són galetes de mantega banyades de xo-

colata, amb les quals el Forn Prat amplia la 

col·lecció de dolços de la ciutat, inaugurat 

fa anys per la galeta de Mollet.

FORN PRAT FA GALETES 
PEL CENTENARI

ENTITATS

Arrenca la nova 
temporada dels 
Castellers de Mollet

MOLLET. Els Castellers de Mollet fa-

ran diumenge l'estrena de la tempo-

rada a casa, amb una actuació a Can 

Borrell. La jornada arrencarà a les 

11 h amb la concentració de la colla 

al Centre Cívic L'Era, seguit d'una 

cercavila que arrencarà un quart 

d'hora després a la rambla de la Unió 

amb el carrer Ferrocarril i anirà a 

parar a la plaça de Can Borrell. Allà, 

a les 12 h, els de verd claret arren-

caran els primers castells del 2023. 

Cal destacar, a més, que l'Associa-

ció de Veïns de Can Borrell també 

hi organitzarà activitats al llarg del 

matí. La de diumenge serà, per tant, 

la primera actuació castellera amb 

en Jaume Vergés com a president i 

la Rocio Morón com a cap de colla, 

després que el gener n'assumissin 

els respectius càrrecs.  

Ball de sardanes a 

Mollet amb la Cobla 

Ciutat de Girona

MOLLET.  El parc de les Pruneres 

tornarà a ser l'escenari d'una nova 

ballada sardanista organitzada 

per Tradicions i Costums. L'esde-

veniment serà dissabte a les 17.30 

h i comptarà amb l'actuació de la 

Cobla Ciutat de Girona, qui inter-

pretaran una desena de sardanes, 

que engegaran amb Pinzellada, 

comptaran amb algunes de ben 

baixvallesanes com L'aplec de 

Martorelles –composta pel Carles 

Santiago i Roig i estrenada el se-

tembre de 1983– i clouran amb La 

Santa Espina.  
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MOLLET. El parc de Can Mulà serà 
dissabte a partir de les 18 h l'esce-
nari del concert de la cantant Dà-
maris Gelabert. Serà una actuació 
emmarcada en la seva gira dels 
25 anys a escena i en la qual serà 
acompanyada per The Grow Up 
Singing Band –on canta el col·labo-
rador de l'APM Julen Gerrikabei-

tia–, així com per un espectacular 
grup de ballarins i pel pianista i 
director musical Àlex Martínez.

El concert està adreçat a tota la 
família, que podrà gaudir escol-
tant, cantant i ballant les cançons 
que han fet coneguda a l'artista i 
musicoterapeuta, i també les se-
ves darreres novetats.  

MÚSICA  CONCERT DE LA GIRA DELS 25 ANYS COM A ARTISTA

20 anys d'Ampacanta

MOLLET.  Dissabte s'inaugurava 
a l'avantcapella de La Marineta 
l'exposició Ampacanta: 20 anys 

d'emocions, amb motiu del 20è 
aniversari d'aquesta coral forma-
da inicialment per familiars dels 
alumnes de l'Escola Municipal de 
Música de Mollet. A la mostra –
disponible fins al 22 de març– s'hi 
pot veure "una petita selecció 

d’algunes fotografies, obsequis 

intercanviats amb altres corals 

o una vintena de cartells dels 

concerts d'Ampacanta", segons 

destaca la presidenta, Mercè Piñe-
ro. El Dani Gálvez, qui n'ha estat el 
director des del primer dia, el 12 
de febrer del 2003, considera que 
"el valor més gran que atresora 

el cor és el fet de poder compar-

tir escenari amb els teus fills".
Per complementar la comme-

moració, aquest diumenge (17 h) 
actuaran a l'església amb el cor 
Xabec, del Masnou. Els molletans 
interpretaran a cappella algunes 
de les cançons dels repertoris 
d'aquests 20 anys.  

DIUMENGE A LES 17 H ACTUEN A L'ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ

BRINDIS D'ANIVERSARI  Imatge de la inauguració de l'exposició a La Marineta

ampacanta

PLE DE PÚBLIC A LA 
FESTA 'SWINGERA' 
D'ESTOC DE VEUS

Estoc de Veus engegava divendres passat la commemoració del seu 40è aniversari, 

amb una actuació conjunta amb l'Orquestra Baix Montseny al Mercat Vell, i amb 

l'objectiu de fer moure els assistents. Tot i que va costar que s'arrenquessin a 

ballar, públic i músics van acabar fusionats en una celebració ben familiar. Les 

entrades es van esgotar en aquest regal que l'entitat molletana ha volgut fer a la 

ciutat per les seves quatre dècades musicals.

joanma gómez

DIVENDRES PASSAT VAN OMPLIR EL MERCAT VELL PER CELEBRAR EL SEU 40è ANIVERSARI

Arturo Padilla cocrearà 
una novel·la amb més
de mig milió d'alumnes
MONTORNÈS.  L'autor de literatura 
juvenil Arturo Padilla (Montornès, 
1989) cocrearà una novel·la jun-
tament amb milers d’estudiants 
catalans i d'arreu del món a través 
de la plataforma educativa digital 
Fiction Express. Utilitzada a 200 
escoles a la província de Barcelo-
na i a més de 8.000 arreu del món, 
la plataforma vol enfortir en els 
alumnes l’hàbit lector i millorar la 
seva competència lingüística i el 
diàleg creatiu treballant la llengua 

de manera integral.
Padilla cocrearà amb més de 

500.000 alumnes la novel·la rea-
lista en castellà Lo que el fuego no 

quema, obra en la qual els perso-
natges d’altres llibres de l’autor 
coincidiran en un curs de volunta-
ris forestals on les coses es compli-
caran molt quan un d’ells s’aïlla en 
el seu món a causa dels records de 
la seva infància. El montornesenc 
ha escrit des de ben jove literatura 
juvenil en català i castellà. La seva 

obra li ha fet merèixer una desena 
de premis, entre els quals desta-
quen el Premi Jordi Sierra i Fabra 
el 2006 amb només 16 anys, amb 
El poder de una decisión. 

LITERATURA  L'ESCRIPTOR MONTORNESENC IMPULSARÀ LA NOVEL·LA 'LO QUE EL FUEGO NO QUEMA'

ARTURO PADILLA

arxiu

EN CONCERT  Dàmaris Gelabert, en primer pla, i Julen Gerrikabeitia a la dreta

ig dàmaris gelabert (@byclararuiz)

Dàmaris Gelabert 

actua a Can Mulà

dissabte 25

diumenge 26

divendres 24

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

Matí amb sol, esmorteït 
per núvols alts i prims, que 
aniran minvant al final del 
dia. Temperatures lleuge-
rament més baixes.

Seguirem amb aquesta 
presència de núvols alts, 
potser en menys quanti-
tat. Les temperatures bai-
xaran considerablement 
respecte a ahir.

Els vents giraran a 
ponent, amb restes de 
núvols a primera hora i 
cel serè la resta del dia. 
Temperatures més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 16 19ºC 7ºC 14ºC - 24 km/h SSW

DIVENDRES, 17 16ºC 9ºC 14ºC - 24 km/h ESE

DISSABTE, 18 18ºC 11ºC 16ºC - 21 km/h SW

DIUMENGE, 19 18ºC 11ºC 14ºC - 32 km/h SE

DILLUNS, 20 18ºC 8ºC 14ºC - 23 km/h SE

DIMARTS, 21 18ºC 8ºC 15ºC - 24 km/h SE

DIMECRES, 22 22ºC 7ºC 17ºC - 26 km/h SE

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