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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

COMUNICACIÓ

L'AJUNTAMENT POSA EN MARXA UNA 
APLICACIÓ PER A MÒBIL PER CENTRALITZAR 
LES INCIDÈNCIES I QUEIXES DE LA CIUTADANIA  4

ARTS ESCÈNIQUES

LA CERCAVILA DE TITELLES GEGANTS, GRAN 
RECLAM DE LA 16a EDICIÓ DE LA MITMO, QUE 

TORNA A LA CIUTAT AQUEST CAP DE SETMANA  2 i 3

Comencen els treballs per enderrocar l'antic 
mercat de Sant Pancraç, a Plana Lledó 6

MERCAT A TERRA

LAURA ORTIZ

CULTURA

La 4a edició del festival Vine Al Pati 
(VAP) de Martorelles es concentra en un 
cap de setmana i passa a ser gratuït    21

VIA PÚBLICA

L'Ajuntament de Martorelles rebrà una 
subvenció d'uns 800.000 euros de fons 
europeus per canviar l'enllumenat  7

TRANSPORT

El bus urbà de Mollet recuperarà el 
servei els diumenges i festius, amb 
una freqüència de pas de 35 minuts   4
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M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

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

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

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

Producte ortopèdic 
a mida subjecte 

a prescripció facultativa. 

VISITA 

+ ESTUDI BIOMECÀNIC 
DEL PEU

+ PLANTILLES ORTOPÈDIQUES 

+ REVISIÓ ALS 6 MESOS

140€

TENS DOLOR 
DE PEUS?

Ps: FMO 273 CAT

Les instal·lacions titellaires

Espai Munta Titella
Cia. Galiot Teatre
Taller artesà titellaire (+3 anys)
Parc de les Pruneres

Preu: 1 €

Giravolta titelles 
Cia. Galiot Teatre
Teatre d’autòmats (+2 anys)
Parc de les Pruneres
Preu: 1 €

Titiriscopio 
Cia. Arawake
Titelles de tija amb hologrames (+6 anys)
Parc de les Pruneres
Preu: 1 €

Cal Titella 
Cia. Galiot Teatre
Espai lúdic i de creació amb
titelles per a infants (+3 anys)
Mercat Vell / Gratuït

Expectació per rebre la 
16a edició de la MITMO
MOLLET.  Durant gairebé dues setmanes, en Jordi Mon-
serdà ha estat anunciant i difonent la 16a edició de la 
Mostra Internacional de Titelles de Mollet del Vallès 
(MITMO) arreu de la ciutat: a les escoles bressol, al Mer-
cat Vell o explicant els contes del Pinotxo i En Bernat el 

pescador als aparadors titellaires de Gaietà Vínzia. La 
MITMO, per fi, torna aquest cap de setmana, amb tres 
dies en què el centre de la ciutat estarà envaït pels tite-
lles. A les portes de la inauguració de la nova MITMO, el 
seu director artístic, el Jordi Monserdà de Galiot Teatre, 
té en aquests moments unes vibracions molt més positi-
ves que l'any passat, quan en destacava l'"esgotament"

de tants anys de feina. Ara es mostra "tranquil, segur, 

content i il·lusionat" perquè torni a rodar aquest gran 
vaixell que atrau públic de tot Catalunya i fins i tot com-
panyies de Bèlgica, Itàlia o França. "Jo em faig gran i el 

barco ha crescut molt, però estic trobant el meu lloc 

i m'ho estic passant bé", assenyala Monserdà.
El segell de Galiot Teatre, sense cap mena de dubtes, 

cada cop està sent més visible a la MITMO. Si l'any pas-
sat ja estrenava la "gran fàbrica de somnis" al Parc 
de les Pruneres amb tres de les seves instal·lacions ti-
tellaires, enguany ho reprèn amb una menys de pròpia 
però amb una instal·lació convidada, el Titiriscopio de 
la companyia Arawake de Burgos, una rèplica a escala 

1:35 del Teatro Principal de Burgos amb 
titelles de tija amb hologrames.

D'eina per aplegar gent, a plat fort
La MITMO compta enguany amb 17 
companyies, que representaran 25 es-
pectacles amb una seixantena de funci-
ons, i un dels moments més esperats del 
festival serà diumenge a les 12 h amb la 
triple cercavila de titelles gegants. Quan 
Galiot va pensar a convidar per primera 
vegada aquest tipus d'espectacles, l'objec-
tiu era que servís per portar tot el públic cap 
a la plaça de Prat de la Riba per gaudir-hi del 
darrer xou del matí. "I en la segona edició la 

gent ja venia a veure l'inici de l'itinerant 

a les 12 h, així que vaig veure que això 

ho havia de reforçar i vaig col·locar-hi 

dues companyies", explica Monserdà. 
Enguany, però, posarà encara més carn a la graella, i 
ha convidat tres companyies, però no unes qualsevol, 
sinó tres de les més potents que han passat els darrers 
anys per la MITMO: els Cavalls de Menorca i els Óssos 
del Pirineu (cia Tuttatis) i el drac Ottfried que respira 
foc (cia. Les Contes d’Asphaldt).  

ARTS ESCÈNIQUES  HI HAURÀ 25 ESPECTACLES TITELLAIRES D'AVUI FINS DIVENDRES

A L'EXTERIOR DEL MERCAT VELL  El Jordi Monserdà va deixar entrar la canalla a Cal Titella, on ja hi havia el Mollet Mullat

S.C.R.
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El cargol Mossi i el cuc
Cia. La Closca (Barcelona)
Titelles de guant i tija
Dv 18.15 (Tots els públics)
Plaça Prat de la Riba

El somni de la iaia Ina
Cia. Guinyol Didó (Vilanova i la Geltrú)
Titelles de sobretaula
Ds 11.15 i 16.30 h (Públic infantil)
La Marineta (sala d'exposicions)

La Isla del Tesoro 
Cia. Teatro Arbolé (Saragossa)
Titelles d'objectes
Ds 18 h (Públic infantik)

Sala Fiveller

Eco 
Cia. Ymedioteatro (Torreperogil/Jaén)
Manipulació directa d'objectes
Ds 22 h (Joves i adults)
Mercat Vell

La Rateta 
Cia. Campi Qui Pugui (Lleida)
Titelles de sobretaula
Dg 13 h (De 3 a 10 anys)
Plaça Prat de la Riba

El Restaurant d’en Perico 
Cia. Titelles Vergés (Sitges)
Titella de guant català
Dg 18 h (Edat +3 anys)
Plaça Prat de la Riba

75.754 euros
AQUEST HA ESTAT ENGUANY EL COST DE PRODUCCIÓ I DE CONTRACTACIÓ 

dels espectacles de la Mostra Internacional de Titelles de Mollet del Vallès, 

fi nançat per l'Ajuntament molletà. Es tracta d'una xifra gairebé idèntica 
a la de l'any passat, quan el pressupost va ser de 75.771 euros. Una part 
de la inversió es recuperarà amb les entrades que es venguin per als 
espectacles d'interior que són de pagament, que tenen un preu d'entre 3 i 5 
euros i que es poden adquirir a molletvalles.koobin.com o presencialment 
a La Marineta o al Punt d’informació de la MITMO (antic Ajuntament). Per 
participar en les instal·lacions que s'ubicaran al parc de les Pruneres també 
caldrà abonar un euro per persona per cadascuna de les propostes.

    Érase una vez dos pies
    Con los pies entre las nubes
Companyia Verónica González - Teatro dei piedi (Itàlia)
Tècnica: Body puppet 
Edat recomanada: +4 anys
Ds i dg 11.30 h i 17 h / Durada 40 i 45 minuts
A la plaça de Catalunya

Els peus de Verónica González són especials, interpreten 

personatges cada vegada que els transforma, vestint-los amb 

vestits i màscares i elevant-los cap al cel. Les seves marionetes 

de carn i ossos interpreten històries divertides acompanyades 

d’una rica banda sonora mentre entrellacen escenes plenes de 

poesia, ritme i humor. Una varieté de marionetes que neixen dels 

peus i les cames de l’artista qui, apel·lant a la seva feminitat i 

carisma, expressa plenament el seu talent com a actriu i titellaire 

interpretant històries originals aptes per a tots els públics.

    Parasite Circus
Cia. Têtes de Mules (França) 
Tècnica: Titelles de taula i mà viva 
Edat recomanada: +10 anys
Dv i ds 20.30 h / Durada: 50 minuts
A la plaça d'Europa

L'espectacle atrevit amb el qual la MITMO vol atraure el jovent, 

el públic que més costa que assisteixi a la mostra titellaire. Amb 

una companyia referent de teatre de carrer però que empra el 

llenguatge dels titelles, el públic tindrà al davant l'escenifi cació 
de tots els fracassos i tots els accidents que sempre va imaginar 

al circ, i mai va gosar esperar. La caravana del circ dels paràsits 

pertorbarà consciències. El millor del pitjor passarà a les nits a 

la plaça d'Europa, on cada titella morirà, una darrera de l'altra, 

accidentalment però amb una mort violenta. Aquest espectacle 

és un acte alliberador que profana el sentit comú i la correcció 

política, un riure davant la mort, la malaltia i la por.

    Maure el dinosaure 
Cia. Teatre Nu (Sant Martí de Tous)
Tècnica: Titelles de sobretaula  
Edat recomanada: +2 anys
Ds 13 h / Durada: 45 minuts
A la plaça Prat de la Riba

La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. En Maure 

és un dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics 

inseparables. Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la 

Martina sense en Maure? I en Maure sense la Martina? Maure el 

dinosaure és un espectacle de titelles per a infants a partir de dos 

anys; una història senzilla, emotiva, clara i poètica; un relat que 

se centra en l'univers de complicitat i confi ança entre una nena i 
el seu inseparable dinosaure. L'espectacle posa en un mateix pla 

el món real i el món fantàstic dels infants, per explicar una història 

on el més important és la necessitat de sentir l’ajuda i l’amistat de 

l’altre ben a prop.

Alguns dels espectacles programatsAlguns dels espec
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MOLLET. A partir del 23 d’abril, el 

bus urbà de Mollet també circularà 

els diumenges i els festius, un ser-

vei que ja havia estat operatiu, però 

que es va eliminar el 2012 per la 

baixa demanda d'usuaris. Circularà 

amb una freqüència de pas d’uns 35 

minuts aproximadament. L'amplia-

ció del servei, segons el govern lo-

cal, pretén facilitar la mobilitat sos-

tenible i "respon al compromís 

d'ampliar els serveis públics”, 

apunta l'alcaldessa, Mireia Dioni-

sio. L'Ajuntament ha calculat que 

l'ampliació pot tenir un cost d'uns 

28.000 € fins a finals d'aquest any 

2023, tot i que aclareixen que és 

una estimació ja que dependrà del 

nombre de viatgers que en facin ús.

Aquesta ampliació arriba quan 

tot just es compleixen 20 anys de la 

posada en marxa del servei de bus 

urbà. En aquestes dues dècades 

el recorregut i les parades s'han 

mantingut, amb alguns canvis en 

l'itinerari. També durant un perí-

ode, entre 2010 i 2012, el servei 

va funcionar els caps de setmana, 

però el servei es va eliminar per 

la baixa demanda. En els darrers 

mesos, s'han acumulat les queixes 

per l'aparellat i els retards del bus, 

una situació que "afecta greument 

l'ús i la confiança dels usuaris", 

lamenten des de Mollet Opina.

El servei resta pendent encara de 

la reclamada línia en sentit invers, 

una demanda dels usuaris que po-

dria ser realitat aquest any, gràcies 

a la incorporació d'un nou vehicle, 

que es finançaria amb els fons eu-

ropeus Next Generation.  

Nou portal estadístic a MolletSant Fost instal·la trampes per a vespes asiàtiques
L’Ajuntament de Mollet ha posat en marxa 

al web municipal el nou Portal de Dades, 

una base de dades especialitzada en 

estadístiques públiques locals amb informació socioeconòmica oficial i actualitzada.
Sant Fost ha instal·lat 30 trampes selectives amb líquid atraient per atreure 

i capturar les vespes asiàtiques reines. La col·locació d'aquestes trampes 

és una mesura de prevenció contra aquesta plaga per evitar la formació de 

nous nius i colònies. Les ubicacions s'han decidit d'acord amb l’historial de 

nius secundaris detectats durant les dues temporades passades.

SOCIETAT

L'Ajuntament centralitza 
les incidències amb una app
MOLLET. Amb l'objectiu d'apropar 

allò que passa a la ciutat al veïnat, 

l'Ajuntament ha estrenat una apli-

cació de mòbil (app) amb informa-

ció del Consistori. L'eina que permet 

consultar les notícies i l'agenda de 

l'Ajuntament, també compta amb 

apartats perquè el veïnat pugui con-

tactar amb el consistori de forma 

directa. Entre aquests apartats més 

interactius, destaca el d'incidències, 

des del qual el ciutadà pot indicar 

l'àmbit de la incidència (si es tracta 

d'un problema d'enllumenat, de ne-

teja...), enviar fotos i fins i tot, geolo-

calitzar el lloc concret de la queixa o 

denúncia en qüestió. "Ara les inci-

dències ens arriben des de molts 

canals i amb aquesta app volem 

redreçar-ho i que aquest sigui 

el canal de comunicació directe 

amb la ciutadania", explicava Raúl 

Broto, regidor de Projectes Urbans i 

Obra Pública.

Per tal de gestionar les diverses 

incidències, l'Ajuntament compta-

rà amb un professional que s'en-

carregarà de categoritzar les inci-

dències que arribin al consistori a 

través dels diferents canals, deri-

var-les a l'àrea concreta d'actuació 

i donar la posterior resposta al ciu-

tadà: "Amb aquesta nova orga-

nització creiem que serem més 

àgils en la resposta i que serà 

més difícil que alguna se'ns que-

di sense contestar", afegia Broto. 

S'anul·larà el Civiwaste
Amb la posada en marxa d'aques-

ta app, el Consistori deixarà de fer 

servir el Civiwaste que es va estre-

nar el 2018 i va ser la primera apli-

cació que l'Ajuntament va posar en 

marxa per tractar les incidències: 

"Quedarà anul·lat abans de l'es-

tiu, perquè ara ho focalitzarem 

tot en aquesta aplicació que 

permet integrar-ho tot en un 

mateix canal", aclaria el regidor.

A banda de fer arribar les inci-

dències, amb la nova app també 

es podran rebre notificacions di-

rectes al mòbil dels àmbits que 

tinguin a veure amb l'Ajuntament 

que més els interessin.   

COMUNICACIÓ  L'APLICACIÓ PER A MÒBIL TAMBÉ OFEREIX INFORMACIÓ D'AGENDA I NOTÍCIES

MOLLET. Les quatre famílies ex-

propiades per tirar endavant la 

construcció del Pla d'Actuació 

Urbanística de Can Fàbregas Vell 

han alçat la veu per reclamar que 

s'acompleixi l'acord amb què es va 

arribar amb la promotora a canvi 

de deixar les seves cases. El 2019, 

l'empresa Metrovacesa va assu-

mir el projecte, que en un primer 

moment havia tirat endavant una 

altra promotora que va fer fallida. 

Els quatre veïns havien arribat a 

l'acord que deixarien casa seva a 

canvi d'un pis de protecció oficial, 

un traster i una plaça de pàrquing, 

un acord, que, segons els afectats, 

Metrovacesa també va assumir de 

forma verbal. "Al cap de quatre 

mesos, ens van tornar a reunir 

per separat i ens van dir que 

no tindríem ni el pàrquing ni el 

traster", assegura Daniel Rodrí-

guez, un dels veïns expropiats. Da-

vant aquesta situació, van dema-

nar reunir-se amb l'Ajuntament 

perquè mediés en el conflicte. 

Finalment, l'Ajuntament es va 

reunir amb Metrovacesa i "l'ales-

hores regidora d'Urbanisme, 

Mireia Dionisio, i un tècnic ens 

van assegurar que tindríem la 

plaça de pàrquing, que la pro-

motora ho havia acceptat i que 

només quedaven pendents uns 

canvis tècnics a càrrec de l'Ajun-

tament". Els veïns, però, ja dispo-

sen de les claus dels pisos però no 

tenen cap notícia de la plaça de 

pàrquing promesa. "Ens han enga-

nyat i entre tots ens estan donant 

llargues", lamenta el veí, que asse-

gura que no entregaran les claus de 

les seves llars "fins que no vinguin 

amb una ordre judicial". 

Dilluns, els veïns afectats van 

personar-se al ple municipal, on 

la portaveu d'Ara Mollet ERC MES, 

Marta Vilaret, va preguntar al go-

vern local quina era la situació. 

El regidor de Gestió i Disciplina 

Urbanística, Juan Torrecilla, re-

cordava que l'Ajuntament ha es-

tat mediant en la situació, que "és 

estrictament privada entre els 

veïns i la promotora", recalcava. 

Torrecilla assegurava que la set-

mana vinent, l'Ajuntament té una  

reunió programada amb Metrova-

cesa per tractar la qüestió. 

Expropiats de Can Fàbregas reclamen 

que Metrovacesa compleixi l'acord

El bus urbà circularà 

els diumenges i festius

HABITATGE QUATRE FAMÍLIES DENUNCIEN QUE NO HAN REBUT LA PLAÇA DE PÀRQUING PROMESA
TRANSPORT LA FREQÜÈNCIA DE PAS SERÀ D'UNS 35 MINUTS

n Durant l'anunci d'aquesta app, el 
Consistori també aprofitava l'oca-
sió per anunciar que el 12 d'abril en-
trarà en funcionament el contracte 
de manteniment de la via pública que 
l'Ajuntament havia inclòs en els pres-
supostos d'enguany: "Amb aquests 
pressupostos de 2023 vam posar a 
disposició més recursos públics per 
fer tasques de manteniment. Ja hem 
fet el procés de licitació i després de 
Setmana Santa ja el tindrem a dispo-
sició", apuntava l'alcaldessa, Mireia 
Dionisio. El contracte s'ha adjudicat a 
l'empresa Serveis Integrals de Man-
teniment Rubatec, SA per un import de 
199.574,38 euros (IVA inclòs) per tal de 
dur a terme la reparació, conservació i 
manteniment de paviments i elements 
de la via pública.

EL NOU CONTRACTE 
DE MANTENIMENT DE 
VIA PÚBLICA, A L'ABRIL

El govern de Mollet no 
retirarà els càrrecs als 
cinc encausats de la PAH
MOLLET.  L'Ajuntament no intercedi-

rà per evitar el judici als cinc mem-

bres de la PAH denunciats per la 

Policia Municipal que van haver de 

declarar la setmana passada en pri-

mera instància als jutjats de la ciutat.

Malgrat que la PAH s'hagi mobi-

litzat per demanar al consistori que 

en retiri les causes, una petició que 

també han fet diversos partits polí-

tics molletans, el govern no ho farà. 

Fins ara no s'havien pronunciat pú-

blicament sobre el cas i justificaven 

el silenci dient que es tracta d'un 

procediment judicial obert. En la 

sessió plenària de dilluns, però, el 

portaveu del PSC, Raúl Broto, sí que 

hi anava més enllà responent dues 

preguntes sobre el cas formulades 

per Mollet en Comú i Ara Mollet 

ERC: "No en farem judicis, ni nin-

gú els hauria de fer; respectarem 

la decisió dels tribunals", deia 

Broto, remarcant que les denúncies 

les va fer la Policia i no pas l'Ajunta-

ment. El portaveu socialista, a més, 

deixava entreveure que en cas que 

el govern fes retirar els càrrecs po-

drien cometre un delicte: "No sé si 

ens estan demanant potser que 

prevariquem".

El portaveu també va llegir un in-

forme elaborat per la Policia Munici-

pal, en el qual s'indica que els mem-

bres de la PAH "van entrar per la 

força a l'Ajuntament desobeint 

les ordres dels agents i agredint 

els treballadors municipals" i que 

"un treballador va ser lesionat i 

va rebre una escopinada".

Tres dies acampats
D'altra banda, membres de la PAH 

acampaven divendres a la porta de 

l'Ajuntament per donar suport a 

una companya, la Mariela, després 

que el Consistori decidís no seguir 

copagant-li la pensió a la Llagosta. 

Després de tres dies d'acampada, 

finalment dilluns l'Ajuntament va 

acceptar seguir costejant-li part 

de la pensió durant tres mesos 

més. La Mariela va ser desnonada 

ara fa un any.  

HABITATGE  SI HO FESSIN, PODRIA TRACTAR-SE DE "PREVARICACIÓ"
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El Consell dels Infants de Mollet (CIM), format per 26 alumnes de 5è i 6è de primària 
de les escoles molletanes, han proposat a l'Ajuntament el disseny d'una pàgina 
web per donar a conèixer la figura de l'artista Joan Abelló. També ha plantejat 
crear un còmic o conte pels infants on estigui representada tota la vida i l’obra de 
l’artista i promoure més activitats a les escoles. Les propostes es van exposar diu-
menge a la sala de plens de l'Ajuntament durant la celebració del Ple dels Infants.

EL CONSELL D'INFANTS 
PROPOSA CREAR UN 
WEB DE JOAN ABELLÓ

INSTITUCIONS DIUMENGE ES VA FER EL PLE AMB ELS REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT DE LA CIUTAT
aj. mollet

MOLLET. L'Ajuntament va presen-

tar dilluns, al Centre Cívic l'Era, el 

programa Escolta Jove. Es tracta 

d'una prova pilot impulsada per 

l'Oficina del Pla Jove de la Diputació 

de Barcelona que s'ofereix des de la 

regidoria de Joventut del consistori 

molletà per tal de detectar i recon-

duir trastorns i conductes entorn el 

benestar emocional dels joves, el 

qual s'ha vist agreujat arran de la 

pandèmia de la Covid.

El servei és totalment gratuït i 

està adreçat a joves d’entre 12 i 30 

anys residents o estudiants a Mo-

llet i a les seves famílies. L'objectiu 

del servei és el de detectar i donar 

eines per millorar la qualitat de 

vida i el benestar emocional dels 

joves.

Trastorns alimentaris, el males-

tar produït per la baixa autoestima, 

les xarxes socials i com ajudar i do-

tar d'eines a les famílies per recon-

duir els conflictes amb els seus fills 

són algunes de les temàtiques que 

es tractaran en les diverses xerra-

des i tallers que s'impartiran en el 

marc del programa.

Punt d'atenció individual
Així mateix, gràcies al programa 

també s'ha habilitat un espai al 

punt jove del Centre Cívic l'Era per 

fer atenció individual. Al servei 

d’acompanyament emocional es 

pot accedir demanant cita prèvia 

des del web de joventut (joventut.

molletvalles.cat/). També s'ha ha-

bilitat el número de WhatsApp 

(623 33 00 86) i un email (escolta-

jove@molletdelvalles.cat).

"Es tracta de detectar els casos 

incipients, i prevenir a través de 

xerrades i treball individual, que 

aquests trastorns i conductes 

detectats no acabin derivant-se 

en més greus", deia la regidora de 

Joventut, l'Encarna Ortiz.  

JOVENTUT L''ESCOLTA JOVE' COMPTARÀ AMB ATENCIÓ INDIVIDUAL

Sant Fost ha invertit 36.600 euros en la millora de la temperatura de l'escola 
bressol El Petit Roure. En concret, els treballs s'han finançat amb 34.000 
euros provinents de l'Ajuntament santfostenc i 2.600 euros de la Diputació 
de Barcelona, dins el programa sectorial d'equipaments responsables i 
educadors 2030. Els treballs, amb els quals s'han motoritzat finestres i tendals, 
han servit per adaptar la temperatura del centre i fer-la més "confortable" per 
als alumnes i els docents, explica la regidora d'Educació, Blanca Torrallardona. 

Més confort tèrmic al Petit Roure

EDUCACIÓ L'ACTUACIÓ HA TINGUT UN COST DE 36.600 EUROS
aj. sant fost

Crida de voluntaris 
experts en muntanya

MOLLET. La Fundació QSD Global 

per a persones desaparegudes ha 

fet una crida a voluntaris experts 

en muntanya o en l’àmbit d’escala-

da que vulguin sumar-se a la cerca 

coordinada per la Guàrdia Civil i el 

GREIM per ajudar a trobar a José 

Antonio Martínez, el muntanyenc 

franquesí i treballador de l'Hospi-

tal de Mollet, desaparegut el passat 

mes de desembre a la Sierra de Bé-

jar. Els interessats poden contactar 

amb sinindicios@gmail.com . 

SUCCESSOS

Mollet aprova el 
Pla Local de Salut

MOLLET. El ple municipal va aprovar 

dilluns per unanimitat el primer 

Pla Local de Salut, que ha redactat 

l'Ajuntament i que té una vigència 

de quatre anys. Els objectius del pla 

és impulsar estratègies i accions 

per millorar l'estil de vida de la ciu-

tadania; cuidar del benestar emoci-

onal; prevenir les conductes addic-

tives, i conservar el medi ambient i 

promoure un urbanisme saludable, 

entre altres. El document es podrà 

trobar al web municipal. 

INSTITUCIONAL

Tarifació social per 
a l'Escola de Música

MOLLET. L’Ajuntament ha aprovat 

estendre la tarifació social a l’Esco-

la Municipal de Música i Dansa de 

Mollet a partir del curs 2023– 2024, 

cosa que permetrà pagar en funció 

dels ingressos de cada família. Amb 

l’objectiu de fer una tarifació més 

equitativa en funció dels ingressos 

familiars, hi haurà diferents preus 

en funció, tant de la renda, com dels 

membres que componen la unitat 

familiar i, en cap cas, el preu màxim 

a pagar superarà el preu que s’està 

pagant actualment.  

TAXES

Mollet impulsa un 
programa adreçat a 
millorar el benestar 
emocional dels joves

URBANISME

Inici dels tràmits per  
multar l'empresa de 
la passera que s'ha 
de fer a Can Sunyer

MARTORELLES. L'Ajuntament ha 

iniciat els tràmits per una possi-

ble penalització de 14.268 euros 

a l'empresa encarregada de cons-

truir la passera a Can Sunyer. En 

concret, el consistori ha aprovat, 

via decret d’alcaldia, iniciar el pro-

cediment per penalitzar per de-

mora la companyia encarregada 

dels treballs, Tallers Vidal Amill, 

SLU. Per altra banda, l’Ajuntament 

retindrà el pagament de les factu-

res que hi pugui haver pendents de 

la mateixa empresa fins al final del 

procediment per tal de fer front a 

les possibles penalitats.Les obres, 

adjudicades el passat mes de se-

tembre, havien de començar al no-

vembre, però un permís pendent 

de l’Agència Catalana de l’Aigua ho 

va impedir. L’Ajuntament va rebre 

aquest permís el passat mes de 

gener i des d’aleshores l’empresa 

licitada pot començar les obres, 

però de moment l'actuació encara 

no s'ha posat en marxa.

Connexió amb el carrer Comerç
La finalitat de l’actuació és millo-

rar la connectivitat, la mobilitat, 

l’accessibilitat i la qualitat urbana 

entre el carrer Comerç i el Parc de 

Can Sunyer i l’Escola Les Prune-

res amb la construcció d’una nova 

passarel·la per a vianants i ciclis-

tes sobre el torrent de Can Sunyer.

El projecte té un pressupost de 

209.606,24 euros i un termini 

d'execució de tres mesos.  Aquesta setmana han començat els treballs per enderrocar l'edifici de 
l'antic mercat de Sant Pancraç situat al barri de Plana Lledó. Després d'anys 
tancat, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament atorgava el passat 6 de 
febrer a la Corporació Alimentària Guissona, propietari de l'espai, la llicència 
urbanística per enderrocar l'edifici situat al carrer de Sant Andreu. Segons 
fonts municipals, l'edifici serà tirat a terra perquè al solar, qualificat d'espai 
comercial, s'hi pugui promoure una nova activitat comercial.

Adeu a l'antic mercat de Sant Pancraç

URBANISME AQUESTA SETMANA S'HA INICIAT L'ENDERROCAMENT
l.o.m.
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Martorelles rebrà 796.722 euros 

per canviar els llums del poble
MARTORELLES. L'Ajuntament rebrà 

una subvenció de gairebé 800.000 

euros per canviar l'enllumenat 

del poble. El Consistori ha rebut 

aquesta setmana la resolució favo-

rable a la petició per rebre aques-

ta subvenció per un import de 

796.722,84 euros, en el marc del 

programa Renovables 2030 de la 

Diputació de Barcelona. 

Aquest fons econòmic servirà 

per renovar 1.237 punts de l'en-

llumenat públic i substituir-los 

per llums de tecnologia led durant 

aquest 2023.

Actualment, el municipi compta 

amb 1.748 punts repartits en 25 

quadres d’enllumenat públic, dels 

quals només 511 són de tipus led. 

Amb aquesta actuació es canvia-

ran el  70,7% del total de llums que  

té el poble a tecnologia led.

La meitat d'emissions de CO
2

Segons avança el Consistori, el 

canvi  a led de tot l’enllumenat 

suposarà diferents beneficis me-

diambientals i  econòmics per 

l’Ajuntament i de seguretat tant 

pels vianants com pels vehicles.

Segons expliquen, un d'aquests 

beneficis es notarà en el consum 

energètic i en la quantitat de CO
2
 

emès. Si actualment, la potència 

instal·lada és de 150.000 W, que 

genera un consum anual apro-

ximat de 596.755,95 kWh i una 

quantitat de CO
2
 emès de 154.559 

Kg/any (32 kg de CO
2
 per habitant 

any). Amb el canvi de l'enllume-

nat el CO2 emès es preveu reduir 

aproximadament a la meitat, és a 

dir, en 105 tones menys a l'any.

Un altre dels beneficis es tra-

duirà en la millora de la segure-

tat, ja que segons exposen, la llum 

blanca que generen els llums led 

fa que les persones se sentin més 

segures quan surten de nit, perquè  

milloren els nivells d’il·luminació i 

augmenta el reconeixement facial 

i dels colors.

Així mateix, també indiquen la 

prevenció d’accidents, com una de 

VIA PÚBLICA ELS DINERS SERVIRAN PER RENOVAR 1.237 PUNTS DE L'ENLLUMENAT PER LEDS

aj. martorelles

LLUMS LED

les millores que aportarà aquesta 

nova il·luminació. Finalment, un 

altre dels avantatges serà l'estal-

vi en el manteniment, ja que  els 

punts de llum led requereixen 

menys manteniment i no necessi-

ten canvi de làmpada.   

TAMBÉ S'HA ESCOLLIT INSTAL·LAR VENTILADORS A LES ESCOLES

Dignificar l'entorn del 
pavelló, la més votada als 
pressupostos participatius
MARTORELLES. Els pressupostos 

participatius de Martorelles ja 

tenen projectes guanyadors. En 

concret, en aquesta primera edi-

ció, la ciutadania n'ha escollit dos: 

dignificar l'entorn del pavelló mu-

nicipal d'esports i instal·lar ven-

tiladors als centres educatius del 

poble.

La proposta més votada ha estat 

la d'arranjar l'entorn de l'equipa-

ment esportiu municipal, amb un 

33,5% dels vots. Mentre que la 

d'instal·lar ventiladors als centres 

educatius l'han escollit el 25,5% 

dels ciutadans que han votat.

El pressupost destinat per 

aquests primers pressupostos 

participatius és de 20.000 euros, 

que és el cost que tindran en total 

els dos projectes per tal de poder 

ser executats.

Per darrere dels guanyadors 

s'han quedat propostes com la 

de crear un espai recreatiu a l'era 

jove, que ha obtingut el 10,4% dels 

vots; homenatjar els donants de 

sang (9,2%);  millorar l'accessi-

bilitat d'algunes voreres del barri 

de Carrencà (6,8%); millorar l'ac-

cessibilitat de la ronda del mercat 

(5,3%); il·luminar el pati de baix 

de les escoles Montserrat (4,2%), 

entre altres.

Els pressupostos participatius 

es van posar en marxa el passat 

mes de novembre. En aquesta pri-

mera edició la ciutadania va fet 

arribar una trentena de propostes, 

però finalment els serveis tècnics 

només en van validar 10 que són 

les que ha votat la ciutadania. 

MOLLET DEL VALLÈS

06/07 Juan Valenzuela Anguita 69 anys

09/07 Antonio Lora Parrado 75 anys

10/07 Isabel Morales Muñoz 73 anys

Dades facilitades per la 

Funerària Monserdà

Defuncions
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Calvo (PP): "Som l'alternativa a 
les esquerres i el nacionalisme"
MOLLET.  Després de quatre anys 

fora del ple de l'Ajuntament de 

Mollet, el PP, amb Susana Calvo al 

capdavant, torna amb la intenció 

de recuperar la representació al 

Consistori. Els populars es reivin-

diquen com la "tercera via alter-

nativa als partits d'esquerres i al 

nacionalisme". 

El 28-M el PP molletà es pot tro-

bar un panorama electoral amb un 

ampli ventall de candidatures de 

partits de dretes després de l'anun-

ci de presentació de Cs, Valents i la 

probable candidatura –tot i que 

encara no anunciada– de Vox. Amb 

tot, Calvo vol diferenciar-se de totes 

aquestes opcions i aglutinar el vot 

d'aquest perfil de votant. "La feina 

de Cs a l'Ajuntament ha estat zero, 

Vox de moment no té candidatu-

ra aprovada i ja veurem si és una 

persona de Mollet. El PP coneix la 

ciutat, jo he estat vint anys de re-

gidora i conec els problemes i al-

ternatives per millorar la ciutat, 

tinc un equip amb moltes ganes 

de treballar i portem propostes 

amb un programa molt complet", 

assegurava Calvo.

En aquest sentit, el secretari ge-

neral del PP a Catalunya, Santi Ro-

dríguez, que va acompanyar Calvo 

en la presentació, destacava el valor 

del PP per sobre de la resta de candi-

datures de dretes. "El PP és un par-

tit de govern, amb 3.000 alcaldes 

a tot Espanya. Quines cartes de 

presentació tenen els altres que 

SUSANA CALVO ES PRESENTA AMB LA INTENCIÓ D'AGLUTINAR EL VOT DE L'ESPAI DE LA DRETA PER RECUPERAR LA REPRESENTACIÓ AL PLE MUNICIPAL

A LA MARINETA  Calvo, al centre amb Santi Rodríguez i Josep Tutusaus

L.O.M.

GentxMollet 
CUP renova els 
primers llocs a 
la llista electoral
MOLLET. GentxMollet i la CUP han 

fet aquesta setmana un pas més 

en el procés de construcció de la 

seva candidatura conjunta per a 

les pròximes eleccions municipals. 

La coalició ha aprovat les persones 

que configuraran l’equip de cap-

çalera a la llista, que integra cares 

noves entre els cinc primers candi-

dats, on no es troben noms histò-

rics del col·lectiu com Jesús Maria 

Carrasco –cap de llista el 2019– i 

Mercè Solé, Menci.

La candidatura ha avalat l’equip 

inicial de cinc persones que encap-

çalaran la llista, tot i que sense un 

ordre encara definit. Seran Xavi 

Herrera, educador ambiental i 

estudiant de Ciències Polítiques; 

Sònia Gresa, professora de secun-

dària; Marc Compte, Graduat en 

Història i expert en Gestió Cultu-

ral; Ariadna Moreno, dissenyado-

ra i artista gràfica, i Xavi Castelo, 

Tècnic Superior en Administració 

i Finances, vinculat al sector de les 

energies renovables. “A diferèn-

cia dels qui es presenten com a 

“canvis” o ”recanvis”, però amb 

uns caps de llista que porten ja 

més de setze anys al consistori, 

GentxMollet + CUP apostem per 

un equip totalment renovat, ra-

biosament jove i sobradament 

preparat", explica Mercè Solé, 

portaveu de GentxMollet + CUP i 

coordinadora de campanya de la 

candidatura col·lectiva

Les cinc persones candidates ja 

han signat el seu compromís d’as-

sumir i defensar el codi ètic i el 

programa de transformació amb 

el que GentxMollet+CUP es pre-

sentarà a aquesta cita electoral.  

volen competir en aquest espai? 

Cap", etzibava Rodríguez.

Calvo considera que el que pot apor-

tar el PP és "sentit comú". "Hem 

de deixar de banda coses que no 

són importants i centrar-nos en 

els problemes reals de la ciutada-

nia".   LAURA ORTIZ MATEO

Canga (PSC) promet un 
"nou model de fer política"
SANT FOST. L'Ateneu Jaume Rifà va 

acollir divendres la presentació de 

Jesús Canga com a candidat del PSC 

a l'Alcaldia de Sant Fost. Un acte en 

el qual Canga es va comprometre a 

encapçalar un "nou model de fer 

política". "El meu somni és acon-

seguir un Sant Fost unit al vol-

tant del seu futur, on ens sentim 

molt orgullosos de viure", deia el 

socialista durant l'acte en el qual va 

presentar alguns dels projectes del 

programa, un programa "molt am-

biciós capaç de donar resposta a 

tots els ciutadans", afegia Canga.

En aquest sentit, el líder dels so-

cialistes santfostencs va destacar 

els tres punts "vitals" del seu pro-

grama que impliquen construir 

un espai públic de centralitat que 

serveixi de punt de trobada per a la 

ciutadania de tots els barris; parti-

cipar en el projecte de recuperació 

del riu que ha iniciat el Consorci 

Besòs Tordera amb "un projec-

te que combini la biodiversitat 

amb l'oci ciutadà" i el desviament 

de la B-500 per connectar el Barce-

lonès Nord amb el Vallès.

Per altra banda, els socialistes 

també volen apostar per fomentar 

la participació ciutadana, la rege-

neració dels polígons industrials 

del poble, la creació d'habitatge 

públic i el foment de plans d'ocu-

pació i formació, així com la cons-

trucció d'un casal i un centre de dia 

per a la gent gran.  ANNA MIR

PSC

EN COMPANYIA  L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlón, va estar a l'acte

S'obre oficialment el període electoral
BAIX VALLÈS.  El pròxim dimarts 4 d'abril està 

previst que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) pu-

bliqui el decret de convocatòria de les eleccions 

municipals del 28 de maig. Aquest serà el tret 

de sortida del període electoral, durant el qual i 

segons la LOREG, "queda prohibit qualsevol 

acte organitzat o finançat pels poders públics, 

que contingui al·lusions a les realitzacions o 

als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o ex-

pressions coincidents o similars a les utilitza-

des en les campanyes dels partits polítics que 

concorrin a les eleccions". També es prohibeix 

realitzar qualsevol acte d’inauguració d’obres o 

serveis públics o dels seus projectes.

El calendari electoral té diverses dates clau. 

Les candidatures que es presentin tenen com a 

últim dia per comunicar coalicions el 14 d'abril, 

i del 19 al 24 d'abril, serà el termini per presen-

tar les candidatures a la Junta Electoral. La pu-

blicació oficial de les llistes, serà el 26 abril i el 

2 de maig es farà la proclamació de les candida-

tures oficials.La campanya electoral s'allargarà 

del 12 al 26 de maig.

ELECCIONS MUNICIPALS 28-M  EL BOE PUBLICARÀ EL PRÒXIM DIMARTS 4 D'ABRIL EL DECRET DE CONVOCATÒRIA DELS COMICIS

Pel que fa a les votacions, la ciutadania podrà 

consultar el cens electoral a partir del 10 d'abril. 

L'últim dia per demanar el vot per correu serà el 

18 de maig i la votació per correu s'haurà de fer 

del 8 al 24 de maig. El termini per demanar el vot 

des de l’estranger és del 4 al 29 d’abril i la votació  

des de l’estranger es farà del 2 al 24 de maig.

Les votacions seran diumenge 28 de maig i la 

constitució dels nous ajuntaments i l'elecció de 

la persona que ocupi l'Alcaldia serà el 17 de juny. 

L'últim pas serà la constitució dels nous consells 

comarcals, que es preveu a mitjans de juliol. 

3 abril

2 maig

12-26 
maig

14 abril

26 abril

17 juny juliol

19-24 
abril

29 abril 
3 maig

Convocatòria 
ofi cial de les 
eleccions 

Proclamació de 
les candidatures 
ofi cials

Campanya 
electoral

Últim dia per 
comunicar les 
coalicions

Sorteig de 
meses 
electorals

Presentació de 
la candidatura 
davant la Junta 
Electoral

28 maig 
Eleccions 

municipals

Publicació 
ofi cial de les 
candidatures

Constitució 
nous 

ajuntaments

Constitució 
consells 

comarcals

4-28 abril. Termini 
per demanar el vot 
a l'estrangerot des

8-24 maig
Votació per 

correu

2-24 maig
Votació des de 

l'estranger

18 maig
Últim dia per 

demanar 
el vot per correu
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Raúl Broto es consolida 
i serà el 2 dels socialistes

MOLLET.  L’Assemblea del PSC de 

Mollet aprovava divendres per 

unanimitat la llista electoral per 

al 28 de maig, una candidatura 

paritària amb 18 dones i 17 ho-

mes), que "combina experiència 
i joventut, compta amb diverses 
persones del teixit associatiu de 
la ciutat i és oberta i represen-
tativa de Mollet", apunten des del 

partit, que no ha volgut avançar la 

totalitat dels noms de la llista.

Raul Broto ocuparà per primer 

cop el número 2 de la candidatura, 

i es consolida com una "persona 

indispensable" a la candidatura, 

apunten des del partit. Broto és 

l’actual 1r Tinent d’Alcaldessa i re-

gidor des del 2015 a l’Ajuntament.

La llista encapçalada per Mireia 

Dionisio, compta en posicions d’ho-

nor amb l’exalcalde i president del 

PSC Mollet, Josep Monràs, qui tanca-

rà la llista al número 25; i amb An-

tonio Mendoza, president d’Honor 

del PSC Mollet i única persona que 

ha participat en totes les llistes elec-

torals des del retorn de la democrà-

cia. Mendoza serà qui tanqui la llista 

dels suplents amb el número 35.  

L'EXALCALDE MONRÀS TANCARÀ LA CANDIDATURA AL NÚMERO 25

ENCAIXANT LES MANS  Broto, Mendoza, Dionisio i Monràs

psc mollet

Creen una comissió 
per commemorar 
els 15 anys de la 
mort de Solé Tura 

MOLLET. L'Ajuntament ha creat 

una comissió per commemorar 

els 15 anys de la mort del molletà 

Jordi Solé Tura. Quatre molletans 

–Marcel Planellas, Laura Arnau, 

Josep Ramon Bertolin i Laia For-

tuny– formaran aquesta comissió, 

que s'encarregarà d'aportar idees i 

definir els eixos de la programació 

d'aquesta efemèride que es comen-

çarà a celebrar el darrer trimestre 

de 2023. Durant l'acte es va expli-

car que la comissió treballarà amb 

el Consell Assessor del Centre d'Es-

tudis per la Democràcia i l’Ajunta-

ment de Mollet per tal de difondre 

la importància de la figura, els va-

lors i la trajectòria pública de Jor-

di Solé Tura. "La ciutat de Mollet 
sempre ha reivindicat amb or-
gull la figura del Jordi Solé Tura", 

destacava l'alcaldessa, Mireia Di-

onisio. Mentre que la seva vídua, 

Teresa Eulàlia Calzada, remarcava: 

"Aquestes iniciatives serviran 
per commemorar, recordar i re-
conèixer el treball del Jordi, però 
també el de tots els que van llui-
tar per la democràcia".  

ELS 25 NOMS

1. Marta Vilaret
2. Oriol López
3. Marina Planellas
4. Antonio López
5. Shazra Javed
6. Sergi Suárez
7. Mireia Oliva
8. Jordi Carro
9. Núria Bustos
10. Josep Amaya
11. Miriam Sampere
12. Ramon Pagès
13. Margarita Vergés
14. Ricard Vallbé
15. Ruth Versay
16. Bienvenido de Miguel Sánchez
17. Mercè Martínez
18. Mubarak Hamed
19. Remei López
20. Joan Creus
21. Montse Mas
22. José Antonio Ruiz
23. Lidia Iborra
24. Josep Cot
25. Carme Guarro
Suplents: Isabel Padilla, Oriol Bargalló, 
Encarna Guardia, Isaac Rovira, Núria 
Folch, José Ceria, Eva Pérez, Joan Pi, 
Ana Maria Aguilar i Josep Gordi.

La llista "paraigua" d'Ara Mollet ERC EUiA

MOLLET.  Ara Mollet ERC EUiA va 

presentar  dissabte a les Pruneres 

la seva candidatura al complet per 

a les eleccions municipals del maig. 

La cap de llista Marta Vilaret comp-

tarà amb els regidors Oriol López 

i Marina Planellas com a números 

2 i 3, respectivament. Oriol López, 

amb més de 20 anys a l'òrbita 

d'ERC, ocuparà el segon lloc de la 

llista després de liderar la candi-

datura republicana a les últimes 

tres legislatures. López passa ara 

a un segon pla per darrere de Vila-

ret, però mantindran el tàndem a 

l'Ajuntament i a la directiva nacio-

nal del partit. Per la seva part, Ma-

rina Planellas, mestra de professió, 

també ha estat regidora d'Ara Mo-

llet ERC aquest últim mandat.

Vilaret, destacava la diversitat de 

la candidatura: "És una llista que 

representa la diversitat de Mo-
llet de la millor manera possible. 
Gent jove i gent amb experièn-
cia, d'orígens diversos, de dife-
rents barris de la ciutat i més". 

Vilaret afirmava que la proposta 

d'Ara Mollet és "un paraigua" per 

candidats de diversos grups, un fet 

que els enforteix: "Estem conven-
çuts que per governar a aquesta 
ciutat ens cal sumar i trobar els 

ELECCIONS MUNICIPALS 28-M  ORIOL LÓPEZ CONTINUARÀ FENT TÀNDEM COM A REGIDOR AMB MARTA VILARET I OCUPA EL NÚMERO 2 DE LA CANDIDATURA

A LES PRUNERES  La coalició formada per Ara Mollet ERC i EUiA va presentar els integrants de la seva candidatura

s.c. punts d'acord, que n'hi ha molts. 
La nostra única línia vermella és 
que cal un relleu, el PSC fa massa 
anys que governa", deia.

Els republicans van anunciar fa 

uns mesos el seu acord amb Es-

querra Unida i Alternativa, forma-

ció que tindrà vuit candidats a la 

llista entre titulars i suplents. El 

seu primer lloc és el 4 de l'exregi-

dor Antonio López, qui afirma que 

estan molt satisfets amb la coali-

ció: "Estem molt a gust perquè 
estem fent un programa perquè 
hi hagi un canvi de debò, que fa 
falta a Mollet".

La candidatura presentada per 

Ara Mollet té 19 candidats que repe-

teixen de la seva llista del 2019 i 16 

de nous, entre els quals destaquen 

els arribats d'EUiA i alguns nous 

perfils. Pel que fa als regidors que re-

presenten actualment al partit al ple 

municipal, en repeteixen cinc: Oriol 

López, Marta Vilaret, Josep Amaya, 

Marina Planellas i Sergi Suárez; dei-

xant a Manuel Ferran Sostres, de 

MES –partit amb què ERC va formar 

coalició el 2019– com l'únic no repe-

tidor.    sergi casanovas

INSTITUCIONAL

Prop de 500 persones van assistir diumenge a la tradicional calçotada 
d'Independents Units per Sant Fost (IUSF). En aquesta 17a edició la celebració 
es va traslladar a la plaça de la Vila, davant l'Ajuntament. L'espai es va omplir de 
taules i cadires per acollir tots els assistents de la jornada. L'acte va començar a 
les 13 h amb servei de bar per a tots els participants que volguessin un vermut. 
Mentre que a les 14 h es posava en marxa la calçotada on els assistents van poder 
gaudir d'un manat de calçots acompanyat de salsa, carn i postres. Des d'IUSF 
destacaven la bona acollida de l'esdeveniment: "Un any més la calçotada ha estat 

un èxit en assistència i hem omplert la plaça de gom a gom!" La festa va estar 
amenitzada amb ball i música. Foto: IUSF

IUSF aplega 500 comensals de calçotada
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INS Vicenç PlantadaINS Vicenç Plantada
PORTES OBERTES 2023
S. INFORMATIVA I VISITA GUIADA
Batxillerat: 11 d’abril · 17.30 h
Cientificotècnic / Humanitats i Ciències Socials / Batxibac

CFGM: 29 de març · 17.30 h
Grau mitjà: GMN (Guia d’activitats en el medi natural)

CFGS: 17 de maig · 17.30 h
Grau superior: EASE (Ensenyament i Animació Socioesportiva)

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

AMB CITA PRÈVIA:
citaprevia@insvplantada.cat
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En marxa el Mollet Lab, un laboratori 
per desenvolupar projectes innovadors
MOLLET.  L'Ajuntament ha posat en 

marxa el Mollet Lab un nou espai 

de formació, creació i fabricació re-

lacionada amb la innovació. Aquest 

nou laboratori d'innovació està 

equipat amb diferents màquines 

de prototipatge i digitals perquè els 

joves de la ciutat i persones empre-

nedores de Mollet puguin desenvo-

lupar els seus projectes. 

El nou espai estarà obert als jo-

ves i als instituts de la ciutat, però 

també a aquells emprenedors que 

ho necessitin i comptarà amb un 

orientador que s'encarregarà de di-

namitzar-lo. També es programarà 

una agenda estable de formació i 

activitats.

A través del Mollet Lab es vol 

donar suport i desenvolupar pro-

jectes iniciats en els centres educa-

tius, desenvolupar prototips i pro-

moure la cultura maker (d'idear i 

fabricar objectes), la formació i el 

coneixement en les tecnologies 4.0. 

Entre aquestes eines els joves tin-

dran al seu abast quatre màquines 

d'impressió 3D, "amb les quals es 

EMPRENEDORIA L'ESPAI, SITUAT AL MOLLET HUB,  S'HA EQUIPAT AMB IMPRESORES 3D I ALTRES EINES DIGITALS PER FER TANT PROTOTIPS COM PRODUCTES REALS

anna mir

poden fer prototipis i fins i tot ar-

ticles reals com un casc de moto 

o una pròtesi", destacava la Veró-

nica Rodríguez, tècnica de gestió de 

projectes encarregada del projecte 

HubB30: Més enllà de la circularitat.

També s'han adquirit pantalles 

tàctils interactives, una talladora 

de vinil, unes ulleres de realitat vir-

tual i uns iPads per treballar temes 

de fotogrametria que es podran 

traspassar després tant a les ulle-

res de realitat virtual com a les im-

pressores 3D.

Finançat amb fons europeus
La inversió per posar en marxa 

aquest laboratori d'innovació ha 

Cap a l'envàs zero al MercatL'INS Alba del Vallès recupera el 'Tastet d'oficis'
L’Ajuntament de Mollet ha posat en marxa la 

campanya Mercat Zero Envasos, que es durà a 

terme al Mercat Municipal els pròxims mesos. 

L’objectiu és treballar per assolir el repte de 

reduir l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús.

L'Institut Alba del Vallès ha recuperat, amb la col·laboració dels governs de 

Martorelles i  Sant Fost, l'activitat Tastet d'oficis. El projecte que vol apropar 

els alumnes al món laboral i orientar-los en les sortides professionals, ha 

constat de vuit tallers. Un total de 165 alumnes de 3r d'ESO han assistit a la 

iniciativa on han participat empreses com Cobega i Hyperiom.

ECONOMIA

A LA TERCERA DIMENSIÓ L'alcaldesa, Mireia Dionisio, provant les ulleres de realitat virtual durant l'acte de presentació

Els industrials de Can Prat Nord voten aquesta setmana per impulsar una Àrea 
de Promoció 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 públiques com els ajuntaments i empreses vagin 
de bracet tant pel que fa a la gestió com al finançament d'aquestes zones 
industrials. Les votacions acaben aquest divendres i estan cridats a votar els 
titulars del dret d'ocupació de les naus ubicades en 27 parcel·les.

SETMANA DE VOTACIONS PER DECIDIR LA 
CONSTITUCIÓ D'UN APEU A CAN PRAT NORD

TEIXIT INDUSTRIAL LA CONSULTA ACABA AQUEST DIVENDRES

aibv

tingut un cost de 250.000 euros. 

El projecte forma part del Projecte 

d’Especialització i Competitivitat 

Territorial (PECT) 'HubB30: Més 

enllà de la circularitat, finançat 

amb fons FEDER i on participa 

l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès, l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès, la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), la Fundació ESA-

DE, el Parc de Recerca UAB i el cen-

tre tecnològic EURECAT. En aquest 

sentit, el Mollet Lab formarà part 

d’una xarxa d'OpenLabs al territori 

B30, en el qual s’ubica el projecte. 

L'espai es va inaugurar dimarts 

amb la presència de l’alcaldessa 

de Mollet, Mireia Dionisio Calé, i el 

regidor de Promoció Empresarial, 

Innovació i Emprenedoria, Josep 

Monràs i Galindo.

“Des de l’Ajuntament, de la mà 

amb la Universitat Autònoma de 

Barcelona, hem volgut ajudar i 

oferir aquestes eines de darrera 

generació tecnològica i posar-les 

a disposició de tots aquells mo-

lletans i molletanes disposats a 

innovar, emprendre o crear els 

seus propis projectes”, afirmava 

l'alcaldessa.

Mentre que el regidor Monràs 

destacava que era un espai  neces-

sari: "no caldrà que els joves va-

gin a quilòmetres de la seva ciu-

tat per innovar". 

Territori preveu finalitzar 
a l'estiu les obres d'accés 
al polígon de Martorelles
MOLLET. El Departament de Terri-

tori i Sostenibilitat de la Genera-

litat preveu finalitzar a l'estiu els 

treballs per millorar l'accessibili-

tat a la C-17 des de Martorelles, on 

continuen les obres per construir 

una nova rotonda per ajudar a pa-

cificar el trànsit a l’entrada del po-

lígon –a la intersecció del carrer de 

la Verneda amb l'extrem del pont 

de l'Aiguabarreig, a l'altura del cir-

cuit de motocròs –.  

Els treballs al polígon de Mar-

torelles porten un retard de cinc 

mesos, ja que haurien d'haver fi-

nalitzat a finals del 2022. Però uns 

problemes burocràtics han endar-

rerit l'obra que fa unes setmanes 

tornava a posar-se en marxa.

Amb tot, els vehicles que acce-

deixen al polígon ja poden fer ús 

d'una rotonda que s'ha construït 

de forma provisional mentre s'es-

tà executant la rotonda definitiva 

al seu interior. Així mateix, s'han 

arranjat les voreres i s'ha enlles-

tit un nou carril d'accés directe al 

carrer de la Verneda des de Mollet, 

tot i que encara està vetada la cir-

culació.

També està previst que es pintin 

dos passos de vianants per afavo-

rir que els veïns puguin creuar el 

polígon a peu de forma segura. 

MOBILITAT ELS TREBALLS ACUMULEN UN RETARD DE 5 MESOS ARQUES PÚBLIQUES

Mollet tanca 2022 
amb un període 
mig de pagament 
de 9,04 dies

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

ha tancat l'exercici de 2022 amb 

una notable reducció del període 

mig de pagament a proveïdors, 

que s'ha situat al quart trimestre 

de l'any en un període mig de 9,04 

dies, molt per sota del que marca 

la normativa que situa el màxim 

en 30 dies. La reducció ha estat 

progressiva durant tot l'any, que 

va començar el primer trimestre 

amb un termini mig de 32,19 dies, 

que el segon trimestre es va situar 

en els 28,62 dies i en el tercer, en 

22,52 dies. El regidor d'Hisenda, 

Raúl Broto, considerava aquesta 

rebaixa una mostra de la "bona 

salut" financera de la institució. 
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Malgrat fa mesos que els partits polítics mouen fitxa, serà aquest pròxim 

dimarts que s'obri oficialment el període electoral de cara a les eleccions 

municipals del 28-M. La publicació al BOE del decret de convocatòria dels 

comicis és el tret de sortida a una de les campanyes més obertes de les darreres 

cites electorals a Mollet i amb elements que les diferencien d'altres. Les caps 

de llista dels dos principals partits –Mireia Dionisio (PSC) i Marta Vilaret (Ara 

Mollet ERC)– s'enfrontaran per primer cop com a número 1 de les candidatures 

a les urnes després d'un relleu de l'alcalde més longeu a la ciutat. A la banda de 

l'esquerra caldrà veure com responen els votants al serial protagonitzat pels 

comuns, Podem i els ara Canviem; a la dreta, com es repartiran el vot la colla 

de partits d'aquest espai, i l'independentisme –més enllà d'ERC– buscarà una 

escletxa per entrar al ple. Que comenci la partida. 

COMPTE ENRERE PER AL 28-M

Editorial

Cal posar en valor el nostre sòl

industrial i treballar per acollir-hi 

activitats alineades amb els canvis 

que vindran. Continuar apostant pel

sector logístic no és la millor opció

a han passat gairebé tres anys des que 
va començar la pandèmia i encara 
estan presents els efectes i l’impacte 
que va tenir en les nostres societats. 
Les conseqüències encara són pre-

sents avui, i se sumen al context de guerra que 
posa en risc els subministraments bàsics de la 
nostra societat i, per tant, el seu nivell de vida.

L’emergència climàtica obliga a reconèixer 
que som vulnerables i ecodependents. De 
l’altra, i atès aquest context que aprofundeix 
les desigualtats socials preexistents, cal te-
nir, més que mai, cura d’aquelles persones 
que, o bé per la seva situació socioeconòmi-
ca o bé per la seva condició, salut o gènere 
pateixen de manera més directa els efectes 
derivats de les múltiples crisis que vivim.

Aquesta crisi sistèmica ens porta a la ne-
cessitat de qüestionar el funcionament de la 
nostra societat. Ens ha d’interpel·lar a pensar 
i solucionar, com més aviat millor, allò que 
ens ha portat fins aquí. Una sèrie de reptes 
que ens incumbeixen a tots i totes i que hem 
de solucionar aprofitant l’experiència de les 
persones que ens precedeixen, la il·lusió com-
partida de la gent gran i dels joves. Volem una 
societat i un planeta millor.

Les persones grans i les joves –que el siste-
ma vol representar com a dos extrems socials 
contraposats quan tenim interessos comuns 
de millora del benestar social– hem de teixir 
aliances per combatre els intents de confron-
tació intergeneracional que volen impulsar 
els poderosos i els seus mitjans de comuni-
cació. Són els mateixos que també impulsen 
confrontacions entre els treballadors i treba-

Pacte intergeneracional
lladores autòctons i immigrants.

Els poderosos i el seu sistema en volen di-
vidir i així aconseguir que no siguem forts i 
fortes, que no avancem socialment com a ciu-
tadania. És important que reconeguem que la 
convivència i diàleg entre generacions és una 
riquesa intrínseca que aporta la creació de po-
lítiques i el disseny d’alternatives per establir 
una societat on totes i tots puguem desenvolu-
par les nostres vides d'acord amb les nostres 
aspiracions i els nostres moments vitals.

Hem de construir ponts entre generaci-
ons. Una aliança entre denominadors co-
muns intergeneracionals; que busquen unes 
condicions dignes al mercat laboral, mentre 
es defensa unes pensions justes, i que a la 
vegada, es lluita per una societat feminista, 
ecologista i més democràtica.També la polí-
tica de cures serà més necessària que mai, 
tant amb les persones com per teixir i en-
fortir les xarxes comunitàries. D’una banda, 
doncs, serà necessari apostar per sistemes 
públics de cures que permetin posar les ba-
ses d’una societat interdependent, amb la 
implicació tant d’homes com a dones en les 
cures de les diverses generacions.

D’altra, serà important repensar les dinàmi-
ques laborals: davant qui ens diu que l’edat de 
jubilació ha d’augmentar per mantenir els sis-
tema públic de pensions, cal dir que no, que el 
que ha de reduir-se és la jornada laboral. Anar 
cap a models de repartiment del treball, on 
puguem treballar menys hores, però treballar 
totes les generacions en edat de treballar.

Apostem doncs per la creació d’un nou pacte 
intergeneracional que reconegui la diversitat 
de percepcions i maneres de viure que tenim. 
Alhora, reconeixent els punts forts de l’inter-
canvi de coneixement i experiències entre 
unes i altres, ens ha de permetre poder arribar 
a nous consensos que permetin el progrés de la 
nostra societat, perquè l’edat ens uneix.

J

JOSEP
TORRECILLAS

Mollet en Comú

a indústria va ser el factor deter-
minant que va transformar Mollet 
d’un poble agrícola a una ciutat, 
primer ocupant espais dins de la 

trama urbana i més tard als polígons indus-
trials de Mollet i del seu voltant. Les grans in-
dústries de referència: la Pelleria, Can Mulà, 
Can Fàbregas, el Cotó, les Cintes... estaven 
relacionades amb el tèxtil i estaven acom-
panyades d’un important nombre de petits 
tallers artesans que els hi donaven suport: 
matricers, fusters, serrallers.

Aquell dinamisme industrial va contribuir 
al creixement de la ciutat i a la seva transfor-
mació urbanística. Avui encara estem desen-
volupant urbanísticament alguns d’aquests 
antics espais industrials urbans.

La indústria continua essent un dels pilars 
de la creació i manteniment d’ocupació, així 
com de la cohesió social i territorial. Ara bé, 
la transformació digital suposa un canvi radi-
cal en el funcionament de moltes empreses i 
sectors industrials, però també la descarbo-
nització de l’economia ens obliga a models in-
dustrials més sostenibles. Els sectors que no 
s’adaptin tindran greus problemes de compe-
titivitat i fins i tot de viabilitat. Per altra banda, 
sorgeixen oportunitats en sectors estratègics 
com indústries i serveis auxiliars vinculats al 
desenvolupament de les energies renovables, 
la indústria 4.0, la mobilitat sostenible, la bio-
tecnologia o l’economia verda i circular.

Catalunya concentra més del 22% de l’ac-
tivitat industrial de l’Estat i des de la Comis-
sió Europea s’ha presentat el pla industrial 
anomenat “Green Deal” que té com a objec-
tius: que les activitats industrials tinguin 
zero emissions, accelerar les inversions de 
la transició verda, les requalificacions de 
professionals dels sectors no competitius i 
la capacitació de nous professionals per a les 
noves activitats. 

Polítiques industrials a Mollet
Una Catalunya sota el paraigua de l’estat 

espanyol està condicionada als capricis del 
govern de torn, que com s’ha vist amb el cor-
redor mediterrani no passen per afavorir 
els factors de competitivitat territorial, sinó 
altres interessos allunyats del potencial real 
de Catalunya.

Hem de ser capaços de posar en valor el 
nostre sòl industrial i treballar per acollir 
aquelles activitats industrials alineades amb 
els canvis que vindran. Alhora cal contribuir 
a adaptar la formació professional i ocupa-
cional a les necessitats d’aquestes noves ac-
tivitats industrials. El govern de la ciutat no 
es pot girar d’esquena a les necessitats del 

país, hi ha de contribuir, ha d’invertir en els 
polígons industrials, la mobilitat i els seus 
serveis per afavorir la creació d’ocupació. 
Continuar apostant pel sector logístic no 
sembla la millor opció. 

Mollet amb tres polígons d’activitat eco-
nòmica que ocupen 218 hectàrees no ha 
tingut la cura d’invertir de manera contínua 
i sistemàtica en els seus serveis (senyalit-
zació, enllumenat, neteja, seguretat, zones 
comunes), i ja no diem en centres de serveis 
a les empreses o en el foment de la innova-
ció. Mollet necessita un govern capaç d’in-
centivar l’ús d’energies renovables, mobilit-
zar recursos, liderar iniciatives i afavorir la 
col·laboració públicoprivada per aprofitar 
les oportunitats que generarà aquesta nova 
reindustrialització.

Junts per Catalunya a Mollet hi som pel 
tros, perquè qualsevol altra actitud ens rele-
garà a veure com altres ciutats se’n surten i 
nosaltres no.

L

CARME
OLARIA

Candidat a l'Alcaldia de Junts 

per Catalunya a Mollet

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Hola @ajmollet @MireiaDMollet
@raulbroto Tècnicament qui 
decideix tallar els ametllers 
emblemàtics del parc de Can 
Borrell.  Ho poden explicar. 
#Mollet

Toni Garcia @Toni________G Fundació Sanitària Mollet @fsmhospital

Es cerquen voluntaris! La Fundació 
@QSDglobal cerca voluntaris per a la cerca del 
company José Antonio Martínez. 
Si ets expert en muntanya o escalada, pots 
apuntar-te a sinindicios@gmail.com.
#montanerodesaparecidobejar
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Actualment, la meva mare té 79 anys. Fa dos anys li va vèncer el dipòsit a termini 

fix on hi havia posat els estalvis. El mateix BBVA va avisar-la i ella va anar a la seva 

oficina, a Mollet. Un cop allà, quan va dir que volia tornar a posar els estalvis en un 

producte idèntic i sense risc, l’agent va dir-li que els dipòsits a termini fix com el seu 

ja no existien com a tals. En el seu lloc li oferien un “dipòsit combinat” que, segons 

l’agent del BBVA, era bàsicament el mateix. Al cap i a la fi, la meva mare simplement 

volia que els estalvis estiguessin ben guardats, encara que no li donessin cap 

interès. La gestora del banc va dir-li que com a molt podria perdre uns cèntims i tot 

i que la meva mare va reiterar que no acabava d’entendre el producte que li oferien 

i tot i que no entenia que pogués perdre “uns cèntims” en un producte a termini fix, 

l’agent del BBVA va continuar-la pressionant fins que la meva mare va signar. Ara es 

troba amb que ha signat per unes inversions (un dipòsit combinat BBVA) de la meitat 

dels seus estalvis en bons de l’Estat (creiem que espanyols i italians) i l’altra meitat 

en un fons que inverteix en borsa. Al contracte es parla d’accions, matèries primeres, 

etc, però no en tenim ni idea d’on han ficat els seus estalvis. Això tampoc va aclarir-

m’ho la gestora del banc, tot i que vaig preguntar-li de manera explícita. 

D'altra banda, per a aquest tipus de producte, el banc ha de sotmetre el client a 

un test d’idoneïtat que a la meva mare ni tan sols li van fer. Ben al contrari, l’agent 

del BBVA va fer-li signar sense que ma mare en fos conscient (totes les firmes van 

ser a través d’una tauleta gràfica) un document on hi diu que té “estudis primaris 

o EGB”, cosa que no és certa, perquè ma mare no va arribar a anar a l’escola. Per 

descomptat, a ella no se la va informar de res: ni accions, ni riscos reals, ni del test 

d’idoneïtat. Simplement van posar-li al davant la tauleta gràfica i es van limitar a 

insistir-li que aquest producte era l’adequat i no van deixar-la fins que no va signar. 

De moment, hem posat una reclamació al BBVA, encara sense resposta. També 

ens estem informant amb una advocada del Col·lectiu Ronda per veure si podem 

denunciar al banc per mala praxi i/o aconseguir la nul·litat del contracte. Hem 

enviat reclamació al Síndic de Greuges i contactarem amb el Banc d’Espanya. Quan 

tinguem resposta del BBVA, posarem la situació en coneixement de la CNMV. Escric 

aquesta carta perquè estic segura que el cas de ma mare no és únic. Potser hi ha 

gent gran a qui han fet el mateix i cal destapar aquesta mena de pràctiques abusives.

MÒNICA GÓMEZ GONZÁLEZ / MOLLET DEL VALLÈS

Abús del BBVA amb la gent gran?

Març, què són els halos solars?

Durant el mes de març s'ha observat en més d'una ocasió un fenòmen òptic atmosfèric molt poc 
habitual, conegut com a halo solar, consistent en la formació d'un cercle al voltant del sol. És produït 
per la presència de cristalls de gel diminuts suspesos en l'atmosfera, entre els 5 i els 13 quilòmetres 
d'alçada. Aquestes partícules refracten la llum solar i generen un espectre de colors similar a l'arc 
de Sant Martí. Els halos que solen aparèixer al voltant del Sol o de la Lluna, reben el nom d'halo 
solar i halo lunar, respectivament. El color varia segons l'angle des d'on es miri. Les tonalitats van 
des dels tons vermellosos en el seu interior fins als verds i els blaus clars, en l'exterior. Els colors 
poden arribar a formar un arc de Sant Martí complet, mentre que els halos produïts per la reflexió 
són blancs. A la nit, percebre colors és difícil per a l'ull humà; per tant, els halos lunars normalment 
són aparentment blancs. La forma i l'orientació dels vidres de gel determinen els tipus d'halos que 
es poden observar. El més comú és el que té forma de cercle de radi angular 22° centrat al voltant 
del Sol o la Lluna. Existeixen halos més grans, coneguts com a halos de 46°. D'altra banda, es poden 
produir halos dobles, formats per un halo de 22° i un altre de 46°.

OBSERVANT EL TEMPS 

per Lina Aguasca @meteosantfost 

La Lina Aguasca, veïna de Sant Fost i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors de SomMollet 
de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes. 
També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost. 

ertanyo a una generació nascu-

da en temps de postguerra, a mig 

camí entre la derrota republicana 

i la celebració franquista de Los 25 

años de paz. Una pau forçada per 

la repressió, la gana i el silenci. A casa, les po-

ques referències a la guerra venien dels pares 

amb uns comentaris plens de dolor i por.

Una por que encarnava el desig de no tor-

nar a passar pel mateix. Al paisatge quotidià 

d’aquell poble urgellenc que va ser durant 

molts mesos a la rereguarda del front del 

Segre, encara hi havia cases ensorrades pels 

bombardejos. En el pas a la ciutat, les estre-

tors econòmiques van conviure amb les es-

perances, els estudis i el desvetllament social. 

Amb el dictador mort i enterrat, els relats i 

les experiències viscudes pels que van so-

breviure a la guerra van aflorar en forma de 

converses, llibres, reportatges o pel·lícules. 

Queda molt per destapar, ja que l’herència 

franquista que continua viva, impedeix que el 

rescat de la memòria pugui ser completa.

Sovint m’agrada recordar que les nostres ge-

neracions som les primeres del nostre entorn 

proper que no hem viscut directament una 

guerra. Per nosaltres les guerres són llunya-

nes en el temps o passen a milers de quilòme-

P

POSTGUERRES

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

tres. Però no podem evadir-nos, en aquest 

món globalitzat les causes dels conflictes i les 

seves conseqüències estan relacionades i ens 

impliquen. Encara que no surtin als mitjans, 

actualment al món hi ha 61 guerres actives. 

Als conflictes extrems, les guerres ho són, hi 

ha qui hi participa de manera activa, voluntà-

ria o forçada. La resta les pateix directament 

i qui pot procura fugir-ne. Les guerres són 

morts, patiment i destrucció per a la majoria, 

beneficis per uns pocs. Quan acaben, arriben 

els difícils temps de postguerra. Explico tres 

vivències de postguerres que retinc a la me-

mòria personal. La primera veient la pel·lícu-

la Canciones para después de una guerra, un 

magnífic documental que retrata com la fam, 

la por, la repressió i la mort sedimenten a 

una societat que es recupera de la catàstrofe. 

La segona són les paraules de qui t’explica, a 

Nicaragua o a Mollet, com és de difícil haver 

de conviure amb qui ha utilitzat les armes o 

la repressió en contra dels teus. La darrera, 

les tímides complicitats, carregades de silen-

cis, de qui fa esforços per reconciliar-se des-

prés de la guerra a Bòsnia.

Escric aquestes ratlles després d’escoltar 

un periodista català que cobreix la guerra des 

de Kíiv que explica la felicitat que experimen-

ta quan està tres dies sense sentir les sirenes, 

desitjós que comenci una nova postguerra.
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

En aquest article abordem la possibilitat que 
atorga la llei a l’empresari, persona física, per 
limitar la seva responsabilitat, perquè ha de 
recordar-se que, en principi, segons el Codi 
Civil, el deutor respon amb tots els seus béns 
presents i futurs.

Així, amb la finalitat de limitar en alguns 
supòsits aquesta responsabilitat, la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, va incloure la 
figura de l’emprenedor de responsabilitat 
limitada (*ERL), que permet a l’empresari, 
persona física, evitar, sota determinades 
condicions, que la responsabilitat derivada 
dels seus deutes empresarials o professio-
nals afecti el seu habitatge habitual. 

Els requisits per poder beneficiar-se d’aques-
ta protecció són:
1. Adquirir la condició de ERL mitjançant la 
seva constància a la fulla oberta al mateix en 
el Registre Mercantil.
2. Inscriure en el Registre de la Propietat que 
l’immoble queda exclòs de la responsabilitat 
de l’empresari.
3. Fer constar a tota la seva documentació la 

condició de ERL. 
4. Que el valor de l’habitatge no arribi a de-
terminats límits. 
5. Formular, dipositar i, en cas que compleixi 
els requisits, auditar els comptes anuals de 
la seva activitat. 

No obstant això, l’autònom haurà de res-
pondre dels deutes amb tots els béns, inclòs 
l’habitatge habitual, en els següents casos:
- Quan es tracti de deutes que no es derivin 
de l’activitat empresarial o professional.
- Quan existeixin deutes empresarials o pro-
fessionals anteriors a l’adquisició de la con-
dició de ERL.
- Quan quedi acreditat per concurs o sen-
tència ferma que es va actuar amb frau o 
negligència greu en l’exercici de l’activitat o 
negoci que va generar el deute.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Com protegir l’habitatge de 
l’autònom si hi ha problemes?
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Alèxia Putellas torna a entrenar en grup
Alèxia Putellas encara les últimes setmanes de la recuperació de la 

lesió que va patir el juliol de l'any passat. La molletana va tornar a 

entrenar amb tot l'equip del Barça el dilluns, el primer cop després 

de la lesió. La futbolista va participar en una part de l'entrenament de 

l'equip i va seguir amb el seu programa individual a l'altra.

Dandi, a la selecció catalana
La parella de ballarins Joan Boixader i Rosanna 

Camprubí, de l'Escola Dandi de Mollet, han 

estat seleccionats per la federació catalana 

pel Campionat d'Espanya Autonòmic, que se 

celebrarà el 7 d'abril a Cambrils.

ESPORTS

BAIX VALLÈS. La Mitja Marató Mon-

tornès-Montmeló-Vilanova-La 

Roca té dos nous guanyadors. 

Josep Díaz, de la Penya Runners 

Espanyol, va guanyar la categoria 

masculina amb un gran avantat-

ge, mentre que Barbara Ramon, 

de l'AA Catalunya, es va endur la 

femenina en un duel més disputat.

Josep Díaz va aconseguir el triomf 

a la Mitja en el seu primer intent, 

ja que era el primer cop que par-

ticipava en la cursa baixvallesana. 

L'atleta va aconseguir una marca 

d'1 hora, 9 minuts i 36 segons, lleu-

gerament més lenta que l'any pas-

sat. El podi el van completar Juan 

Luis Ramón, de la JA Montcada, i 

Ivan Límia, del CA Montornès.

"He encarat la cursa de menys 

a més, sense forçar per no lesi-

onar-me", explica Josep Díaz. La 

seva participació va estar en dubte 

fins a l'últim moment: "Anava a fer 

la de 6 km perquè en sis dies tinc 

una altra cursa a Praga, però 

vaig canviar-me el dia abans".

Si els homes han tingut una cur-

sa una mica més lenta de l'habi-

tual, la de les dones ha estat molt 

més ràpida. Bàrbara Ramon i 

Rebeca Suárez han mantingut una 

emocionant lluita que ha acabat 

caient del costat de Ramon. La de 

l'AA Catalunya ha signat un temps 

d'1 hora, 18 minuts i 2 segons, amb 

Suárez a menys d'un minut. El podi 

l'ha tancat la guanyadora de l'any 

passat i atleta del CA Granollers 

Elisabet Martín.

La triomfadora d'enguany, Bàr-

bara Ramon, es mostra molt con-

tenta amb la seva victòria: "Anava 

darrere la Rebeca des de l'inici i 

he canviat de ritme al final. Sem-

pre quedava segona o tercera i 

aquest cop he pogut guanyar".

Duels intensos als 6 km
La versió de 6 km va coronar a Da-

vid Campo en categoria masculina 

amb un temps de 18 minuts i 51 

segons. El CA Montornès va en-

dur-se la segona posició amb Ser-

gio Pérez, mentre que Marc Cazor-

la, de l'Ensdiverteam, va tancar el 

podi. Pel que fa a la cursa de dones, 

Marisa Zapata i Tania Garcia van 

lluitar pel triomf fins a l'últim mo-

ment i Zapata, del CA Granollers es 

va endur la primera plaça amb un 

temps de 24 minuts i 43 segons. 

Ana Belén Garcia va tancar el podi 

i un doblet pel club granollerí.

Una nova edició exitosa
La Mitja Montornès va celebrar la 

28a edició amb uns 1.500 atletes 

en els dos recorreguts, el de 21 

km i el de 6 km. La cursa va om-

plir pràcticament el màxim d'atle-

tes previst i va poder gaudir d'un 

dia assolellat per afavorir la parti-

cipació. Com és habitual, part de la 

recaptació de la Mitja i de la Mini 

anirà destinada a programes soci-

als desenvolupats la comarca per 

part de la Creu Roja de Granollers. 

Compromís social
Aquesta aposta solidària de la Mit-

ja es complementa amb la medi-

ambiental que es desenvoluparà  

aquest diumenge. La cursa i enti-

tats mediambientals organitzen 

una jornada de neteja i de col·lo-

cació de capses niu pel voltant del 

CEM Les Vernedes i per la llera del 

riu Mogent. L'acte es farà de 10 h a 

12 h i cal inscripció prèvia.  

Josep Díaz i Bàrbara Ramon 
guanyen la 28a Mitja Montornès

ATLETISME | Mitja Montornès  LA JORNADA DEL CA MONTORNÈS VA COMPTAR AMB UNS 1.500 CORREDORS ENTRE ELS DOS RECORREGUTS, EL DE 21 KM I EL DE 6 KM

CAMPIÓ INESPERAT Díaz va guanyar tot i canviar de recorregut a última hora

s.c.

GRAN MARCA Les dones van signar una de les edicions més ràpides

s.c.

Mini Marató

La Mini Marató es va tornar a celebrar 

el passat dissabte, quatre anys des-

prés de l'última celebrada. La 13a edi-

ció de la cursa infantil va comptar amb 

uns 300 participants que van córrer en 

diverses categories d'edat i per dife-

rents circuits muntats als voltants de 

la plaça de Pau Picasso de Montornès. 

Tots els nens i nenes que hi van córrer 

van rebre una bossa ecològica i diver-

sos obsequis. Els tres primers de cada 

categoria també van rebre una medalla 

i van pujar al podi. A més, durant la jor-

nada també es van organitzar diversos 

tallers de manualitats i espais on fer-

se fotografies. 

UNS 300 INFANTS 
PARTICIPEN AL 
RETORN DE LA MINI

Classificats

VOLS TREBALLAR 

AMB NOSALTRES? 

Empresa de neteja 

de Mollet del Vallès 

busca noves incor-

poracions de per-

sonal especialitzat 

en neteja. Envieu CV 

a info@netejaacti-

va.es

CENTRE DE DE-

PILACIÓ LÀSER 

BUSCA operadora 

amb experiència 

demostrable. Inte-

ressades truqueu al  

619 98 88 00.

GRUP MIXTE. Co-

mida para celebrar 

que se acaba el In-

vierno. Nos vemos 

en el Restaurant La 

Nova Arbeca do-

mingo 19 de marzo 

por 24 €. Tel. 677 394 

239.

PLANTA BAJA EN 

PARETS. EIXAMPLE. 

Soleado, seminu-

eva, exterior. Salón 

27 m2 con salida a 

balc. de 4 m2, coc. 

office, 2 hab., baño. 

Suelo parquet, vent. 

alum., calefac. gas. 

CEE: D. Ref. LV11988. 

Tel. 93 568 35 45.

PLANTA BAJA EN 

MOLLET. CAN 

PANTIQUET. Ref. 

JV14367. Bajos de 

obra rehabilitada. 2 

hab. dobles, baño, 

salón con cocina 

americana, vent. 

climalit, suelos de 

parquet, placas fo-

totérmicas. CEE: E. 

Precio: 155.000 €. 

Tel. 93 579 33 33.

PIS A PARETS. EI-

XAMPLE. Ref. 

JV14409. 89 m2, amb 

asc., 3 hab., cuina, 

menjador amb bal-

có. Parquet.  CEE: F. 

Preu: 225.000 €. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN PARETS. 

EIXAMPLE.  Ref. 

JV14388. 97 m2, 4 

hab., baño, 3º sin 

asc. Cocina con ga-

lería, salón con sa-

lida a balcón. CEE: 

E. Precio: 139.900 €. 

Tel 93 579 33 33. 

IMMOBILIÀRIA

VENDA
AMISTAT

FEINA

DEMANDA

Hacemos reformas en general. Muchos años de experiencia. 

Limpios. Rápidos. Precios económicos.

PALETA PARTICULAR

642 16 35 91

Trabajo de calidad. Responsables. 

Profesionales. Precios razonables económicos.

699 20 40 45

EMPRESA DE REFORMAS 

EN GENERAL
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El Recanvis Gaudí Mollet no 

pot donar la sorpresa a l'Hestia 

Menorca i se la jugarà a Alginet

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

va perdre una oportunitat d'acos-

tar-se al play-out i es veu obligat 

a guanyar els dos partits que que-

den. El repte que suposava l'Hes-

tia Menorca el passat dissabte era 

molt difícil i així es va demostrar al 

resultat final, un 78-97.

El partit no va començar del tot 

malament pels locals. L'equip ba-

lear va agafar una certa distància 

al primer quart, però no va trencar 

el partit i va permetre als de Josep 

Maria Marsà arribar al descans no-

més un punt per sota. Malgrat això, 

els menorquins van sentenciar-lo 

al final del tercer parcial.

L'entrenador Josep Maria Mar-

sà valora positivament el partit 

tot i el resultat: "Hem jugat molt 

bé després de moltes jornades 

dolentes. Han fallat coses, però 

no podíem fer més. Ens han gua-

nyat perquè eren més bons, no 

l'hem perdut nosaltres".

L'última oportunitat
La derrota manté al Recanvis Gau-

dí Mollet com a cuer a dues jorna-

des del final i converteix el partit 

d'aquesta setmana contra el Safir 

Fruits Alginet en una final més de-

cisiva del que ja era. Els de Josep 

Maria Marsà necessiten guanyar 

els dos partits restants i que el CB 

L'Hospitalet perdi els dos per arri-

bar al play-out. Així ho veu també 

l'entrenador: "Tenim dues finals 

i anem amb millors sensacions 

de les que portàvem". La final a la 

pista de l'Alginet serà el diumenge 

a les 18.30 h.  sergi casanovas

BÀSQUET | LEB Plata  ELS BALEARS VAN GUANYAR AL PLANA LLEDÓ I DEIXEN UNA SITUACIÓ CRÍTICA

SITUACIÓ CRÍTICA El conjunt molletà té una única oportunitat per salvar-se

s.c.e.

Jornada de victòries pel 
Bàsquet Sant Gervasi

MOLLET. El Bàsquet Sant Gervasi va 

assolir dues victòries importants 

el passat cap de setmana. El sènior 

masculí va guanyar a l'AE Badalo-

nès per 71-68 i suma dos triomfs als 

últims tres partits. Els taronges por-

ten un balanç de 4-16 i es mantenen 

en última posició, però se situen a 

tres triomfs de la salvació que mar-

ca el CN Caldes. Amb cinc jornades 

per jugar, els molletans necessiten 

encadenar una ratxa positiva per 

lluitar per la permanència.

D'altra banda, el femení es va 

imposar al GEIEG B per 60-67. Les 

molletanes són líders amb 15 vic-

tòries i 5 derrotes, però només els 

separa un partit de quedar fora de 

les places d'ascens.

Els dos equips tindran ara dues 

setmanes de descans abans de les 

últimes cinc jornades. 

Copa Catalunya  ELS DOS SÈNIORS GUANYEN A RIVALS DIRECTES

OBJECTIU PERMANÈNCIA L'equip masculí manté l'esperança de la salvació

cee sant gervasi

El CH Sant Fost femení 
lluitarà per l'ascens
SANT FOST. El Club Handbol Sant 

Fost femení jugarà per l'ascens a 

Primera Catalana. El conjunt sant-

fostenc va finalitzar la primera 

fase en tercera posició i va aconse-

guir així la classificació per la fase 

d'ascens.

El sènior femení va tancar la pri-

mera fase amb una derrota contra 

l'Handbol Llavaneres, que va fer-

lo baixar una posició a la classifica-

ció final. Malgrat aquesta derrota, 

el balanç de la primera part de la 

temporada és molt positiu amb 14 

victòries, 2 empats i 4 derrotes.

Els rivals de l'equip de Sant Fost 

seran PBH Montmeló, Handbol 

Llavaneres i CH Palautordera del 

seu grup i Handbol Molins, CH Sant 

Esteve Sesrovires, Handbol BCN 

Sants i Handbol Esplugues de l'al-

tre grup. Les santfostenques juga-

ran contra aquests últims quatre 

equips a anada. De moment, ini-

cien la fase d'ascens en sisena po-

sició amb quatre punts i l'objectiu 

d'acabar entre les quatre primeres 

per assolir l'ascens. 

HANDBOL  L'EQUIP HA ACABAT EN TERCER LLOC LA PRIMERA FASE

A PEL TOP 4 Les santfostenques tenen la Primera Catalana en el punt de mira

ch sant fost

FUTBOL | Primera Catalana

El CF Mollet UE 
vol sorprendre el 
Granollers al derbi

MOLLET. Aquest diumenge arriba 

un nou derbi vallesà pel CF Mollet 

UE. En aquesta ocasió, el rival és 

dels més difícils de la categoria, 

l'EC Granollers, que actualment 

ocupa la tercera posició. Els blanc-

i-vermells arriben al partit després 

de trencar la seva ratxa positiva la 

setmana passada, amb una derro-

ta per 0-2 contra el CE Mataró. El 

conjunt molletà es manté en pe-

núltima posició i amb la voluntat 

de seguir escalant a la classificació.

Davant tindrà un EC Granollers 

que arriba en un moment dubita-

tiu, després d'empatar amb el CF 

Parets i de perdre amb el FC L'Es-

cala. Els d'Albert Cámara buscaran 

sorprendre al camp granollerí i 

treure algun punt que els ajudi a 

allunyar-se del descens.  

ESCACS | Divisió d'Honor

L'Escacs Mollet 
es juga la salvació 
contra el cuer

MOLLET. El primer equip del Club 

Escacs Mollet tanca la lliga aquest 

cap de setmana amb la permanèn-

cia en joc. L'equip molletà rep dis-

sabte a la tarda al Cor de Marina, el 

cuer del grup, en un partit decisiu. 

El CE Mollet va començar la fase 

per la permanència d'una manera 

immillorable, guanyant a la Lira 

Vendrellenca. A continuació, ha 

patit dues derrotes contra Andor-

ra i Sant Cugat, la primera d'elles 

per la mínima. Amb tot això, arriba 

a l'última jornada des d'una posi-

ció favorable. La victòria contra 

el Cor de Marina el dissabte dona 

la salvació matemàtica als molle-

tans, mentre que amb un empat o 

una derrota hauria d'esperar els 

resultats de Sant Cugat, Lira Ven-

drellenca i Cerdanyola. 

HOQUEI PATINS

Moments clau 
pels objectius 
del Mollet HC

MOLLET. Els dos equips sèniors del 

Mollet HC preparen moments molt 

importants de la temporada. El fe-

mení juga aquest diumenge la pe-

núltima jornada de la fase de per-

manència contra el CH Vilassar. 

Les molletanes estan ara mateix 

en posicions de salvació gràcies a 

les victòries aconseguides les dues 

últimes setmanes contra Sferic 

Terrassa (6-1) i CP Jonquerenc (2-

3) i tenen per davant els seus dos 

rivals directes en la lluita per la 

permanència.

Pel que fa al masculí, es troba a la 

meitat de la fase d'ascens i els re-

sultats no són els desitjats, ja que 

porta un empat i tres derrotes i 

ocupa l'última posició. Aquest dis-

sabte tindrà l'oportunitat de can-

viar la dinàmica contra el GEIEG.  

EC GRANOLLERS - CF MOLLET UE

Diumenge, 2  12 h Granollers

CE MOLLET - COR DE MARINA

Dissabte, 1  16 h Mollet

MOLLET HC (FEM.) - CH VILASSAR

Diumenge, 2  11.30 h Polinyà

GEIEG - MOLLET HC (MASC.)

Dissabte, 1  18.30 h Girona
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ESTIGUEU ATENTS 
A LES XARXES SOCIALS 
ON ES PUBLICARAN 
TOTS ELS ACTES

A PARTIR DEL DIA 31 DE MARÇ COMENCEM A CELEBRAR 
EL 50 ANIVERSARI DEL NOSTRE CLUB.

ÉS PER AQUEST MOTIU QUE A PARTIR D’AQUESTA DATA, 
S’ANIRAN REALITZANT ESDEVENIMENTS AL LLARG DE L’ANY 

PREUS 
ESPECIALS!

5
Aniversari

www.ctmollet.com
ctmollet@hotmail.com

ctmollet

619 52 97 76
SORTEIGS!

CLUB DE TENNIS MOLLET
Fundats des de 1973

I HO VOLEM CELEBRAR 
AMB TOTS VOSALTRES!
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La Cursa Escolar Anselm Clavé 

celebra amb èxit la 35a edició

MOLLET. La Cursa Escolar Popular 

Anselm Clavé va reunir, un cop 

més, centenars d'atletes pels car-

rers del centre de Mollet el passat 

diumenge al matí. En total, es van 

organitzar 14 curses per diversos 

circuits al voltant del centre esco-

lar i que van permetre a nens i ne-

nes de totes les edats gaudir d'una 

jornada atlètica a la ciutat.

Sergio Moreno es va imposar en 

la categoria open masculina, per 

davant de Juan Alonso i Pablo Par-

rado. En la cursa femenina, la tri-

omfadora va ser Miriam Rodríguez 

i el podi el van completar Cristina 

Huerga i Alexandra Ionescu. Miri-

am Rodríguez i Juan Alonso també 

van ser els primers classificats de 

les categories de veterans. Les cur-

ses per adults van tenir una distàn-

cia total de 4 km.

Curses per a totes les edats
A més de la cursa oberta, es van 

disputar les categories cadet, in-

fantil, aleví, benjamí, pre-benja-

mí, P5, P4, P3 i la cursa dels més 

petits. Els tres primers classificats 

de totes les categories van rebre 

premis i, a més, a les categories 

infantils tots els participants van 

rebre una medalla pel seu esforç i 

per completar la cursa. 

ATLETISME  SERGIO MORENO I MIRIAM RODRÍGUEZ VAN GUANYAR LES CATEGORIES OPEN

JORNADA ATLÈTICA Corredors de totes les edats van participar a la cursa

escola anselm clavé

Marc Tort és campió del 
món de cros per equips

MOLLET. Marc Tort ha sumat un 

campionat del món al seu palma-

rès. El del Club Atlètic Mollet es va 

penjar la medalla d'or amb la se-

lecció espanyola a la prova de cros 

de 8 km disputada a Torun (Polò-

nia), dins del Campionat del món 

màster en pista coberta.

L'esportista del club molletà va 

formar equip a la selecció espa-

nyola de màster 50 amb Francisco 

Javier Donato i Francisco Manuel 

Mora i junts van marcar un temps 

conjunt d'1 hora, 26 minuts i 25 se-

gons. Al rànquing individual, Tort 

va acabar en setena posició amb 

un registre de 29 minuts i 11 se-

gons a només mig minut del podi.

A més del cros, Marc Tort també 

va competir als 3.000 metres lli-

sos, on va acabar cinquè del món 

amb una marca de 9 minuts, 9 se-

gons i 93 centèsimes. La competi-

ció de l'atleta del CA Mollet no aca-

ba aquí, ja que aquest divendres i 

dissabte tancarà la seva partici-

pació al mundial amb la prova de 

1.500 metres llisos. 

ATLETISME  EL DEL CA MOLLET ESTAVA A LA SELECCIÓ ESPANYOLA

AL MUNDIAL Tort (dreta) competeix a tres proves del mundial màster de Polònia

raul gracia

El CE Mollet Team obté 
quatre podis al nacional

MOLLET. El CE Mollet Team va su-

mar quatre nous podis a un cam-

pionat nacional, en aquest cas al 

Campionat de Kumite IKOKU Pro-

meses i Kyus, que es va organitzar 

a Santa Susanna.

Toni Jodar es va penjar l'or en la 

categoria de combat màster mas-

culina, mentre que Berta Jiménez 

va aconseguir el mateix resultat al 

combat infantil femení. El meda-

ller del club molletà el van tancar 

Rubén Camus amb una tercera po-

sició a la modalitat sènior masculi-

na i Carla Lorente amb una quarta 

posició a la categoria aleví femeni-

na, tots dos aconseguint la medalla 

de bronze.

D'aquesta manera, el CE Mollet 

Team segueix avançant de cara al 

campionat europeu de la discipli-

na, que se celebrarà també al mu-

nicipi del Maresme entre el 12 i el 

14 de maig. 

KARATE TONI JODAR I BERTA JIMÉNEZ SÓN CAMPIONS D'ESPANYA

MEDALLES ESTATALS Els karateques del club van penjar-se quatre medalles

ce mollet team

Cinc ors i dues plates més 
per l'Actitud Boxing Crew

MOLLET. L'Actitud Boxing Crew ha 

tingut un cap de setmana rodó al 

Yokoso Dutch Open, una compe-

tició de kickboxing celebrada a 

Amsterdam i puntuable a escala 

europea. Jordi Garcia va fer ple 

amb tres medalles d'or, mentre 

que Núria Garcia va aconseguir 

dues d'or i una de plata. El balanç 

el tanca Judith Carricondo 'La San-

ta' amb una plata més.

Jordi Garcia es va proclamar 

campió a tres categories, light con-

tact -37 kg, kick -37 kg i kick -42 

kg. A les dues primeres va superar 

a l'irlandès James Crowe a la final, 

mentre que a la tercera va guanyar 

al representant grec Michail Niko-

laos al combat decisiu. També tres 

medalles va sumar Núria Garcia, 

en el seu cas dos ors a light contact 

i kick -46 kg i una plata a kick -50 

kg, imposant-se a rivals de països 

com Alemanya, Regne unit, Països 

Baixos o Irlanda. Finalment, Judith 

Carricondo 'La Santa' va tancar el 

medaller de l'Actitud Boxing Crew 

amb una medalla de plata a K1 

-52 kg, una categoria de pes per 

sobre de la seva. La lluitadora va 

caure davant l'espanyola Sandra 

Pérez a la final. 

KICKBOXING  AL YOKOSO DUTCH OPEN D'AMSTERDAM

ÈXIT INTERNACIONAL El club molletà va tornar a pujar al podi a l'estranger

actitud crew

BARRI CAN CALET 6

CFS PREMIÀ DE DALT 6

FUTBOL SALA | Primera Catalana

El Barri Can Calet 
empata un partit 
boig contra el 
Premià de Dalt

SANT FOST. El Pavelló 2 va viure 

un autèntic partidàs i també mar-

cat per la polèmica entre el Barri 

Can Calet i el CFS Premià de Dalt. 

La primera part va començar amb 

normalitat i els dos equips trobant 

porteria amb certa facilitat, es-

pecialment els visitants, que van 

anar-se'n al descans guanyant per 

2-3. A la segona part es va trencar 

completament el partit, amb qua-

tre gols en quatre minuts que van 

posar als del Maresme tres gols per 

davant. L'equip de Sant Fost va em-

patar en tres minuts i va deixar un 

partit obert pels últims deu minuts. 

En el tram final de partit hi va haver 

més polèmica que gols i el marca-

dor es va mantenir amb el 6-6.

El Barri Can Calet baixa a la vui-

tena posició, però es manté a la 

zona tranquil·la a vuit punts del 

descens.  El pròxim partit serà dis-

sabte a les 17.30 h contra l'FS Ai-

guafreda, el desè classificat.
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MARTORELLES.  El cap de setmana 
del 15 i 16 d'abril arribarà la 4a edi-
ció del festival Vine Al Pati (VAP) de 
Martorelles, que enguany es con-
centra en un sol cap de setmana i 
incorpora la participació d'entitats 
locals, així com els xous de quatre 
companyies i cinc instal·lacions.

L'esdeveniment, que arrencava 
en pandèmia per oferir propostes 
culturals al poble, s'ha anat reno-
vant any rere any i enguany, ja amb 
plena normalitat, s'ha apostat per-
què les entitats culturals del poble 
també en siguin protagonistes.

Una altra novetat serà la gratuï-
tat de tots els espectacles, que dista 
de les tres primeres edicions quan 
les entrades eren de pagament. 
Segons el govern, aleshores es feia 
pagar principalment per poder 
controlar l'aforament. L'única ac-
tivitat que caldrà pagar serà el di-
nar del diumenge, la fideuà popu-
lar, que inclou allioli i beguda per 
5 euros (es poden comprar a mar-

torelles.cat/entrades o al Celler de 
dilluns a divendres de 9 h a 14 h).

Malabars amb baldufa
El quart VAP arrencarà amb un 
"espectacle meravellós", segons 
el definia dimecres la regidora de 
Cultura, Mònica García, en la pre-

sentació de l'esdeveniment. El dis-
sabte 15 d'abril a les 17 h a la bai-
xada del mercat la companyia D'es 
Tro representarà el xou Poi, en què 
el focus estarà en els malabars que 
l'intèrpret farà amb una baldufa.

A les 19.30 h també s'hi podrà 
gaudir del circense Ramiro Vergaz 
i el seu White Bottom, amb piru-
etes, proeses, malapteses i molt 
d'humor. L'espectacle fa una pica-
da d’ullet al ball afroamericà Black 
Bottom, que es va popularitzar a 
principis del segle XX.

El mateix dissabte a les 18 h, però 
al Pati de la Masia, hi haurà un inter-

canvi dansaire amb les actuacions 
del Ball de Gitanes de Martorelles 
i Berriztasuna Dantza de Portuga-
lete; i a partir de les 19 h el Teatre 
Segle XX hi representarà uns gags.

El matí de diumenge serà "super-

mogut", assegurava la Mònica Gar-
cía. D'una banda, a la baixada del 
mercat hi haurà quatre instal·laci-
ons escèniques d'11 h a 14 h, dues 
de les quals de proximitat, del Baix 
Vallès. Es tracta de Baby. Campa-

ment d'Animàlia, de la companyia 
paretana Sàndal Produccions; el 
Giravolta Titelles, de Galiot Teatre; i 
Colors de monstre i L'estrany viatge 

del senyor Tonet, de Tombs creatius. 
La primera s'adreça a la primera 
infància, de 0 a 3 anys, i la resta de 
propostes són per a tots els públics.

A banda de les instal·lacions, "al 

pati hi haurà tallers i actuacions 

de moltes entitats", destacava la 
regidora. A les 11 h serà la cercavi-
la dels Gegants, seguida de l'actua-
ció de cant coral de l’Escola Orfeò-
nica (11.30 h), el taller de caixó de 
la Unión Cultrual Andaluza (12 h), 
el taller de sardanes amb la Joven-
tut Sardanista (12.30 h) i el taller 
de batxata i salsa amb Balla amb 
nosaltres (13 h).

El VAP clourà el diumenge 16 
a la tarda amb dos espectacles. A 
les 16.30 h, per gaudir durant les 
postres del dinar popular, Cam-
pi Qui Pugui durà al pati els seus 
Cacos, que intentaran robar-ho 
tot sense gaire encert; i Circ Pis-
tolet, amb Potser no hi ha final, ple 
d'acrobàcies i música en directe, 
acomiadaran el festival a partir de 
les 17.30 h a la baixada del mercat.

Per acabar, cal destacar que el 
Celler de Carrencà acollirà tots dos 
dies La distància, una producció 
que inclourà "petites històries 

diferents de la pandèmia que 

ens tocaran molt la fibra", asse-
nyalava García.  

ARTS ESCÈNIQUES  HI HAURÀ QUATRE ESPECTACLES I CINC INSTAL·LACIONS, AIXÍ COM PROPOSTES D'ENTITATS LOCALS

Exposició del Club MuntanyencTrobada de Mollet Dibuixa per la MITMO
La Biblioteca de Can Mulá-Jordi Solé Tura acull fins al 28 d'abril l'exposició del 18è Concurs de Fotografia Digital del Club 
Muntanyenc Mollet. La mostra compta 
amb gairebé una norantena d'instantànies.

El grup de dibuix urbà Mollet Dibuixa farà diumenge la seva 
segona trobada, coincidint amb la Mostra Internacional de 
Titelles. Arrencaran dibuixant a les instal·lacions de les Pruneres (10.30 h) i fins a les 12 h voltaran pels diferents escenaris de la 
MITMO, quan serà el torn d'il·lustrar la rua de titelles gegants.

CULTURA

LITERATURA

Xavier Bosch 
presenta '32
de març' a L'Illa

MOLLET.  L'escriptor Xavier Bosch 
tornarà dilluns a la Llibreria L'Illa 
per presentar un nou llibre. Es 
tracta de la novel·la 32 de març 

(editorial Univers), el seu darrer 
llibre publicat. L'acte, que arren-
carà a les 19.30 h, serà conduït pel 
molletà Òscar Bretau.

La trama gira entorn de la Bar-
bara, venedora de drets literaris 
internacionals que s’instal·la a Pa-
rís, a casa de la seva àvia Margaux, 
amb qui té un vincle molt especial. 
Un matí, la Barbara es troba un jove 
desconegut dormint al seu sofà 
vermell. L’enigmàtic fotògraf que 
no retrata mai persones l’ajudarà 
en una recerca inesperada. Junts, 
descobriran els secrets de la mamie 
Margaux, una dona que va sobre-
viure l’ocupació alemanya de París 
a la Segona Guerra Mundial.  

XAVIER BOSCH

guillem roset / acn

AL PATI  La regidora Mònica García i l'alcalde, Marc Candela, amb el cartell

s.c.r.

El quart VAP es concentra en un 
cap de setmana amb accés gratuït

Diumenge va tenir lloc la primera 
actuació castellera de la temporada de 
la colla molletana. Després d'una cer-
cavila des de la rambla de la Unió, els 
de verd claret van engegar les seves 
construccions castelleres a la plaça 
de Can Borrell a partir de les 12 h del 
migdia. Concretament van descarregar 
un pilar de 4 d'entrada i un de sortida, 
així com un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 
amb agulla. En la jornada també hi van 
participar la Batucada Joves Mollet, el 
Moll Fer i els Diables de Mollet. A més, 
l'associació de veïns de Can Borrell va 
organitzar un concurs de truites entres 
els bars i restaurants del barri.

Shicret. Cómo ser infiel sin que te pillen 

aterrava divendres passat a Abacus 
Mollet. Es tracta d'un manual creat pel 
molletà Albert XL, qui dinamitzava la 
sessió amb un Kahoot i explicava que, 
tot i admetre ser infidel, és "partidari de 
no fer mal". És per això que considera 
que "és millor que l'altra persona 
no se n'assabenti". De la infidelitat 
a una temàtica ben oposada, Abacus 
programarà els pròxims dies tallers 
vinculats a la setmana santa. Dissabte a 
les 12 h es farà el taller de manualitats 
per crear un ou i un pollet de pasqua 
amb cartolina, i dimecres (17 h) hi haurà 
un taller per decorar ous de pasqua.

          Tres castells de 
6 en l'estrena de la 
temporada a Mollet

          La infidelitat 
dona pas a la setmana 
santa a Abacus

castellers de mollet s.c.r.
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CAN MULÀ S'OMPLE PEL 
CONCERT DELS 25 ANYS 
DE DÀMARIS GELABERT

El parc de Can Mulà de Mollet del Vallès va ser dissabte a la tarda l'escenari del 

segon concert de la gira dels 25 anys de la Dàmaris Gelabert. Conjuntament amb 

The Grow Up Singing Band –on actuen els seus fills– protagonitzaven una gran 

festa, seguida per multitud de persones que omplien el parc, i cantant els temes 

que han fet reconeguda a l’artista i les seves últimes novetats.

@byclararuiz

MÚSICA  MOLLET VA ACOLLIR EL SEGON CONCERT DE LA SEVA ACTUAL GIRA

Pau Segalés crea un xou per fer 

i gaudir a dins d'una caravana
MOLLET.  Maginàrium és el nom del 

nou espectacle creat pel mag mo-

lletà Pau Segalés. Com a tret desta-

cat, el xou es desenvoluparà a dins 

d'una caravana i el públic també hi 

serà a dins gaudint-lo.

El vehicle –que havia estat la Car-

manyoleta del festival Carmanyola 

Sound– ha estat completament 

reformat per dins per convertir-lo 

en un petit teatret on cabran uns 

setze espectadors per passi.

El projecte de fer màgia a dins 

d'una caravana li va sorgir a Segalés 

l'estiu del 2018, quan va coincidir 

amb el Mago Rafa, que ja feia un es-

pectacle amb aquest format. En al-

tres ciutats de l'Estat, com Salaman-

ca o Astúries, també va trobar mags 

que comptaven amb propostes si-

milars, però Segalés va detectar que 

a Catalunya no n'hi havia. "Era la 

idea romàntica de comprar una 

caravana de segona mà, fer-hi la 

instal·lació adient i poder-hi ac-

tuar", diu el mag molletà.

L'objectiu era estrenar el 2020, 

però la pandèmia ho va aturar i 

finalment l'estrena serà el primer 

cap de setmana de juny al FIMAG, 

de Torroella de Montgrí.

La caravana també anomenada 

Maginàrium Segalés hi podrà fer 

fins a una dotzena de funcions al 

dia d'uns 10 o 12 minuts cadascu-

na. El molletà considera que és una 

proposta ideal per a tota mena de 

festivals, així com per a festes ma-

jors, i ja està en contacte amb pro-

gramadors i regidories de cultura 

per fer rodar la caravana.

Sobre el xou que s'hi podrà veu-

rà, poca en cosa en vol explicar, 

més enllà que hi haurà màgia i mú-

sica en directe i que les mans tin-

dran més protagonisme que el ma-

teix artista: "Per saber què passa 

a dins, s'hi ha d'entrar, volem 

mantenir el secret". Per a Segalés, 

Maginàrium serà "una experièn-

cia màgica, musical i sensorial, 

única i diferent".    sergio carrillo

ARTS ESCÈNIQUES  EL MAG MOLLETÀ ESTRENARÀ A PRINCIPIS DE JUNY AQUESTA "EXPERIÈNCIA ÚNICA I DIFERENT", QUE CONSIDERA IDEAL PER A  FESTES MAJORS

PALAUTORDERA  La setmana passada van fer una residència artística al Circ Cric

joanma gómez

MOLLET. La Setmana Santa ja és aquí 

i el Centro Cultural Andaluz de Mo-

llet en donarà la benvinguda amb la 

processó de dissabte a les 18.30 h, 

que surt i clou a Can Gomà, i a mig 

camí s'aturarà a l'església de Sant 

Vicenç per fer-hi una reverència al 

crist. Hi haurà dues figures dutes 

per adults i dues més que porta-

ran els joves de l'entitat. La música 

anirà a càrrec de la banda de tam-

bors, les gaites de la Irmandade a 

Nosa Galiza i l'agrupació musical 

Costaleros de Castelldefels. A més, 

hi haurà saetes en diferents punts 

del recorregut i en acabar hi haurà 

actuacions de dansa a Can Gomà.

L'endemà serà el Diumenge de 

Rams i a les 12 h a la plaça Prat de la 

Riba tindrà lloc la benedicció de les 

palmes i els palmons. A més, es be-

neiran els rams en totes les misses 

de la parròquia de Sant Vicenç del 

cap de setmana (dissabte a les 19 h 

i diumenge a les 9 h, 10.30 h, 12 h i 

19 h). Cal destacar que el programa 

d'actes de Setmana Santa de l'es-

glésia molletana –que s'estén fins 

al 9 d'abril– fa una picada d'ullet al 

centenari del Joan Abelló, amb una 

pintura seva, Crist a la creu.

El pregó a Martorelles
A Martorelles, la processó del silen-

ci serà el Dijous Sant. Les activitats, 

però, arrenquen aquest divendres 

al Celler de Carrencà amb el pregó 

a càrrec de la Unió Esportiva Bàs-

quet Martorelles i el canvi d'aban-

derat d'honor dels Armats de Mar-

torelles. Diumenge a les 12 h també 

es farà la benedicció dels rams a la 

parròquia de Sant Joaquim.  

A punt per les processons

RELIGIÓ  DIUMENGE HI HAURÀ LES BENEDICCIONS DELS RAMS

'CRIST A LA CREU', DE JOAN ABELLÓ

Arriba el segon CinemaFost
SANT FOST.  El Voluntariat Social 

per Sant Fost organitza aquest cap 

de setmana la segona edició del fes-

tival de curtmetratges CinemaFost, 

amb una vintena de films en què la 

temàtica és la gent gran. L'objectiu 

és "intentar sensibilitzar de com 

de vulnerables ens tornem –en 

fer-nos gran– i el molt que podem 

fer estant amb ells, amb una tru-

cada o oferint-los atenció", expli-

ca la presidenta de l'entitat, Dolo-

res Martín. Els curts es projectaran 

repartits en tres sessions, dissabte 

a les 11 h i a les 17 h, i diumenge a 

les 11 h, i per assistir-hi cal reser-

var entrada (gratuïta) a Entràpolis 

o al telèfon 688 300 501.  

CINEMA  HI HA 20 CURTS CENTRATS EN LA GENT GRAN

dissabte 1

diumenge 2

divendres 31

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

Molts núvols alts desfilant 

de ponent a llevant, amb 

vents més aviat aponen-

tats i temperatures que 

seran més baixes.

Nuvolositat abundant, amb 

possibilitat d’algun ruixat 

feble a primera hora i a la 

tarda, i amb temperatures 

clarament més baixes.

La temperatura continuarà 

baixant, amb cel serè i fred 

a primera hora. El sol pre-

dominarà la resta del dia.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 23 19ºC 11ºC 16ºC - 29 km/h SE

DIVENDRES, 24 25ºC 10ºC 18ºC - 27 km/h SSW

DISSABTE, 25 19ºC 10ºC 16ºC - 37 km/h SSW

DIUMENGE, 26 24ºC 9ºC 21ºC - 50 km/h W

DILLUNS, 27 18ºC 9ºC 15ºC - 31 km/h SE

DIMARTS, 28 17ºC 11ºC 17ºC Inap. 26 km/h SW

DIMECRES, 29 22ºC 10ºC 20ºC - 31 km/h SSW

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