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EN PORTADA

Prohibït el pas 
entre andanes 
de l'estació de 
Mollet-Sant Fost

"SI AQUEST PAS S'HA TANCAT PER A LA 

NOSTRA SEGURETAT, RENFE ARRIBA TARD"

L'Ajuntament reclama a Renfe alternatives 

per als viatgers amb dificultats de mobilitat, 

ja que la mesura obligarà als usuaris en 

cadira de rodes a allargar els seus trajectes

MOLLET. Renfe ha decidit tancar el 

pas entre andanes a l'estació de 

Mollet-Sant Fost, encara que la 

infraestructura ferroviària no es-

tigui adaptada per a usuaris amb 

mobilitat reduïda. El tancament 

d'aquest pas suposa, per exemple, que els usuaris amb dificultats de 
mobilitat hagin d'allargar el seu trajecte en sentit nord, fins a l'es-

tació de Montmeló i agafar un altre 

tren per tornar a Mollet i poder 

sortir de l'estació sense travessar 

el pas entre andanes.

La mesura s'aplica en compli-

ment del Reial Decret 929/2020 

del 27 d'octubre sobre seguretat 

operacional i interoperabilitat fe-

rroviàries. Així, aquests passos 

seran només d’ús exclusiu per 

l’activitat ferroviària o dels serveis 

d’emergència si fos necessari.

"Està prohibit l'ús dels passos 
entre andanes a estacions amb 
una alta circulació que disposen 
de passos superiors o inferiors. 
Ara, arran del Reial Decret, a 
més a més de senyalitzar-los, 
s'hauran de tancar", ha explicat 

el portaveu de Renfe, Antonio Car-

mona qui ha reiterat que "el pas 
ja estava prohibit, no fem altra 

4 anys
FA DES QUE RENFE ADJUDICAVA A 

L'EMPRESA COMSA SA LES OBRES DE 

la reforma integral de l'estació de 

Mollet-Sant Fost, però, malgrat fins i 
tot tècnics d'Adif executaven alguns 

dels treballs previs, la reforma es 

va aturar. El motiu de la paralització 

va ser la impugnació que l’empresa 

adjudicatària va fer del projecte de 

l’obra en considerar que el projecte 

de reforma i millora d’accessibilitat 

de l’estació no estava ben resolt i que 

algunes partides no eren correctes. 

Finalment, COMSA es va retirar. 

A finals de 2018 Renfe iniciava la 
redacció del nou projecte executiu, 

que, segons va avançar l'Ajuntament, 

està previst licitar durant el primer 

semestre de 2021. Aquest projecte 
inclou la renovació i modernització 

del vestíbul; la construcció d’un pas 

inferior amb ascensors a ambdues 

andanes; el recrescut d’andanes i 

prolongació fins a 200 metres, per 
facilitar l’accés al tren.

Tomás Narváez, va en cadira de 

rodes i fa anys que és usuari de l'es-

tació de Mollet-Sant Fost. Tot i que 

sol desplaçar-se amb el seu cotxe 

particular, en més d'una ocasió ha fet 

servir el tren per viatjar, un transport 

que considera més còmode que 

l'autobús, però que acostuma a com-

portar-li més mals de cap: "No és 

només que les estacions no tinguin 

ascensors, moltes vegades ens tro-

bem que no funcionen. També tenim 

dificultats per accedir als trens, sigui 
perquè no duen vagons adaptats o si 
ho estan, no s'enganxen prou a l'an-

dana". Narváez afirma que l'anunci 

de Renfe els "complica la vida a tots, 
també a les mares que duen els seus 

fills en cotxet" i que "si aquest pas 
s'ha tancat per a la nostra seguretat, 
Renfe arriba tard i malament", fent 

referència a l'accident de fa dos anys, 

quan va morir atropellat un jove. Per 

això, demana una solució alternativa.

cosa que aplicar la llei". Carmo-

na recorda que és una qüestió de 

seguretat, ja que aquesta via Adif 

la considera d'alt risc per la quan-

titat de combois que hi circulen: 

"A banda dels trens de Rodalies, 
l'R2 i R8 que tenen parada a l'es-
tació de Mollet-Sant Fost, també 
hi circulen trens de mercaderies 
i altres combois, com l'R11, sen-
se parada a l'estació", subratlla.

Davant l’obligatorietat de l’apli-

cació d’aquesta normativa, Renfe 

ha indicat que reforçarà el perso-

nal d’informació i atenció al client. 

En el cas de l'estació de Mollet-Sant 

Fost ha posat un vigilant a la zona 

on es troba el pas entre andandes 

per evitar que la gent el traspassi. 

Carta de l'Ajuntament a Renfe
Davant de l'anunci de Renfe, l'Ajun-

tament de Mollet, conjuntament 

amb el de Sant Feliu de Llobregat i 

el de Molins de Rei han enviat una 

carta a l'operador ferroviari de-

manant alternatives a la supressió 

dels passos entre andanes de les 

estacions de les seves ciutats i una 

reunió on poder valorar solucions 

immediates i definitives davant 
d’aquesta situació.

En aquest sentit, l'alcalde de 

Mollet, Josep Monràs ha assegurat 

que: “És imprescindible que es 
tornin a licitar i comencin les 
obres d’accessibilitat de l'esta-
ció de Mollet com més aviat mi-
llor”, una històrica reivindicació, 

que està aturada fa anys.

Per la seva banda, la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública del 

Baix Vallès també ha manifestat el 

seu malestar pel retard en la millo-

ra d'accés a les vies. i AnnA MIR

ANNA MIR
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HABITATGE L'AJUNTAMENT HA ARRIBAT A UN ACORD AMB LA COOPERATIVA SOSTRE CÍVIC PER IMPULSAR EL PROJECTE  QUE ES PREVEU ENLLESTIR EL 2023

Mollet construirà habitatge 
social a l'antiga Casa dels 
Mestres de l'escola Longaron

MOLLET. L'Ajuntament ha arribat a 
un acord amb la cooperativa Sos-
tre Cívic per impulsar un model 
d'habitatge cooperatiu en cessió 
d'ús a la ciutat. El projecte està 
previst a l'edifici de tres plantes 

a.mir

EL PROJECTE Albergarà 12 pisos d'entre 40 i 60 metres quadrats i dos grans habitatges compartits

L’Ajuntament de Mollet ha estat el pri-

mer municipi català en gestionar amb 

el propietari d’un habitatge privat buit 

que aquest es pugui destinar a lloguer 

social. La gestió s'ha fet gràcies a l'ad-

hesió del consistori molletà al programa 

Reallotgem de l'Agència Catalana de 

l'Habitatge. El programa Reallotgem.

cat és una de les alternatives que ha 

trobat la Generalitat perquè persones 

i famílies en situació de vulnerabilitat i 

que ja tenen assignat un informe favo-

rable de la Mesa d’emergències puguin 

ser reallotjades al més aviat possible 

i disminuir així les llistes d'espera de 

famílies que esperen poder entrar a 

un pis. L’Agència va proposar aquesta 

opció als ajuntaments amb més casos 

de mesa d’emergència, un dels quals 

Mollet, que al novembre tenia 9 famílies 

amb informe favorable i pendents de 

reallotjar. L'Ajuntament s'hi va adherir i 

ha estat el primer a tancar un d'aquests 

contractes. 

EL PROPIETARI D'UN 
PIS BUIT DE MOLLET 
DESTINA L'HABITATGE 
A LLOGUER SOCIAL

SOCIETAT

Crida a optar per l'escola pública

Coincidint amb el començament del període de 
preinscripció del curs 2021-22, Mollet en Comú ha 
fet una crida per optar per l'escola pública. Per a 
Mollet en Comú aquest període és l'oportunitat per a 
fer valdre el seu paper i reivindicar el seu ús. 

Manifestació en contra de la sala de jocs

L'Assamblea de Joves Atzarola de Mollet ha convocat pel 
pròxim 27 de març una manifestació en contra de la nova 
casa d'apostes que es preveu ubicar a l'antiga discoteca 
Teatre, situada al barri de Lourdes. La convocatoria està 
prevista per a les 18 h, als quatre bancs. 

on s'ubicava antigament la Casa 
dels Mestres de l'escola Nicolás 
Longaron, situada al carrer Fran-
cesc Macià número 18 de Mollet i 
l'objectiu és que els primers veïns 
puguin entrar a viure-hi el 2023.

Després d'una valoració satis-
factòria prèvia de l'estat arquitec-
tònic de l'edifici, que es va realitzar 
el passat mes de juny, el projecte 
que es troba ara en una primera 
fase, preveu rehabilitar l'edifici 
per crear 14 habitatges nous. En 
concret, es plantegen dos habitat-
ges grans de cinc habitacions de 

dormitoris d'entre 18 i 20 metres 
quadrats i amb un espai compartit 
de cuina-menjador.

També es contemplen 8 habitat-
ges de dos dormitoris amb bany i 
cuina menjador, d'uns 40 metres 
quadrats i per últim, 4 habitatges 
de tres dormitoris i cuina-menja-
dor d'uns 60 metres quadrats, per 
acollir famílies més grans. Mentre 
que a les plantes primera, segon 
i a la terrassa es proposen espais 
comunitaris oberts també al ve-
ïnat. Tot plegat tenint en compte 
un model de construcció més efi-

cient i apostant per l'ús d'energies 
renovables, amb la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques i un pati in-
terior que serà el cor del projecte.

Segons Àngel Estévez, de la co-
operativa Sostre Cívic, es tracta 
d'un projecte "innovador i pio-
ner, que es basa en un model 
d'habitatge amb més de 100 
anys d'història" i que ja s'ha im-
plantat amb èxit en altres països 
d'arreu d'Europa com Alemanya 
o Dinamarca. "És un model on la 
propietat és col·lectiva i roman 
sempre en el si de la cooperati-
va i el que fa la cooperativa és 
un contracte de cessió d'ús a la 
sòcia que anirà a viure en aquell 
habitatge en particular", ha ex-
plicat Estévez.

"Es tracta d'un model a mig 
camí entre la propietat i el llo-
guer, un model d'accés a l'ha-
bitatge més just i assequible", 
subratllava la regidora d'Habitat-
ge, Núria Muñoz.

Adreçat a persones vulnerables
Aquests habitatges està previst 
que es destinin a persones vulne-
rables residents a Mollet i inscrites 
en el registre d'habitatge protegit.
El preu per accedir a aquests habi-
tatges serà inferior a la mitjana del 
mercat. Per exemple, per als habi-
tatges d'uns 40 metres quadrats es 
preveu un lloguer mensual d'entre 
250 i 275 euros i una aportació ini-
cial d'uns 2.400 euros, la qual serà 
retornada quan la persona aban-
doni l'habitatge. 

Per la seva banda, l’Ajuntament 
es compromet a garantir l’asse-
quibilitat dels habitatges mitjan-

çant una aportació econòmica 
de 550.000€. Per l'alcalde, Josep 
Monràs, es tracta d'un projecte 
"innovador que no està consoli-
dat al nostre país, però al govern 
de la ciutat no li fa por innovar si 
amb aquesta innovació s'acon-
segueix facilitar l'accés a l'habi-
tatge públic". Les obres podrien 
començar en un any i estar enlles-
tides l'any 2023.  ❉ anna mir
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BUFET LLIURE AMB BEGUDES INCLOSES

Menú diari i menú de grups
Menú per emportar

Esmorzars de forquilla

AMB TOTES LES GARANTIES SANITÀRIES

TORNEM
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Rovirosa: "Vull retornar a la ciutat 
alguna cosa de tot el que m'ha donat"

MOLLET. Salvador Rovirosa ja és 

oficialment el nou Síndic Personer 

de Mollet. Dilluns se celebrava de 

manera telemàtica el ple de presa 

de possessió del càrrec, que el far-

macèutic prometia entre els agraï-

ments de tots els grups municipals 

del consistori. 

Salvador Rovirosa, farmacèutic 

i fill del jutge de pau molletà als 

anys 70, s'ha convertit en el quart 

Síndic Personer de Mollet després 

de prometre el càrrec. Rovirosa 

agraïa a l'alcalde, Josep Monràs, i 

a la resta d'electes la confiança di-

positada en la seva persona: "Faré 

el possible per no defraudar", 

deia. També agraïa la tasca dels 

seus predecessors Lluís Martínez, 

Vicenç Vilà i Francisco Amaya.

Entre els apunts biogràfics, 

Rovirosa recordava que ell no és 

nascut a Mollet, on va aterrar amb 

5 anys, però assegurava que és la 

ciutat que "m'ho ha donat tot". 

"He acceptat el càrrec perquè 

donar és molt gratificant i em 

sento amb l'obligació de retor-

nar alguna cosa de tot això que 

m'ha donat la ciutat".

Crisi econòmica i social
Rovirosa ha reconeixia que s'apro-

pen "temps difícils" després d'un 

any de pandèmia, que "deixa una 

crisi social i econòmica que està 

posant i posarà molta gent en 

dificultats". En aquest sentit, el 

Síndic demanava tant a polítics 

com a tècnics municipals "anar 

tots en una mateixa direcció 

per resoldre els problemes de 

la ciutadania". El nou defensor 

del poble local es comprometia a 

defensar els drets i llibertats dels 

molletans respecte a l'administra-

ció "amb independència, proxi-

mitat i transparència".

Peticions dels grups municipals
Tots els portaveus dels grups mu-

nicipals van donar la benvingu-

da al Síndic a qui agraïen la seva 

predisposició a ocupar el càrrec i 

a qui desitjaven encerts en els pro-

pers cinc anys de sindicatura. "En 

aquests moments de dificultats 

potser el més fàcil hauria estat 

declinar l'oferiment", reconeixia 

Xavier Buzón, de Podem. El porta-

veu de Cs, Iván Garrido, recordava 

que la sindicatura és un càrrec vo-

luntari i sense remuneració, un fet 

que "cal posar en relleu".

Entre algunes de les peticions, 

Junts per Mollet apuntava la ne-

cessitat de dotar el Síndic de més 

recursos. Des de les files de Mollet 

en Comú, li demanaven continuar 

treballant en temes que van "més 

enllà" de les queixes dels ciuta-

dans, amb qüestions com poden 

ser el reconeixement de drets com 

l'accés a l'habitatge, la lluita contra 

el racisme i la garantia d'educació 

pública, entre altres. Els comuns 

també instaven a què es tinguin en 

compte les recomanacions fetes 

per Martínez en el seu últim infor-

me presentat fa unes setmanes, 

entre les quals la revisió del procés 

d'empadronament a la ciutat.

En aquest sentit, també, Ara 

Mollet ERC MES instava el Síndic 

a actuar d'ofici "quan s'observa 

una situació d'indefensió, mala 

praxi o desigualtat", deia Oriol 

López. El grup reiterava la de-

manda de revisió del reglament 

per estudiar la possibilitat que la 

persona que ocupa la sindicatura 

pugui cobrar o repetir en el càrrec. 

Tant comuns com Ara Mollet feien 

esment un cop més a les "traves 

perquè els grups municipals 

presentin propostes al ple", un 

fet que López considerava "també 

una vulneració de drets", i a les 

"dificultats perquè els regidors 

de l'oposició accedim a la infor-

mació", deia Marina Escribano, de 

Mollet en Comú.

Per la seva part la portaveu so-

cialista, Mireia Dionisio, reiterava 

l'"absoluta confiança" en Roviro-

sa a qui posava a disposició el seu 

grup i el govern per dur a terme la 

seva tasca. L'alcalde, Josep Mon-

ràs, remarcava "l'orgull molletà" 

pel fet que la ciutat fa gairebé vint 

anys es dotés de la figura del Síndic 

i destacava el "consens" en la tria 

de Rovirosa. Per acabar Monràs 

donava un "consell més que un 

encàrrec" a Rovirosa: "L'alcalde 

no ha de dir el que ha de fer el 

Síndic, el Síndic farà el que cre-

gui oportú, escoltant a tothom".

Rovirosa tancava la sessió amb 

un paral·lelisme entre la seva feina 

de farmacèutic i la tasca del Síndic. 

"En les cremes que fan els far-

macèutics hi ha un element aqu-

ós i un oliós que lliguen gràcies 

a un emulgent. Jo vull ser un bon 

emulgent entre la ciutadania i 

l'administració", concloïa.  

INSTITUCIONAL DILLUNS ASSUMIA OFICIALMENT EL CÀRREC DE SÍNDIC PERSONER EN SUBSTITUCIÓ DE LLUÍS MARTÍNEZ

Joan Tardà presenta 

el seu llibre sobre 

l'1-O a Mollet

La secció local d’ERC de Mollet 

organitza dimecres 24 de març la 

presentació del llibre En defensa 

pròpia (Edicions 62) del polític re-

publicà Joan Tardà, qui participarà 

de l'acte. La presentació, a càrrec de 

la presidenta local Meritxell Hum-

bert, serà a les 19 h al local d’ERC 

de Mollet del carrer Marià Fortuny, 

23 (baixos). Al llibre, amb pròleg 

del polític basc Arnaldo Otegi, Tar-

POLÍTICA ACTE DIMECRES A LES 19 H A LA SEU LOCAL D'ERC

MOLLET. El ple de l'Ajuntament apro-

vava dimarts la verificació de la de-

claració ambiental estratègica de la 

Modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana de l’àmbit de El 

Calderí, un tràmit que apropa una 

mica més el desenvolupament del 

futur barri a l'espai agrícola. En con-

cret, s'ha inclòs una documentació 

que, segons el govern local, l'Organ 

Tècnic Ambiental (OTA) de la Ge-

neralitat no va incloure en el seu 

moment però que "no canvia res 

del contingut del que ja ha anat 

aprovant aquest Ajuntament", 

deia la regidora Mireia Dionisio. 

Amb aquesta aprovació s'obre la 

porta a que la Comissió Territorial 

d'Urbanisme de l'Arc Metropolità 

de Barcelona, que preveu reunir-se 

aquest divendres, aprovi de manera 

definitiva la tramitació i que el pla es 

pugui publicar al DOGC i, finalment, 

entri en vigor.

De fet, la verificació s'aprovava 

en un ple convocat d'urgència, una 

urgència que no compartien ni Ara 

Mollet ERC MES ni Mollet en Comú, 

que acusaven de nou al govern local 

de fer una tramitació "precipitada" 

de la modificació urbanística i reite-

raven la seva oposició al projecte. 

L'Ajuntament preveu la llum 

verda d'Urbanisme per al 

Calderí aquest divendres

URBANISME EL PLE APROVA D'URGÈNCIA LA VERIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Es pot 
desheretar 
a un fill?
Com a regla general, els fills tenen 
dret a la legítima (1/4 de l’herència 
a Catalunya) dels seus pares.

No obstant això, es pot privar 
d’aquest dret si existeix una causa 
legalment reconeguda. Així, a Ca-
talunya es contempla com a cau-
sa de desheretament l’absència 
manifesta i continuada de relació 
si és imputable a l’hereu. En tot 
cas, s’ha de tractar d’una falta de 
relació manifesta, continuada en el 
temps, i que s’interpreta restricti-
vament. 
Altres possibles causes de deshe-
retament són:
1. Que la persona a desheretar 
hagi estat condemnada en sentèn-
cia ferma per determinats delictes 
greus contra la persona que fa tes-
tament, la seva esposa o parella.
2. Que la persona a desheretar 
hagi negat els aliments al testador, 
a la seva esposa, la seva parella, 
els seus pares o els seus fills.
3. Que la persona a desheretar 
hagi maltractat greument al testa-
dor o bé a la seva esposa, parella, 
pares o fills.
4. Que la persona a desheretar 
hagi estat privada de pàtria potes-
tat sobre el seu fill.  

La causa ha d’expressar-se en el 
testament i, en cas d’impugnació, 
hauran de ser els tribunals els que 
apreciïn si va tenir lloc o no.

aj. mollet

A DISTÀNCIA  Rovirosa a la Sala de Govern durant el ple telemàtic, dilluns

El farmacèutic molletà ocuparà la sindicatura durant els propers cinc anys

El Síndic Personer demana a
 tothom anar en una mateixa

 direcció per resoldre els 
problemes de la ciutadania

dà narra la fita del Primer d’Octu-

bre i les seves conseqüències en el 

moviment independentista. 

JOAN TARDÀ
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Una baralla multitudinària al carrer 
acaba amb dos ferits d'arma blanca

MONTORNÈS. Dues persones van 

resultar ferides diumenge al ves-

pre a Montornès després de ser 

apunyalades en una baralla al car-

rer. Els fets van ocórrer cap a les 

20 h a l'avinguda d'Ernest Lluch, 

a l'altura del número 25. Segons 

fonts policials, desenes de perso-

nes es van veure implicades en una 

batussa al carrer que va acabar 

amb dues persones ferides amb 

arma blanca. Els ferits van haver 

de ser traslladats a l'hospital, amb 

ferides de diversa gravetat. Un 

d'ells hauria rebut l'alta dilluns.

Segons algunes informacions, la 

baralla s'hauria produït entre dos 

grups, un de Montornès i un altre 

amb veïns de Canovelles, Grano-

llers i les Franqueses, que el matí 

del mateix diumenge s'haurien 

enfrontat en un partit de futbol. 

La tensió que es va viure durant el 

partit s'hauria seguit escalfant du-

rant la tarda a les xarxes socials i el 

grup provinent de Canovelles, Gra-

nollers i les Franqueses hauria vin-

gut a trobar-se per barallar-s'hi.

En el succés van intervenir Po-

licia Local i Mossos d'Esquadra. 

Aquest dijous, fonts policials 

apuntaven que la investigació es 

manté oberta per poder esclarir 

els fets i identificar l'autor de les 

agressions i que encara no s'havia 

efectuat cap detenció. Pel que fa a 

les causes, els cossos de seguretat, 

que coincideixen en considerar 

l'altercat un "fet aïllat", indiquen 

que no estan clares perquè "les 

declaracions d’alguns dels par-

ticipants són contradictòries". 

Arran la baralla, l’Ajuntament 

acollia dilluns al matí una reunió 

entre els diversos cossos de segure-

tat per valorar els fets ocorreguts. 

La reunió tècnica i política va servir 

també per coordinar un pla opera-

tiu de seguretat, que preveu el re-

forç de la presència policial als car-

rers tant uniformada com de paisà.

Segons fonts municipals, l'enfron-

tament va implicar una quinzena de 

persones, tot i que al lloc es van con-

centrar nombroses persones més. A 

més de la Policia Local de Montornès 

i els Mossos d'Esquadra, la interven-

ció policial també va comptar amb la 

col·laboració de les policies locals de 

Montmeló i de Vilanova del Vallès.  

SUCCESSOS LA BATUSSA S'HAURIA PRODUÏT ENTRE DOS GRUPS, UN DE MONTORNÈS I UN ALTRE D'ALTRES POBLACIONS DE LA COMARCA

Troben la jove de 16 anys 
desapareguda a Montornès
MONTORNÈS. Els Mossos d'Esqua-

dra alertaven aquest dimecres 

de la desaparició d'una noia de 

16 anys de Montornès del Vallès. 

La Judith hauria marxat dimarts 

al matí, al voltant de les 9 h, amb 

una maleta i acompanyada del seu 

gos –de color negre i amb les potes 

blanques–. La policia catalana feia 

una crida a través de les xarxes so-

cials perquè la ciutadania hi pugui 

col·laborar a trobar-la. Al tanca-

ment d'aquesta edició, els Mossos 

anuciaven que la Judith havia estat 

trobada en bon estat de salut. 

MEDI AMBIENT

Comença la 
prohibició de fer foc 
al bosc fins al proper 
15 d'octubre
Des de dilluns i fins al 15 d’octubre 

ja no es pot encendre foc en terreny 

forestal, segons ha informat el De-

partament d'Agricultura, Rama-

deria i Pesca, donant compliment al 

Decret 64/1995, que té com a ob-

jectiu establir una sèrie de mesures 

per prevenir els incendis forestals.

Entre altres, la norma regula que 

en els terrenys forestals, estiguin o 

no poblats d’espècies arbòries, i en 

la franja de 500 metres que els en-

volta no es pot encendre foc, sigui 

quina en sigui la finalitat. Especi-

alment, no es poden cremar restes 

de poda i d’aprofitaments forestals, 

agrícoles o de jardineria, ni marges 

pròxims a zones forestals sense una 

autorització expressa del Departa-

ment d’Agricultura. Tampoc no es 

poden fer focs d’esbarjo ni d’altres 

relacionats amb l’apicultura.   

Dos detinguts a l'Hospitalet
per robar en un pis a Parets
MOLLET.  Els Mossos d’Esquadra 

de la comissaria de l’Hospitalet de 

Llobregat van detenir, el dimarts 9 

de març, dos homes de nacionalitat 

colombiana, de 25 i 38 anys i veïns 

de Sabadell, com a presumptes au-

tors d’un robatori amb força a un 

domicili de Parets. Els fets van suc-

ceir el mateix dia, cap a les 18 h al 

barri de Collblanc, quan els mossos 

van detenir dos homes que esta-

ven a l’interior d’un vehicle on se'ls 

van localitzar diners en efectiu, un 

ordinador portàtil i una càmera de 

fotos. Els dos homes van ser tras-

lladats a comissaria, on els agents 

van comprovar que provenien d’un 

robatori amb força a un domicili de 

Parets del Vallès comès unes hores 

abans, tot i que encara no s’havia 

interposat la corresponent denún-

cia. Els homes van passar a dispo-

sició judicial i el jutge va decretar la 

seva llibertat amb càrrecs.  

ELS LLADRES, VEÏNS DE SABADELL, VAN QUEDAR EN LLIBERTAT

L'Ajuntament de Santa Maria 
vol limitar l'accés de vehicles 
al nucli antic del municipi
SANTA MARIA DE MARTORELLES.  
L'Ajuntament ha obert el termini 

de consulta pública per regular 

l'accés amb pilones hidràuliques al 

casc urbà del municipi. L'objectiu 

és regular l’ús per part dels vehi-

cles a la zona, que es vol que sigui 

de prioritat gairebé exclusiva als 

vianants, però de tal manera que es 

garanteixi l’accés dels serveis, els 

subministrament a comerços i l’ac-

cés dels veïns dels carrers afectats 

a les places d’aparcament en garat-

ges. Així els carrers que es pretenen 

regular son la Plaça Joan Matons, el 

carrer Major, la plaça de l'Església i 

el carrer Lledoner.

El Consistori ha començat a 

treballar en l'elaboració d'un re-

glament específic d'accés rodat al 

nucli urbà. Es realitza una consulta 

pública per un termini de 20 dies 

VIA PÚBLICA S'HA OBERT UN FORMULARI PERQUÈ EL VEÏNAT PARTICIPI EN EL REGLAMENT DE REGULACIÓ

PARETS. Un motorista de 59 anys i 

veí de Barcelona va perdre la vida 

divendres al matí en un accident a 

la carretera C-17 a l'altura del qui-

lòmetre 17 a Parets en sentit nord, 

segons informava el Servei Català 

de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra 

van rebre l’avís a les 10.32 h. Segons 

les primeres informacions, la moto 

hauria col·lisionat lateralment amb 

un camió, que s'estava incorporant 

a la carretera en sentit Vic, i al que 

no hauria pogut esquivar. De fet, 

aquest és un dels accessos directes 

que té la carretera i que s'elimina-

ran amb la intervenció que s'està 

fent per construir-hi el tercer carril.

Arran de la incidència es van ac-

tivar quatre patrulles dels Mossos 

d’Esquadra, una dotació de Bom-

bers de la Generalitat i cinc ambu-

làncies del Sistema d’Emergències 

Mèdiques (SEM), que no van poder 

fer res per salvar la vida del moto-

rista, de qui es va certificar la mort 

al mateix lloc dels fets.

Pel que fa a l’afectació viària, 

la carretera es va tallar en sentit 

nord i es van desviar els vehicles 

per la sortida lateral de la via. Cap 

a les 12.30 h es va reobrir. Les re-

tencions van afectar també l'AP-7 

en sentit Girona i la C-33 en sentit 

nord, que enllacen amb la C-17 a 

Parets. 

Mor un motorista a la C-17 
en xocar amb un camió que 
s'incoporava a la carretera

L'ACCIDENT ES VA PRODUIR DIVENDRES AL MATÍ AL QUILÒMETRE 17, A L'ALTURA DE PARETS

mossos

VÍDEO  Imatges captades per veïns

Mossos i Policia coordinen un pla per reforçar la presència d'agents a la via pública

hàbils perquè els veïns puguin pre-

sentar les seves propostes per a la 

realització de la reglamentació. Per 

facilitar la participació de la pobla-

ció, l'Ajuntament ha obert un for-

mulari on-line de consulta que es 

podrà trobar al web municipal fins 

al 6 d'abril.

"L'objectiu de la reglamenta-

ció es dotar-nos de l'eina legal 

que reguli els horaris i condici-

ons per l'ús de les pilones ins-

tal·lades a la plaça Joan Matons 

donada la necessitat de millorar 

l'accesibilitat i la peatonalitza-

ció d'aquest espai urbà al nucli 

del municipi", expliquen des de 

l'Ajuntament.  
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La tasca d’adaptació a la nova rea-

litat va ser possible gràcies al com-

promís d’un equip de professionals 

de l’aigua per garantir-ne el submi-

nistrament. La situació ha evolucio-

nat, però seguim comptant amb la 

mateixa certesa: sempre que obrim 

l’aixeta, tenim aigua de qualitat.

L’aigua ha estat, és i serà un recurs 

indispensable per a la vida. Per això, 

el 22 de març celebrem el Dia Mun-

dial de l’Aigua, instaurat per les 

Nacions Unides, que enguany vol 

posar en relleu el valor de l’aigua i 

que busca conèixer el significat que 
aquest element té per a cadascú de 

nosaltres amb la finalitat d’ajudar a 
generar consciència al respecte.

Reptes per a la gestió dels recursos 

hídrics

L’escassetat d’aquest recurs, l’emer- 

gència climàtica i els seus efectes 

ja eren alguns dels reptes globals 
que afrontàvem abans de la pandè-

mia. La disponibilitat dels recursos 

hídrics està amenaçada pel canvi 

climàtic i els seus efectes són cada 

cop més devastadors. Ho vam viu-

re amb el Glòria i la DANA als nos-

tres municipis. Així mateix, l’any 

2050 la població mundial superarà 

els 10.000 milions de persones i la 

demanda mundial d’aigua augmen-

tarà entre un 20 i un 30%. Per tant, 

garantir el subministrament d’ai-

gua per a tothom esdevé una de les 

grans prioritats globals.

Ara, als reptes previs a la pandèmia, 

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

cials.  Davant les dificultats i les des- 

igualtats, Agbar, com a companyia 

L'aigua, un recurs essencial 
per a la vida i per al futur

> DIA MUNDIAL DE L'AIGUA 22 DE MARÇ 

gestora de serveis mediambientals 

que garanteix l’abastament d’aigua 

a més d’un milió de llars, empreses i 

administracions, ha estat al seu cos-

tat per garantir el subministrament 

d’aigua i ajudar les persones en si-
tuació de vulnerabilitat. Aquesta és 

una de les maneres com la compan-

yia ha demostrat, un cop més, que és 

un actor destacat per concretar res-

postes en moments d’incertesa. 

El compromís d’Agbar va més enllà de 

la tasca diària de subministrament i 

sanejament d’aigua. Ara, cal abordar 
els reptes plantejats i aportar solu-

cions que permetin assolir una recu-

peració econòmica i social de forma 

sostenible. I l’aigua és un element es-

sencial d’aquesta recuperació.

L’aigua impulsa la recuperació

Els fons europeus Next Genera-

tion EU són l’eina que farà possible 

aquesta recuperació, un instrument 

per contribuir a reparar els efectes 

econòmics i socials derivats de la 

pandèmia. En el marc d’aquests fons, 

s’impulsen projectes que es fona-

menten en la innovació, la digitalit-

La pandèmia ens ha fet valorar en-

cara més els serveis, els recursos i 

els professionals, i ens ha fet veure 

què és realment essencial per a les 

persones. Sabíem que, sempre que 

obríssim l’aixeta, tindríem aigua de 

qualitat. Quan més ho necessitàvem 

per rentar-nos les mans, beure, cui-

nar, netejar, treballar..., l’aigua esta-

va completament garantida en totes 

les llars de Catalunya.

+ Per a més informació, www.agbar.cat

zació i la transició ecològica, àmbits 

en què Agbar té molt per aportar. 

A Espanya, el sector de l’aigua ge-

nera una ocupació de qualitat de 

més de 40.000 llocs de treball de 

forma directa i de 60.000 llocs de 

treball indirectes. Tenim l’oportuni-

tat de contribuir a seguir generant 

una ocupació de qualitat a través 

d’inversions transformadores en 

el nostre territori que es basin en 

els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU i que tinguin la 

mirada posada en l’Agenda 2030.

La col·laboració publicoprivada és 

essencial per desenvolupar aquests 

projectes. Les aliances entre empre-

ses i administracions han de ser el 

motor d’aquesta reconstrucció per 

mobilitzar els recursos necessaris i 

executar les inversions sostenibles 

que permetran seguir creant ocu-

pació de qualitat i generant activitat 

econòmica. Un exemple és la trans-

formació de les instal·lacions d’ai-

gua en ecofactories, que permetran 

aplicar l’economia circular al cicle 

de l’aigua de les nostres ciutats i fer 

un ús eficient dels recursos.

Amb la mirada posada en el futur, 

Agbar no només planteja projectes 
per a la gestió de l’aigua, sinó que 

també proposa establir un pacte 

social que es constitueixi municipi 

a municipi i compti amb la col·labo-

ració d’administracions, empreses i 

entitats. Aquestes aliances han de 

portar a concretar propostes locals 

basades en la solidaritat, l’ocupació 

de qualitat i una reconstrucció verda 

i inclusiva.

La transversalitat d’un recurs com 

l’aigua facilita aquesta unió. I l’ex-

pertise d’Agbar la fan possible. Més 

de 150 anys de compromís, profes-

sionalitat i excel·lència l’avalen com 

a referent mundial per garantir l’aigua, 

preservar el medi ambient i, ara, fer 

possible una recuperació econòmica 

sostenible per no deixar ningú enrere. 

En el Dia Mundial de l’Aigua, posem 

el focus en el valor d’aquest recurs 

escàs, però essencial per a la nostra 

vida i per al nostre futur. L’aigua és 

sostenibilitat, innovació, benestar 

social, salut, ocupació de qualitat, 

resiliència, educació, agricultura, 

indústria, biodiversitat, innovació 

i col·laboració. Cuidem-la per ga-

rantir un present d’oportunitats i un 

futur sostenible, inclusiu i solidari. i

En el Dia Mundial de l’Aigua volem posar el focus en el valor d’aquest recurs escàs, 
però fonamental per a la nostra vida i el nostre futur

PIONERS EN LA DETECCIÓ DEL VIRUS
Una altra d’aquestes respostes ha estat el desenvolupament de la solució 

COVID-19 City Sentinel, una eina de vigilància epidemiològica per iden-

tificar de forma primerenca la presència del SARS-CoV-2 en les aigües 
residuals, monitorar-ne l’evolució i adoptar mesures efectives immedia-

tes per anticipar-se als rebrots. Aquesta solució innovadora, escollida pel 
Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i el Ministeri de 
Sanitat com a eina per a la vigilància microbiològica, ja està implemen-

tada en més de 100 municipis d’Espanya i fa el seguiment a més de 13 
milions d’habitants.

PACTE SOCIAL

"Agbar proposa establir 
aliances locals basades en 
la solidaritat, l'ocupació de 
qualitat i una reconstrucció 
verda i inclusiva"
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Santa Maria de Martorelles 
estrena servei de neteja de carrers 

SANTA MARIA DE MARTORELLES. L'Ajunta-

ment ha posat en marxa aquesta setmana 

un nou servei de neteja de carrers, que exe-

cuta l'empresa Sersa. De dilluns a divendres 

es fa un reforç general de neteja de carrers 

per diferents zones i els dimecres es farà la 

intervenció amb una màquina escombrado-

ra que "permetrà un servei més eficient", 

apunten des del govern local. Dimecres co-

mençava al barri Colomer i s'anirà alternant 

setmanalment amb el nucli antic. El servei 

vol alliberar hores de la brigada municipal, 

que es podran destinar a serveis de repara-

ció i manteniment.

El contracte per la neteja dels carrers és 

d'un any i té un cost de14.998,92 euros més 

IVA. El servei amb la màquina escombrado-

ra és fruit del conveni amb l'Ajuntament de 

Martorelles, propietari de la màquina, per 

un valor de 4.820,88 euros anuals. 

Des de l'Ajuntament han informat que 

durant la durada del contracte s'avaluarà 

l'efectivitat del servei, per tal d'ajustar-lo en 

aquells punts que sigui necessari, i es treba-

llarà la licitació pels següents anys un cop 

valorada l'experiència. 

MOBILITAT

El trànsit es 
dispara amb la fi 
del confinament 
comarcal

BAIX VALLÈS. La fi del confinament 

comarcal ha reactivat aquesta set-

mana la mobilitat a les principals 

vies del Baix Vallès. El primer dia 

sense limitació entre comarques, 

el trànsit a les autopistes C-33 i 

AP-7 va créixer un 20%. 

Segons dades del Servei Català 

de Trànsit, durant tot el dilluns 15 

de març, es van moure 876.000 

vehicles a l’àrea metropolitana de 

BCN, el que suposa un augment del 

9,15% respecte a dilluns de la set-

mana passada (802.000 vehicles). 

Les vies que van registrar un in-

crement major de vehicles van ser 

la C-33 a Mollet i l'AP-7 a la Roca.

Pel que fa a l’AP-7 a la Roca del 

Vallès, durant tot el dilluns hi van 

circular 72.798 vehicles, el que 

suposa un augment del 20,57% 

respecte a la setmana passada. En 

el cas de la C-33 a Mollet, durant 

el primer dia sense restriccions hi 

van circular 62.085 vehicles, que 

és un creixement del 22,7% res-

pecte a la setmana passada.  

Cribratge massiu a l'INS Alba del Vallès
per un brot de la soca britànica de Covid
SANT FOST / BAIX VALLÈS. El risc de 

rebrot de la Covid-19 en la darrera 

setmana al Baix Vallès ha anat a l'al-

ça, segons les dades del Departa-

ment de Salut. Aquest dimecres, se 

situava en 276 punts (risc alt) i pel 

que fa a la velocitat de transmissió 

també ha crescut i supera el llindar 

de l'1, tot situant-se en l'1,26, unes 

dades superiors a les registrades al 

total de Catalunya.  

Entre el 7 i el 13 de març, es van 

detectar 166 casos positius confir-

mats per PCR i test d'antigen (TA) i 

es van fer 2.545 PCR i 900 TA, amb 

una taxa de positius 5,31%.

Pel que fa a la pressió assisten-

cial, l’Hospital de Mollet dimecres 

mantenia el mateix nivell d’ingres-

sos per Covid-19, amb 31 perso-

nes ingressades, xifra que permet 

mantenir l’accés de visites a l’àrea 

d’hospitalització no Covid en fran-

ges horàries específiques. En total, 

en la darrera setmana s’han donat 

22 altes, amb un total de 1.156, i hi 

ha hagut 1 defunció. 

L'expansió de la soca britànica és, 

segons els experts, un dels motius 

d'aquest increment de casos. De fet, 

dimecres al matí, el Departament de 

Salut feia un cribratge massiu a l'INS 

Alba del Vallès de Sant Fost, després 

que en la darrera setmana es detec-

tés un brot d'aquesta soca al centre. 

En concret, aquesta variant de co-

ronavirus afectava el conjunt de les 

aules de segon d'ESO –6 grups-  i hi 

hauria, a falta dels testos previstos 

per Salut, 15 positius entre els alum-

nes i 4 més entre els professors.

Dimecres, segons les dades Covid 

del Departament d'Educació, l'ins-

SALUT EL RISC DE REBROT I LA VELOCITAT DE TRANSMISSIÓ DEL VIRUS CREIXEN DURANT L'ÚLTIMA SETMANA AL BAIX VALLÈS

VIA PÚBLICA EL CONTRACTE D'UN ANY SERÀ EXECUTAT PER L'EMPRESA SERSA

C. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

Pollastres a l’ast
Paella

Fideuà de marisc
Carns a la brasa

i molt més!

OBRIM ROSTISSERIA
CAPS DE SETMANA

I FESTIUS

de 9 a 15 h.

FES JA 
LA TEVA 

RESERVA

És temporada 
de calçots 
i carxofes!

T’ESPEREM!

aj. santa maria

EN MARXA  El servei amb escombradora s'iniciava aquesta setmana al barri Colomer

■ La companyia Amazon ha desplegat 

una campanya de cribratges mas-

sius per combatre la Covid-19 entre 

els treballadors de primera línia de la 

seva xarxa d'operacions a Espanya. Els 

testos han començat als centres logís-

tics que la multinacional té a Madrid i 

a Catalunya, entre ells, el de Martore-

lles. L'objectiu és detectar, sobretot, 

pacients asimptomàtics, i així tallar la 

cadena de contagis, dins i fora de la 

feina. Per això la companyia ofereix als 

treballadors la possibilitat que es facin 

periòdicament testos PCR de manera 

gratuïta i voluntària.

PCR MASSIVES PER ALS 
TREBALLADORS DE LA 
PLANTA D'AMAZON

arxiu

GRUPS CONFINATS  Les proves al centre es van fer dimecres al matí

titut santfostenc tenia 6 grups i 147 

persones confinades, amb un total 

de 27 positius de Covid detectats en 

els darrers 10 dies. 
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AJUNTAMENT EL GOVERN HA CONVOCAT PER AL PRÒXIM 30 DE MARÇ, A LES 12H, UN PLE EXTRAORDINARI PER DEBATRE LA MOCIÓ

Podem anuncia un nou govern 
de coalició amb IUSF a Sant Fost
SANT FOST. Independents Units per 

Sant Fost (IUSF) i Sant Fost en Comú 

Podem anunciaven aquest dilluns 

el registre de la moció de censura 

contra la gestió de l'actual alcalde de 

Sant Fost, Carles Miquel. El mateix 

dia donaven a conèixer l'acord en-

tre ambdues formacions per formar 

un nou govern de coalició i posar fi 

a l'actual mandat d'ERC i la regidora 

no adscrita, exsocis de Podem fins al 

febrer quan el regidor Alberto Basti-

da va decidir marxar i fer un pas cap 

a l'oposició. 

A través d'un comunicat, dilluns, 

la formació morada donava expli-

cacions de la seva decisió: "A les 

darreres eleccions ens vàrem 

presentar per impulsar el canvi, 

per trencar tants anys de govern 

d’Independents Units per Sant 

Fost i, per aquest motiu, vam 

participar en formar un govern 

alternatiu que pogués materialit-

zar aquest canvi" i afegia:"Malau-

radament, ens vàrem equivocar 

quan vam donar la nostra confi-

ança a l’actual alcalde; confiança 

que li vam retirar en veure que la 

línia política i les decisions que 

prenia s’allunyaven del projecte 

que Sant Fost en Comú Podem 

volia pel nostre poble", subratllen 

des de Podem.

Un nou govern de coalició
Per aquest motiu, indicaven en 

el text: "Ara, construïm un nou 

govern de coalició amb la lliçó 

apresa i per responsabilitat en-

vers la ciutadania de Sant Fost. 

Sent coherents amb el nostre 

projecte polític, i davant  d’una si-

tuació de crisi social tan greu com 

l’actual, hem de deixar de banda 

les nostres diferències i treballar 

plegats enfront de l'immobilisme 

i la incapacitat de governar de 

l’actual alcalde".

Des de Sant Fost en Comú Podem 

també exposaven que l’Assemblea 

de Sant Fost va decidir, el passat 

dissabte, i de "forma unànime", 

donar suport a aquest projecte. El 

partit acaba el comunicat compro-

metent-se a donar resposta a les 

"reivindicacions socials i treba-

llar per complir el compromís ad-

quirit amb la ciutadania".

La moció es debatrà el pròxim dia 

30 de març, en una sessió extraordi-

nària del ple que tindrà lloc a les 12 

h i que se celebrarà a porta tancada, 

per complir les restriccions sanità-

ries.  La candidata proposada per li-

derar el nou govern de coalició és de 

nou la Montserrat Sanmartí (IUSF), 

exalcaldessa del municipi fins a les 

passades eleccions (2019) . ❉ 

El Consell d’Alcaldies del Vallès 

Oriental, reunit dimecres al matí, 

va arribar a un acord unitari per 

donar suport a les treballadores 

i treballadors de la plantilla de 

Bosch de Lliçà d’Amunt.  

Les alcaldesses i alcaldes, des-

prés de la intervenció de l’alcalde 

de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simon, 

en què va explicar l’evolució de la 

situació de la planta, van acordar 

una coordinació institucional i 

presentar en els respectius plens 

una moció unitària consensuada 

entre el Comitè d’Empresa i l’Ajun-

tament de Lliçà d’Amunt. “L’alcal-

dia de Lliçà d’Amunt ha estat 

treballant una moció  juntament 

amb el comitè d’empresa, una 

moció unitària que els alcaldes 

i alcaldesses del Vallès Oriental 

fem nostra i presentarem en els 

Acord unitari del Consell 
d'Alcaldies en suport a la 
plantilla de Bosch a Lliçà

TREBALL ES DURÀ ALS PLENS LA MOCIÓ CONSENSUADA ENTRE EL COMITÈ I L’AJUNTAMENT

nostres plens municipals”, va 

comentar el president del Consell 

Comarcal, Francesc Colomé.

La moció especifica que el tanca-

ment afectarà uns 336 treballa-

dors i treballadores, als quals se 

sumen 100 llocs de treball direc-

tes de subcontractes de la matei-

xa planta. També es reflexiona del 

fet que el 73% de la plantilla que 

afronta el tancament de la planta 

té més de 50 anys i “han dedicat 

un llarg període de la seva vida 

a l’empresa” i “ha contribuït als 

beneficis milionaris de Bosch”. 

Per altra banda, aquest dilluns, el 

ple de Martorelles també va apro-

var una moció en suport a la planti-

lla afectada pel tancament. 

L'actual govern de Sant Fost, for-

mat per ERC i la regidora no adscrita, 

emetia aquest dijous un comunicat en 

resposta a la moció presentada per 

l'oposició: "Una moció de censura a 
mitja legislatura no aporta res de bo 
als veïns i veïnes de Sant Fost. Te-
nim en marxa molts projectes que 
seria una llàstima que ara quedessin 
aturats", exposaven en el comunicat i 

apuntaven: "Ara fa un any que estem 
gestionant la crisi de la Covid-19, 
una crisi que va sorgir quan feia poc 
més de mig any que vam començar 
a governar i que ha centrat la major 
part de la nostra actuació". Amb tot, 

indiquen que "estem treballant en la 
recuperació econòmica i cultural del 
municipi, i ho continuarem fent fins a 
l’últim dia" i afirmen: "Estem aquí per 
treballar pel poble. Aquesta ha estat i 
és la nostra única preocupació".  

EL GOVERN CREU QUE 
LA MOCIÓ ATURARÀ 
PROJECTES EN MARXA

Mollet debatrà una 
moció en contra de 
la sala de bingo
MOLLET. Mollet en Comú presenta-

rà en el pròxim ple una moció en 

contra de la sala de Bingo que es 

vol ubicar a l'antiga discoteca Te-

atre de Mollet. La moció planteja 

una modificació puntual del POUM 

per a restringir els usos previstos 

i l'aprovació d'un Pla Especial Ur-

banístic que reguli aquestes activi-

tats. D'altra banda, el partit també 

ha estimat oportú enviar-li una 

carta a l'empresa promotora per 

tal de manifestar-li la seva oposició 

davant les múltiples problemàti-

ques que generen les sales de jocs 

d'atzar i la seva proliferació.  

Dissabte, 20 de març de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana’

Diumenge, 21 de març de 2021

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 22 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 Albert Maspons i Laia Laffaure

Dimarts, 23 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, 24 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 

(dins del Vallès Visió Notícies) i a les 20.30h: 

Aula culinària

Dijous, 25 de març de 2021

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

13.30h: Aula culinària (r); a les 14h: Al Dia 

Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria i a les 

19h: Connecti.cat

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

20h, 22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, 11hi 13h i al 

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

12/03 Purifi cación Amaya Moreno 82 anys
14/03 Juan Conejo Casado 85 anys
14/03 Antonio Franco Broco 61 anys
SANT FOST
11/03 Jaime Torrents Solé 91 anys
13/03 Jaime Fores Torrents 77 anys
SANTA PERPÈTUA 
11/03 Isabel Bueno Nuñez 79 anys
11/03 Andrés de la Fuente Castells 72 anys
14/03 Felipa Guillen Domñinguez 87 anys
LA LLAGOSTA 
14/03 Pedro Serrano Ortega 90 anys
15/03 Juan Cerrudo Valhondo 73 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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100 ANYS ELABORANT PA
Us desitgem una bona pasqua

Vine a buscar la teva
MONA DE PASQUA!

Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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El Baix Vallès reclama més formació per 
fer front a l'envelliment al sector industrial
SANT FOST / BAIX VALLÈS. Els Ajun-

taments de Martorelles, Santa 

Maria i Sant Fost i l'Agrupació 

d'Industrials del Baix Vallès han 

traslladat a l'administració ca-

talana la necessitat de formació 

professional al territori davant 

l'envelliment de les plantilles in-

dustrials. Ho feien dijous de la set-

mana passada, en una visita de  la 

directora del Servei d'Ocupació de 

Catalunya, Ariadna Rectoret, i el 

director d'Economia Social i tercer 

sector, Josep Vidal, al nou servei 

d'ocupació mancomunat de la Ser-

radora, ubicat a Sant Fost.

"Continua havent-hi una de-

manda de mà d'obra qualificada. 

Tenim plantilles a moltes fàbri-

ques bastant envellides i hem 

d'anar generant el cicle de reno-

vació de llocs de feina, per això és 

necessari formar els perfils que 

hi ha al nostre territori perquè es 

puguin quedar a empreses de la 

zona", explicava el secretari general 

adjunt de l'AIBV, Demián Tabbia.

Segons l'alcalde de Martorelles, 

Marc Candela, cal que hi hagi més 

espais de formació contínua: "Hem 

de fer una inversió no només 

econòmica, sinó també en talent 

amb formació ocupacional, que 

lligui amb les necessitats que hi 

ha, però sobretot relacionades 

amb certs sectors específics com 

el metal·lúrgic, el químic, el far-

macèutic i l'alimentari".

"Aquesta jornada és una 

presa de contacte perquè les 

nostres empreses coneguin les 

directrius del SOC i les vies de 

col·laboració. També perquè el 

SOC conegui els nostres serveis 

d'ocupació i com aquest triangle 

pot col·laborar amb la finalitat 

que la ciutadania dels nostres 

municipis tingui unes millors 

possibilitats d'ocupació i de se-

guretat en el seu lloc de treball", 

afegia l'alcalde martorellesenc.

Més implicació des del territori
Precisament aquesta implicació 

dels agents del territori pel que fa 

a la formació i l'ocupació és la que 

busca el nou model que s'està tre-

ballant des del SOC. Així ho expli-

cava la seva directora: "El sistema 

d'ocupació va molt més enllà del 

mateix SOC, té a veure amb les en-

titats socials, les empreses i el ter-

cer sector de qualsevol municipi. 

D'acord amb això, s'està muntant 

aquest nou sistema de concerta-

ció territorial amb la idea que la 

política d'ocupació es defineixi 

del territori pel territori".

Amb aquesta idea, des del SOC 

plantegen que siguin els ajunta-

ments, acompanyats de tots els 

agents socioeconòmics del territo-

ri, els que constitueixin les políti-

ques d'ocupació. Però no es tracta 

només de sumar forces, sinó de 

"tenir una diagnosi del territori 

i una ruta marcada", especificava 

Rectoret.

La visita a la Serradora es va 

completar amb una trobada amb 

l'equip tècnic de formació de l'AIBV 

i dels Ajuntaments per donar-los a 

conèixer tot el ventall de progra-

mes concrets de formació i ocupa-

ció vigents des del SOC i que poden 

ser necessaris al territori. "Tenim 

moltes eines que poden ajudar 

a la formació d'aturats i treba-

lladors", concretava la directora 

del SOC qui afegia, que tot i comp-

tar amb una gran oferta, una de les 

principals dificultats amb les quals 

es troba l'administració pública és 

la de poder arribar a la gent, sobre-

tot en el sector industrial.   anna mir

MOLLET. L’Ajuntament, a través de 

l’Empresa Municipal per la For-

mació i l’Ocupació (EMFO), ha po-

sat en marxa de nou el Programa 

Treball als barris a la Plana Lledó, 

del qual se’n beneficiaran 7 molle-

tans i molletans que es trobaven 

a l’atur. Aquests plans d’ocupació 

inclouen un contracte de sis mesos 

a jornada completa, que s’inicien 

aquest 15 de març i finalitzaran el 

14 de setembre de 2021, per rea-

litzar tasques socials o de neteja al 

barri de la Plana Lledó.

En total, s’han contractat 2 per-

sones amb perfil social, i 5 persones 

amb perfil de neteja. Les tasques 

que desenvolupin es realitzaran ín-

tegrament al barri de la Plana Lle-

dó. En aquesta edició es desenvolu-

paran dos projectes. Per una banda, 

la millora en la conservació de la 

neteja de l'espai públic de la Plana 

Lledó i patis interiors de titularitat 

pública del barri. I per altra banda, 

el suport a les accions d’intervenció 

comunitària desplegades a la xarxa 

d’equipaments cívics.

Aquest programa està adreçat 

a persones aturades residents 

al barri de Plana Lledó, inscrites 

com a demandants d’ocupació no 

ocupats (DONO) al Servei Públic 

d’Ocupació (SOC) i que actualment 

no estan cobrant la prestació per 

desocupació. El Programa Treball 

als barris està subvencionat pel 

SOC, finançat pel Ministeri de Tre-

ball i Economia Social.   

OCUPACIÓ  VA SER UNA DE LES DEMANDES D'ALCALDES I L'AIBV ALS REPRESENTANTS DEL GOVERN CATALÀ EN UNA VISITA A LA SERRADORA

ECONOMIA
La planta de Martorelles fabricarà els nous taps de les ampolles de Coca-Cola 
Coca-cola ha escollit la planta de Martorelles per fer la primera prova pilot a Europa de taps adherits a l'ampolla, 

després que entrés en vigor la nova directiva europea sobre els plàstics d'un sol ús. La multinacional començarà 

al maig, i durant 11 setmanes, a produir i provar a l'Estat els nous taps. Ho farà com a mínim en quatre milions 

d'ampolles de plàstic de 500 ml de Coca-Cola, Fanta, Sprite i Schuss. Els nous tancaments es comercialitzaran 

aquest estiu en punts de venda seleccionats de Catalunya, Balears, Aragó, Canàries i el centre i sud d'Espanya.

EMFO contracta 
set veïns de Plana 
Lledó per a tasques 
socials i de neteja

a.mir

REUNITS Trobada entre alcaldes, industrials i representants del Govern català, a la Serradora



dv, 19 març 2021 15

La investigació de la mort del treballador 
de la neteja a Mollet apunta un possible 
delicte d'homicidi imprudent
MOLLET.  Els Mossos d'Esquadra han 

tancat la investigació sobre la mort 

del treballador de Ramcon que feia 

tasques de neteja a instal·lacions 

municipals de Mollet. Segons la poli-

cia catalana, les proves apunten que 

dues superiors de la víctima podrien 

ser responsables penals d'un delicte 

contra els drets dels treballadors i 

d'homicidi imprudent greu.

La investigació determina que la 

víctima, que va caure d'una altura 

de 6 metres mentre netejava uns 

vidres de la nau de la brigada mu-

nicipal, estaven fent unes tasques 

que no li pertocaven, ja que "no 

entraven dins les condicions 

que figuraven en el seu contrac-

te", apunten fonts policials.

Les dues persones superiors 

jeràrquicament, presumptament, 

haurien instat el treballador a 

fer aquestes tasques en un abús 

d'autoritat per la necessitat que la 

víctima tenia per mantenir el seu 

lloc de treball. En aquest sentit, la 

investigació indica que el treballa-

dor no comptava amb la formació 

necessària per dur a terme aques-

tes tasques ni l'empresa va pren-

dre les mesures perquè es pogues-

sin fer amb seguretat, un cúmul de 

circumstàncies que determinarien 

la gravetat de la imprudència.

La investigació ara passarà 

a mans del jutjat de Mollet que 

haurà de cridar a declarar les pre-

sumptes responsables i valorarà si 

hi ha indicis de delicte o no.

Denúncia de la CGT
En paral·lel la CGT, sindicat majo-

ritari al comitè local de Ramcon, 

presentava dilluns davant la Ins-

pecció de Treball una denúncia 

contra l'empresa i l'Ajuntament, 

com a possible corresponsable 

de la mort de l'empleat. El comi-

tè recorda que des que Ramcon 

va assumir el contracte de neteja 

municipal a l'abril i va subrogar 

la plantilla de l'anterior empresa 

–Expertus– hi ha hagut "un rosari 

de denúncies i queixes per mala 

praxis", en concret, un total de sis 

a la Inspecció de Treball, que estan 

pendents de resolució. Fins i tot, 

la plantilla va convocar a la tardor 

una vaga per les condicions labo-

rals "inaguantables". 

Charo Luchena, responsable de 

la CGT al Vallès Oriental, considera 

que, en aquest conflicte, "l'Ajun-

tament ha amagat el cap sota 

l'ala perquè és conscient de com 

actua l'empresa i, que nosaltres 

sapiguem, no ha obert cap expe-

dient o ha fet cap gestió per so-

lucionar-ho", assegura.

Per la seva part, l'Ajuntament 

assegura que, pel que fa a la in-

vestigació, s'ha posat a disposició 

de les diferents administracions 

competents. Dilluns, personal fun-

cionari de l’Ajuntament es va per-

sonar a Inspecció de Treball per 

aportar tota la documentació que 

havia estat requerida al Consisto-

ri. "Com administració estarem 

amatents al desenvolupament 

dels procediments i actuarem 

en conseqüència", apunten fonts 

municipals.

L'accident mortal va ocórrer 

el passat 26 de febrer a la nau de 

la brigada municipal d'obres que 

l'Ajuntament té al carrer Ferrer i 

Guàrdia, on s'estaven fent tasques 

de neteja. L’accident succeïa quan el 

treballador, que es trobava a 6 me-

tres d’alçada fent tasques de neteja 

dels vidres ha caigut. L’home, de 

59 anys, de nacionalitat espanyola 

i veí de Badalona, formava part de 

la plantilla de neteja municipal feia 

uns vint anys.   laura ortiz

LABORAL  ELS MOSSOS IMPUTEN EL DELICTE A DUES SUPERIORS DE L'EMPLEAT DE RAMCON, EMPRESA SUBCONTRACTADA PER L'AJUNTAMENT PER A LA NETEJA MUNICIPAL

Reaccions

Les conclusions de la investigació dels 

Mossos d'Esquadra sobre l'accident 

laboral han provocat unes primeres 

reaccions d'alguns partits locals. Ara 

Mollet ha emès un comunicat en què 

demana a l'Ajuntament que "no es 

mantingui al marge del procediment 

i s'impliqui per esclarir els fets i exigir 

responsabilitats". Des del partit repu-

blicà consideren que la plantilla de ne-

teja d'espais públics de Mollet, tot i no 

ser personal de l'Ajuntament, "és com 

si ho fossin ja que mantenen el seu 

lloc de treball independentment de 

l'empresa que estigui subcontracta-

da" i que, pel que fa al conflicte labo-

ral, acusa el govern local de no haver 

mediat entre empresa i treballadores.

Per la seva part, Comunistes Mollet 

també ha emès un comunicat en què 

reclama a l'Ajuntament de Mollet que 

es personi en la causa com a acusació 

popular i que inicïi el procés per re-

municipalitzar el servei de neteja, ara 

externalitzat.

ARA MOLLET DEMANA 
A L'AJUNTAMENT 
QUE "S'IMPLIQUI"



dv, 19 març 202116

OPINIÓ

El fatal accident que va patir un treballador de la neteja de les instal·lacions 

municipals de Mollet podria tenir conseqüències més enllà de la malaurada 

pèrdua de la vida de la víctima. La investigació dels Mossos d'Esquadra ha 

determinat que hi ha indicis de delictes contra els drets dels treballadors i 

d'homicidi imprudent per part de les responsables superiors de l'empleat. El 

cas està ara en mans de la justícia, qui haurà de determinar la responsabilitat 

o no de l'empresa en la mort ocorreguda en unes instal·lacions municipals. 

I és que aquesta no és una qüestió menor. Ramcon és una empresa 

subcontractada per l'Ajuntament de Mollet, que ha estat denunciat per la 

CGT com a possible coresponsable dels fets. Les nombroses denúncies del 

comitè d'empresa per imcompliments en matèria laboral des que Ramcon 

va assumir el contracte evidencien disfuncions que qüestionen el paper 

actiu del govern local en la resolució del conflicte entre els representants de 

la plantilla i l'empresa, que s'arrossega fa mesos. L'administració pública 

ha de vetllar perquè els drets laborals estiguin garantits i s'han de cercar 

uns mecanismes de control prou garantistes perquè les concessionàries de 

serveis públics compleixin al cent per cent.

DRETS LABORALS 

Editorial

Promou:

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

luant els efectes de les estacions 

depuradores d’aigües residuals en 

l’estat de qualitat ecològica en una 

conca fluvial mediterrània posa de manifest el 

paper dels sistemes de sanejament sobre l’es-

tat de qualitat dels sistemes fluvials a la conca 

del Besòs. La implementació de la xarxa de 

col·lectors i d’estacions depuradores d’aigües 

residuals (EDAR) i els avenços en els proces-

sos de tractament han permès la millora de la 

qualitat ecològica de la conca del Besòs en els 

darrers 20 anys, facilitant l’expansió d’espècies 

clau, indicadores de qualitat i recuperació. Així 

es desprèn de l’estudi realitzat per l’investiga-

dor Antoni Mas Ponce, en el marc del projecte 

Observatori Rivus, des de l’ICTA-UAB, conjun-

tament amb investigadors del CREAF i en col-

laboració amb el Consorci Besòs Tordera i la 

Fundació RIVUS.

El ràpid procés d’industrialització i d’urba-

nització succeït durant les dècades de 1960 i 

1970 va donar lloc a una important alteració de 

la qualitat de l’aigua i dels cabals dels sistemes 

fluvials mediterranis. La manca de sistemes de 

tractament a la majoria de les ciutats de Cata-

lunya va derivar en l’abocament incontrolat 

d’aigües residuals cap al medi, provocant nom-

brosos episodis de contaminació. En concret, la 

conca del Besòs va ser considerada en aquest 

període com un dels rius més contaminats 

d’Europa a causa de les fortes pressions antro-

pogèniques. 

El 1995, el govern català aprovà el Pla de 

Sanejament de Catalunya amb el principal ob-

jectiu de reduir i eliminar els contaminants de 

la majoria dels nostres sistemes fluvials. Actu-

alment aquest Pla, del qual n’és responsable 

l’Agència Catalana de l’Aigua com a ens compe-

tent en el cicle de l'aigua i en matèria de saneja-

ment a Catalunya, inclou 527 EDAR. A la conca 

del Besòs hi ha instal·lades 22 depuradores, 17 

d’elles gestionades pel Consorci Besòs Tordera, 

que donen servei a uns 2 milions d’habitants, 

Mirem als nostres rius 

L'

JOSEP

MONRÀS
President de la 

Fundació Rivus

i que han contribuït a la millora general de la 

qualitat de l’aigua i, en conseqüència, a la biodi-

versitat associada als rius.

La millora de l’estat de qualitat dels rius en 

les últimes dècades és una evidència, tal com ho 

demostra també, per exemple, el fet que la llú-

driga s’hagi establert a les conques del Besòs i 

de la Tordera i s’hagi constatat la seva reproduc-

ció, amb un total de fins a cinc grups familiars. 

Però encara queda un gran recorregut per en-

davant que permeti assolir un estat òptim dels 

entorns fluvials. Alhora, cal fer front als reptes 

que planteja el canvi global, com l’expansió 

d’espècies exòtiques invasores o, especialment, 

el canvi climàtic i les seves conseqüències sobre 

els recursos hídrics.

Davant d’aquest escenari és essencial im-

pulsar la recerca, promoure programes de se-

guiment i d’educació ambiental, fomentar la 

implicació ciutadana i dur a terme accions de 

restauració, conservació i protecció d’espais 

singulars i d’interès. En aquest sentit, el Pla Viu 

el Besòs!, impulsat pel Consorci Besòs Tordera 

i el Consorci del Besòs, amb el suport de diver-

ses administracions i plantejat com un pla de 

recuperació ambiental en una zona metropoli-

tana, promou la conservació de la biodiversitat, 

la restauració d’ecosistemes, la conservació de 

l’espai litoral i els recursos hídrics en una vui-

tantena de propostes d’actuació al llarg de 72 

quilòmetres de riu a la conca del Besòs. 

Una altra oportunitat és la que es planteja al 

Delta de la Tordera, un espai transformat arran 

de l’episodi del Gloria, amb la formació d’una 

llacuna litoral d’elevat valor per la biodiversitat, 

especialment per a les aus, que cal protegir.

Els rius són històricament el reflex de la 

nostra societat, uneixen pobles i persones, i 

esdevenen de manera inequívoca la resultant 

d’aquesta interacció, una font constant d’apre-

nentatge sobre la qual cal posar la mirada. I per 

fer-ho, hi treballem cada dia des de la Fundació 

RIVUS, per posar-hi una mirada àmplia, fixada 

en el present per dibuixar el millor futur.

Amb motiu de la 

celebració el 22 de març 

del Dia Mundial de 

l’Aigua

a Covid-19 ha recordat a la hu-

manitat que les relacions amb 

la natura defineixen el com-

pliment de la llei fonamental. 

La natura no és lliure però compleix el 

seu programa. L’ésser humà és lliure i pot 

manipular els programes, el seu i el de la 

natura. La natura pot afectar el desenvo-

lupament de la convivència humana. Però 

el culpable d’aquesta afectació és l’ésser 

humà manipulador. 

El procés de la natura és matemàtic. 

Vulnerar el seu programa significa modifi-

car-lo, variació que la intel·ligència huma-

na no pot controlar per egoisme, produint 

riquesa pels manipuladors i pobresa per a 

la majoria. La pandèmia obliga a la intel·li-

gència humana a trobar com pot retornar a 

les relacions normals amb la natura recu-

perant la salut i evitant la malaltia dels  no 

afectats. La natura no s’hi oposa, col·labora. 

Compleix sempre la llei del seu Creador. Es-

tima també en les tempestes. Són missatges 

que els humans egoistes no volen entendre, 

ni escoltar, només donen la culpa al Crea-

dor negant la seva existència. 

Els humans, que valoren la transcendèn-

cia i pensen i parlen, reben un tractament 

despectiu d’ignorants. La natura no oblida 

L

LA CONVIVÈNCIA, GARANTIA DE LA LLIBERTAT 

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

que els humans són germans i defensa 

els maltractats, il·luminant la paraula que 

demostra l’estudi de les raons desestabi-

litzadores del programa de la terra. Quan 

admiro els paisatges, per exemple del meu 

Vallès Oriental, el pensament em porta a 

contemplar la imatge de les muntanyes, 

valls, rius i fonts en una unitat, verdadera 

obra d’art que il·lumina la mirada i omple 

el cor de satisfacció. I penso, perquè amb 

les seves diferències els humans no donem 

una imatge de llibertat que il·lumina el 

pensament i omple el cor d’amor? La  be-

llesa del vol dels ocells i les seves melodies 

en els arbres no són una invitació a fer viu-

re felicitat en l’espai que t’ha tocat viure? 

La natura és un llibre que pot ser un 

poemari, una partitura musical i una obra 

d’art amb un missatge que convida els hu-

mans a esdevenir la imatge mística de la 

transcendència. I dissortadament no el lle-

gim, aquest llibre, no escoltem la veu de la 

natura, no gaudim de les seves obres d’art 

i la ignorància de la filosofia del cosmos es 

converteix en ignorància de la convivència 

humana. Ignorem la llibertat que és la pro-

fessora de la formació dels pobles i de la 

seva convivència. No entenen que significa 

la llibertat com a garantia de pau.
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Dependència emocional (I)
Tots desitgem sentir-nos estimats i tot i 
que, en un principi, aquest sentiment pot 
semblar humà i absolutament natural i sa-
ludable, no sempre és del tot així.

Sovint, el nostre ego ens enganya i ens fa 
creure que no som prou vàlids si no sentim 
que som el més important per a algú o si 
aquest algú no està prou per nosaltres. 

L’ego també ens indueix a pensar que si 
no tenim parella és normal que ens sentim 
inferiors a aquells altres que sí en tenen, als 
quals acostumem a veure com a persones 
amb èxit i felicitat, però, evidentment, sen-
se saber si en realitat és així.

Generalment, tenim la tendència a creure 
que si no som la mitja taronja d’algú altre, 
no podem sentir-nos feliços, però no hau-
ríem de plantejar-nos que el benestar i la 
felicitat emocionals han de ser de dins a 
fora; és a dir, que primer ho hem de sentir 
individualment, per després compartir-ho?

Creure que l’autoestima i la felicitat de-
penen de tenir o no parella, ens limita i 
ens fa molt vulnerables emocionalment. 

És més, jo diria que ens deixa en un lloc 
molt perillós, ja que amb aquesta feblesa 
som “víctimes potencials” dels que jo en 
dic “vampirs emocionals i energètics”, que 
ben segur estaran encantats de localitzar 
una pressa tan fàcil i què els alimenti tan 
fantàsticament el seu ego.

Hem de tenir clar que viure amb la creen-
ça de que no sóc feliç si no tinc una parella, 
és com anar amb un indicador al pit dient: 
“sis plau, no sóc ningú sense una parella, 
seré com vulguis si em dones una mica 
d’atenció!”

Tot i que fins aquest moment m’he cen-
trat en les relacions sentimentals per en-
focar la problemàtica de la dependència 
emocional, el que pretenc és argumentar 
sobre la interrelació existent entre necessi-
tat, dependència i patiment, davant la pèr-
dua d’allò del que depenem. És a dir, vull 
plantejar una reflexió vers el patiment com 
a conseqüència de viure enganxats a les ne-
cessitats, siguin amoroses o d’altres tipus ...
(Continuarà en l'edició de la setmana vinent)

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
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Inscripcions obertesDesprés de Setmana Santa tornen les lligues del CEVO
El Billar L'Endroit ha obert les inscripcions 

per participar a la primera edició de 

l'Open de Setmana Santa, de categoria 

individual. El torneig tindrà lloc de l'1 al 4 

d'abril amb 480 euros en premis. 

El Consell Esportiu del Vallès Oriental reprendrà la competició de 

menors passada la Setmana Santa. Ho ha informat el mateix CEVO 

després de les noves mesures aprovades pel Procicat, que permet 

la tornada competitiva dels menors de 16 anys. La represa es farà 

esglaonada i en un primer moment serà d'àmbit comarcal. 

El Mollet HC femení es 
vol estrenar de visitant

HOQUEI PATINS | Primera femenina TÉ DUES VICTÒRIES LOCALS

MOLLET. El Mollet HC femení enca-

dena una ratxa de dues victòries 

quan juga de local. L'equip feme-

ní molletà va imposar-se el passat 

dissabte contra el Roda, per 5 a 1. 

Les molletanes van refer-se de la 

derrota a la represa esportiva a la 

pista del Mataró, per 5 a 0. 

El conjunt femení voldrà sumar 

el primer triomf com a visitant 

contra el Voltregà,  conjunt que 

suma una derrota i una victòria. El 

Mollet HC colidera la Segona Cata-

lana amb sis punts, empatat amb 

Mataró i Cerdanyola. Pel que fa al 

Voltregà, és setè classificat amb 

tres punts. 

El masculí contra l'Arenys
El Mollet HC masculí va reprendre 

la competició el cap de setmana 

passat i ho va fer amb una victòria  

ajustada contra el Vilassar, per 3 

a 2. Feia mig any que no hi havia 

cap partit oficial d'hoquei patins al 

Pavelló de la Riera Seca. L'anterior 

partit dels nois de Paco González 

va ser al setembre amb derrota 

contra el Blanes, 5 a 3. 

Dissabte, el Mollet visitarà 

l'Arenys, que ve de perdre contra 

el Tordera, per 6 a 4.  

mollet hc

Martín Parejo, 

bronze català de

salt de llargada

MOLLET. Martín Parejo va pen-

jar-se una nova medalla en un 

Campionat de Catalunya d'atle-

tisme adaptat amb un bronze del 

salt de llargada. L'atleta martore-

llesenc cec va assolir un salt de 

5,72 metres, que li va servir per 

acabar al tercer lloc del català 

disputat a Lloret de Mar. Parejo, 

que s'entrena amb l'Atlètic Mo-

llet, segueix la seva preparació 

per aconseguir la marca mínima 

pels Jocs Paralímpics de Tòquio, 

que està en 6,31 metres. "Tenim 

uns quants campionats per en-

davant i crec que aconseguirem 

aquesta marca. Estem en el bon 

camí i les sensacions són prou 

bones", diu Martín Parejo, que 

se satisfà del bronze català acon-

seguit a Lloret de Mar: "el millor 

registre va sortir al primer salt, 

vam acabar satisfets per les 

sensacions".  jl.r.b.

ATLETISME | Paralímpic

VOLTREGÀ – MHC FEMENÍ

Diumenge, 21 – 16 h Voltregà

EQUIP MASCULÍ.  Reprèn la lliga amb una victòria contra Vilassar (3-2)

MARTÍN PAREJO

ARENYS DE MAR – MHC MASCULÍ

Dissabte, 20 – 19.45 h Arenys

CICLISME  PRIMERA PROVA AMB EL GRAN PEMI DEL PRAT

FUTBOL SALA | Primera

MOLLET. La Unió FS Mollet repren-

drà la Primera Catalana amb el 

partit de dissabte a casa contra 

l'Arrahona (16.45 h). L'equip mo-

lletà no jugava des del passat 10 

d'octubre en la victòria contra la 

Vall del Tenes, per 6 a 7. El primer 

partit es va ajornar.  

La Unió FS Mollet 

rep l'Arrahona

El Club Ciclista s'estrena a la Copa

El Transluján-CC Mollet ha estrenat temporada de la Copa Catalana júnior 
amb el Gran Premi Primavera Ciutat del Prat, que inicia el calendari de 
curses júniors i va comptar amb un centenar de participants. La cursa va 
tenir lloc diumenge a El Prat de Llobregat. El millor classificat de l'equip 
molletà va ser Ricard Fitó, que va assolir el sisè millor lloc de la 
classificació general i va obtenir 2 punts de bonificacions dels esprints 
intermedis. També van destacar Guillem Bel, al 26è lloc, i Mario Fernández, 
al 28è. Pel que fa a la classificació per equips, el Mollet va ser el sisè millor 
combinat. La pròxima cursa de la Copa Catalana júnior serà diumenge a 
Barcelona amb la cursa del 75è Aniversari del CC Catalunya.

federació catalana

BILLAR | Primera Catalana

MOLLET. El Club Billar Mollet va 

iniciar el cap de setmana la Prime-

ra Catalana, de tres bandes, amb 

una victòria ajustada a la pista 

del Lleida, per 3 a 5. Pel que fa al 

sènior B, també va imposar-se, en 

aquest cas amb claredat, contra el 

Premià, per 6 a 2, a Segona.  

El Club Billar inicia 

la lliga amb triomf
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xavier solanas

MOLLET. El DM Group Mollet ha sig-

nat la desena victòria de la tempo-

rada després d'imposar-se al derbi 

vallesà a la pista del CB Granollers 

1-Pisos.com, per 49 a 67. El con-

junt local va resistir durant la pri-

mera meitat, però a la segona, el 

Mollet va trencar el duel a base del 

tir exterior –va anotar un total de 

8– fins al triomf final.

Al tercer període el duel es va 

trencar del tot amb un festival 

anotador en triples del Mollet, fins 

aleshores inexistent. Quan el Gra-

nollers semblava que podia man-

tenir-se dins el partit, el Mollet 

amb quatre triples, gairebé con-

secutius, amb un d'Albert Serra, 

i tres de Figuerola, posava l'elec-

trònic coll amunt per als locals, 32 

a 51. En l'últim període, l'inici van 

ser tres triples més consecutius 

molletans, per part d'Imanol Mar-

tínez, Javi Rodríguez i Figuerola 

–va ser el màxim anotador amb 

16 punts, 12 d'aquests en triples–, 

que deixava l'electrònic vist per 

BÀSQUET | Lliga EBA  L'EQUIP MOLLETÀ S'IMPOSA AL DERBI CONTRA EL GRANOLLERS I VOL ASSEGURAR-SE EL PRIMER LLOC DEL C-4

El DM Group Mollet té a una 
victòria el passi a la fase final

EN JOC  Óscar Amo lluita per una pilota a la pista granollerina

sentència, 36 a 62. En els últims 

compassos, el Granollers va ma-

quillar el resultat amb un parcial 

de 8 a 1, sis punts dels quals d'Es-

teban Félez –màxim anotador lo-

cal amb deu punts–. 

El Mollet es manté com a líder 

invicte amb deu victòries amb el 

primer lloc, gairebé matemàtic, 

mentre que el Granollers és últim 

amb dues victòries, empatat amb 

l'Amozara. "És molt difícil gua-
nyar i, a més, fer-ho cada set-
mana. Hem sabut guanyar fins i 
tot quan no hem jugat bé. Con-
tra el Granollers era un partit 
complicat perquè tothom dona-
va per fet el triomf, però has de 

El CF Mollet UE i el CF Parets 
necessiten reaccionar

FUTBOL | Primera Catalana  EL CONJUNT PARETÀ ÉS CUER I EL MOLLETÀ BAIXA FINS AL SISÈ LLOC

MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE i 

el CF Parets necessiten reaccionar 

per trencar la ratxa negativa de re-

sultats. Els paretans són cuers sen-

se punts després d'encadenar cinc 

derrotes –les dues primeres es van 

disputar a l'octubre–. L'últim par-

tit perdut va tenir lloc dimecres en 

un partit ajornat, en què va caure a 

casa per 0 a 3 contra el Sant Cugat,, 

qui va sentenciar el duel amb dos 

gols seguits al tram final del partitl.

El pròxim encontre dels de Mi-

quel Muñoz serà a casa contra el 

Sabadell Nord, que és penúltim 

amb dos punts. Una bona oportu-

nitat per deixar l'últim lloc de la 

classificació. 

Pel que fa al Mollet, ha sumat un 

punt de sis possibles i en l'últim 

partit va caure a casa contra el lí-

der, la Guineueta (1-2). L'equip 

barceloní va fer anar de remolc els 

vallesans. L'equip dirigit per Da-

vid Parra visita el camp de l'Escola 

de Futbol Mataró, que encadena 

la mateixa dinàmica que els mo-

lletans, amb un empat contra el 

Sabadell Nord (0-0) i una derrota 

per la mínima al camp del Júpiter 

(2-1). El Mollet ha baixat al 6è lloc 

amb cinc punts, mentre que els 

maresmencs ocupen el tercer lloc 

amb set punts.  

unificació llefià

EN JOC  Un partit del CF Parets contra la Unificació Llefià

Mar Juárez queda 
cinquena a l'estatal 
dels 20 km marxa 

MONTORNÈS. La montornesenca 

Mar Juárez ha quedat cinquena al 

Campionat d'Espanya absolut dels 

20 km marxa en ruta, que va tenir 

lloc diumenge a Múrcia. L'atleta 

vallesana va lluitar pel títol esta-

tal i va creuar la meta després d'1 

hora, 34 minuts i 22 segons. De fet, 

aquest registre és el rècord abso-

lut de la distància del seu club, 

l'Avinent Manresa, que ella matei-

xa ostentava. 

En l'estatal dels 20 km marxa, 

també va participar la molletana 

Bea Cantero, del Cornellà Atlètic, 

que va assolir el 19è lloc de la 

classificació amb un registre d'1 

hora, 48 minuts i 50 segons. 

ATLETISME | Marxa

CB MOLLET – ALMOZARA

Dissabte, 20 – 18.30 h Mollet

Copa Catalunya

El Recanvis Gaudí Mollet B encade-
na dues derrotes a la Copa Catalunya 
després de perdre a la pista del San-
tfeliuenc, per 77 a 64. L'equip molletà 
va posar-se per davant a l'electrònic 
a l'inici del segon quart, amb el 19 a 
17, però després l'equip local va re-
accionar i va capgirar el marcador fins 
al final del partit. El molletà Jonatan 
Seidi va ser el màxim anotador amb 
22 punts. El Mollet B rebrà diumenge 
l'AESE Cerrmasa, que també encade-
na dues derrotes. El rival molletà ve de 
perdre contra el CN Sabadell, per 57 a 
52. El partit tindrà lloc al Plana Lledó, a 
les 17.45 h. 

SEGONA DERROTA DEL 
RECANVIS GAUDÍ B

baixar al fang i fer-ho. I ho hem 
fet", admet el tècnic del DM Group 

Mollet, Josep Maria Marsà. 

L'objectiu del Mollet és tancar 

la primera fase amb dues victòries 

més: dissabte contra l'Amozara, 

de Saragossa, i el 10 d'abril con-

tra el segon classificat, el Mataró. 

De fet, si el Mollet suma una vic-

tòria més s'assegurarà el primer 

lloc del grup C4, que li permetrà 

disputar la fase prèvia del play-off 

d'ascens a Leb Plata. "Volem aca-
bar invictes la fase i esperem 
sumar les 12 victòries", admet 

Marsà.  jl.rodríguez beltrán

La Concòrdia acaba líder i 
inicia la fase d'ascens

FUTBOL SALA | Segona Divisió  VICTÒRIA CONTRA EL MATARÓ

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 

ha acabat al primer lloc del grup 

2A de la Segona Divisió estatal. 

L'equip de Javier Ruiz va recuperar 

el primer lloc del seu grup després 

d'imposar-se en l'últim partit de la 

primera fase contra el Futsal Mata-

ró, per 8 a 0. 

Les llagostenques passen a la 

segona fase per l’ascens, format 

pels quatre millors classificats dels 

grups 2A i 2B, que arrosseguen els 

punts de tota la primera fase. La 

lligueta està formada per Joventut 

d’Elx (46 punts), Castellón (38), la 

Concordia (36), l’Eixample (33), 

Les Corts (30), Castelldefels (29), 

Zaragoza (27) i CN Caldes (24). El 

primer rival de l'equip llagostenc 

serà el conjunt de l'Aragó, que ini-

cia la fase com a penúltim. "Tenim 
l'objectiu d'acabar entre les tres 
primeres classificades d'aques-
ta fase d'ascens perquè volem 
competir a la Copa de la Reina", 

admet Ruiz, que afegeix: "tot i que 
sabem que els quatre primers 
jugarien la fase d'ascens, i això 
també ho volem fer. És una fase 
que iniciem amb moltes ganes".

L'equip llagostenc inicia la fase 

al tercer lloc i amb un marge de sis 

punts amb el cinquè classificat, el 

Castelldefels. "Comencem amb un 
coixí, però ara només jugarem 
amb els equips classificats de 
l'altre grup. Tenim ganes de veu-
re en quin punt estem perquè ve-
iem que mentre en el nostre grup 
hi havia molta igualtat, en l'altre, 
el Joventut d'Elx només va cedir 
un empat", diu Ruiz.  jl.r.b.

LA CONCÒRDIA– ZARAGOZA

Dissabte, 20 – 17 h La Llagosta

EF MATARÓ – CF MOLLET UE

Diumenge, 21 – 12 h Mataró

cam

MAR JUÁREZ

CF PARETS – SABADELL NORD

Diumenge, 21 – 12 h Parets
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No s'encenen els llums 
del fre del vehicle?

Les llums de fre són importantíssimes, 
ja que són les encarregades d'indicar 
a la resta de conductors que reduïm 
la velocitat. Si no s'encenen, podríem 
sofrir un impacte, a més de poder ser 
sancionats i, per descomptat, no pas-
sar la ITV. Vegem quines són les cau-
ses més comunes per les quals fallen.

El punt més fàcil de revisar és el fu-
sible de les llums de fre. En el manual 
d'usuari indica la ubicació de la caixa 
de fusibles i quin d'ells és el correspo-
nent a les llums de fre. Si no ho tens 
o no t'aclareixes, pots comprovar els 
fusibles un a un. Cal treure el fusible i 
comprovar si la resistència està parti-
da. És la petita connexió que uneix les 
dues plaques metàl·liques, que es veu 
a través del plàstic transparent. Si no 

ho veus clar, pots usar un polímetre. 
Si només és una de les llums que no 
funciona, segurament és una bombeta 
fosa del cotxe.

La dificultat per a substituir-la de-
pèn del model del vehicle i la marca 
del cotxe. Des del maleter s'accedeix 
a les llums posteriors. En els cotxes 
actuals s'ha de desmuntar el pilot 
posterior, però pot ser que puguis ar-
ribar al portalàmpades, sense haver 
de desmuntar res. Tant en un cas o 
l'altre, hauràs de desmuntar el porta-
làmpades que està subjecte amb una 
pestanya o un cargol.

Una vegada desmuntat el por-
tal+ampades, pots retirar la bombeta 
de la mateixa forma que les domèsti-
ques.  amic - actualidadmotor.com

Des del passat 1 de gener del 2021 són 
obligatoris els adhesius d'angle mort 
per als camions i vehicles pesants que 
circulin per l'estata de França. Aquest 
país ha aprovat una llei puntera per la 
qual els vehicles de més de 3,5 tones, 
i tots els camions, hauran de portar 
aquests senyals amb el propòsit de 
reduir la sinistralitat en carretera. Els 
nous adhesius s'han de situar tant en 
els punts dels laterals com de la zona 
posterior,. Sobretot, en zones on els 
conductors no poden veure a la resta 
de vehicles. 

Per als vehicles que morfològica-
ment no disposin de l'espai adequat 
per a col·locar els adhesius dels angles 
morts, es permetrà una exempció, com 
per exemple, a les formigoneres o els 
porta cotxes.

Els conductors de camions a causa de 
la seva grandària, han d'actuar antici-
padament, preveient el comportament 
del vehicle en cas d'emergència. A ban-
da de tot això, han de saber gestionar el 
comportament de càrregues delicades 
com poden ser les cisternes.

Per això, el perill no només està en els 
punts cecs, sinó també a no deixar-los 
l'espai suficient per a circular, manio-
brar o detenir-se en cas de qualsevol 
emergència.  amic - motorPaSioN.com

Adhesius 
d'angle mort 
per a camions
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'Dionís nu', a Sant FostUna exposició sobre Gallecs al Museu de Granollers
La Biblioteca de Sant Fost acollirà dimarts 
a les 18.30 h la peça teatral Dionís Nu, a 
càrrec de l'actor Pep Muñoz, que aproparà 
els espectadors a la vida de Dionís, el déu 
mitològic del vi.

El Museu de Granollers obrirà aquest divendres l'exposició Instants 

de natura a Gallecs, amb fotografies de Sergi Canet i textos de 
Xesco Macià. Tot plegat pretén ajudar a entendre la fragilitat de la 
biodiversitat de l’únic Espai Natural protegit de tota la plana del Vallès i la necessitat de preservar-la. Estarà oberta fins al 16 de maig.

CULTURA

POPULAR

MOLLET. L'entitat local Tradicions i Costums celebrarà dissabte la 
segona edició de l'Audició de Pri-
mavera, en format concert amb la Cobla Ciutat de Girona. Tot i que la 
intenció d'aquest esdeveniment 
era que hi pogués haver una balla-
da, amb la pandèmia no han pogut 
plantejar aquesta opció. Així que el 
públic podrà gaudir de l'actuació 
des de la cadira.

L'esdeveniment serà a les 18.30 
h al Mercat Vell i els assistents hi 
podran entrar a partir de les 17.45 
h. Un cop arrencat l'esdeveniment, 
es tancaran les portes.

A hores d'ara ja no queden entra-
des disponibles, de fet les 78 cadi-
res disponibles es van exhaurir en 
només una setmana. Tanmateix, 
les persones que s'hagin quedat 
sense entrada poden trucar al 93 570 19 60 o escriure un WhatsApp al 600 28 00 97 per entrar a la llista 
d'espera, per si algú finalment no 
hi pot assistir i allibera el seient.  

MOLLET.  La Xarxa torna a progra-
mar espectacles de teatre infantil i 
familiar a la capital baixvallesana. 
En aquest cas serà diumenge a les 21.30 h al Teatre Municipal Can 
Gomà amb l'espectacle El petit Dalí 

i el camí cap als somnis, de la com-
panyia Viu el teatre.

Tot plegat es tracta d'una odis-
sea pel peculiar món de Dalí en 
què l’humor i la música guiaran els 
infants pel camí de la imaginació  i 
la creativitat. Aquesta és la història 
d’en Salvi, un petit geni nascut a Fi-
gueres. Un dia, dibuixant a la platja, 
troba dins l’aigua una clau grossa i 
brillant. La il·lusió de saber d’on és 
la clau i sobretot què obre, el durà a 
recórrer un llarg viatge ple d’aven-
tures i personatges sorgits del món 
oníric de Salvador Dalí.

L'obra està recomanada a in-
fants de més de 3 anys i les entra-
des es poden adquirir el mateix dia 
de la funció a les taquilles a partir 
de les 11 h o a través de molletva-
lles.koobin.com. 

Tradicions i 

Costums celebra

la segona Audició 

de Primavera

'El Petit Dalí i 

el camí cap als 

somnis', diumenge 

al teatre Can Gomà

Reconstruint la memòria del 

transformisme des de l'escenari
MOLLET / PARETS.  El Teatre Lliure 
de Barcelona acull aquesta setmana 
cinc funcions de José y la Barcelona 

disidente, escrita i dirigida per la mo-
lletana Úrsula Tenorio, qui també hi 
participa com a actriu. Els especta-
dors estan gaudint des de dimarts 
d'uns assaigs oberts que la compa-
nyia Lalinea està oferint, amb l'ob-
jectiu d'acabar d'enllestir aquesta 
obra, que s'estrenarà com a peça te-
atral ja acabada d'aquí a tres mesos.

Tot plegat sorgeix arran d'una 
conversa amb què l'Úrsula va conèi-
xer la història del seu tiet avi, el José 
Tenorio: "Ell va morir quan jo era 

molt petita i era una figura que 

sempre s'esmentava, però que 

no s'explicava molt bé qui era; la 

història com havia mort anava 

canviant. Un Nadal els meus pa-

res em van explicar que al meu 

tiet José també li agradava molt 

el teatre com a mi". El José era 
transformista, es vestia de dona, i 
va morir de Sida. "La família sabia 

molt poc de la seva vida a Barce-

lona i necessitava recuperar la 

seva memòria", explica l'Úrsula, 
qui demana que si algú té alguna in-
formació del seu tiet avi, se la pugui 
fer arribar. Durant la recerca de la 
identitat del José va trobar que una 
manera d'homenatjar-lo seria fent 
"un projecte escènic, ja que a ell 

també li agradava molt el teatre".El 2019 van començar a formar 
l'equip i van recollir el testimoni de 

moltes persones perquè l'obra no 
se centrés només en el José, "sinó 

que fos una peça que pogués 

parlar de molts josés, de molta 

gent anònima que ha construït la 

memòria dels anys 70 i 80 i de la 

història LGBTI de Barcelona". A 
banda dels testimonis recollits, els 
tres intèrprets principals de l'obra 
són tres transformistes: Aleix Gar-
cía, Alejandro Avrai i Goliarda Par-
da (Marcel Fenocchio). D'aquesta 
manera, es pretén contrastar sobre 
l'escenari la memòria recopilada 
amb l'experiència de "gent del 

col·lectiu que pugui donar el seu 

punt de vista actual i pugui com-

parar quines coses han canviat".
En aquest sentit, tenint en comp-

te que "el transformisme sempre 

ha estat vinculat a espais festius 

i nocturns" en aquesta obra el pú-
blic podrà conèixer les seves vivèn-
cies i experiències "des d'un lloc 

molt més proper i molt més real". 
De fet, els actors crearan un espai de 
debat a escena, cercant la participa-
ció del públic. Fora del popular col-
loqui posterior a l'espectacle, a José 

y la Barcelona disidente el públic.

Accent baixvallesà
A banda de la molletana Úrsula Te-
norio, també hi participen el molle-
tà Jordi Baldó com a codissenyador 
de llums i el transformista paretà 
Aleix Garcia. En Rai Garcia, cap de 
sala del Teatre Lliure, també és pa-
retà. A més, en José Tenorio també 
va viure a Mollet.    sergio carrillo

TEATRE  LA MOLLETANA ÚRSULA TENORIO DIRIGEIX L'OBRA 'JOSÉ Y LA BARCELONA DISIDENTE'

lalinea

ASSAJANT  El paretà Aleix Garcia a escena

Una festa de l'arbre en petit comitè

L’Ajuntament de Mollet i el Casal Cultural van organitzar diumenge una 
nova edició de la Festa de l'Arbre i la Biodiversitat, però que enguany 
ha estat en un format reduït i íntim. L'objectiu de l'esdeveniment és 
reivindicar la importància dels boscos, els espais verds i la biodiversitat 
en general, en aquest cas amb una plantada de 20 alzines sureres al Parc 
dels Pinetons. En comptes de la tradicional convocatòria a la ciutadania, 
en aquesta edició es van convocar de manera esglaonada representants 
del Casal cultural, del Casal petit, del Club Muntanyenc, de la Fundació 
Sanitària Mollet (Hospital), de la Llar residència Alborada Bosc, dels CAP 
Pantiquet i Plana Lledó, dels treballadors de l'empresa KAO i voluntaris 
d'INDRA, així com representants de l'Ajuntament de Mollet.

aj. mollet

MEDI AMBIENT  LA COVID NO HA PERMÈS FER CRIDA POPULAR

dissabte 20

diumenge 21

divendres 19

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

Un front fred reforçarà l’en-
trada d’aire fred d’ahir, amb 
vent de gregal i ruixats, 
preferiblement a la tarda. 
Màximes molt baixes.Continuarà el vent de 
gregal, amb fred i alguns  
núvols a primera hora, 
núvols que acabaran 
esvaint-se, permetent que 
les màximes es recuperin.

El vent de gregal continu-
arà  perdent força, amb cel 
serè i temperatures molt 
fredes de matinada, però 
més altes a migdia.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 11 21ºC 5ºC 18ºC - 29 km/h SSW

DIVENDRES, 12 14ºC 9ºC 12ºC 0,4 18 km/h NE

DISSABTE, 13 19ºC 6ºC 17ºC - 31 km/h W

DIUMENGE, 14 15ºC 5ºC 13ºC - 29 km/h SSE

DILLUNS, 15 16ºC 7ºC 13ºC - 26 km/h ESE

DIMARTS, 16 17ºC 5ºC 14ºC - 27 km/h SE

DIMECRES, 17 18ºC 6ºC 13ºC - 31 km/h ESE

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

MARTORELLES. Aquest març l'Ajun-

tament de Martorelles ha publicat 

els guanyadors dels tres concur-

sos virtuals de carnaval. Per Dijous 

Gras, es va convidar la ciutadania a 

publicar fotos i vídeos fent una tra-

dicional coca de llardons. El concurs 

de la Quaresma va ser també de cui-

na, una recepta de bacallà. Aquí la 

guanyadora va ser la veïna Dori Fer-

rando amb la seva recepta del ba-

callà à brás portuguès. Per últim, el 

tradicional concurs de disfresses, en 

aquest cas, confinat. En categoria in-

fantil el premi va ser pel Lluc i la Noa 

de la classe dels infermers de l'esco-

la Les Pruneres; en categoria jove el 

premi va ser per Mónica Muñoz i la 

disfressa de xurros amb xocolata. La 

família Playmobil de Maria Fuencis-

la es va endur el premi de la catego-

ria unitat familiar. La guanyadora 

de la categoria majors de 35 anys és 

l’Alicia Grasso i el seu món de cara-

mel; i el premi per als majors de 65 

anys va ser per la Maria Casas.  

POPULAR  HI HAVIA CONCURSOS CULINARIS I DE DISFRESSES

FAMÍLIA PLAYMOBIL  Es va endur el premi de la categoria unitat familiar

aj. MaRTORELLES

Gerard Quintana, a Mollet:

"Vaig passar de ser un tímid a 

actuar davant 60.000 persones"

MOLLET.  El Jardinet va acollir di-

mecres la presentació del llibre 

L'home que va viure dues vegades, 

de Gerard Quintana. L'obra  va ser 

la novel·la guanyadora del Premi 

Ramon Llull 2021 i va arribar el 

passat 3 de març a les llibreries. 

Quintana va resumir que el llibre 

"parla sobre la realitat, sobre 
la lluita contra el destí i sobre 
l'amor incondicional. És un lli-
bre en el qual el protagonista, en 
Salvador Martí, perdrà tot el que 
és important i fonamental per a 

ell i haurà de reformular la seva 
realitat. Lluitarà per retrobar 
allò que ha perdut, fins i tot més 
enllà de la pròpia realitat". Més 

centrat en el propi fet de la presen-

tació, també va mencionar que "a 
diferència de la música, en què 
el contacte és habitual i el ritual 
és amb públic, el llibre es llegeix 
en solitud normalment". Tan-

mateix, va considerar que "posar 
en comú la meva visió i la dels 
lectors és enriquidor tant per la 
seva banda com per la meva".

A Mollet també va recordar que 

escriu des de fa molts anys: "Vaig 
començar a estudiar periodis-
me, perquè m'agradava escriu-
re". Més tard va començar a escriu-

re cançons. "Vaig passar de ser un 
tímid, introvertit i a vegades una 
mica tartamut, refugiat en els 
llibres, a estar davant de 60.000 
persones a l'Estadi Olímpic".  

LITERATURA  VA PRESENTAR EL SEU SEGON LLIBRE, 'L'HOME QUE VA VIURE DUES VEGADES'

GERARD QUINTANA  Durant la presentació del seu llibre al Jardinet

SERgiO caRRiLLO
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