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LA FACTURA 
DE L'INCIVISME
El cost de recollida de voluminosos sense 
previ avís al carrer, de deixalles fora dels 
contenidors i de neteja de grafits a Mollet 
va pujar a 219.000 euros en un any  2, 3 i Edit.
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El 20% de voluminosos 
recollits a Mollet són 
abocats sense permís  
MOLLET VALLÈS. L'Ajuntament 

anunciava fa unes setmanes la 

posada en marxa d'un sistema 

que pretén disminuir el nombre 

d'abocaments incívics de volu-

minosos als carrers de Mollet, un 

problema que va en augment, ja 

que, segons dades municipals, 

l'any passat la recollida sense pre-

vi avís va representar el 20,5% del 

total de tones de mobles i trastos 

vells recollides a la ciutat.

Tot i que les dades de 2020 en-

cara són provisionals, les estima-

cions apunten que l'any passat es 

van recollir unes 1.211 tones de 

voluminosos a Mollet, de les quals 

248 tones (un 20,5%) correspo-

nien a abocaments sense avís pre-

vi. Amb avís al servei municipal es 

van recollir 744 tones (61%) i els 

usuaris van portar a la deixalleria 

EN PORTADA 

n El nou sistema posat en marxa pe 

evitar els abocaments sense previ avís 

consisteix en un adhesiu, per facilitar la 

identificació dels estris i mobles vells, 

previ avís al servei de recollida d’estris 

i mobles vells. L’adhesiu es pot recollir 

als centres cívics i culturals de la ciutat 

i a la recepció de l’Ajuntament de Mo-

llet  i també es pot descarregar al ban-

ner destacat del web municipal www.

molletvalles.cat.  Un cop concretat dia i 

hora de recollida, ja sigui via telefònica 

(900 105 119) o telemàtica omplint un 

formulari, la persona rep un número de 

referència que ha d’escriure a l’adhe-

siu quan els hagi de baixar al carrer. Es 

tracta d’un servei que és gratuït, amb 

cita prèvia.

La mesura que ha desenvolupat 

l'Ajuntament té el seu origen en una 

proposta que el col·lectiu Mollet Opina 

va presentar al grup municipal de Po-

dem Mollet el 2019 per evitar els abo-

caments incívics a la ciutat.

NOU SISTEMA PER IDENTIFICAR MOBLES I TRASTOS VELLS

218 tones (aquesta dada és provi-

sional, ja que la deixalleria no ha 

reportat encara als tècnics mu-

nicipals el total de pesos de l'any 

passat).

Els punts negres
Tot i que els abocaments incon-

trolats es poden trobar a qualse-

vol zona de la ciutat, els tècnics 

municipals han detectat els punts 

amb majors problemes per abo-

cament de mobles sense trucada 

al telèfon del servei municipal de 

recollida. Hi hauria dos punts al 

barri de Can Borrell, situats al car-

rer Gallecs amb Agricultura i amb 

Rivoli. A Plana Lledó, els punts 

negres se situen al carrer Borrell 

amb Sant Joan i Cervantes. Pel que 

fa a Col·legis Nous, també es tro-

ben dos punts conflictius, els del 

carrer Sant Jordi amb Zorrilla i Via 

Ronda amb rambla Nova. La resta 

de punts es troben dispersos per 

altres barris: Onze de Setembre 

amb Ramon Turró (Estació del 

Nord); Sant Roc per sota d'Antoni 

Gaudí (Can Pantiquet); Itàlia amb 

Francesc Macià (Estació de Fran-

ça) i carrer del Carme amb Pom-

peu Fabra (a la frontera entre Ri-

era Seca, Centre i Can Pantiquet).

Mapeig de punts conflictius
"El problema dels voluminosos 

és un més dels molts que hi ha 

amb l'incivisme a Mollet i a tot 

arreu", explica el regidor de Pro-

moció Cívica, Xavier Buzón, qui 

avança que el govern local està 

treballant la problemàtica des de 

diferents vessants. "Tenim  en 

curs la redacció del Pla de Civis-

me i, a més, s'està treballant en 

una nova ordenança que pretén 

reagrupar tots els elements de 

civisme que hi ha escampats en 

diferents ordenances com la de 

mobilitat, convivència, i crear 

una única normativa", explica 

Buzón.

Dins d'aquest Pla de Civisme, un 

dels mecanismes per reduir els ac-

tes incívics serà fer servir la tecno-

logia de mapes com a eina d'anàli-

si per definir quins són els punts 

negres a la ciutat. El mapa dispo-

saria de diferents capes, en funció 

de l'acte incívic, com per exemple 

residus a la via pública, sorolls, 

vandalisme... etc. "Aquests indi-

cadors seran molt útils perquè 

es podran aplicar mesures més 

focalitzades en funció de quin 

sigui el problema de cada lloc", 

assegura Buzón. 

El cost de l'incivisme
Els actes incívics no només són un 

perjudici per al veïnat sinó que es 

tradueix en un cost econòmic per a 

les arques municipals, que el 2019 

va ascendir a uns 219.000 euros. 

Aquesta xifra és el resultat de la 

suma algunes d'aquestes actuaci-

ons que tenen a veure amb residus 

L'incivisme relacionat amb residus costa uns 200.000 € a l'any
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1.671
SÓN ELS USUARIS DE LA 
DEIXALLERIA DE MOLLET DURANT 
EL MES DE GENER   De fet, a 

deixalleria municipal i la deixalleria 

mòbil han vist triplicat el seu ús 

durant el primer mes de 2021 si es 

compara amb el mateix període 

de l’any anterior. Durant el gener 

la deixalleria municipal ha rebut 

1.671 usuaris i s’han produït 2.783 

registres. En el mateix mes de 

l’any 2020, la deixalleria va rebre 

562 usuaris. Per la seva banda, 

la deixalleria mòbil ha passat de 

578 registres a 1.643 durant el 

mateix període. Des del Consistori 

atribueixen aquests increments 

a la posada en marxa d'algunes 

accions com l'activació de la nova 

targeta de la deixalleria i del nou 

servei d'identificació d'estris i 

mobles vells. El regidor de Justícia 

Ambiental, Ecologisme i Transició 

Energètica, Raúl Broto, afirma que 

“l'objectiu és fomentar encara 
més el reciclatge a la ciutat i 
seguir avançant cap al residu 
zero. Les bones dades del mes de 
gener sobre l’ús de la deixalleria 
suposen un aval de la ciutadania 
a aquestes mesures encaminades 
a facilitar el reciclatge a la ciutat, 
fent-lo de manera més senzilla, 
ràpida i segura”, diu Broto.

Pan, bollería y repostería 
(por encargo).  

y más productos:
canelones, croquetas, pasta 
tipo fideos, estrellitas, etc.

C/ Gaietà Ventalló, 7-9 local 1 · Mollet · Tels. 93 593 65 02 / 667 611 133 · kdcarol@hotmail.es · www.kdcarol.com

ELS BOMBERS VAN FER UNA VINTENA D'ACTUACIONS 
A LA CIUTAT PER INCENDIS A CONTENIDORS EL 2020 
■ L'any passat, els Bombers van actuar en una vintena 

d'incendis a contenidors a Mollet. En concret, en van ser 18 pels 

15 registrats el 2019. Precisament, un dels elements que pot fer 

encara més perillosos aquests focs –i que fins i tot els poden 

provocar– són els abocaments fora dels contenidors. Aquest va 

ser el cas la setmana passada d'un conjunt de contenidors del 

carrer Roger de Llúria que va cremar i va afectar un habitatge 

proper. El foc es va declarar dimecres 17 de febrer sobre les 22 h 

i, segons la veïna afectada, Antonia Ortega, poca estona abans 

haurien deixat un matalàs al costat dels contenidors. "Sembla 
que van ser uns brètols que van calar-hi foc", explica Ortega, 

que va ser avisada per una veïna de l'incendi. "Nosaltres ja 

estàvem al llit i em va trucar la veïna perquè pugés el toldo i 

quan vaig mirar teníem les flames a sobre", explica Ortega, qui 

ara gestiona amb l'assegurança els danys provocats pel foc i el 

fum en el seu habitatge, uns desperfectes que ascendeixen a 

més de 3.000 euros. 

Ortega considera que l'Ajuntament hauria de trobar una 

solució a aquelles illes de contenidors que es troben tan 

properes a façanes d'habitatges. "Ja ens han dit que en carrers 
amb voreres estretes és difícil però s'hauria de buscar una 
alternativa", considera.

EN PORTADA

i amb conservació de la via pública. 

Segons les dades de l'Ajuntament, 

la factura per la recollida de volu-

minosos sense avís previ va pu-

jar a 69.547 euros, una xifra a la 

qual, el Consistori afegeix el cost 

d'altres actes incívics que tenen a 

veure amb la recollida de residus. 

En concret, s'hi suma el cost de la 

brigada que recull deixalles de fora 

dels contenidors de paper i cartró 

i envasos (57.868 euros) i la des-

pesa de l'equip que fa el mateix, 

però als contenidors de rebuig 

(69.501 euros) i que recull les bos-

ses fora dels contenidors, abans 

que passi el camió de càrrega late-

ral. Un altre acte incívic a la via pú-

blica són els grafits no permesos, la 

neteja dels quals, el 2019 va costar 

22.117 euros. En total, 219.000 eu-

ros.  laura ortiz / fotos: mollet opina

a.ortega
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SOCIETAT
Contaminació per partícules

El Departament de Territori i Sostenibilitat va 

declarar dimarts un episodi d’alta contaminació 

per partícules en suspensió (PM10), a causa de la 

presència d’una intrusió de pols africana, que va 

afectar tot el Baix Vallès.

Mollet ampliarà les fonts d'aigua potable a la ciutat

El projecte per incrementar el nombre de fonts d'aigua potable, i que 

aquestes siguin aptes per a persones i animals tira endavant. El col·lectiu 

Mollet Opina promotor de la idea ha avançat que el govern municipal 

desenvoluparà el projecte per fases a partir d'aquest any. La proposta, a 

més, va ser aprovada per ple el 2019 després de la moció presentada per Cs.

MOLLET. El farmacèutic Salvador 

Rovirosa es convertirà en el nou 

Síndic Personer de Mollet. Roviro-

sa substitueix així Lluís Martínez, 

que fa uns dies tancava el seu man-

dat de cinc anys com a defensor 

del poble molletà. Rovirosa esde-

vindrà el quart molletà que osten-

ta el càrrec, després de Martínez, 

Vicenç  Vilà i Francisco Amaya.

Dilluns, el ple municipal apro-

vava per unanimitat el nomena-

ment de Rovirosa que assumirà 

el càrrec de Síndic Personer els 

pròxims cinc anys. En la seva 

presentació, els grups van des-

tacar la vinculació de Rovirosa a 

múltiples àmbits de la ciutat com 

el social, l'esportiu i el comercial. 

L'alcalde, Josep Monràs, va agrair 

als portaveus la voluntat de "con-

sens i la rapidesa" amb què s'ha 

pres la decisió, una celeritat que 

ha de permetre que no hi hagi un 

buit en la sindicatura molletana.

En el torn de paraula, el porta-

veu d'Ara Mollet ERC MES, Oriol 

López, donava la benvinguda al 

nou Síndic de qui destacava el 

"tarannà positiu". En la seva in-

tervenció, López reiterava la ne-

cessitat de redactar el reglament 

del Síndic Personer per regular 

temes com la limitació a un únic 

mandat i la no remuneració del 

càrrec, dos elements que, segons 

López, dificulta que "es pugui tri-
ar una dona perquè calen per-
sones amb molt de temps i que 
estiguin jubilades".

Per la seva part, la portaveu de 

Mollet en Comú, Marina Escriba-

MOLLET. La botiga en línia i el ser-

vei a domicili del Mercat Municipal 

van complir sis mesos de vida el 

gener. La plataforma Aprop Online 

va fer un treball de digitalització 

del mercat molletà l’agost del 2020 

i ja compta amb 31 comerços que 

venen més de 2.000 productes i 

poden donar servei a una dotzena 

de municipis: la Llagosta, Lliçà de 

Munt, Lliçà de Vall, Martorelles, 

Mollet, Montornès, Palau-solità i 

Plegamans, Parets, Polinyà, Santa 

Perpètua de Mogoda, Sant Fost i 

Santa Maria de Martorelles.

En només sis mesos, el market-

place ha rebut 352 comandes 

valorades en 36.128 euros, hi ha 

clients que ja superen els 1.800 

euros de compra, i entre desem-

bre del 2020 i el gener del 2021 ha 

doblat el nombre d’usuaris regis-

trats, que poden rebre en 24 hores 

totes les compres al domicili en un 

únic lliurament. "En l’últim mes i 
mig hem duplicat el nombre de 
clients registrats a la platafor-
ma; això demostra que s’està 
perdent la por de comprar pro-
ducte fresc i de proximitat a tra-
vés del canal online", assegura 

David Barbeito, CEO i cofundador 

d’ApropOnline, qui afegeix que el 

mercat de Mollet i la seva oferta 

completa de producte fresc "n'és 
el millor exemple".

L'objectiu plantejat és arribar 

als 100.000 euros de venda en 

el primer any d'implantació de 

la plataforma a Mollet. En aquest 

sentit, progressivament hi van 

afegint millores per facilitar-ne 

l'ús i l'accés, com són les incor-

poracions de l'eina de pagament 

instantani Bizum o de WhatsApp 

Business, que pretén millorar la 

comunicació entre la plataforma 

Aprop Online i els consumidors. 

En aquest sentit, WhatsApp Bu-

siness permet emetre missatges 

segmentats i personalitzats de les 

ofertes dels comerços del Mercat 

de Mollet en què cada usuari com-

pra habitualment i facilitar l'accés 

al catàleg per efectuar la compra 

de manera ràpida i senzilla.

Clientela rejovenida
En aquest sentit, Jordi Ventura, un 

altre dels cofundadors d'Aprop 

Online, assegura que amb el nou 

servei a domicili el mercat "ha re-
but un tipus de client més jove 
que no hi anava per impossibi-
litat horària", però "alhora con-
serva la clientela habitual que 

CIUTADANIA  EL FARMACÈUTIC RELLEVARÀ EN EL CÀRREC LLUÍS MARTÍNEZ, I ASSUMIRÀ LA SINDICATURA DE LA CIUTAT PER ALS PRÒXIMS CINC ANYS

COMERÇ LOCAL  EN SIS MESOS, LA PLATAFORMA COMPTA AMB 31 COMERÇOS QUE HAN GENERAT 352 COMANDES D'UNA DOTZENA DE MUNICIPIS BAIXVALLESANS

Salvador Rovirosa 
serà el nou 
Síndic Personer 

El servei en línia del Mercat 
supera els 36.000 € en mig any

l.ortiz

NOMENAT  Rovirosa davant el mural de la farmàcia que encara ostenta

no, oferia mà estesa a Rovirosa i 

demanava que per a properes tries 

s'obri la perspectiva perquè es pu-

guin estudiar diferents propostes.

El portaveu de Junts per Mollet, 

Joan Daví, considerava que el no-

menament de Rovirosa és "una 

gran notícia". "És una perso-
na que ha treballat molt per la 
ciutat i que, en entitats o des de 
darrere d'un taulell, està acos-
tumada a escoltar la gent", deia.

Per acabar, l'alcalde Monràs 

agraïa el Síndic en funcions, Lluís 

El perfil

Nascut el 4 de juliol de 1953 a Valls (Alt 

Camp), Salvador Rovirosa prové d'una 

família que va deixar la muntanya per 

viure més a prop de Barcelona. L’any 

1959, els Rovirosa es traslladaven 

d'Organyà (Alt Urgell) a Mollet, on, el 

pare, regentaria la farmàcia del carrer 

Berenguer III, de la qual passaria a ser 

titular en Salvador el 1985, després 

d'estudiar farmàcia. Amb una germana 

gran i un germà bessó, va arrelar i va 

participar a molts àmbits socials de la 

ciutat. Als '70, va formar part del grup 

de teatre Mascarada del Casal Cultu-

ral, també va ser membre del CB Mo-

llet i monitor de l'Esplai Xivarri. Des del 

1990 forma part de la junta de la resi-

dència La Immaculada. També és un 

dels responsables de l'Associació de 

Comerciants de Berenguer III.

UN FARMACÈUTIC 
ARRELAT A LA CIUTAT

Martínez, la voluntat de fer acom-

panyament a Rovirosa en el procés 

de relleu de la sindicatura.  l.ortiz

continua comprant in situ".

Un dels avantatges que desta-

quen d'aquest servei a domicili és 

que el client, tot i fer una coman-

da amb productes de les diferents 

parades del mercat, ho rep tot 

de manera conjunta: "El client 
només paga una vegada i rep 
tota la comanda agrupada en 
un únic lliurament a casa", diu 

Ventura.

La botiga online del Mercat Mu-

nicipal de Mollet és una iniciativa 

de l'associació de paradistes dins 

del projecte 2020-2023 per a la 

dinamització i promoció del co-

merç local, que es va veure acce-

lerat per la Covid-19. La iniciativa 

compta amb el suport de Merca-

mollet i l’Ajuntament.   s.carrillo

aprop

AL MERCAT  David Barbeito i Jordi Ventura, fundadors d'Aprop Online
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Afers Socials diu 
que no preveu 
construir cap 
residència pública
BAIX VALLÈS. Amb l’objectiu de rei-

vindicar la implantació d’una resi-

dència totalment pública tant a Mo-

llet com a La Llagosta, la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública del 

Baix Vallès es va reunir el passat 

dijous 18 de febrer amb membres 

d’Afers Socials, Treball i Família. 

Segons els membres de la Platafor-

ma: "La Conselleria diu que no 

pot construir noves residències 

i que l'objectiu prioritari és con-

certar places de residències que 

construeixin altres administra-

cions; sense entrar a discutir si la 

gestió de les mateixes són dutes 

a terme per consorcis, fundaci-

ons o empreses privades". D'altra 

banda, des de la Plataforma també 

apunten: "Ens han informat que 

l'alcalde de Mollet s'ha dirigit a 

la Conselleria per reclamar una 

residència pública promesa  per 

l’antiga consellera del PSC, Car-

me Figueres, però que no serà 

possible en mancar-hi compro-

mís pressupostari".  

Els propietaris de Can Tomeu
es jubilen i traspassen el negoci

MARTORELLES. Aquesta setmana és 

la darrera que el Francesc Cuní i la 

Neus Palacio estan al capdavant de 

Can Tomeu. Els propietaris d'aquest 

establiment familiar, amb més de 

mig segle d'història, han decidit ju-

bilar-se i traspassar el negoci. "Per 

un cantó, estem contents, però 

per l'altre sentim molta tristesa", 

explica després de 40 anys al capda-

vant de la botiga el Francesc Cuní, fill 

del Bartomeu Cuní i la Isabel Subirà, 

fundadors de Can Tomeu el 1969.

Una tradició familiar que s'atura 

aquí: "Les meves filles han agafat 

altres camins i ara nosaltres ja 

tenim ganes de marxar", comen-

ta Cuní i afegeix: "Quan puguem 

COMERÇ LOCAL  L'ESTABLIMENT MARTORELLESENC EL VAN FUNDAR L'ANY 1969 ELS PARES DE L'ACTUAL PROPIETARI, EL BARTOMEU CUNÍ I LA ISABEL SUBIRÀ

CAN TOMEU  Neus Palacio i Francesc Cuní, els propietaris de l'establiment

can tomeu

volem marxar de vacances, són 

molts anys treballant i aquest 

últim, amb la Covid, ens ha anat 

bé, hem tingut molta feina, però 

ens hem cremat molt. Sempre 

hem estat a la botiga i ara tenim 

ganes de descansar".

Tot i que el traspàs no es farà 

efectiu fins al pròxim dia 1 de març, 

els propietaris de Can Tomeu ja ho 

han explicat a alguns clients habi-

tuals: "Hi ha hagut gent que d'en-

trada no s'ho ha pres bé, però en 

general tothom ens diu que fem 

bé, que encara estem bé i podem 

gaudir-ho".

Els propietaris de Can Tomeu 

traspassen el negoci a un grup in-

versor que ja està treballant en la 

renovació del local, uns treballs 

que es preveu que estiguin enlles-

tits el pròxim 17 de març: "Faran 

una reforma molt completa de la 

botiga, serà més gran, es queden 

tot el personal i n'agafaran de 

nou. La Neus i jo, som els únics 

que marxem", explica Cuní, afir-

mant que aquests dies els venen a 

la ment molts records: "Fa poc van 

tirar a terra una càmera i em van 

venir tot de vivències, perquè 

on hi havia aquella càmera, era 

on jo feia les botifarres quan te-

nia 18 anys", explica emocionat el 

propietari de Can Tomeu.

Amb tot, tant en Francesc com 

la Neus agraeixen la confiança que 

els ha demostrat la seva clientela 

durant tots aquests anys: "Aques-

ta història no hauria estat possi-

ble sense la confiança i el suport 

que ens heu regalat aquests 52 

anys, no trobem les paraules 

per expressar l’agraïment a tota 

l'estima que hem rebut, només 

podem donar-vos les gràcies, 

moltíssimes gràcies per aquests 

meravellosos anys".  anna mir

Ja s'han subministrat més de 
8.500 vacunes al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. El procés de vacuna-

ció contra la Covid-19 continua 

rodant i, segons dades del Depar-

tament de Salut, fins dimecres ja 

s'havien subministrat 5.742 va-

cunes de primera dosi i 2.813 de 

segona dosi al Baix Vallès –2.262 

de primera dosi i 1.078 de segona 

dosi a Mollet–. Es tracta d'un total 

de 8.555 vaccins que seguirà aug-

mentant en els pròxims dies.

El CAP de Plana Lledó de Mollet és 

un dels dos punts de la comarca en 

què se subministra la vacuna d'Ox-

ford AstraZeneca. Des de l'11 de fe-

brer, estan sent cridats els professi-

onals prioritzats menors de 55 anys 

–primer els vinculats a professions 

sanitàries i d'emergències, i poste-

riorment els professionals d'educa-

ció–. A banda d'això, des de dijous 

de la setmana passada està en mar-

xa en tots els CAP del Baix Vallès la 

vacunació per a les persones de gran 

vulnerabilitat i de gran dependèn-

cia, sobretot les majors de 80 anys 

i els seus cuidadors, amb el vaccí de 

SANITAT  DES DE DIJOUS DE LA SETMANA PASSADA, ELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA VACUNEN LES PERSONES DEPENDENTS EQUIPAMENTS

sergio carrillo

VACCÍ DE PFIZER  Dijous de la setmana passada al CAP Can Pantiquet

n  Al  llarg d’aquesta setmana, segons 

dades de la Generalitat, el risc de rebrot 

al Baix Vallès ha augmentat lleugerament 

fins als 320 punts i la taxa de contagi fins 

a 1,27. Malgrat això, l’Hospital de Mollet 

segueix estable, amb 17 persones ingres-

sades per Covid-19. En total s’han donat 

17 altes de pacients amb coronavirus, 

amb un total de 1.092 acumulades des 

de l'inici de la pandèmia, i hi ha hagut 3 

defuncions, una més que fa una setmana.

LLEU DESCENS DELS 

INGRESSOS DE COVID

Pfizer. Les persones que no poden 

desplaçar-se fins al centre sanitari, 

podran rebre la vacuna al domicili. 

El progrés en el pla de vacunació 

dependrà de la disponibilitat i de la 

quantitat de vacunes rebudes, però 

des de l'ICS confirmen que de mo-

ment s'està seguint el ritme previst 

de vacunacions a la comarca.

La sotsdirectora general de Pro-

moció de la Salut, Carmen Cabezas, 

explicava dimarts en roda de 

premsa, que Salut preveu arribar 

al 40% de la població catalana va-

cunada contra la Covid al juny. Tot 

dependrà molt del nombre de do-

sis disponibles, però s'ha mostrat 

esperançada perquè aquest 40% 

inclouria la gent de més risc, sigui 

per edat o per patologies. D'altra 

banda, no ha descartat que la va-

cunació s'hagi de repetir cada any, 

com es fa amb la de la grip. 
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Mor Jordi Castañé, expresident 
del Club Billar Mollet, als 75 anys
MOLLET. Jordi Castañé, que fins a 

l'estiu va ser president del Club Bi-

llar Mollet, moria la matinada del 

dissabte al diumenge als 75 anys. 

El molletà havia deixat el càrrec 

com a màxim responsable de l'en-

titat molletana per motius perso-

nals. Des d'aleshores, continuava 

com a soci del club i havia estat no-

menat president d'honor del club 

per haver estat molts anys vinculat 

amb el Billar Mollet. 

Castañé va estar al llarg de la 

seva vida vinculat amb l'entitat 

molletana. En un primer moment, 

com a jugador, època durant la 

qual va proclamar-se campió de 

Catalunya en la modalitat de lliure. 

Posteriorment, va entrar a la di-

rectiva i durant una primera etapa 

de 25 anys en va ser president. 

Impulsor del canvi de seu
Entre les seves fites, va ser un dels 

impulsors per situar la seu actual 

del club al Pavelló de la Riera Seca. 

"Vam estar prop de 40 anys en 

un local del carrer Anselm Cla-

NECROLÒGIQUES  EL MOLLETÀ VA SER NOMENAT FA UNS MESOS PRESIDENT D'HONOR DEL CLUB

Disset identificats 
en una botellada al 
Germans Gonzalvo

MOLLET. La Policia Municipal va 

identificar fins a 17 persones que 

participaven en una botellada 

al pàrquing del camp de futbol 

Germans Gonzalvo divendres al 

vespre. Sobre les 20 h,els agents 

va realitzar una intervenció de 

prevenció al pàrquing de l'equipa-

ment, on, segons fonts municipals, 

s'hi concentrava un grup de per-

sones que, presumptament, con-

sumia substàncies i alcohol i que 

incomplien les mesures sanitàries.  

El dispositiu es va tancar amb vuit 

vehicles registrats, disset perso-

nes identificades i escorcollades, 

tres actes aixecades per tinença de 

substàncies estupefaents i vuit per 

no dur posada la mascareta. 

Denunciats dos bars 
per no seguir les 
mesures anticovid
MOLLET. La Policia Municipal conti-

nua fent campanya per fer complir 

les normes Covid a Mollet. El pas-

sat cap de setmana es van forma-

litzar 40 denúncies relacionades 

directament amb l’incompliment 

de mesures Covid-19, dues de les 

quals a bars. Segons fonts munici-

pals, els dos establiments van ser 

denunciats per tenir obert fora de 

l’horari permès, amb la persiana 

abaixada i amb clients a l’interior. 

Aquests establiments han estat de-

nunciats per incomplir les mesures 

sanitàries, i tots els seus clients per 

no portar mascareta, no guardar la 

distància interpersonal, consumir 

alcohol i tabac en grup, i a alguna 

d’elles per incomplir la limitació de 

la mobilitat comarcal. 

vé, i Castañé, va ser un dels im-

pulsors per passar a la seu del 

Pavelló de la Riera seca, que 

ens ha permès continuar amb 

la nostra activitat", explica l'ara 

president del club, Jordi Candela, 

que explica que fa prop de dues 

Detingut un menor 
per tràfic de drogues

MOLLET. La Policia Municipal va 

detenir dijous 18 de febrer un me-

nor de 16 anys a un parc de Mo-

llet com a presumpte autor d'un 

delicte contra la salut pública per 

la venda de drogues. Segons fonts 

municipals, la Policia Municipal va 

identificar a un grup de tres joves 

que estaven consumint substànci-

es estupefaents en un parc del mu-

nicipi i va detenir un d’ells, de 16 

anys i veí de Mollet. La detenció es 

va produir després de localitzar-li 

disset boles de haixix amb embol-

call i en dosis preparades presumi-

blement per a la seva venda. 

SEGURETAT

dècades van situar-se al pavelló 

molletà. 

L'última etapa de Castañé com 

a president va ser durant els dar-

rers deu anys i la seva intenció era 

apropar el club a les escoles, per 

donar a conèixer el billar entre els 

joves. A l'estiu, va haver de deixar 

el càrrec formalment. Aleshores, 

Candela, que ja formava part de 

la directiva, va assumir la presi-

dència. "Era una persona molt 

estimada al club i avui dia con-

tinuava vinculat a l'entitat com 

a soci", explica Candela. 

La cerimònia de comiat a Jordi 

Castañé va tenir lloc dilluns a la 

Parròquia de Sant Vicenç de Mo-

llet.  

· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

Av. Calderó, 18 1r 1a · Mollet del Vallès

T. 93 570 54 46 · info@gabinetemiliano.com

Un extreballador de 
Sagalés acusat de 
quedar-se 48.000 
euros de l'empresa
MOLLET. La Fiscalia demana 6 anys 

de presó i el retorn dels diners 

sostrets per un extreballador de 

Sagalés acusat d'apropiar-se d'uns 

48.000 euros de la companyia amb 

seu a Mollet. L'individu, que feia de 

comercial de l'empresa de trans-

ports, s'hauria embutxacat el pa-

gament dels serveis prestats a una 

quarantena de clients des de l'any 

2013 i fins al 2015. Per tot plegat 

se l'acusa d'un delicte d'apropiació 

indeguda i d'un altre de falsedat en 

document mercantil continuada. 

Segons el ministeri fiscal, durant 

dos anys -del 2013 al 2015- l'acu-

sat s'hauria quedat els diners que 

rebia dels clients que havien con-

tractat i pagat el servei de trans-

port privat i els feia figurar com a 

morosos davant de l'empresa. 

SANTA MARIA. Diverses entitats de 

Santa Maria de Martorelles han pre-

sentat un manifest a l'Ajuntament 

per promoure una consulta popular 

sobre el futur de la caça al municipi, 

arran del succés del passat 30 de ge-

ner, en què un caçador va disparar 

i matar accidentalment un home 

mentre recollia pinyes a la munta-

nya. El manifest també es farà arri-

bar al Parc de la Serralada Litoral. 

L'escrit apunta que aquella mort 

Entitats de Santa Maria 
demanen una consulta 
sobre el futur de la caça

MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT HA REBUT LA PROPOSTA "DE BON GRAT" I VALORARÀ COM FER-LA

va implicar "molt dolor, indigna-

ció i temor, tres sentiments que 

ningú que surt al bosc busca viu-

re" i posa en dubte la idoneïtat de 

la cacera, ni com a entreteniment 

ni com a sistema de control de la 

població de fauna salvatge.

Signants de l'escrit
El manifest l'han signat el Grup 

Naturalista La Bassassa, l'Asso-

ciació Cultural Santa Maria, L'as-

sociació Cultural i Esportiva Cas-

tellruf (Neorural) i L'AMPA de les 

Mimoses, així com 33 particulars, 

dels quals 19 són del poble. Tam-

bé s'ha demanat el suport als tres 

grups polítics amb representació 

a l'Ajuntament i els comuns n'han 

estat els únics a adherir-s'hi.

Sobre aquest manifest, l'alcal-

de, Luisma Pintor, assegura que 

el govern local l'ha rebut "de bon 

grat" i els sembla positiu que les 

entitats impulsores proposin "tre-

ballar-ho de la mà de l'Ajunta-

ment". Malgrat tot, apunta que ERC 

ha decidit "mantenir-se al marge 

com a partit". Pintor explica que 

caldrà "valorar el format de la 

consulta" i del procés previ. Amb 

tot, el batlle lamenta que als consis-

toris els manquen eines per regular 

aquesta activitat i espera poder 

elevar el resultat de la consulta a 

les administracions competents. 

TRIBUNALS 

A judici l'acusat de 
maltractar un menor 
i tenir-lo tancat set 
dies a les fosques

Un baixvallesà s'enfronta a una 

pena de 28 anys i 3 mesos de presó 

per 13 delictes contra la seva ex-

parella i els dos fills menors d'edat 

que aquesta dona tenia d'una re-

lació anterior. Entre les múltiples 

acusacions hi ha la de maltractar 

un dels menors i tenir-lo tancat 

durant una setmana en una habi-

tació a les fosques, sense gairebé ni 

menjar ni beure i havent de fer les 

seves necessitats en una galleda. 

Un fet que hauria repetit en una al-

tra ocasió. Segons les conclusions 

de la Fiscalia, l'home hauria agre-

dit en reiterades ocasions, física-

ment i moralment, la seva expare-

lla i els dos fills d'aquesta, de 12 i 

9 anys, amb els quals va conviure 

durant quatre anys –fins al 2015– 

juntament amb els altres fills que 

la parella tenia en comú. Tots tres 

haurien rebut diàriament insults 

per part de l'acusat, així com cops 

de peu, empentes i cops de puny, 

provocant-los en més d'una ocasió 

lesions. Mentre que a la dona, a qui 

també hauria agredit sexualment, 

li hauria prohibit sortir de casa 

sense el seu consentiment, tenir 

telèfon, treballar i fins i tot, nete-

jar-se la seva pròpia roba. El cas, 

que va ser instruït pels jutjats de 

Mollet, arribarà a judici el pròxim 

2 de març a l'Audiència Provincial 

de Barcelona. 

arxiu

JORDI CASTAÑÉ

"El molletà havia deixat  a
l'estiu  el càrrec com a 

màxim responsable del 
club, per motius  personals"

Un nou pacte social per a una
reconstrucció econòmica sostenible

que hem d’aprofitar per fer la trans

+

canismes per definir una governança 

litzarà 72.000 milions d’euros fins al 

i
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A causa de l’impacte de la CO-
VID-19, l’atur ha pujat a Espanya en 
527.900 persones l’any 2020 i s’han 
destruït 622.600 llocs de treball, les 
pitjors dades des del 2012. Segons 
el darrer informe anual de desigual-
tat d’Oxfam Intermón, la taxa de po-
bresa relativa a Espanya ha passat 
del 20,7% al 22,9%, el que suposa 
que hi ha un milió de persones més 
per sota del llindar de pobresa. Són 
10,9 milions de persones que viuen 
sense recursos.
  La crisi a la qual ens enfrontem és 
dura i ha accentuat les desigualtats 
que ja hi havia en termes d’ingres-
sos, salut, educació i gènere. No és 
una crisi llunyana, l’estem veient dia 

Un nou pacte social per a una 
reconstrucció econòmica sostenible

>> ARTICLE DE XAVIER CABANILLAS, DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓ I SOSTENIBILITAT D'AGBAR

a dia en els nostres municipis: famí-
lies sense ingressos, increment de 
les persones en situació de vulne-
rabilitat, tancament de negocis, etc.
  Davant d’aquest context, Europa ha 
establert les bases per a la recons-
trucció amb els fons del programa 
Next Generation EU, un instrument 
temporal de recuperació dotat amb 
750.000 milions d’euros que aju-
darà els Estats membres a fer front 
als efectes econòmics i socials de 
la pandèmia. L’objectiu és reforçar 
l’aposta per una transició ecològi-
ca i digital per ser més sostenibles 
i resilients davant les amenaces 
actuals i futures. És una oportunitat 
que hem d’aprofitar per fer la trans-

La situació d'excepcionalitat que ha provocat la pandèmia del co-

ronavirus ha comportat el pitjor daltabaix econòmic que ha viscut 

el nostre país en els últims 80 anys. Durant els darrers mesos, 

s’han agreujat enormement els reptes sanitaris, econòmics i so-

cials, que s’afegeixen als que ja estàvem encarant abans de la 

pandèmia, com l’emergència climàtica.

  Les empreses hem demostrat, un 
cop més, ser actors destacats per la 
nostra capacitat de concretar res-
postes. Des d’Agbar, considerem 
que urgeix establir, municipi a mu-
nicipi, un pacte social que garanteixi 
una reconstrucció econòmica sos-
tenible que impacti positivament en 
l’àmbit local. Aquesta és la nostra 
proposta, que compta amb un paper 
destacat de l’empresa com a part de 
la solució. 
 Amb aquesta mirada posada en 
el present i en el futur, proposem 
un pacte social construït des de la 
col·laboració i des dels municipis, 
que es basa en tres eixos: 1) la soli-
daritat, atenent a les necessitats de 
les persones en situació de vulnera-
bilitat, sense deixar a ningú enrere 
i des de la transparència; 2) l’ocu-
pació de qualitat, oferint a la socie-
tat un retorn en forma de treball de 
qualitat i desenvolupament profes-
sional, amb formació orientada a 
l’ocupació verda i els green jobs; i 

"Des d'Agbar hem presentat 
una sèrie de projectes en el 
marc del pla de recuperació
que ha establert la UE, que 
marquen el camí cap a la 
sostenibilitat, la resiliència i 
la generació d'ocupació en el 
sector de l'aigua i el medi". 

"És el moment de mirar 
endavant amb aliances 
publicoprivades i situar les
persones al centre"

+ Per a més informació, www.agbarclients.cat

3) la reconstrucció verda i inclusiva, 
fent confluir les agendes del creixe-
ment econòmic sostenible i inclusiu 
a curt termini, amb la de la transició 
ecològica i justa a llarg termini. 
  El full de ruta per avançar conjunta-
ment ens el proporciona les Nacions 
Unides amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible. I, en aquest 
context, pren especial protagonis-
me l’ODS número 17, Aliances per 
a assolir els objectius, perquè serà 
més necessari que mai la col·labo-
ració publicoprivada. Per això, per 
desenvolupar aquest pacte social, 
necessitem que tots els actors s’hi 
comprometin: ciutadania, adminis-
tracions, entitats socials i empre-
ses. Perquè només aconseguirem 
progressar i protegir el nostre estat 

formació que requereix l’emergència 
climàtica, econòmica i social.
  Per això, és important l’entesa entre 
totes les parts a l’hora de concretar 
solucions i, sobretot, d’establir me-
canismes per definir una governança 
efectiva que garanteixin que avan-
cem en inversions realment trans-
formadores. Per fer-ho, la col·labo-
ració publicoprivada és fonamental; 
només així podrem desenvolupar 
les accions necessàries per garantir 
els nivells de benestar amb els quals 
ens hem compromès mitjançant 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU. En aquest àm-
bit, des d’Agbar, hem presentat una 
sèrie de projectes vinculats a les di-
verses palanques estratègiques del 
Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència de l’Economia que mobi-
litzarà 72.000 milions d’euros fins al 
2023. Marquem el camí cap a la sos-
tenibilitat, la resiliència i la generació 
d’ocupació en el sector de l’aigua i el 
medi ambient.

de benestar si tots els agents fem 
que aquest pacte social esdevingui 
un repte comú.
  L’emergència sanitària de la CO-
VID-19 ha posat de manifest la ne-
cessitat d’accelerar la transforma-
ció de l’economia cap a un model 
més sostenible que garanteixi una 
major resiliència davant d’esdeve-
niments crítics i globals. Perquè 
només podrem superar els reptes 
presents i futurs si apostem per la 
innovació i reforcem la nostra capa-
citat d’adaptació.
  És el moment de mirar endavant 
amb l’impuls de les aliances pu-
blicoprivades i situar les persones 
al centre de la nostra acció. És el 
moment d’avançar junts cap a una 
recuperació econòmica sostenible, 
inclusiva i solidària, que no deixi 
ningú enrere. És el moment d’un nou 
pacte social. i
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INFRAESTRUCTURES LA PLANIFICACIÓ AMPLIA A 150 KM LA XARXA PEDALABLE ENTRE ELS VALLESOS

El Pla de Mobilitat del Vallès 
estudiarà la viabilitat de dues 
noves estacions al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. La Generalitat ha 

aprovat definitivament el Pla 

Específic de Mobilitat del Vallès 

(PEMV), que proposa unes 70 ac-

tuacions per assolir una mobilitat 

més sostenible, eficient i segura, 

amb la promoció del transport 

públic i dels modes no motorit-

zats com a principals aspectes. Les 

propostes, a executar per part de 

la Generalitat, l’Estat i les adminis-

tracions locals, tenen com a horit-

zó l’any 2026 i estan valorades en 

2.500 milions d’euros.

Novetats en la planificació
Durant el procés d’informació pú-

blica, es van rebre 66 al·legacions 

d’administracions locals i entitats 

del territori, amb prop de 800 pro-

postes. Divendres es publicava al 

DOGC el document definitiu, que 

ha sofert algunes modificacions 

respecte a l'inicial. Entre aquestes 

novetats, està la inclusió d'un estu-

di sobre la viabilitat de dues noves 

estacions ferroviàries al Baix Va-

llès: una a Montornès Nord i una 

altra a Can Tabola, a Montmeló.

Una altra modificació ha estat 

l'ampliació de la xarxa pedala-

ble als dos vallesos de 120 a 150 

km, amb una xarxa interurbana 

d’itineraris, prioritzant els corre-

dors amb més demanda, la cons-

trucció de 30 aparcaments segurs 

per a bicis en les estacions ferrovi-

àries i la millora de la permeabili-

tat d’infraestructures viàries. 

Un dels reptes és augmentar 

la quota de transport públic en 

els desplaçaments interurbans 

interns al Vallès del 13% actu-

al –845.000 desplaçaments– al 

21%, i en les relacions amb Bar-

celona –actualment de 580.000 

desplaçaments–, del 43% al 50%. 

D’aquesta manera, es preveu una 

important disminució dels vehi-

cles a la xarxa de carreteres i de les 

emissions associades, tot i la pre-

visió d’un increment de mobilitat 

els pròxims anys.

Línia orbital ferroviària
En transport ferroviari al Vallès, 

s’actuarà en infraestructures i ser-

veis. Destaca la formació d’un tram 

de la línia orbital ferroviària entre 

Sabadell i Granollers; la construc-

ció de 10 noves estacions i l’incre-

ment de freqüències de l’R8. Tam-

bé preveu el desdoblament de l’R3, 

nous aparcaments a les estacions o 

el soterrament de l’R2 a Montcada. 

L’expert respon

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda

Nou complement 
de maternitat (i paternitat) 
a les pensions: import i accés

Des del passat 2 de febrer està 
en vigor el nou complement vin-
culat a la maternitat i, ara també 
a la paternitat, destinat a reduir 
la bretxa de gènere en les pen-
sions i compensar els perjudicis 
en la carrera professional en 
períodes posteriors al naixe-
ment o l’adopció d’un fill o filla. 
Aquest complement substitueix 
el que estava en vigor des del 
2016, arran d’una sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea que va considerar que 
era discriminatori vers els pro-
genitors de sexe masculí. És per 
aquesta raó que la recent nor-
mativa també reconeix la possi-
bilitat als homes de percebre el 
complement, subjecte a deter-
minades condicions.

El complement s’aplicarà a totes 
les pensions amb l’excepció de 
la jubilació parcial i consistirà 
en l’abonament d’una quantitat 
fixa per cadascun dels descen-
dents fins a un màxim de 4 fills 
o filles. Per a l’any 2021, l’import 
serà de 378€ per fill, 27€ al mes 
per 14 pagues.

Qui pot ser beneficiari del 
complement?
Inicialment, està concebut per-
què el percebi la dona, però 
també poden sol·licitar-ho els 
homes si han estat ells els més 
afectats en el seu desenvolu-
pament laboral. En cas que cap 
dels dos progenitors s’hagi vist 
afectat, el complement s’adju-
dicarà a la pensió de la mare. Si 
ambdues progenitores són do-
nes, es complementarà la pen-
sió més baixa.

Quan poden sol·licitar-ho els 
pares?
El complement es reconeixerà 
als homes quan aquest causi 
pensió de viduïtat i els fills o filles 
comunes tinguin dret a percebre 
una pensió d’orfenesa. També 
quan es causi una pensió contri-
butiva de jubilació o incapacitat 
permanent i es pugui acreditar 
que hi ha hagut una interrupció 
o alteració de la carrera profes-
sional a conseqüència del naixe-
ment o l’adopció. En aquest cas, 
cal satisfer certs requeriments 
en termes de reducció o ab-
sència de cotització durant de-
terminats períodes mínims. Per 
últim, tot i satisfer la totalitat de 
requisits exigits, el complement 
només s’atorgarà als homes si la 
quantia de la seva pensió és in-
ferior a la pensió reconeguda a 
l’altre progenitor. No podran sol·
licitar-lo les persones privades 
de la pàtria potestat o per con-
demna per violència de gènere o 
contra els fills o filles.

Com se sol·licita?
Es tramita junt amb la sol·lici-
tud de pensió remesa a l’INSS i 
l’import s’actualitza d’acord amb 
els criteris de revaloració de les 
pensions. L’import no computa 
a efectes de causar el dret a per-
cebre el complement de mínims 
de les pensions contributives 
més baixes. Les dones que per-
cebien el complement seguiran 
fent·ho. El nou complement 
s’aplicarà a les pensions causa-
des a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest, o a aquelles anteriors 
que no ho haguessin sol·licitat 
en el seu moment.

Bretxa de gènere a les pensi-
ons: una breu reflexió
Les dones, de mitja, cobren 
mensualment 450€ menys que 
els homes en concepte de pen-
sió de jubilació. Tot plegat con-
seqüència de rebre salaris més 
baixos i tenir carreres de cotit-
zació més curtes pel fet que les 
dones continuen suportant la 
major càrrega respecte al treball 
domèstic i la cura de familiars. 
Una desigualtat que es reflecteix 
i es perllonga arribat el moment 
de jubilar·se. Acabar amb la 
bretxa de gènere també en les 
pensions requereix accions més 
decidides, ambicioses i valentes.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

També es potenciarà la xarxa del 

transport públic per carretera in-

terurbà, millorant les connexions 

internes al Vallès i les relacions amb 

l’entorn metropolità i Barcelona. 

Pel que fa a la xarxa viària, es pre-

veu ampliar la capacitat de vies 

d’altes prestacions, com la C-58, 

la C-17 i el corredor AP-7/B-30, 

així com millorar l’accessibilitat, 

connectivitat i capacitat d’altres 

punts que presenten congestió, i 

possibles mesures de pacificació 

en altres vies. 

En transport de mercaderies, 

es preveu disminuir el trànsit de 

pas de camions pel Vallès gràcies 

al desenvolupament del Corredor 

ferroviari del Mediterrani, així 

com desenvolupar noves termi-

nals intermodals de mercaderies, 

com la prevista a la Llagosta. ❉

SENSE CONSENS SOBRE 4rt 
CINTURÓ AL PLENARI DE MOLLET
■ El PEMV no preveu explícitament el tancament de Ronda del Vallès (4rt Cinturó) 

en el tram Terrassa-Granollers, un traçat que no compta amb consens al territori. 

Aquesta discrepància, també a nivell local, es va palesar dilluns en el ple de Mollet, 

amb el rebuig d'una moció presentada per Mollet en Comú i esmenada per Ara 

Mollet, en què es reclamava al Govern de l'Estat que desestimi el projecte de 4rt 

Cinturó, per, entre altres, la amenaça que suposa a espais naturals de la comarca. El 

debat va evidenciar les dues postures contraposades: comuns, Ara Mollet i Podem 

defensen una millor connexió entre els vallesos potenciant el transport públic i 

consideren que una nova carretera "suposarà més emissions contaminants perquè 
està demostrat que cada carretera que es construeix s'acaba omplint de vehicles", 

deien. En canvi, PSC, Cs i Junts es mostren favorables a la infraestructura "sempre 
que no passi per Gallecs", deien els socialistes, i consideren que el 4rt Cinturó tindria 

"un impacte ambiental positiu per a Mollet perquè descongestionaria de trànsit 
l'AP7 i suposaria menys contaminació a l'entorn de la ciutat". A més, plantegen 

que el 4rt Cinturó seria compatible amb la demanda d'una millora del transport 

públic. En aquest sentit, Mollet en Comú i Ara Mollet responien: "No hi haurà menys 
contaminació sinó que es traslladarà a un altre lloc" i afegien: "La inversió en 
infraestructures és la que és i no es pot fer tot, cal prioritzar el transport públic". 

D'altra banda, el ple sí va tirar endavant una altra proposta sobre mobilitat 

presentada per Cs Mollet. En aquest cas, la moció reclama la millora de 

les connexions interurbanes de Mollet, principalment amb Barcelona, amb 

actuacions sobre les línies de Rodalies R2 i R3, principalment pel que fa al 

desdoblament d'aquesta última. "Si s'eliminen espais per al vehicle privat cal 
aportar solucions amb un transport públic de qualitat", deia el portaveu del 

partit taronja, Iván Garrido, qui, a més, reclamava una "una millor coordinació 
entre administracions per aconseguir els objectius mediambientals que s'hi 
persegueixen". La moció va ser aprovada per unanimitat.  

arxiu

PEDALADA  El pla preveu ampliar la xarxa ciclable al Vallès
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AJUNTAMENT EL PLE REBUTJA UNA MOCIÓ PER DEMANAR UNA LLEI D'AMNISTIA PELS REPRESALIATS DEL PROCÉS

Proposta sobre l'amnistia o la 
'increïble' moció minvant
MOLLET. El ple va rebutjar la propos-

ta presentada conjuntament per Ara 

Mollet ERC MES i Junts per Mollet 

per reclamar a l'Estat una Llei d'Am-

nistia que s'apliqui als represaliats 

del moviment independentista, en-

tre ells els consellers empresonats, 

els membres del Govern exiliats, 

però també les 2.800 persones que, 

calculen, estan imputades per actes 

relacionats amb la consulta del 9 

de novembre, el referèndum de l'1 

d'octubre de 2017 i diverses mobi-

litzacions i protestes ciutadanes a 

favor del dret a l'autodeterminació 

i en contra de la repressió.  

La regidora d'Ara Mollet Mar-

ta Vilaret va defensar que la Llei 

d'Amnistia és "una eina impres-

cindible" per avançar en la reso-

lució del conflicte entre Catalunya 

i l'Estat. "No es pot passar pàgina 

ni tenir una negociació hones-

ta amb milers de represaliats i 

gent a la presó i l'exili", opinava 

Vilaret, un argument que referma-

va el portaveu de Junts per Mollet, 

Joan Daví, qui, sobre els presos, 

denunciava que "se'ls estan apli-

cant lleis anacròniques".

Sense consens
Grups com Mollet en Comú i Pode-

mos, que es van abstenir en la vo-

tació, defensaven la resolució per 

la via del diàleg i altres fórmules 

alternatives a l'amnistia com la re-

forma del codi penal o els indults. 

"Es pot fer un indult general com 

es va fer amb els insubmisos", 

deia Xavier Buzón, de Podem. Per 

la seva part, Francisco Sancho, 

de Mollet en Comú, argumentava 

l'abstenció: "No ens oposem a 

l'amnistia però tancar el ventall 

de possibilitats i reduir-lo no-

més a l'amnistia creiem que és 

una estratègia política derivada 

de la unilateralitat", considerava.

PSC i Cs van votar en contra de 

la moció. Per a Ivan Garrido, por-

taveu de Cs, la proposta era "una 

mostra més de com perdre el 

temps. L'amnistia no té cabuda 

en l'ordenament jurídic actual 

i crearia sensació d'impunitat 

per als polítics", asseverava. 

Un argument parcialment similar 

usava la socialista, Mireia Dionisio, 

que opinava que la proposta "no es 

correspon ni amb la realitat polí-

tica ni legal. Espanya és un estat 

democràtic i l'amnistia es dona 

quan es passa d'un estat autorita-

ri a un democràtic", deia Dionisio. 

Amb tot, Vilaret la contradeia i asse-

gurava que la Llei d'Amnistia "és le-

gal, necessària i possible; només 

cal voluntat política". i laura ortiz

MOLLET. El ple aprovava dilluns 

una moció presentada per Podem 

per demanar l'indult del raper 

Pablo Hasél. La proposta feia una 

defensa de la llibertat d'expressió 

i condemnava els fets violents que 

s'han viscut en els darrers dies en 

algunes manifestacions al carrer. 

La regidora de Podem, Núria 

Muñoz, va defensar que més enllà 

del cas Hasél, en els darrers anys 

"hi ha hagut altres casos d'artis-

tes que s'han enfrontat a penes 

per suposats delictes relacionats 

amb la llibertat d'expressió". En 

aquest sentit, Muñoz defensava la 

necessitat que el Congrés tramiti 

de manera urgent la Llei de Lliber-

tat d'Expressió. Ara Mollet i Mollet 

en Comú donaven suport a la mo-

ció sobre el cas Hasél, que, segons 

els comuns, "ha obert dos debats 

El ple de Mollet demana 

l'indult per a Pablo Hasél 

a petició de Podem 

ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I JUNTS ES VAN ABSTENIR I CS HI VOTAVA EN CONTRA

importants: que la democràcia 

espanyola és millorable i que 

després de 10 anys del 15-M no 

s'ha donat cap solució als joves", 

considerava Francisco Sancho, de 

Mollet en Comú. Mentre PSC i Junts 

s'abstenien en la votació. La soci-

alista, Mireia Dionisio defensava 

l'abstenció perquè "l'Ajuntament, 

com a institució, ha de mante-

nir-se neutral i no demanar l'in-

dult per ningú". 

Per la seva part, Cs hi votava en 

contra perquè consideraven que 

Hasèl "no ha estat detingut per la 

seva faceta artística sinó per les 

frases que diu i que atempten 

contra els drets d'altres", deia 

Eva Guillén. 

Més enllà del fons de la qüestió, la pro-

posta va evidenciar de nou les dificul-

tats que denuncien alguns dels grups 

per debatre mocions al ple. De fet, 

la moció que finalment va entrar per 

urgència dista molt de la primera que 

es va presentar i, a imatge del clàssic 

cinematogràfic de Jack Arnold L'in-

creïble home minvant, la moció es va 

anar reduint fins a quedar en la mínima 

expressió.  Vilaret explicava el periple 

de la proposta que "ha passat de tres 

pàgines a una línia". Després que la 

moció inicial comptés amb l'informe 

favorable de la secretaria municipal, 

tres dies després, s'emetia un informe 

desfavorable, que va obligar a reduir 

la proposta amb la retallada d'acords.  

Pel camí, es van quedar peticions com 

demanar la posada en llibertat dels 

presos polítics i el reconeixement del 

dret d'autodeterminació.

LA MOCIÓ ES VA 
HAVER DE REDUIR PER 
PERMETRE'N EL DEBAT

Nou cartipàs a Sant 

Fost després de la 

marxa de Podem

SANT FOST. Després que la setmana 

passada Sant Fost en Comú Podem 

trenqués el pacte de govern i donés 

el pas cap a l'oposició, l'Ajuntament 

ha reassignat les carteres del regi-

dor Alberto Bastida. Així, les regi-

dories de Recursos Humans, Es-

ports i Serveis Socials dependran 

de l’alcalde, Carles Miquel; Benes-

tar Animal i Promoció Econòmica,  

de la regidora Patricia Orta; Habi-

tatge, del regidor Francisco Javier 

Rebollo; Gent Gran, de la regidora 

Mari Carmen Argente, i Comunica-

ció i Participació, del regidor Xavier 

Conesa. 

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

La liquidació de 
l’Impost sobre 
Successions pot 
demorar-se 
o ajornar-se

El termini per a liquidar l’Impost 
sobre Successions és de sis me-
sos a comptar des de la defunció. 
No obstant això, a vegades aquest 
termini no és suficient, ja que po-
den existir discrepàncies entre els 
hereus, o fins i tot tractar-se d’una 
herència complexa que requereixi 
més temps en la seva tramitació.
Doncs bé, en aquests casos es pot 
sol·licitar una pròrroga del termini 
de liquidació d’altres sis mesos 
més, pròrroga que, si és concedi-
da, només suposarà el pagament 
d’interessos de demora des de 
la data en què transcorrin els sis 
mesos inicials i fins a la data defi-
nitiva de liquidació.
Un altre problema pot ser la fal-
ta de liquiditat per a realitzar el 
pagament (perquè en l’herència 
no existeixen béns líquids). En 
aquests casos pot sol·licitar-se 
un ajornament específic de fins 
a un any (dos anys en algunes 
comunitats autònomes). Aquest 
ajornament no requereix garanties 
i només suposa la meritació d’in-
teressos de demora. Si el termini 
d’un any és insuficient, també pot 
sol·licitar-se el fraccionament per 
un període màxim de fins a cinc 
anys. En aquest cas també es re-
porten interessos de demora, però 
és necessari aportar garanties.
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Martorelles ocupa la presidència 

de la Mancomunitat del Galzeran
MARTORELLES. Martorelles va as-

sumir aquest dijous la presidència 

de la Mancomunitat del Galzeran 

després de gairebé dos anys a càr-

rec de Sant Fost. Amb el traspàs, el 

qual s'ha fet uns mesos abans del 

previst, des de Martorelles la Man-

comunitat preveu treballar per im-

pulsar noves polítiques d'ocupació. 

En concret, un dels projectes 

previstos és fer extensible a tots els 

municipis de la Mancomunitat del 

Galzeran el servei d'ocupació con-

junt que actualment ofereixen Sant 

Fost, Santa Maria i Martorelles a la 

Serradora i poder obrir una oficina 

d'ocupació en alguna de les altres 

tres localitats que conformen l'ens 

- Montornès del Vallès, Vilanova del 

Vallès i Vallromanes-.

També es plantegen fer un pla 

d'ocupació per crear una brigada 

d'activitats d'estiu: "Gent que ens 

ajudi a muntar totes les activi-

tats de festes majors i d'estiu, 

col·locant taules i cadires, amb 

la consergeria dels espectacles 

o muntant escenaris..., totes 

SUPRAMUNICIPAL FEIA GAIREBÉ DOS ANYS QUE SANT FOST PRESIDIA L'ENS URBANISME

La CUP presenta un 

recurs de reposició 

contra la "destrucció 

del Calderí"

MOLLET. La CUP Mollet ha presentat 

davant l'Ajuntament un recurs de 

reposició contra la modificació del 

POUM en l’àmbit del Calderí. L’as-

semblea anticapitalista molletana 

ha entrat a registre municipal "el 

darrer instrument d’oposició al 

projecte de construcció d’un nou 

macrobarri per a més de 4.000 

persones sobre un espai d’im-

portància natural, paisatgística 

i natural com és el del Calderí". 

Mercè Solé, portaveu de la CUP Mo-

llet, ha explicat que "l’Ajuntament 

no ha justificat en cap moment 

la urgència de tramitar la mo-

dificació com a peça separada 

de la redacció global del POUM, 

atès que es tracta d’un espai que 

porta gairebé tres dècades sense 

executar". 

Per altra banda, col·lectius con-

traris a la construcció del futur bar-

ri del Calderí participaran diumen-

ge, a les 11 h, en un debat telemàtic 

sobre el desenvolupament urba-

nístic previst i els seus efectes. 

aquestes tasques que acaben 

sent un problema de gestió pels 

ajuntaments", exposa l'alcalde de 

Martorelles, Marc Candela, qui pre-

sideix des d'aquest dijous la Man-

comunitat.

Així com, seguir impulsant polí-

tiques de prevenció d'addiccions 

amb el projecte Crític i més a llarg 

termini, abordar qüestions relacio-

nades amb el medi ambient, com la 

conservació de la llera del riu Besòs 

i el parc de la Serralada Litoral.

Per poder fer aquest traspàs de 

funcions, dilluns, l'Ajuntament de 

Martorelles va celebrar un ple ex-

traordinari en el qual es va escollir 

els representants municipals que 

conformaran a partir d'ara i fins 

al 2023 la Mancomunitat. Així, a 

banda de la presidència que ocupa 

l'alcalde Marc Candela, també es va 

elegir com a titular la regidora Mari 

Carmen Villarrazo i com a suplents, 

la regidora Mireia Astivill i el regi-

dor Octavi Mill.". 

SINDICATS  

CCOO debat amb els 

seus afiliats del Baix 

Vallès les propostes 

per fer front a la crisi

MOLLET. Comissions Obreres (CCOO) de Ca-

talunya va celebrar divendres al matí una 

trobada a Mollet amb els seus afiliats del 

Baix Vallès, emmarcada en el procés parti-

cipatiu del nostre 12è Congrés del sindicat. 

Javier Pacheco, secretari general de CCOO a 

Catalunya i qui vol revalidar el càrrec el prò-

xim maig, va ser el principal protagonista 

de la sessió. Aquestes trobades, que s'adre-

cen a tota la filiació, tenen "la voluntat de 

construir les propostes del sindicat per 

fer front a la pandèmia i les seves conse-

qüències, i també per assumir els reptes 

que tenim de futur, que no són pocs, en 

un moment en què s'està produint una 

transformació important del teixit pro-

ductiu, del model econòmic i del mercat 

laboral". 

Per la seva banda, el secretari comarcal de 

CCOO, Lalo Plata, també va resumir la troba-

da amb dues preguntes al voltant de les quals 

volien reflexionar amb la filiació: "Com sor-

tim d'aquesta crisi? I com gestionem el 

sindicat d'ara endavant?" Plata també va 

dir: "Estem veient com ens marxa indús-

tria perquè vingui logística. Hem de can-

viar aquesta tendència". 

arxiu

LA SERRADORA  La Mancomunitat vol fer arribar el servei a altres pobles 

Dissabte, 27 de febrer de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 18.05h: Bàsquet: DM Group Mollet- CB 

Quart, dins del programa ‘Bàsquet en joc’

Diumenge, 28 de febrer de 2021

A les 12h: Bàsquet: DM Group Mollet- CB 

Quart, dins del programa ‘Bàsquet en joc’ (r)

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 1 de març de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 

14h: Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La 

Porteria; a les 19h: Connecti.cat i a les 20.30h: 

La Jornada, amb Xavier Aymami

Dimarts, 2 de març de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria; 

a les 19h: Connecti.cat i a les 20.30h: Parlem-

ne, amb Susanna Aguilera 

Dimecres, 3 de març de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria; 

a les 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro i a 

les 20.30h: Aula culinària

Dijous, 4 de març de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria; 

a les 19h: Connecti.cat i a les 20.30h: Visions, 

amb Alba Castilla García

I tota la informació al VV Notícies cada dia 

i al web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

09/02 Salvador Artes Candela 82 anys

11/02 Teófi lo Valero Brinquis 94 anys
13/02 Esperanza Mayol Cánovas 83 anys

15/02 Jesús Manuel Hernández Ramos 70 anys

SANT FOST

14/02 Ana Casabayo Carrión 79 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

LLICÈNCIES  

Mollet en Comú 

rebutja l'obertura 

d'un bingo a l'antiga 

discoteca Teatre

MOLLET. Mollet en Comú s'oposa a l'obertura 

d'una sala de joc a l'antiga discoteca Teatre. 

En el ple de dilluns, la regidora de Mollet en 

Comú, M. Carmen Moya, demanava explica-

cions al govern local sobre la qüestió i quina 

seria la seva actuació al respecte. En resposta, 

la regidora de Planificació, Gestió i Discipli-

na Urbanística apuntava que les normatives 

urbanístiques en aquest sentit són estric-

tes. "Les llicències no es donen al gust de 

l'Ajuntament, si es compleix normativa es 

donen i, si no, no es donen perquè si no el 

que s'està fent és prevaricar", deia Dionisio. 

Els comuns recordaven que l’Ajunta-

ment ha aprovat per unanimitat dues mo-

cions contra el joc i la proliferació de cases 

d’apostes i considerava "preocupant que 

el govern municipal mostri tan poca sen-

sibilitat amb aquesta problemàtica i que 

s’escudi en les restrictives normatives 

vigents quan segurament es podrien fer 

actuacions i modificacions".

Per la seva part, en un comunicat, Podem 

Mollet, part del govern, s'ha mostrat contrari 

a les sales de joc, tot i que, com Dionisio, argu-

menta que l'Ajuntament no pot oposar-s'hi si 

es compleix la normativa.  
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OPINIÓ

En les darreres dècades les ciutats i municipis baixvallesans han sofert 

una important transformació. L'urbanisme ha anat virant cap a una mirada 

més amable amb el ciutadà, guanyant espais per a vianants, zones de 

lleure per al veïnat... Aquesta reconversió de l'espai públic ha suposat per 

a les administracions una forta inversió econòmica, que no s'acaba amb la 

finalització de les obres sinó que persisteix en el temps perquè aquests espais 

de qualitat es puguin mantenir. Però aquest manteniment no és una tasca 

que hagi de recaure exclusivament en els ajuntaments –a qui se'ls hi ha de 

pressuposar que ofereixen serveis òptims de recollida, neteja...–, ja que, qui 

en fa ús, és a dir, els ciutadans, també en són responsables; les seves accions 

seran les que determinaran en gran part el cost de mantenir en condicions la 

via pública. Fer un bon ús dels contenidors de deixalles, utilitzar la deixalleria, 

plegar el cartró abans de llançar-lo al contenidor blau... són petits gestos 

del dia a dia que beneficien el conjunt de la població. A Mollet, l'incivisme 

relacionat només amb un ús indegut dels contenidors i l'abocament de 

voluminosos va suposar una factura d'uns 200.000 euros l'any passat, un cost 

innecessari que paga tota la ciutadania i que no només repercuteix en la seva 

butxaca sinó també en la qualitat de l'espai públic on viu. 
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quest any en fa 50 que es va fundar 
la Penya Barcelonista de Mollet, 
en concret a  l’octubre de 1971 
en el Bar Marfà. En aquesta reu-

nió fundacional hi eren: Domènec Serrano,  
(president fundador), Ramon Buxes, Vicenç  
Safont, Antonio Fructuoso i Jaume Vallbona.
No eren temps fàcils, atès que el règim dicta-
torial posava moltes traves al desenvolupa-
ment associatiu i per tant era força compli-
cat i sobretot pel que representava el Barça 
impregnat de sentiments catalanistes i de 
llibertats democràtiques.

A pesar de les circumstàncies que ens envol-
ten degut a la pandèmia volem celebrar aquests 
50 anys d’història, atès que és un motiu d’orgull 
pel que significa el treball realitzat, d’il·lusió, de 
compartir uns colors, com els del Barça, que 
com hem dit sempre és més que un club. 

Una Penya Barcelonista, molt plural, que 
agrupa diferents sectors socials i d’edat i per 
tant diferents formes d’entendre el projecte 
de la Penya, però units pel que representa els 
valors del Barça.

50 anys d’història, amb moltes alegries, 
gràcies als triomfs del Barça en totes les se-
ves categories, però també de moments tris-

50 anys de la penya del Barça

A

JULIÁN 
RUIZ GARCÍA

President de la Penya 
Barcelonista de Mollet

tos quan els  resultats no acompanyant , però 
a pesar de tot, seguim i seguirem sent culés, 
perquè són els nostres colors.

Podem dir amb orgull que la Penya és una 
entitat arrelada a la nostra ciutat. És l’enti-
tat que més socis té del conjunt d’entitats de 
Mollet i una de les penyes més grans de Ca-
talunya. Hem creat  durant aquests anys una 
massa social important a l’entorn de la nostra 
entitat, gràcies a l’esforç, tenacitat de moltes 
persones compromeses amb la Penya.

Som una entitat que participa en les esde-
veniments culturals i esportius de la ciutat i 
també participem en altres esdeveniments 
solidaris com és la Marató de TV-3 i això és 
signe d’identitat del nostre compromís soci-
al i amb la ciutat impregnats per als nostres 
valors del Barça.

No vull acabar sense fer un esment a tots 
els expresidents de la Penya que m’han prece-
dit: Domènec Serrano, Salvador Ribot, Antoni 
Mas, Enric Busquets, Jaume Vallbona, Emili 
Creus, Miquel Camp, Carles Rebull i Teo Sáez, 
que sense ells i els seus equips, amb el seu 
treball, dedicació i esforç no haguéssim arri-
bat fins aquí.

Felicitar-nos per aquests 50 anys d’histò-
ria de la Penya, seguirem treballant perquè 
la Penya de Mollet i el barcelonisme segueixi 
endavant amb dignitat i orgull i que les ge-
neracions futures puguin celebrar altres 50 
anys més.

Visca el Barça! Visca Mollet! Visca Catalunya!

Heus ací la lluita: assegurar-se
 que la veu hi arriba en igualtat

 de condicions i és efectivament
 escoltada i no que qui paga

més té més llibertat d'expressió 

o hi ha tipus penal que ens redi-
meixi de l’espantall estètic de la 
música de Hasél. Ho sento, és in-
digerible, i ho dic emparant-me 
en la mateixa llibertat d’expres-

sió que, en canvi, em desnonaria a l’hora 
d’explicar que els Borbons són uns paràsits 
execrables que només hi són per a blindar 
el règim plutocràtic del 78 i que caldria que 
els bandegéssim a puntades de peu.

Dit això, les manifestacions d’aquesta 
darrera setmana no es limiten a la mera 
protesta contra l’empresonament del raper 
i la defensa de la llibertat d’expressió. Van 
més enllà a tenir dret a dir allò que es pensa 
sense por a represàlies: van a fer sentir el 
seu relat en pla d’igualtat amb el discurs de 
l’elit dirigent i fent constar sense pal·liatius 
un profund descontent. No és per menys: 
des de la crisi hipotecària de 2008 que la 
nostra democràcia plena, la de la Consti-
tución-que-nos-hemos-dado-entre-todos, 
no ha estat capaç de prendre nota i donar 
satisfacció a les penúries de gran part de 
la població. Ha estat més efectiva repri-
mint-la a base de cops de porra –aquella 
bona hòstia donada a temps–, i si pot ser, 

N

COSTOS QUE FAN
EXPRESSAR-SE 

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

criminalitzant-la amb el focus encarat a les 
destrosses i unes lletanies farcides de seny 
recitades per la bona gent d’ordre catalana 
de tota la vida o bé per titulars de la prem-
sa oficialista.

Heus ací la lluita per la llibertat d’expres-
sió: assegurar-se que la veu hi arriba en 
igualtat de condicions, de tal manera que 
no qui paga més té més llibertat d’expres-
sió, i és efectivament escoltada. La queixa 

no pot ser ignorada: d’això van els aldarulls 
de molta gent impotent i frustrada. El cost 
de les destrosses, que haurem de pagar 
entre tots, no s’apropa ni de lluny al dels 
rescats bancaris que mai hem recuperat, ni 
tampoc al de l’ull de la cara que ha costat a 
les víctimes de la violència policial.

Si no assumim això, recolliran el guant 
els feixistes que ja han aclofat el cul al Par-
lament, ben emparats, aquests sí, en els 
drets i llibertats que ens furten al carrer.

FOTO DENÚNCIA

Semàfor perillós a la cruïlla de Sant Fost i Martorelles 

Passo cada dia per aquest semàfor fronterer entre Sant Fost i Martorelles. Trobo necessària la 
seva actualizació perquè d'hora al matí crea confusió fent que els cotxes frenin de cop perquè no 
es veu bé si està en verd, àmbar o vermell, amb el perill que algun dia hi hagi un accident. 

JAVIER PÉREZ RECHE / SANT FOST DE CAMPSENTELLES
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El bicarbonat de sodi: les 
pólvores màgiques per a la llar
Econòmic, innocu per al medi am-
bient, pràcticament inofensiu i molt 
útil, així és el bicarbonat de sodi, ja 
que serveix per a gairebé tot. Els seus 
primers usos daten de l'Antic Egipte 
on ja era utilitzat per a la higiene per-
sonal i per a netejar objectes i peces 
de vestir. Té moltes propietats bene-
ficioses per a la salut: depura el fetge, 
facilita la digestió i conté vitamina C 
i potassi. Potser el seu ús més estès 
és el de treure la cremor d'estómac 
perquè actua com a neutralitzador 
dels sucs gàstrics, però no es queda 
només aquí. Vegem algunes de les se-
ves múltiples aplicacions.
    Desodorant: aplicat sobre l'axil·la 
humida, neutralitza les olors. Per la 
mateixa raó, és útil també tant per a 
l'olor de peus, com de locutori bucal.
    Per netejar el forn: gràcies al seu alt 
poder desincrustant. Per a usar-ho, 
empolvora la base del forn amb bi-
carbonat. Després aplica aigua amb 
un difusor i deixa actuar tota la nit.
    Netejar or i plata. Amb un raspall 
de dents frega els objectes d'aquests 
metalls amb una mescla de bicarbo-
nat i aigua. Quedaran brillants i llu-
ents com el primer dia.
    Llevat. El primer cop que va ser 
utilitzat amb aquesta finalitat, va ser 
en 1846, per uns pastissers de Nova 
York. Afegeix a la massa dues cullera-
des de iogurt i una mica de bicarbo-
nat. Obtindràs uns pastissos super-

suaus i esponjosos.
    Emblanquiment dental. Encara és re-
comanat per molts dentistes. Fes una 
mescla de bicarbonat i aigua i apli-
ca-te'l amb un raspall de dents.
    Evita l'oxidació de les verdures al 
coure-les. Només s’ha d'afegir a l'aigua 
una cullerada petita d'aquest merave-
llós producte.
    Redueix l'acidesa del tomàquet. És 
una altra de les aplicacions del bicar-
bonat en la cuina, encara que existei-
xen moltes més. Seria en aquest cas, el 
substitut del sucre i a més, és més sa.
    Crema anti acne. Són moltes les pro-
pietats també en la cosmètica: com a 
màscara per a eliminar els grans o fins 
i tot per a eliminar la caspa.

    Neteja de pròtesis dentals i apa-
rells d'ortodòncia. Elimina les restes 
d'aliments i els bacteris presents en la 
boca.
    Per a deixar de fumar. Menjant dues 
o tres cullerades al dia, diuen que treu 
l'ansietat de fumar o d'altres addicci-
ons com el cafè. 
    Com a fungicida. Per a això, mescla 
a parts iguals sucre i bicarbonat i col-
loca-ho sobre la zona on hi hagi for-
migues. També polvoritzat amb aigua 
sobre les plantes, espanta els insectes.

Com veieu, un aliat per a la vostra 
llar. Atreviu-vos a provar-ho perquè 
segur que no us deixaran indiferents 
els milers d'usos d'aquest producte 
tan bàsic. amic - redacció

istock.com
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Íngrid Andrés, 8a estatalCarmen Sánchez, finalista dels 400 metres estatals
Íngrid Andrés, atleta del Barça i que 
s'entrena a Mollet, va participar en l'estatal 
d'atletisme de 200 metres, a Madrid. La 
velocista  va aconseguir la 8a millor marca 
de la final amb 24,89 segons. 

Carmen Sánchez va ser finalista dels 400 metres del Campionat 
d'Espanya d'atletsime de pista coberta, que va tenir lloc el cap de 
setmana a Madrid. La molletana va acabar en cinquena posició a la final 
amb un registre de 54,63 segons, a menys d'un segon de les medalles. La 
velocista va passar a la final amb la setena millor marca (54,61 segons).

MOLLET. Fa quatre mesos que el CF 
Mollet UE no competeix a la Pri-
mera Catalana i, ja aleshores, no-
més van ser les dues primeres jor-
nades del campionat. Diumenge, 
l'equip dirigit per David Parra tor-
narà a sentir el xiulet d'inici d'un 
partit oficial i intentarà sumar els 
tres punts al camp d'un històric, el 
Júpiter. "És un dels equips grans 
de la categoria, amb una molt 
bona plantilla i un gran pressu-
post", assenyala David Parra. 

Tot i que la diferència entre els 
clubs no és el que més amoïna al 
tècnic molletà. La principal preo-
cupació és l'estat físic de la planti-
lla: "Portem tres setmanes fent 
entrenaments exigents per in-
tentar reprendre la competició 
en un bon estat de forma, però 
això provoca càrregues mus-
culars i baixes", admet el tècnic, 
que té entre tres i quatre jugadors 
que són dubte, i una baixa con-
firmada, Sergio Sánchez per una 
lesió muscular. 

El CF Mollet UE va tancar la pre-
paració de tres setmanes amb dos 
partits. Diumenge va imposar-se 
contra el Tona, també de la Prime-

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP REPRÈN LA LLIGA DESPRÉS DE DOS AMISTOSOS I AMB TRES O QUATRE POSSIBLES BAIXES A LA PLANTILLA

ra Catalana, per 2 a 0. Els goleja-
dors molletans van ser Edgar, en 
un bon remat assistit per Carlos 
Portero, i David Sánchez, que va 
aprofitar una errada defensiva 

El CF Mollet UE tornarà a 
competir 4 mesos després

jl.r.b.

per creuar la pilota al porter visi-
tant. L'altre amistós va ser contra 
el Vic, amb derrota per 2 a 1. "Les 
sensacions han estat bones, 
veurem com estem diumenge 

La represa del CF Parets a la Prime-

ra Catalana no serà aquest cap de 

setmana. L'equip paretà no ha pogut 

entrenar aquesta setmana per un cas 

vinculat amb la Covid-19, que ha hagut 

de confinar a la plantilla paretana i no 

podrà jugar el duel que estava previst 

diumenge al Camp Municipal Josep 

Seguer contra el Sant Cugat. L'equip 

paretà havia disputat dos amistosos 

per preparar la tornada competitiva, 

que ara s'ha vist totalment aturada per 

seguir amb el protocol Covid. El parets 

havia guanyat l'amistós del cap de set-

mana contra el manlleu, per 0 a 1 amb 

gol de Bernat Mesa, i anteriorment ha-

via perdut contra el Vic, per 0 a 2.

AJORNAT EL PARTIT 
DEL CF PARETS

JÚPITER - CF MOLLET UE

Diumenge, 28 – 12 h Barcelona

perquè el més important és in-
tentar sumar el màxim de punts 
mentre puguem jugar", adver-
teix Parra.

La Primera Catalana es repren-
drà sense cap acord entre els 
clubs i la Federació Catalana de 
Futbol per concretar els tests set-
manals sobre la Covid-19.

Torna la juvenil Preferent
Els dos equips juvenils del CF Mo-
llet UE i un del CF Parets competi-
ran el cap de setmana en la represa 
competitiva de la juvenil Preferent, 
avantsala de la Nacional. Al grup 2, 
el Mollet A visitarà el Figueres i el 
CF Parets jugarà al camp de l'Esco-
la Gironès-Sabat. Pel que fa al grup 
3, el Mollet B rebrà a casa l'Atlètic 
Vilafranca.  jl.rodríguez beltrán

Alèxia Putellas 
obté el bitllet per a 
l'Eurocopa 2022

MOLLET. Alèxia Putellas s'ha clas-
sificat amb Espanya per disputar 
l'Eurocopa 2022, que tindrà lloc 
a Anglaterra. El combinat estatal, 
amb la molletana a les seves files, 
va obtenir el bitllet per a la cita 
continental la setmana passada 
després de golejar l'Azerbaidjan, 
per un contundent 0 a 13. Pute-
llas va jugar fins al minut 68 de 
partit, quan el resultat era de 0 a 
8. Dimecres, la selecció espanyo-
la va disputar l'últim partit de la 
fase de classificació amb victòria  
contra Polònia, per 3 a 0. 

Alèxia Putellas ja ha participat a 
les eurocopes del 2013 a Suècia i 
del 2017 als Països Baixos. En to-
tes dues edicions, Espanya va cau-
re als quarts de final.  

Internacional

Èric Pérez torna a 
estar convocat amb 
la selecció espanyola

SANT FOST. Èric Pérez ha tornat a 
estar convocat amb la selecció es-
panyola de futbol sala. El jugador 
del Real Betis ha entrat en la nova 
llista de convocats d'Espanya per 
disputar dos partits de la Fase de 
Classificació per a l’Europeu de 
futbol sala 2022, que es disputa-
rà als Països Baixos. El 6 de març 
jugarà contra Eslovènia i el 9 de 
març contra Letònia.  

Carlos Portero podria debutar a Primera

El migcampista Carlos Portero podria debutar diumenge amb el Mollet. El 
jugador llagostenc va ser l'últim fitxatge de David Parra, que va aterrar al 
Germans Gonzalvo a la tardor, just quan es va aturar la competició després 
de dues jornades. “Fa un any que no jugo un partit de lliga i tinc 
moltes ganes de tornar a jugar partits el cap de setmana de forma 
regular, i gaudir del futbol”, admet Portero, qui va arribar en qualitat de 
cessió al Mollet després de l'acord del club vallesà amb el Lleida, de la 
Segona Divisió B espanyola. El migcampista afronta la seva primera 
temporada com a jugador sènior i posa com a objectiu intentar lluitar per 
l’ascens. “És un any atípic i pujar és complicat, però si fem les coses bé 
som un dels equips favorits per fer l’ascens. Tot i que després, la 
categoria i els equips et posen al lloc. Tenim un molt bon equip”, diu. 
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Els infants amb llicència del 
CEVO reprenen entrenaments

POLIESPORTIU ENCARA NO PODEN REALITZAR COMPETICIONS

BAIX VALLÈS. Després de mesos 
d’aturada esportiva, finalment, el 
Consell Esportius del Vallès Ori-
ental (CEVO) reprèn la seva acti-
vitat arran de l’aprovació de les 
noves mesures preses pel Procicat 
en matèria de salut pública. Ara, 
tal com reivindicaven els consells 
catalans, el Govern permetrà que 
els infants i joves amb llicència 

dels consells esportius, més de 
200.000 arreus de Catalunya, pu-
guin tornar a accedir a l’activitat 
esportiva.

De moment, els infants i joves 
podran tornar en forma d’entre-
naments, ja que la participació 
en les competicions organitzades 
pels consells esportius no es re-
prendran.   

EN JOC El conjunt molletà en un partit d'aquesta temporada a Granollers

BÀSQUET | Lliga EBA  L'EQUIP MOLLETÀ SUMA SET VICTÒRIES 

ARXIU

Álex Sánchez és 
baixa a l'estatal 
de llançaments

MOLLET. Álex Sánchez, del FC Bar-
celona, no ha pogut finalment re-
cuperar-se de la lesió que arrosse-
ga des de fa setmanes. El molletà, 
que va ser subcampió català de 
javelina fa una setmana a Saba-
dell, no ha superat els problemes 
a l'abductor i serà baixa per a l'es-
tatal del cap de setmana.     

ATLETISME

ct molletMOLLET. La jugadora establerta 
al CT Mollet, Daria Kasatkina, ha 
guanyat el torneig WTA de Philip 
Island Trophy, que va tenir lloc 
durant la setmana passada a la 
ciutat australiana de Melburne. La 
jugadora entrenada pel molletà 
Carles Martinez, director del grup 
de competició CMC Competition, 
va imposar-se en la final contra 
la jugadora txeca i número 50 del 
rànquing mundial, Marie Bouzko-
va, per 4-6, 6-2 i 6-2. 

Aquest triomf, que va servir per 
posar punt final a la gira australi-
ana de tenis que va començar al 
gener, suposa el tercer de la seva 
trajectòria esportiva, i primer 
des del 2018. D'aquesta manera, 
la jugadora russa millora la seva 
posició al rànquing internacional 
i puja fins al lloc 75è. “Més que 

millorar el rànquing, aquest tí-

tol serveix per recompensar la 

feina realitzada durant aquest 

temps. Guanyar sempre ajuda”, 
admet el tècnic molletà, Carles 
Martínez. 

TENIS | Internacional LA JUGADORA DEL CT MOLLET TANCA LA GIRA AUSTRALIANA AMB UN TÍTOL

Daria Kasatkina venç el Philip 
Island Trophy d'Austràlia

D'altra banda, la jugadora sèrbia 
Nina Stojanovic (99 del rànquing 
de la WTA), del CTM, va aconse-
guir arribar fins a les semifinals 
de l’Open d’Austràlia en la modali-
tat de dobles, després de guanyar 
a les màximes favorites en segona 
ronda, tot i que en individual no 

CAMPIONS El molletà Carles Martínez, a la dreta, i Kasatkina enmig

van estar afortunades "Nina va 

perdre amb Serena Wiliams 

i Daria amb la número 7 del 

món [Aryna Sabalenka], tot i 

que va tenir opcions de vèncer. 

Esperem aconseguir mantenir 

aquest nivell durant tot l’any”, 
va dir valorar el tècnic molletà.  

MOLLET. El DM Group Mollet està 
en plena forma i està signant una 
temporada per emmarcar. L'equip 
de Josep Maria Marsà és l'únic 
equip masculí invicte de les lligues 
estatals de la Federació Espanyola 
de Bàsquet amb un balanç de set 
victòries, i cap derrota. L'última 
víctima molletana va ser el Consell 
Air Europa, que va patir a la pico-
nadora del Plana Lledó (80-70) el 
passat diumenge. 

El Mollet és líder en solitari del 
grup C4 de la Lliga d'EBA i té un 
marge de dues victòries contra el 
segon i el tercer classificat, que 
són Mataró i Quart respectiva-
ment. El conjunt molletà es veurà 

les cares dissabte al Plana Lledó 
contra el Quart, que tan sols n'ha 
cedit dues derrotes. Jordi Bataller 
serà el rival més perillós de l'equip 
gironí perquè és la referència en 
atac amb una mitjana d'11 punts 
per partit, domina el joc sota cis-
tella i és el màxim assistent –amb 
25 passades–. Tot i això, en l'últim 
partit que va disputar el Quart va 
perdre contra el Mataró, per 54 a 
62, que trencava una dinàmica de 
quatre victòries seguides.  

Pel que fa al Mollet, que ve de 
guanyar sense gaires problemes 
contra el Consell Air Europa –amb 
dos primers quarts molt superi-
or–, vol sumar la vuitena victòria 
seguida contra un equip que en-
cara no s'ha vist les cares aquesta 
temporada. El partit de la primera 
volta encara està ajornat, que es 
preveu disputar el 6 de març. Un 
victòria contra el Quart aproparia 
el Mollet a la fase d'ascens.  

El DM Group és l'únic 
equip invicte masculí
de les lligues estatals

DM GROUP - CB QUART

Dissabte, 27 – 18 h Mollet
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Mantenir la pintura
del cotxe en bon estat

La carrosseria i la pintura del cotxe 
preocupen i molt als propietaris dels 
automòbils, ja que són la seva carta 
de presentació. Per això, compartim 
alguns consells per a mantenir la pin-
tura en bon estat el temps més gran 
possible. El garatge sempre és la millor 
opció per a assegurar-nos que el nos-
tre vehicle estigui en les millors condi-
cions, ja que protegim la pintura dels 
raigs del sol, fenòmens atmosfèrics, ex-
crements d'ocells, actes vandàlics, etc.

És d'allò més comú trobar-se amb 
alguna cagadeta d'ocell en alguna 
part del cotxe o que ens caigui resina 
en aparcar sota un pi o un plataner. 
El primer que cal fer és treure les ta-
ques com més aviat millor, ja que, si 
es deixen durant dies, l'àcid de l'ex-
crement o la resina poden danyar la 
pintura. A més, si les deixem assecar 
resultarà més difícil treure-les sense 

haver de netejar a fons el cotxe.
També es recomana evitar els tú-

nels de rentada el màxim possible 
perquè els corrons i les truges del 
raspall ocasionen petites esgarrapa-
des en la pintura que, depenent del 
color del cotxe, poden resultar més 
o menys perceptibles. Amb aigua a 
pressió és més que suficient.

Per últim, cal destacar que de res 
serveix que rentis el cotxe a mà si uti-
litzes productes igual de nocius que 
rentar-ho en el túnel. No es recomana 
utilitzar fregalls, raspalls d'escombra, 
lleixiu o amoníac. Al principi és poc 
perceptible, però amb el temps, es 
veuran les abrasions. L'ideal és utilit-
zar materials específics per a cotxes. 
A més, els professionals del sector re-
comanen encerar el vehicle cada 3 o 6 
mesos per a mantenir en millor estat 
la pintura. amic - espaciocoches.com

Crash Jewerly és una companyia amb 
seu a Los Angeles que es dedica a cre-
ar joies i accessoris procedents del 
metall de cotxes de luxe que han sofert 
algun accident o contratemps.

En el seu catàleg hi ha polseres, bra-
çalets, botons de puny o penjolls fets a 
partir del capó d'un Aston Martin Rapi-
de S, el panell lateral d'un Ferrari 360 
Challenge Stradale o la porta d'un Bent-
ley Continental GT. També hi ha botons 
de puny de cotxes Tesla, Lamborghini...

Crash Jewerly va ser fundada en 
2013 per Christi Schimpke, quan va 
decidir traslladar el seu estudi creatiu 
al taller de reparacions del seu marit, 
que treballa exclusivament en repara-
cions de marques de luxe. Schimpke es 
va adonar de la quantitat de material 
al qual tenia accés i que acabaria com 
a ferralla. Va pensar que en comptes 
de rebutjar les parts que han quedat 
inservibles després d'un accident o un 
cop, ella i el seu equip d'artesans podi-
en elaborar amb elles peces de joieria.

El procés implica tallar metalls, es-
catar, polir, donar forma, reblar i fins i 
tot afegir pedres precioses. El resultat 
final és una peça de joieria personalit-
zada feta del metall i la pintura d'un 
Ferrari, un Maserati, o un Lamborghi-
ni.  amic - motorpasion.com

Joies amb 
peces de 
cotxes de luxe
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MOLLET. Alba Orois ha guanyat la 

lliga regular de la Primera Divisió 

d'universitats en el seu primer 

any als Estats Units. La molleta-

na, de 19 anys, ha completat una 

primera fase per emmarcar amb 

la Universitat de Maine, que ha 

assolit el bitllet per a la fase final 

de la conferència. "Guanyar el 
primer any un títol és una cosa 
increïble. És una mostra més 
que de tot el treball que fas, es 
veu recompensat. Si lluites cada 
dia i treballes, al final les coses 
arriben. A partir d'ara, he de se-
guir creixent i aconseguir el mà-
xim dels èxits en aquest primer 
any", explica des de la distància, 

Alba Orois. 

La molletana, de 19 anys, s'ha 

hagut d'adaptar a la lliga univer-

Alba Orois triomfa 
a la lliga dels EUA

sitària de bàsquet amb l'afectació 

de la Covid-19. De fet, en la fase 

regular jugava fins a dos partits 

el cap de setmana amb el ma-

teix equip, per evitar al màxim el 

contacte. La semifinal de la con-

ferència tindrà lloc el 7 de març, 

i si passa, jugaria la final el 12 de 

març. En cas de guanyar aques-

ta fase final, el Maine accediria al 

somni de la lliga NCAA, que agluti-

na els millors equips universitaris 

dels Estats Units. "És un dels tor-
nejos més famosos dels Estats 
Units i per a mi ja seria un som-
ni fet realitat. En aquest cam-
pionat, van els millors equips 
dels Estats Units, és que seria 
del tot increïble", admet Orios. . 

 

Creixement esportiu
Alba Orois és una de les joves pro-

meses del bàsquet estatal. Des 

de l'estiu està a la Universitat de 

Maine, als Estats Units, becada per 

cursar les carreres de psicologia i 

educació primària, a banda de ju-

gar a l'equip universitari. "No és 
fàcil adaptar-te a un nou equip 
i un nou lloc, que és completa-
ment diferent d'on vinc. Potser 
vaig començar més cohibida 
perquè no sabia el meu rol per-
què hi ha jugadores amb molta 
experiència. Però a mesura que 
han anat passant els dies, he 
crescut com a persona i espor-
tista", indica Orios, que assegura 

que als Estats Units es treballa 

moltíssim l'aspecte físic: "Aquí 
fem molt de gimnàs, i això és 
nota a la pista".   jl.rodríguez b.

FUTBOL SALA | Segona   LA CONCÒRDIA ÉS PRIMERA DEL GRUP 2A

A la fase per a l'ascens

Composicin

C M Y CM MY CY CMY K

Composicin

C M Y CM MY CY CMY K

938 706 249
www.mansunidesvor.org

vallesoriental@mansunides.org

Donatius: CaixaBank ES42 2100 0398 9902 0016 2118

Composicin

C M Y CM MY CY CMY K

lA cOncòrdiA

AMB LA COPA  Alba Orois amb la samarreta de la Universitat de Maine

CELEBRACIÓ  La Concòrdia celebra el triomf a Caldes, per 2 a 4

BAIX VALLÈS. El Barri Can Calet i el 

FS Parets es veuran les cares des-

prés de reprendre la competició 

amb una victòria el cap de setmana 

passat, que suposa la primera del 

curs després de perdre les dues 

primeres jornades. El Parets va 

golejar el Vilamajor, per 6 a 2, i el 

Can Calet va imposar-se a domicili 

contra el Cardedeu, per 5 a 7, en un 

partit que va haver de capgirar al 

descans quan perdia per 5 a 4. El 

jugador santfostenc Víctor Manuel 

Martín va destacar amb un triplet. 

Pel que fa a l'Sporting Montme-

ló, va deixar escapar la victòria als 

últims minuts i va perdre contra el 

Riudellots, per 3 a 4. Els montme-

lonins visitaran diumenge el Llo-

ret, que és segon classificat amb 

set punts.  

Divisió d'Honor Catalana

El Can Calet i el 
Parets s'estrenen 
amb una victòria

BARRI CAN CALET – FS PARETS

Dissabte, 27 – 19 h Sant Fost

LLORET – SPORTING MONTMELÓ

Diumenge, 28 – 11 h Lloret

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 

s'ha assegurat quedar entre els 

quatre primers classificats del 

grup 2A de la Segona Divisió es-

panyola, que dona accés a la fase 

d'ascens. Les llagostenques van 

guanyar dimecres en el partit ajor-

nat a la pista del CN Caldes, per 2 

a 4. L'equip llagostenc ocupa el 

primer lloc del grup 2A amb 30 

punts, tres més que l'Eixample, al 

segon lloc, i que precisament és el 

seu pròxim rival. Si guanyen, seri-

en campiones del grup.   

Nota positiva al 
traçat del Circuit

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya va rebre dimecres 

la visita d’un planter de pilots de 

motociclisme del Campionat del 

Món de MotoGP i Superbike per 

rodar al traçat modificat, pel re-

volt 10. D'entre aquests, hi havia 

els vallesans Aleix i Pol Espargaró, 

que van valorar positivament els 

nous canvis de l'asfalt vallesà.     

MOTOR

BÀSQUET | Internacional  VENÇ LA FASE REGULAR AMB EL MAINE
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Bona autoestima = llibertat per ser

Tots hem sentit a parlar de la importància 

de l’autoestima, però ens hem aturat a pen-

sar com definiríem aquesta paraula? Del 0 

al 10, quina nota ens posaríem en aquesta 

"assignatura", potser l’única important, la 

d’estimar-nos? Durant el dia, tenim cura de 

tots aquells pensaments que decidim que do-

nin voltes dins del nostre cap? Són positius o 

majoritàriament crítics vers nosaltres? Ens 

sentim mereixedors de rebre estimació? Ens 

acceptem de debò?...

Crec que molt sovint ens despistem respec-

te de la importància de tenir cura de nosaltres 

mateixos. Estem tan acostumats a identifi-

car-nos, equivocadament, amb el nostre ego, 

que ens oblidem de la nostra essència i de què 

som autèntica energia emocional. La ment 

ens separa de la nostra ànima i ens perdem 

fent cas a un personatge gens fiable: la nostra 

personalitat. I vivint així només fem, però no 

som. Quanta desconnexió arrosseguem!

Per aprendre a estimar-nos, cal iniciar el 

camí amb un procés d’autoconeixement, el 

qual hauria de ser valorat com a imprescindi-

ble i com un plaer. Però sóc testimoni directe, 

dins la meva consulta, de què no sempre és 

viscut així per qui decideix fer una teràpia. 

Coincideixo amb altres col·legues en què 

molts pacients volen estar bé sense haver de 

treballar interiorment. Pretenen aconseguir 

benestar sense haver de fer una feina d’am-

pliació de consciència de dins a fora, i no cal 

dir que sense realitzar-la,  l’autoestima no pot 

millorar de manera autèntica.

Per saber com està la nostra autoestima, 

podem contestar a les preguntes següents: 

Busques el reconeixement dels altres?, sem-

pre tens dubtes quan has de prendre una de-

cisió?, et costa dir no tot i sent el que vols dir?,  

et sent petit davant de determinades perso-

nes o converses?, tens por a quedar-te sol?, et 

fa por quedar en ridícul?...

Si la teva resposta és sí a la majoria, la nos-

tra autoestima és massa baixa i ens cal iniciar 

un procés de teràpia psicoanalògica per mi-

llorar-la. Ben segur, la millor inversió!

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

Què fer si trobem un animal perdut?

Tothom en un moment donat pot trobar 

un animal perdut, deambulant desorien-

tat pels carrers. En nombroses ocasions, la 

causa que aquest es trobi sol és l'abando-

nament per part d’un amo desaprensiu que 

en el seu moment va decidir adoptar una 

mascota i temps després es va penedir, des-

fent-se d'ella. Però, també pot succeir que es 

tracti d'un animal que s'ha escapat, i que el 

propietari no sàpiga què fer per a trobar-lo. 

Tant si hem perdut la nostra mascota, com 

si som nosaltres qui trobem un animal sol al 

carrer, aquí van uns consells per a conèixer 

com actuar en cada cas.

El primer que hem de fer si ens adonem 

que malauradament hem perdut la nostra 

mascota és buscar-la pel poble i voltants. 

De no aparèixer, donarem part a Policia Lo-

cal, amb una foto seva, ja que aquesta és a 

qui se sol acudir quan algú troba un animal 

perdut.

El segon pas serà avisar a totes les pro-

tectores d'animals de la zona, acompa-

nyant-nos també d'una foto. I el tercer, 

penjar-ho en xarxes socials i grups del teu 

municipi i municipis pròxims, ja que exis-

teix la possibilitat que algú l'hagi pogut veu-

re i tingui alguna informació rellevant.

Si som nosaltres qui hem trobat un ani-

mal perdut, hem de seguir els mateixos pas-

sos. En primer lloc, el portarem a Policia Lo-

cal, qui ha de mirar si l'animal du el xip, en 

cas que sigui així, avisarà al propietari. Si no 

ho estigués, i atès que cada ajuntament té 

concert amb una protectora d'animals o una 

empresa de recollida, la Policia Local haurà 

de posar-ho en coneixement d’ells. Aquests 

es faran càrrec de l’animal i el traslladaran a 

les seves instal·lacions fins que aparegui el 

seu amo o surti un bon adoptant. 

Per a ajudar a la seva difusió, és una bona 

opció difondre-ho entre els nostres con-

tactes personals i en xarxes socials i grups 

del municipi i d'altres pròxims; així mateix, 

donarem part a protectores de la zona, per 

si es dona el cas que l'amo de l'animal que 

presumim perdut, contacti amb alguna 

d'elles en la seva cerca.

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

El primer pas si ens adonem que 

hem perdut la nostra mascota és

buscar-la pel poble i els voltants. Si

no apareix, contactem amb la policia

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas
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Club de lectura a Sant FostEl Gran German li dedica una cançó a Mollet

Dijous (18.30 h) tindrà lloc una nova 

sessió virtual del club de lectura de 

Sant Fost. En aquest cas girarà entorn 

del llibre La ridícula idea no volver a 

verte, de Rosa Montero.

Mollet va ser dimecres protagonista a El Matí i la Mare que el va Parir, de Ràdio 

Flaixbac. El Gran German va cantar en directe una cançó dedicada a la ciutat a 

ritme del mític Sexbomb. El ball del Barraló, Gallecs, els museus Isern i Abelló i 

les colles de Morats i Torrats són algunes de les referències locals de la cançó, 

on també es recorda la discoteca Teatre, "la disco dels bons sidrals".

CULTURA

Una visita sobre la part no excavada del 
jaciment d’Empúries guanya el Mollet Art
MOLLET. Irena Visa (Banyoles, 

1985) ha estat l’artista guanyado-

ra del certamen Mollet Art 2020. 

Memorial Cesc Bas, amb la seva 

exposició Fer veure. La potenciali-

tat del terreny sense explorar i, per 

tant, elaborarà una exposició indi-

vidual al Museu Abelló en la pro-

pera edició d’aquest concurs per a 

joves creadors.

Visa explica que "el 80% del 

territori que conforma el jaci-

ment d'Empúries no està exca-

vat" i que amb aquest treball ha 

volgut "activar aquest terreny 

en base a la potencialitat que 

té de ser una runa en un futur, 

però tractant-lo en present". De 

fet, hi apunta que "ara mateix allò 

és un camp i no sabem si mai 

serà una runa o si el que conté 

serà molt important i traspassa-

rà el que és avui".

Tot plegat surt d'una investigació 

que l'artista banyolina va fer durant 

un any. El principal hàndicap que hi 

ha tingut ha estat el de traslladar a la 

sala d'un museu una obra pensada 

per gaudir in situ, sobre els mateixos 

camps d'Empúries. En aquest sentit, 

al Museu Abelló es poden veure fo-

tografies d'una ocupació que Visa va 

fer del terreny conjuntament amb 

altra gent, així com un bloc de ci-

ment i la pancarta que diu Això és un 

camp amb les quals intenta "reme-

tre a tota aquesta investigació". 

Els visitants també podran veure el 

mapa del jaciment i podran sentir 

l'audioguia que porta pels diferents 

racons del jaciment que han estat in-

corporats en la investigació de Visa.

Narra allò que no es veu
L'audioguia és una de les parts més 

rellevants de l'obra. Descriu tot 

allò que no es veu sobre el camp, 

sigui perquè ja no hi és o perquè 

encara s'ha de descobrir, i està feta 

a partir de la conversa mantingu-

da amb l'equip de treballadors del 

jaciment i locutada per Fèlix Pons.

"Per què no s'excava aquest 

80% restant del jaciment d'Em-

púries?", deixa anar el locutor, qui 

tot seguit respon: "Hi ha vàries ra-

ons. La primera, com sempre, és 

un tema de pasta. (...) I la segona 

és que sota terra les restes es con-

serven perfectament; una vegada 

s'excava, si no es poden garantir 

les condicions òptimes de con-

servació, la troballa es degrada 

molt ràpidament. Per tant, no cal 

tenir pressa per excavar".

Darrerament Irena Visa s'està 

centrant artísticament en els indi-

cis arqueològics, i en aquesta línia 

en la seva audioguia s'explica: "Hi 

ha zones on l'herba creix més 

verda i en d'altres creix més 

marró. Les plantes marrons i 

curtes no necessiten tanta ai-

gua com les altes i verdes; per 

tant, allà on hi ha les marrons, 

segurament vol dir que a sota hi 

ha una muralla de pedra o una 

construcció".  

ART 'FER VEURE. LA POTENCIALITAT DEL TERRENY SENSE EXPLORAR', DE LA BANYOLINA IRENE VISA, HA ESTAT L'OBRA SELECCIONADA PEL JURAT DEL CERTAMEN JUVENIL

museu abelló

IRENA VISA  L'artista de Banyoles, durant la presentació de la seva obra al Museu Abelló

■  Des de divendres passat i fins al 25 d'abril es podrà gaudir al Museu Abelló 
de l'exposició col·lectiva dels finalistes del Mollet Art. A banda de l'obra d'Irene 
Visa, també hi ha exposat Hibris, de Felipe Garcia Salazar, amb la qual expressa 
que hi ha tantes maneres d’entendre la història com formes de recórrer les línies 
que demarquen la seva obra; Un reloj sin péndulo es como..., del paretà Oscar 
Moya, amb un conflicte directe amb la pròpia memòria individual a partir de la 
recuperació d'un gronxador familiar; i Applause, de Pau Mondelo, que mostra com 
l’aplaudiment obligat (una eufòria forçada) pot interferir en el discurs d'un ponent.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA FINS AL 25 D'ABRIL

El molletà Ithan Gibla presenta 

l'exposició 'Too much home'
MOLLET. L'artista molletà Ithan 

Gibla, guanyador del Mollet Art 

2018, també va presentar diven-

dres passat la seva exposició indi-

vidual Too much home, que respon 

a la seva necessitat de plantejar-se 

com mostrar i donar cos expositiu 

a tot un imaginari desenvolupat 

entre pàgines amagades. Es tracta 

d'un exercici experimental inicià-

tic que pretén obrir nous diàlegs 

en la pràctica personal.

Gibla exposa principalment 

dibuixos realitzats a casa, en lli-

bretes, i inclou "tot el procés 

experimental pel qual intento 

extreure uns dibuixos d'unes 

llibretes".

En aquest sentit, Gibla reitera 

que són dibuixos que han estat 

voltant per casa i que els ha portat 

i els ha exposat tal com estaven. 

"Per això hi ha coses trencades i 

no li he donat gaire importància 

a què les coses estiguin torçades 

o no estiguin gaire bé. Sobretot 

valoro molt l'error, treballo 

molt amb les fotocòpies i com 

a partir de l'error es poden ex-

treure diferents coses, sigui a 

nivell estètic o conceptual", ex-

plica el molletà.

A banda dels dibuixos en fulls, 

també incorpora "altres inputs 

externs que he anat tenint", diu 

Gibla, "com és haver de fer car-

tells a partir dels meus dibui-

xos". Un altre element de la mos-

tra són els tatuatges, dels quals 

l'autor reivindica que "poden en-

tendre's com un mitjà més d'il-

lustració o de dibuix".

Gibla també explica: "Aquests 

dibuixos mai havien sortit de 

la meva llibreta, més enllà del 

tatuatge, i crec que és un gran 

exercici provar com funcionen 

en una sala d'exposició. Són co-

museu abelló

ITHAN GIBLA  L'artista molletà exposa 'Too much home' al Museu Abelló

ses que he fet a la meva llibre-

ta, les havia de treure d'alguna 

manera i no hi ha millor manera 

que una exposició en solitari".

Sobre la mostra i el nom escollit, 

Too much home –que podríem tra-

duir com a Massa casa–, assenyala 

que "va néixer en aquesta refle-

xió durant la pandèmia de què 

podia fer a casa". 
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El Manyó lliura els tres 
premis de carnaval

MOLLET. El Mercat Municipal va 
acollir dissabte el lliurament de 
premis de carnaval, organitzats 
per la Comissió Manyó. L'acte 
protocol·lari va comptar amb la 
participació del personatge carna-
valesc, així com de la presidenta i 
del secretari dels paradistes del 
Mercat.

El premi gros consistia en una 
coca de llardons cedida pel Forn 
Prat i una suculenta botifarra 
d’ou atorgada per la cansaladeria 
Corominas Sariol. El Dr. Bombo-
lla va repartir dos quits del màgic 
element líquid per fer bombolles 

a dos infants. També es van lliurar 
unes herbes de KdeCarol per fer 
infusions relaxants.

Per últim, es van distribuir qua-
tre diplomes per a les persones 
que, disfressades, van fer la rua 
cap als col·legis electorals el diu-
menge 14 de febrer, dia dels comi-
cis al Parlament de Catalunya.

La Comissió Manyó ha valorat 
positivament la participació regis-
trada i s'ha compromès "a conti-

nuar animant la festa, amb pan-

dèmia o sense, més enllà de les 

passives i virtuals activitats pro-

posades per l’autoritat local". 

POPULAR  EL LLIURAMENT VA SER AL MERCAT MUNICIPAL

PREMI GROS  Gentilesa del Forn Prat i de la cansaladeria Corominas Sariol

comissió manyó

n  Arran de la Covid, l’Ajuntament de Mollet va organitzar una celebració del 
carnaval en línia, fent entrar a les llars i a les escoles l’Arribada del Carnestoltes, el 
Ball del Barraló i les comparses de carnestoltes i dels poders a través de les xarxes 
i del web de l’Ajuntament. Aquesta iniciativa, que ha inclòs 25 vídeos del carnaval 
molletà, ha rebut gairebé 9.300 visualitzacions al canal de YouTube del consistori. 
Els vídeos més visitats han estat la visita del Carnestoltes a les escoles i el ball del 
Barraló. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, apunta que "calia buscar fórmules 

alternatives, com ja vàrem fer amb Nadal i Reis, per continuar celebrant 

festes importants per a la ciutat, en aquest cas el Carnaval i, sobretot, que el 

poguessin gaudir els més menuts".

MÉS DE 9.000 VISUALITZACIONS AL CARNAVAL 
EN LÍNIA DE L'AJUNTAMENT DE MOLLET

La 'Liberación anual de 
libros' arriba a la 3a edició
MOLLET. L'entitat molletana Mole-
do Steam –formada per aficionats 
a la literatura, principalment de ci-
ència-ficció i de terror– organitza-
rà el diumenge 7 de març la tercera 
edició de la Gran Liberación Anual 
de Libros. Es tracta d'una propos-
ta amb la qual distribuiran al vol-
tant d'una seixantena de llibres 
per diversos espais emblemàtics 
de la ciutat per tal que la gent els 
pugui agafar lliurement. Concre-
tament enguany es podran trobar 
en espais com les estàtues de La 
Garriganga, L'Arlequí, el Lector de 
premsa o la Dona d'aigua, així com 
al monument a Rafael Casanova i a 
la font modernista de la plaça Prat 
de la Riba.

Tot plegat va sorgir fa dos anys. 
Salvador Calvo, membre de Mo-

ledo Steam i un dels promotors 
d'aquesta iniciativa, apunta: "Te-

níem un munt de llibres guar-

dats en un garatge que no tenien 

sortida i que estaven descatalo-

gats en biblioteques". Així que, 
seguint altres propostes similars 
que ja havien conegut, van decidir 
"deixar-los al carrer perquè la 

gent els agafés, els llegís i si vo-

lien que se'ls poguessin quedar 

o, si no, que els tornessin a dei-

xar al carrer perquè algú més 

els llegís".
El primer any en van repartir en-

tre 30 i 40 llibres. L'any passat van 
pujar fins al mig centenar. Alesho-
res els va cridar l'atenció el que van 
trobar al final del dia: "A la tarda 

vam passar per veure si encara 

hi quedaven llibres, i vam veure 

LITERATURA  EL 7 DE MARÇ ALLIBERARAN UNA SEIXANTENA DE LLIBRES ARREU DE MOLLET

que en alguns punts la gent havia 

deixat els seus propis llibres". 
En aquesta línia, animen "que qui 

tingui llibres que ja no faci ser-

vir faci el mateix" i els posi el 7 de 
març en els punts escollits, amb les 
corresponents mesures d'higiene. 
Enguany, a causa de la pandèmia, 
tots els volums estaran deguda-
ment desinfectats i precintats.

Homenatge a Trinidad Oliva
Amb la creació de l'esdeveniment 
van decidir homenatjar la mare 
del Salvador Calvo, la Trinidad 
Oliva Giménez, nascuda el 1949 a 
Águilas (Múrcia) i qui va morir el 
2014 a Mollet. "Era una dona feta 

a ella mateixa que ens va incul-

car a tots l'amor pels llibres i 

per la cultura", destaca Calvo. La 
Liberación de Libros es programa 
cada any el primer diumenge de 
març, coincidint amb la data de la 
defunció de Trinidad Oliva, qui va 
morir l'1 de març.    sergio carrillo

MOLLET. L'entitat local CRA’P 
(pràctiques de creació i recerca ar-
tística) participarà en el programa 
cultural de l'Ajuntament de Mollet 
amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona amb diverses propos-
tes. La primera serà dissabte 6 
de març, quan la molletana Núria 
Guiu representarà l'espectacle 
Likes al teatre de Can Gomà. Es 
tracta d'una actuació que parteix 
de l’anàlisi de dos dels fenòmens 
més populars de Youtube: el cover 
dance i els tutorials i vídeos sobre 
les diferents tècniques de ioga. Des 
d’una perspectiva socioantropolò-
gica, l’artista aborda el públic amb 
un discurs sobre el valor social 
d’un like en les nostres societats. 
L'entrada és gratuïta i en acabar hi 
haurà un fòrum amb l’artista i jo-
ves a partir dels 15 anys. 

DANSA  L'ENTRADA SERÀ GRATUÏTA I EN ACABAR L'ACTUACIÓ HI HAURÀ UN FÒRUM AMB JOVES

'LIKES'  Núria Guiu representarà l'espectacle al teatre molletà de Can Gomà

Piotr Jaruga 

La molletana Núria Guiu 
porta 'Likes' a Can Gomà

dissabte 27

diumenge 28

divendres 26

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Malgrat que l’anticicló 
s’imposa a la península, 
els núvols, de tipus alt i 
prim, seran ben presents, 
amb temperatures lleuge-
rament més baixes.

Continuarem sota la influ-
ència  de l’anticicló, amb 
flux de nord, i amb més 
núvols alts. La  temperatu-
ra baixarà un xic més.

Cel més serè a primera 
hora, amb fresca. A par-
tir de migdia, aparició de 
núvols alts que acabaran 
tapant el cel.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 18 15ºC 9ºC 12ºC - 19 km/h SE

DIVENDRES, 19 16ºC 8ºC 12ºC - 16 km/h W

DISSABTE, 20 15ºC 8ºC 12ºC - 21 km/h SE

DIUMENGE, 21 16ºC 6ºC 14ºC - 47 km/h NE

DILLUNS, 22 15ºC 13ºC 13ºC 5,4 29 km/h NNE

DIMARTS, 23 19ºC 12ºC 15ºC - 19 km/h SE

DIMECRES, 24 18ºC 11ºC 14ºC - 23 km/h SE

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