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Escolarització

Des del curs 2014-2015, el nombre 

d'alumnes als centre educatius de 

Mollet ha anat a la baixa. Segons un 

informe sobre ensenyament elaborat 

per l’Observatori-Centre d’Estudis 

del Consell Comarcal, en els darrers 

15 anys l'evolució de l'alumnat ha estat 

desigual. El pic amb un major nombre 

d'escolaritzats es va registrar el curs 

2012-2013, amb 11.111 alumnes. Des 

del 2015-2016, quan es van matricular 

11.033 estudiants en els diferents ni-

vells educatius, el nombre d'alumnes 

ha anat minvant fins als 10.548 del curs 

2019-2020.

El mateix estudi també fa un cop d'ull 

a la tipologia de centres existents a la 

ciutat. El 65,91% de l'oferta educativa 

entre els 0 anys i la postobligatòria a 

Mollet és pública. Segons les dades de 

l'informe, el curs 2019-2020, a la ciutat 

hi havia 44 centres educatius: 29 pú-

blics i 15 privats. En l'únic tram en què 

existeix més oferta privada que pública 

és en la franja no obligatòria de 0 a 3 

anys, en què dos de cada tres centres 

són de titularitat privada.  

El curs 2019-2020, dels 10.548 

alumnes escolaritzats a la ciutat, el 

71% va optar per l'oferta pública pel 

29% de la privada. Respecte al curs 

anterior, l'etapa educativa en què es 

va registrar una major caiguda va ser 

la de 0 a 3 anys, que va passar de 436 

alumnes a 234.  

MOLLET ENCADENA 
CINC ANYS DE PÈRDUA 
D'ALUMNES 

1r ESOP3
Accés a

EDUCACIÓ 
INFANTIL

Accés a
EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

OFERTA PLACES CURS 2021/2022

Mollet
Anselm Clavé 23
Cal Músic 23
Can Besora 46
Col·legis Nous 23
Escola del Bosc 23
Federico G. Lorca 0*
Joan Abelló 46
J. Salvat Papasseit 22
Montseny 23
Sant Jordi 46
Sant Vicenç 23
Lestonnac 46
CE Mollet 23
Sant Gervasi 92
TOTAL 482

Sant Fost
Joaquim Abril 25
El Roure 25

Martorelles / S. Maria

Simeó Rabasa 25
Les Pruneres 25 
Les Mimoses 0*

Mollet
INS Aiguaviva 90
INS Mollet 81
INS Gallecs 120
INS Vicenç Plantada 90
Lestonnac 60
CE Mollet 30
Sant Gervasi 120
TOTAL 591

Sant Fost / Martor.
Alba del Vallès 150

Arriba el moment 

de triar escola
El decreixement demogràfic de la població molletana en edat 
d'iniciar l'escolarització fa reduir les ràtios a 23 alumnes a P3 

MOLLET. La reducció del nombre 

d'infants molletans que han de 

començar la seva etapa d'escola-

rització a P3 és una tendència que 

s'ha anat consolidant en els darrers anys. La davallada demogràfica i la 
reclamació històrica de la comuni-

tat educativa perquè els grups esco-

lars siguin més reduïts han estat la 

combinació perfecta perquè aquest 

curs el Departament d'Educació de 

la Generalitat hagi disminuït, ja de manera oficial, la ràtio dels nous 
grups de P3 a 23 alumnes. 

El Decret de la programació de 

l'oferta educativa i del procediment 

d'admissió en els centres del Servei 

d'Educació de Catalunya aprovat 

pel Govern al febrer ha permès que 

es formalitzi a Mollet la ràtio dels 

P3 a 23 alumnes, una reducció que 

ja es va establir l'any passat com a 

prova. Una altra de les mesures mo-

tivada pel decrement d'infants en 

aquesta etapa educativa és la reduc-

ció d'un grup de P3, una eliminació 

rotativa entre els centres públics de 

dues línies de la ciutat, com s'esta-bleix en la planificació acordada ja 
l'any passat entre l'Ajuntament, els 

centres i el Departament d'Edu-

cació. En total,  per al curs vinent 

s'oferten 12 grups a l'escola públi-

ca: l'Escola Sant Jordi recupera el 

grup eliminat l'any passat i torna a 

oferir dues línies, i enguany són les 

escoles Montseny i Sant Vicenç que 

suprimeixen un dels dos grups de 

P3. "La supressió rotativa és un 

sistema que ha funcionat perquè 

evita que es crei competència 

entre els centres i permet oferir 

una imatge única d'escola públi-

ca", opina el regidor d'Educació, 

Raúl Broto.    

Menys grups d'ESO 
En el cas de 1r d’ESO també s'ha 

reduït un grup de la pública i pas-

sen a ser 13 grups. Segons fonts 

del  Departament d'Educació, en 

aquest cas, l'eliminació respon 

al fet que hi ha menys alumnes a 

6è de primària que han de pro-

mocionar a l’ESO, ja que el pic demogràfic dels nascuts el 2006-2007-2008 està en descens i es preveuen entre 40 i 50 alumnes 
menys. En aquest cas, però, Broto 

destaca que ara és l'educació pos-

tobligatòria la que registra un in-

crement de demanda. Per aquest 

motiu, l'INS Vicenç Plantada ha 

passat de 4 a 3 grups de 1r d'ESO, 

però ha sumat un grup de Batxi-

llerat respecte al curs passat. "En 

el cas de l'educació secundària 

encara no hem pogut tancar una 

planificació a mitjà termini com 
sí que vam fer amb la primària", 

lamenta Broto. El regidor con-

sidera important aquest treball 

amb el Departament per poder fer una previsió a 6 o 7 anys vista 
de les necessitats i de l'evolució d'aquesta etapa. Aquesta planifi-
cació hauria d'entomar qüestions 

de futur com la possibilitat d'un 

institut-escola a la ciutat, o què fer 

amb l'INS Aiguaviva, actualment ubicat en dos edificis. i laura ortiz

EN PORTADA

BAR RESTAURANTE C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles . Reservas:       93 579 49 66       602 243 973 . www.canraiguer.com . 

A partir 
de este sábado 
20 de febrero: 

Fin de Semana 
y festivos

13,90 euros

menú 

*Els centres amb oferta 0 grups significa 
que corresponen a grups cíclics i el grup es 

compta en el nivell més alt. Per exemple, un 

grup cíclic de P3 i P4 es compta a P4.
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EQUIPAMENTS LUFTHANSA HA ATORGAT 100.000 EUROS A LA FAMÍLIA DE LA MARTA LÓPEZ, VÍCTIMA MOLLETANA DE L'ACCIDENT AERI, PER IMPULSAR EL PROJECTE

Mollet rehabilitarà l'edifici del MolletHub amb 
un fons d'ajuda a les víctimes de Germanwings

MOLLET. L’Ajuntament i els famili-

ars de la molletana Marta López, 

víctima de l’accident aeri que va 

patir un avió de Germanwings als 

Alps francesos l’any 2015,  treba-

llaran plegats per rehabilitar l’edi-

fici situat a l’avinguda Jaume I, 32, 

on fins fa dos anys hi havia les de-

pendències de la Policia Municipal 

i actualment s'hi ubica la seu del 

MolletHub.

El projecte arriba després que la 

companyia aèria Lufthansa, propi-

etària aleshores de Germanwings, 

atorgués un fons de 100.000 € a 

cada víctima amb la finalitat que 

aquests diners es destinessin a 

diferents projectes de les seves 

ciutats. La família es va posar en 

contacte amb l’Ajuntament per 

estudiar com es podrien destinar 

aquests recursos en benefici de 

Mollet i finalment, el projecte pre-

sentat per la família i el consistori 

ha estat valorat positivament pel 

fons d’ajudes a les víctimes del si-

nistre de Lufthansa i ja ha fet arri-

bar al consistori la subvenció.

“Quan la família ens va expli-

car que hi havia aquesta possibi-

litat, vam analitzar plegats com 

fer-ho, i finalment, vam creure 

oportú destinar els diners a re-

habilitació de l’edifici”, ja que 

“s’escau del tot a la figura de la 

Marta i la seva vinculació a la 

ciutat de Mollet, explicava la re-

gidora de Cultura, Mercè Pérez. 

Segons Pérez, en el projecte també 

“s’ha previst habilitar un espai 

de record per la Marta i la res-

ta de les víctimes d’aquella fatal 

tragèdia a l’edifici”. 

En concret, es preveu que una de 

les plantes porti el nom de Marta 

López Izquierdo i quan s'acabi la 

remodelació de l'immoble també 

hi haurà una placa a l'entrada de 

l'edifici en record a totes les vícti-

mes de la tragèdia aèria. 

Un vincle amb Mollet
“Creiem que ha estat l’opció més 

encertada i amb la qual la Marta 

s’hauria sentit molt orgullosa, 

ja que la seva vinculació amb 

SOCIETAT
Trobada sobre l'empadronament

Mollet Acull organitza una trobada aquest 

diumenge 28 de març, a les 11 h del matí, 

davant l'Ajuntament per conèixer quines són els 

problemes amb què els veïns s'estan trobant amb 

l'empadronament sota el lema #padróxtotes.

Aturats dos desnonaments a Sant Fost

La Plataforma d'Afectats per l'Habitatge (PAH) de Mollet 

i el Baix Vallès ha aturat dos processos de desnonament 

que estaven previstos per aquest dijous a Sant Fost. Per 

assessorar les famílies afectades, la PAH organitza cada 

dijous a les 17.30 h al Parc de Can Mulà una assemblea.

Aquest dimecres es complien sis anys del tràgic sinistre en què el pilot d'un 

avió de la companyia Germanwings, filial de Lufthansa, estavellava l'aparell 

als Alps francesos mentre feia el trajecte Barcelona – Düsseldorf.  Fruit de 

la tragèdia van morir 150 persones, entre elles la molletana Marta López 

Izquierdo, de 52 anys, qui viatjava a la ciutat alemanya per motius laborals. La 

dona, casada i amb dos fills, vivia a Mollet i estava "vinculada amb el món de la 
dansa", explica el seu marit, Miquel Subirats. Un vincle que ara es vol preservar 

amb la rehabilitació de l'edifici de Jaume I on es vol ubicar l'hotel d'entitats: 
"Ens fa il·lusió pensar que sempre que passem per allà recordarem la 
Marta". Amb tot, per Subirats, el lloc del sinistre segueix sent molt important 

per a la família: "El meu record és que ella es va quedar allà, encara que ens 
emportéssim restes i les incineréssim".  Cada any, el dia de l'accident, els 

familiars de la Marta i les famílies que formen part de l'associació de víctimes 

de Germanwings, viatgen a Le Vernet, on va tenir lloc la tragèdia: "Ara fa dos 
anys que per la pandèmia no ho podem fer", lamenta el seu marit. A banda de 

la Marta, entre les víctimes del fatal accident també hi havia dos baixvallesans 

més, la llagostenca Asmae Ouahhoud, de 23 anys i Francisco Javier Goñalons, 

de 42 anys, nascut a la Llagosta, i veí de Badalona des de feia anys.   

"ENS FA IL·LUSIÓ PENSAR QUE SEMPRE QUE 
PASSEM PER L'EDIFICI RECORDAREM LA MARTA"

MARTA LÓPEZ Va morir el 24 de març del 2015 en l'accident aeri de Germanwings

m.S.

l.ortiz

L'EQUIPAMENT Tindrà un espai de record per la Marta i la resta de les víctimes del vol sinistrat als Alps francesos

 AQUEST DIMECRES VA FER SIS ANYS DE LA TRAGÈDIA

Usos

L’edifici municipal de Jaume I, bona part 

actualment en desús, havia estat la seu 

de Ràdio Mollet abans que l'emissora es 

traslladés a El Lledoner. També va aco-

llir durant anys la comissaria de la Poli-

cia Municipal, que la primavera de 2017 

va ubicar-se a la nova seu de la plaça 

Martí i Pol, al barri de Can Pantiquet. 

L'immoble, que ara acull el MolletHub i 

serveis d'EMFO, també va ser una de les 

alternatives on ubicar-hi un possible 

tercer ambulatori.

DE LA SEU DE LA 
POLICIA MUNICIPAL A 
UN HOTEL D'ENTITATS

Mollet sempre ha tingut a veure 

amb projectes cívics, culturals 

o d’emprenedoria”, diu Lourdes 

Bonet, amiga de la família. De re-

truc “com era desig de la família, 

el projecte és com una continu-

ació de les voluntats de la Marta 

en un espai on es preservarà la 

seva memòria i la de la resta de 

les víctimes”. 

Fases del projecte
La idea és que l'edifici aculli més 

espais d'emprenedoria i un hotel 

d'entitats. Amb tot, segons fonts de 

l'Ajuntament, encara s’està treba-

llant en el projecte concret i no es-

tan definits tots els diferents usos 

que podrà tenir l’edifici i tampoc 

es coneixen quines entitats podri-

en fer-ne ús.

Així mateix, expliquen des del 

consistori molletà, la primera fase 

ha estat, conjuntament amb la fa-

mília, parlar sobre possibles em-

plaçaments per dur a terme aquest 

projecte a la ciutat. Després d’uns 

mesos de converses s’ha decidit 

que l'edifici municipal de Jaume I 

era un bon emplaçament. També 

es preveu que tot el que es vagi de-

cidint en relació amb aquest pro-

jecte es comenti amb els familiars 

de la Marta. i AnnA MIR
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MOBILITAT 

MOLLET. Renfe s'ha compromès a 

trobar una solució provisional al 

tall del pas entre andanes de l'es-

tació de Mollet-Sant Fost. El com-

promís es va donar en una reunió 

que els alcaldes de Mollet i Molins 

de Rei i l’alcaldessa de Sant Feliu de 

Llobregat van mantenir dijous pas-

sat amb Mayte Castillo, directora de 

Rodalies de Catalunya, en resposta 

a la petició feta pels batlles després 

que a principis de març es tanqués 

l’accés als passos entre andanes de 

les estacions dels tres municipis. Els 

alcaldes i l’alcaldessa exigeixen que 

aquesta solució s’acceleri al màxim 

possible i que ADIF trobi la solució 

amb immediatesa. Els tres alcaldes 

van acordar també remetre conjun-

tament una carta a ADIF amb les 

mateixes peticions fetes a RENFE. 

Per la seva part, aquesta setma-

na, la Generalitat s'ha sumat a les 

demandes del territori i el secre-

tari d’Infraestructures i Mobilitat, 

Isidre Gavín, s’ha adreçat per carta 

al secretari d’Estat de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro 

Saura, per reclamar una solució 

urgent a aquestes afectacions

En paral·lel, la Plataforma en De-

fensa de la Sanitat Pública del Baix 

Vallès, Adimo i Mollet Pedala han 

fet arribar a l'alcalde de Mollet una 

carta conjunta per denunciar l'in-

compliment de Renfe pel que fa a 

les normatives vigents sobre acces-

sibilitat ales estacions de tren. 

Renfe diu que 

buscarà solució 

als problemes 

d'accés a l'estació

MOLLET. La tramitació urbanística 

del Calderí s'ha tancat amb l'apro-

vació definitiva del planejament 

per part de la Comissió Territorial 

d'Urbanisme, que dona llum ver-

da a la construcció del nou barri 

als terrenys agrícoles situats a 

l'entrada sud de la ciutat.

La comissió ha donat el seu vis-

tiplau al document de declaració 

ambiental estratègica de la Modi-

ficació puntual del PGOU de l'àm-

bit del Calderí, una aprovació que 

es publicava en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de di-

jous de la setmana passada. Un cop 

tancada la modificació urbanística 

del sector, s'obre la porta a què els 

propietaris, amb el Consorci de la 

Zona Franca com a majoritari, tirin 

endavant l’execució de les obres 

d’urbanització i edificació del nou 

barri que, segons fonts municipals, 

es preveu que estigui enllestit en 

aproximadament tres anys.

Barri amb 1.400 pisos
La modificació aprovada definiti-

vament preveu 94.000 m2 de zo-

nes verdes, parcs i espais públics 

i 92.000 m2 de sòl per a equipa-

ments, una ordenació "molt per 

sobre dels paràmetres urba-

nístics fixats per la normativa", 

destaquen des de l'Ajuntament. 

Més del 80% del sector, actual-

ment la pràctica totalitat del qual 

de propietat privada, es dedicarà a 

PLANEJAMENT  LLUM VERDA PER TIRAR ENDAVANT EL PROJECTE PER CONSTRUIR-HI UN MACROBARRI AMB 1.400 HABITATGES

Vistiplau definitiu d'Urbanisme a la 
construcció del nou barri al Calderí

arxiu

ESPAI AGRÍCOLA  La zona que es preveu edificar actua de connector biològic entre Gallecs i el Besòs 

ús públic amb zones verdes, parcs 

i equipaments (educatius, sanita-

ris, esportius, entre d’altres). 

La resta (19,59%) es destinarà 

a ús residencial, amb la previsió 

d'uns 1.400 habitatges, dels quals, 

480 habitatges de protecció ofici-

al, i al sector comercial i de ser-

veis, que pretén reforçar la capita-

litat de Mollet al Baix Vallès.

Projecte sense consens
La construcció del nou barri ti-

rarà endavant malgrat la pressió 

d'alguns col·lectius, englobats en 

la Plataforma Salvem El Calderí, i 

partits com Ara Mollet, Mollet en 

Comú i la CUP, que no estan a favor 

del desenvolupament de l'últim 

espai que té la ciutat per créixer 

urbanísticament, en detriment de 

l'actual zona agrícola. La inundabi-

litat de la zona, molt propera al riu 

Besòs; el model de comerç; la den-

sitat residencial prevista, i els pro-

blemes de contaminació i mobilitat 

que pot generar el naixement del 

nou barri són alguns dels argu-

ments contraris a la construcció.

A aquests se sumen també les 

reclamacions d'entitats ecologis-

tes com l'Associació per la Defen-

sa del Patrimoni Natural (DEPA-

NA), que demanava la formulació 

d’un nou plantejament que prote-

gís millor l’espai, que considera 

un corredor biològic entre Gallecs 

i el riu Besòs, on campegen rapi-

nyaires protegides per llei i d’al-

tres espècies també protegides o 

en perill d’extinció. 

En canvi, des del govern de la 

ciutat (PSC-Podem) es defensa 

el desenvolupament com a una 

oportunitat per a la ciutat per la 

possibilitat de generar habitatge, 

un 36% del qual protegit, i zones 

d'equipaments.  

La nova entrada a Can 
Magarola millora l'accés al 
polígon a peu i en bicicleta
MOLLET.  L’Ajuntament ha acabat la 

remodelació de l’accés al polígon 

de Can Magarola, una actuació que 

pretén facilitar la mobilitat sosteni-

ble des del nucli urbà fins al polígon. 

S'hi ha habilitat un carril bici, noves 

voreres al carrer FW Sertüner i 

s'ha millorat l’enllumenat d’aquest 

tram. Les noves voreres i el nou 

carril bici, d’aproximadament uns 

100 metres, s’han creat entre les 

dues rotondes existents a l’entrada 

del polígon d’activitat econòmica 

de Can Magarola. L’actuació per-

metrà facilitar els desplaçaments 

a peu o en bicicleta entre el nucli 

urbà i el polígon. Els treballs han 

comportat el cobriment de les anti-

gues cunetes per aconseguir vore-

res accessibles per als vianants a 

cada costat del carrer. També s’ha 

reduït l’aparcament a un sol costat 

de la via. Així mateix s’ha adequat 

un carril bici perllongant l’existent, 

des de la rotonda de la Merck fins a 

la rotonda de l'empresa Sagalés.

També s’ha fet un nou pas de 

vianants davant la benzinera per 

facilitar l’accés amb seguretat a 

l’aparcament i, també, pacificar el 

trànsit rodat a l’entrada i la sortida 

del polígon. L’obra, que ha durat 

uns tres mesos i que ha tingut un 

cost de 57.000 euros, IVA inclòs, 

també ha comportat l’ampliació de 

la xarxa d’enllumenat públic amb 

lluminàries de tecnologia led.

La remodelació, però, ha provo-

cat les crítiques del col·lectiu Mo-

lletopina, que denuncia la situació 

"impracticable" en què han que-

dat les parades d'autobús, ja que 

MOBILITAT EL COL·LECTIU MOLLETOPINA DENUNCIA QUE LES PARADES DE BUS A LA ZONA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ SÓN "IMPRACTICABLES I PERILLOSES"

CARRIL AL MIG  Per accedir al bus, s'ha de travessar el carril bici

l.o.

s'ha d'envair el carril bici per pujar 

o baixar de l'autobús. Molletopina 

alerta que no existeix cap senyalit-

zació al carril de zona per a vianants 

i cap pintura de parada de bus a la 

calçada a cap de les quatre parades. 

Per aquest motiu consideren que 

"s’hauria de revisar l’emplaça-

ment de les quatre parades de 

bus de la zona o resoldre l’espai 

actual ja que es podrien produir 

situacions perilloses".  
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Amazon instal·larà a l'antiga Bacardi
la seva tercera seu baixvallesana

MOLLET.  El gegant mundial del co·

merç electrònic Amazon s'instal·

larà a l'espai que fins al 2017 ocu·

pava l'empresa Bacardi, al polígon 

Can Magarola de Mollet del Vallès.

El 2017, el grup inversor Segro 

adquiria els terrenys al carrer 

Facundo Bacardi, on construeix 

les naus del Segro Logistics Park 

Mollet –nom del centre logístic en 

construcció– que consta d'unes 

naus de 43.000 metres quadrats 

ampliables a 50.000 en una parcel·

la de 70.000 metres quadrats. 

El projecte, que es posava en llo·

guer el 2019, preveu fins a 82 molls 

de càrrega i descàrrega a la façana 

principal, així com 1.200 metres 

quadrats destinats a oficines, zo·

nes comunes, instal·lacions espor·

tives i una zona recreativa.

Segro és una Societat cotitzada 

Anònima d'inversió immobiliària 

(Socimi) britànica, líder a Europa 

en la gestió, promoció i desen·

volupament d'actius logístics i 

industrials. En els darrers anys 

ha desenvolupat un pla d'expan·

sió a Espanya amb la compra de 

terrenys per construir·hi centres 

logístics, un dels quals al polígon 

Roca de Martorelles, on també 

s'ubica Amazon. 

Segons ha avançat TV3, Amazon 

obrirà dos nous centres a Catalu·

nya, el de Mollet i un a Vilamalla, 

a Girona, que es convertiran en el 

novè i desè que la multinacional 

hi instal·la. Aquestes noves ins·

tal·lacions al país responen a una 

necessitat d'expandir el negoci a la 

zona, davant les dificultats d'ins·

tal·lar·se a França. 

Pel que fa al Baix Vallès, el molle·

tà serà el tercer centre d'Amazon, 

després del centre de distribució de 

Martorelles i de les naus adquirides 

a Parets, al carrer Mestral del polí·

gon industrial Can Volart, que van 

obrir el passat mes de novembre.

Quatre anys sense Bacardi
A l'octubre es compliran quatre 

anys des que una empresa històri·

ca com Bacardi marxés de Mollet. 

El 2016 es va produir el trasllat 

de la producció a Itàlia i l'any se·

güent es van traslladar les oficines 

a l'edifici El Triangle de la plaça 

Catalunya de Barcelona.  

EMPRESES  LA MULTINACIONAL OBRIRÀ AL SEGRO LOGISTICS PARK DE MOLLET, D'ON BACARDI VA MARXAR FA QUATRE ANYS

laura ortiz

L'ANTIGA BACARDI  Segro hi construeix el Segro Logistics Park Mollet

L'empresa estatunidenca ja té un centre logístic a Martorelles i unes naus a Parets

EQUIPAMENTS

SANT FOST. Els joves santfostencs 

volen que l'equipament de La Llera 

disposi d'una programació estable 

per atreure més jovent i crear·hi 

un vincle fort entre els joves i l’es·

pai juvenil. Aquesta és una de les 

conclusions un cop tancat el Pla de 

Dinamització per a l’equipament 

juvenil La Llera que va impulsar 

l’Ajuntament en col·laboració amb 

la Diputació de Barcelona durant 

els mesos de desembre i gener i en 

què han participat 150 joves, amb 

reunions telemàtiques amb tècnics 

o mitjançant l'enquesta que es va 

repartir a l'INS Alba del Vallès. Una 

altra de les demandes del jovent 

participant (entre 12 i 25 anys) és 

impulsar un equipament satèl·lit 

per donar resposta als joves de 

menor edat. L'objectiu del pla era 

determinar quines polítiques mu·

nicipals podien servir per aprofi·

tar millor l’espai i recollir opinions 

i experiències de professionals i 

dels mateixos joves del municipi. 

Els joves de Sant 

Fost reclamen 

una programació 

estable a La Llera
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SALUT  MALGRAT TENIR HORA PRÈVIA, MOLTES DE LES PERSONES CITADES PER VACUNAR-SE HAN D'ESPERAR A SER ATESES

MOLLET. Dimecres es reprenia la 

vacunació amb AstraZeneca, tam-

bé al CAP de Plana Lledó, després 

que la setmana passada s'aixequés 

la suspensió cautelar i dilluns el 

govern autoritzés ampliar-ne el 

límit d'edat. Així doncs, també es 

pot administrar aquest vaccí a la 

població d'entre 60 a 65 anys.

La represa ha provocat cues de 

persones que han rebut el missat-

ge per poder-se vacunar: "Vaig 

rebre el missatge dimarts i em 

vaig agafar hora per avui a les 

12 h, però fa més d'una hora 

que m'espero per vacunar-me", 

es queixava mentre feia cua a fora 

del CAP de Plana Lledó el Juan 

Fuentes, veí de Montmeló. 

"Com que ja vam venir ahir 

amb el meu marit, avui hem ar-

ribat més tard de l'hora per no 

haver de fer tanta cua", afegia 

Lleugera reducció d'ingressos 

per Covid a l'Hospital molletà
L’Hospital de Mollet ha reduït de 

forma lleu el nombre d’ingressos 

per Covid19, amb 23 persones 

ingressades, 8 menys que la set-

mana anterior, segons dades de 

dimecres. Aquestes xifres perme-

ten mantenir l’accés de visites a 

l’àrea d’hospitalització no Covid 

en franges horàries específiques i 

desenvolupar la resta de l’activi-

tat de l’hospital amb normalitat. 

En total, en la darrera setmana 

s’han donat 30 altes, amb un total 

de 1.186 des de l'inici de la pan-

La represa de vacunació amb AstraZeneca 
provoca cues al CAP de Plana Lledó

13.384
AQUESTA ERA DIMECRES LA XIFRA 

DE PERSONES DEL BAIX VALLÈS 
vacunades amb la primera dosi 
del vaccí contra la Covid-19. Amb 
la segona dosi i, per tant, amb el 
tractament completat, hi ha 7.671 
persones. Les dades de Salut 
mostren una desacceleració de la 
vacunació de primeres dosis durant 
aquest mes de març: de les 13.384 
administrades, 3.506 s'han fet entre 
l'1 de març i el 21 de març, i en la 
darrera setmana (del 15 al 21 de 
març) només se'n van punxar 236 
primeres dosis. En canvi l'aplicació 
de les segones dosis ha anat en 
augment i entre el 15 i el 21 de març 
se'n van administrar 2.175.

la Carme Margalef, veïna de Santa 

Perpètua de Mogoda. 

Punts de vacunació
Salut ha començat a enviar a les 

persones de risc entre 65 i 60 anys 

un missatge de text (SMS) que re-

dirigeix a una aplicació perquè la 

persona pugui reservar hora, dia i 

lloc per vacunar-se. Al Vallès Ori-

ental, els tres punts de vacunació 

massiva són el CAP de Plana Lledó, 

a Mollet, el CAP de les Franqueses i 

el Teatre Auditori de Llinars.

D'altra banda, dimarts el Go-

vern català explicava el seu pla 

de vacunació massiva, a l'espera, 

però, de l'arribada de vacunes a 

bon ritme. Segons la Generalitat, 

el sistema de salut ordinari pot 

vacunar 200.000 persones cada 

setmana, i quan s'acceleri l'arriba-

da de vacunes s'ha previst arribar 

a subministrar-ne 500.000. Per 

fer-ho possible, al marge dels cen-

tres d’atenció primària (CAP), el 

Departament de Salut vol habilitar 

espais específics de vacunació per 

evitar la congestió dels CAP. Així, 

preveu 500 espais dividits en tres 

tipus: els mateixos CAP, 46 espais 

mitjans distribuïts arreu del ter-

ritori –però que encara no s'han 

concretat– i 6 espais grans a Bar-

celona, Girona, Tarragona, Lleida, 

Sabadell i Cornellà.  

dèmia, i hi ha hagut 2 defuncions.

Al  llarg de la setmana i segons da-

des de la Generalitat de Catalunya, 

el risc de rebrot s'ha mantingut per 

sobre dels 200 al Baix Vallès, con-

cretamen, dimecres estava a 281 

punts i la taxa de contagi per sobre 

de 1 (1,06), xifres similars a les de la 

setmana anterior. Per aquest motiu, 

des de la Fundació es demana gau-

dir de les properes festes de Setma-

na Santa amb prudència.

a.mir

CAP PLANA LLEDÓ  Una vintena de persones feien cua dijous, a les 12.30 h, per poder rebre la vacuna de la Covid

Dissabte, 27 de març de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 28 de març de 2021

A les 11.45h: La prèvia de El Partit: CF Mollet 

UE- Sant Cugat FC; a les 12h: El Partit: CF 

Mollet UE- Sant Cugat FC (reemissió a les 

22.10h, després de La Jornada de diumenge) i 

a les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 29 de març de 2021

A les 14.30h: La Porteria; a les 16h: Dibuixos 

animats: Matt's Montsters i Patrulla 03; a les 

19h: Els millors moments de Casal d’Estiu; a 

les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 

Laia Laffaure i a les 21h i 23h (r): XXVIII Nit de 

l’Esport de Mollet

Dimarts, 30 de març de 2021

A les 14.30h: La Porteria; a les 16h: Dibuixos 

animats: Matt's Montsters i Patrulla 03; a les 

19h: Els millors moments de Casal d’Estiu i a 

les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 31 de març de 2021

A les 14.30h: La Porteria; a les 16h: Dibuixos 

animats: Matt's Montsters i Patrulla 03; a les 

19h: Els millors moments de Casal d’Estiu i a 

les 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro 

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

Aula culinària

Dijous, 1 d’abril de 2021

A les 14.30h: La Porteria; a les 16h: Dibuixos 

animats: Matt's Montsters i Patrulla 03; a les 

19h: Els millors moments de Casal d’Estiu i a 

les 20.30h: Visions, amb Alba Castilla García

I tota la informació al VV Notícies cada dia 

i al web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

16/03 Jose Calzada Pedragosa 90 anys
17/03 Rosendo Couso García 74 anys
19/03 Ángela Martín Martín 88 anys

PARETS DEL VALLÈS

17/03 Antonia Heredia López 85 anys

21/03 Rosa Minguell Fayos 79 anys

SANT FOST

21/03 Isabel Falguera Trafe 75 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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Mollet reforça els 
serveis en defensa dels 
col·lectius LGBTIQ+

La Generalitat retorna la 
gestió de la Llar d'Avis
Cal Garret als propietaris

MOLLET. L’Ajuntament reforçarà 

els serveis adreçats al col·lectiu 

LGBTIQ+ gràcies a l'adhesió del 

Consistori a la xarxa Pública de 

Serveis d’Atenció Integral (SAI) 

LGBTIQ+ de la Generalitat. L'ob-

jectiu és dotar-se de noves eines 

i instruments que complementin 

les ja existents en la lluita a favor 

de la igualtat de les persones.

Dijous passat, l’Ajuntament i la 

Direcció General d’Igualtat de la 

Generalitat signaven l'acord que 

farà possible la posada en marxa 

del Servei d’Atenció Integral (SAI) 

LGBTIQ+ per a la coordinació in-

teradministrativa i per garantir 

l’equitat territorial.

Aquest servei, que s'oferirà els 

divendres de 10 a 13 h al CIRD Jo-

ana Barcala, pretén sensibilitzar i 

oferir informació, suport i recursos 

donant resposta a les consultes vin-

culades a les diversitats sexuals i de 

gènere del col·lectiu, els seus fami-

liars i professionals que hi tinguin 

algun vincle. El servei també oferi-

rà suport específic si cal presentar 

incidències i denúncies per discri-

minació per raó d’orientació sexu-

al, identitat de gènere o expressió 

de gènere així com per realitzar 

determinats tràmits.

En aquest sentit, la regidora de 

Polítiques de gènere, feminisme i 

diversitat, Pepi Muñoz, considera-

va que la posada en funcionament 

d’aquest servei "és important 

per a la ciutat i ens ajudarà a 

mostrar la diversitat d'orienta-

ció sexual i d'identitat de gènere 

i prevenir l'LGBTifòbia". A més, 

afegia que “a través d’aquest 

servei podrem donar acompa-

nyament, suport i informació en 

relació amb la diversitat sexual 

i de gènere a qualsevol persona 

que ho necessiti".

Per sol·licitar el servei cal dema-

nar cita prèvia al telèfon 93 570 77 

47, o a través del correu sailgtbi@

molletvalles.cat.  

SANT FOST. La Direcció General de 

l'Autonomia Personal i la Disca-

pacitat va signar aquest dimarts 

la resolució per la qual finalitza la 

intervenció del centre residencial 

Llar d'Avis Cal Garret de Sant Fost 

de Campsentelles. Segons ha in-

format el Departament de Salut, 

des d'avui es retorna la direcció i 

la gestió d'aquest centre a l'entitat 

Llar d'Avis Cal Garret, S.L. La resi-

dència estava intervinguda des del 

passat 16 de desembre de 2020. La 

Direcció General de l'Autonomia 

Personal i la Discapacitat se'n va fer 

càrrec per fer front a la contingència 

CIUTADANIA  SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL AL JOANA BARCALASANITAT  LA RESIDÈNCIA SANTFOSTENCA HA ESTAT INTERVINGUDA DURANT TRES MESOS

produïda a causa de l'emergència 

sanitària provocada per la Covid-19.

Segons va informar llavors el De-

partament de Salut a través d'un co-

municat, la Generalitat prenia la me-

sura: "Havent detectat dificultats 

en la residència per l'aplicació 

del pla de contingència i manca 

de personal, es va proposar la in-

tervenció per una entitat gestora 

nova, amb l'objectiu de reconduir 

la situació detectada i prevenir 

possibles nous brots". En el comu-

nicat també s'informava que "en el 

moment de la intervenció tots els 

residents eren negatius".  

MARTORELLES. L'Ajuntament ha 

acordat no realitzar el Casal de 

Setmana Santa que habitualment 

organitza. El consistori ha pres 

aquesta decisió per no barrejar 

bombolles de convivència donada 

l'afluència d'infants de diferents 

centres educatius. Una de les pro-

postes d'activitat que sí que tindrà 

lloc aquesta Setmana Santa al mu-

nicipi és la que ofereix la UE Bàs-

quet Martorelles. Es tracta d'un 

campus de tecnificació de bàsquet 

amb la col·laboració de l'entitat 

Youth Talents Elite, i que es farà 

els dies 29, 30 i 31 de març.  

Martorelles anul·la el 
Casal de Setmana Santa

EDUCACIÓ  S'HA DECIDIT PER EVITAR BARREJAR BOMBOLLES

SANT FOST.  L'Ajuntament organit-

zarà dissabte un acte de reconei-

xement a les persones voluntàries, 

que s'han bolcat en la lluita contra la 

pandèmia. L'acte, que també tindrà 

un moment de record per a totes les 

víctimes de la Covid-19 a Sant Fost, 

es farà al Parc de Can Coromines a 

les 12 h i s’hi prendran totes les me-

sures sanitàries necessàries.  

Homenatge als 
voluntaris de la 
Covid, a Sant Fost



dv, 26 març 202110

Una dotzena 
d'espècies singulars 
i amenaçades al riu
BAIX VALLÈS. La Fundació RIVUS 

ha dissenyat i editat un pòster i un 

desplegable dedicats a la biodiver-

sitat de les conques del Besòs i la 

Tordera, i en els quals es recullen 

12 espècies singulars i amenaça-

des d’ambdues conques. L'acció 

coincideix també amb la celebra-

ció del Dia de l'Aigua dilluns, 22 de 

març. De cadascuna d’elles s’ofe-

reix informació sobre les seves 

principals característiques, el seu 

valor indicador, els hàbitats que 

ocupen, la distribució a les dues 

conques i el seu grau d’amenaça a 

Catalunya i a nivell internacional.

D’entre els peixos, s’hi han des-

tacat dues espècies: l’espinós i l’an-

guila, que està en risc greu de des-

aparició. Pel que fa a les aus, hi ha 

el corriol petit i el cames llargues, 

mentre que en vegetació, es desta-

quen la falguera del rei i el vern.

El gripau d’esperons i la tortuga 

d’estany, del grup dels amfibis i dels 

rèptils aquàtics, són dues espècies 

amenaçades a Catalunya, especial-

ment a causa de la pèrdua d’hàbi-

tats i de l’expansió d’espècies exòti-

ques, com la tortuga de Florida.

Per últim, també apareixen en 

aquest material la llúdriga, que 

s’està consolidant i reproduint a 

les dues conques amb nous nuclis 

familiars; la rata d’aigua, conside-

MEDI AMBIENT LA FUNDACIÓ RIVUS EDITA UN PÒSTER DEDICAT A LA BIODIVERSITAT DE LA CONCA DEL BESÒS I LA TORDERA
fundació rivus

EL CAMES LLARGUES  És un dels ocells destacats en el pòster de la biodiversitat

MOLLET. La formació Mollet en 

Comú ha organitzat per a aquest 

dissabte al matí una bicicletada 

per reivindicar la necessitat de 

polítiques en defensa del medi 

ambient i lluita contra l’emergèn-

cia climàtica. El recorregut s’ini-

ciarà a les 11 h a la masia de Can 

Borrell i finalitzarà a l’església de 

Gallecs, on tindrà lloc la lectura 

d’un manifest. Amb aquest acte 

lúdic i popular, es pretén celebrar 

l’Hora del Planeta.

SANT FOST. L’Ajuntament ha extret 

del circuit de la recollida de mo-

bles vells i voluminosos el terreny 

municipal situat al costat de l’espai 

jove La Llera, que des de fa anys era 

el lloc on s’hi acumulaven totes les 

deixalles i les andròmines que es 

recollien pel poble. A partir d’ara, 

el solar quedarà tancat i es buidarà 

setmanalment, "contribuint així 

a mantenir la neteja i salubritat 

dels carrers de Sant Fost", apun-

ten des de l'Ajuntament.

Mollet en Comú 
convida a pedalar 
pel planeta

El solar contigu a la 
Llera deixa de ser 
espai per a deixalles

rada una espècie vulnerable; i dos 

invertebrats: el cranc de riu ibèric 

i el baetis, aquest últim un insecte 

especialment sensible que podria 

desaparèixer per l’augment de la 

temperatura de les aigües, a causa 

del canvi climàtic.  

RECERCA 

El CEM convoca 
el 22è Premi 
Vicenç Plantada 
MOLLET. El Centre d’Estudis Mo-

lletans (CEM) ha convocat el 22è 

Premi Juvenil Vicenç Plantada, 

adreçat a l’alumnat de 2n de bat-

xillerat que dediqui el treball de 

recerca a temes relacionats amb 

Mollet i el Baix Vallès. El CEM con-

voca aquest premi anualment des 

de l’any 2000 amb l’objectiu d’esti-

mular la recerca de temàtica local 

entre el jovent. Per presentar-se, 

és necessari elaborar un article de 

divulgació basat en el treball, que 

caldrà enviar al CEM abans del 21 

de maig, data en la qual finalitza el 

termini per presentar-se al premi. 

Es premiarà un únic article amb 

350 euros i la possibilitat de ser 

publicat a la revista Notes. 

La Policia de Sant Fost estrena cotxe
El cos de la Policia Local de Sant Fost acaba d’estrenar un nou vehicle per 
fer el patrullatge pel municipi. Es tracta d’un KIA Niro híbrid amb logotipat 
europeu i equipat amb il·luminació led, lots anti-punxades, lots d’utillat-
ge per a la intervenció en accidents de trànsit i lots de primers auxilis, a 
més de seients davanters reforçats, equipament de megafonia i mampara 
posterior. Aquest és el primer dels dos vehicles policials previstos per 
incorporar durant el 2021, tal com s'havia compromès l'actual govern. 

aj. sant fost



dv, 26 març 2021 11

Què cal saber per triar un bon llit?
Triar un bon llit és garantia de salut 

física i mental. El somni reparador 

allarga la vida i ens fa viure millor. Hi 

ha infinits sistemes de descans, per la 

qual cosa s’ha de triar el més adequat.

El matalàs és bàsic en un bon llit i 

no és fàcil trobar un que s'adapti als 

gustos i necessitats personals. La seva 

dimensió ha d'anar en concordança a 

l'alçada i pes corporal, i si es compar-

teix, d'almenys de 75 centímetres per 

a cadascun. Un de fermesa mitjana, 

respecta les corbes naturals del cos. 

Quan és molt dur o massa tou, l'es-

quena es força. Per això, el matalàs ha 

de ser ferm, però alhora elàstic i con-

fortable. Quant al material, una bona 

combinació de capes de materials fan 

que el matalàs sigui còmode i elàstic 

per al cos i reguli la temperatura.

El somier ha d'ajustar-se perfec-

tament al matalàs, per la qual cosa 

s'aconsella comprar-los junts. Per als 

viscoelàstics i de làtex és sempre mi-

llor un somier de làmines a una base 

entapissada, ja que els primers per-

meten la ventilació del matalàs i les 

segones, no. Les millors làmines són 

les de fusta de faig, en ser duradores 

i flexibles. En els matalassos de molls 

es poden usar els dos tipus de base.

I tampoc podem oblidar el coixí, fo-

namental, ja que el cap, el coll i la co-

lumna vertebral han d'estar alineats. 

Un coixí baix (10 cm) és millor per a 

dormir boca avall, i més alt (de 10 a 

15 cm) per a dormir d'esquena o de 

costat. decoracion2.com / amic

Cada vegada són més les persones que 

opten per llogar el seu habitatge i no 

comprar, a causa, en gran part, de les 

circumstàncies econòmiques i laborals 

actuals i al futur incert del moment, i 

això malgrat que la nostra cultura tradi-

cionalment s’ha decantat per la compra. 

Conèixer els avantatges i desavantatges 

d'una opció o de l'altra ens ajudarà a 

prendre una millor decisió.

Comprar un habitatge és una de 

les decisions més importants amb les 

quals ens enfrontem al llarg de la nos-

tra vida i que cal pensar meditadament 

perquè suposa una inversió considera-

ble. Entre els seus avantatges hi ha el fet 

de poder reformar-lo a les teves neces-

sitats; pots subarrendar habitacions si 

necessites una ajuda econòmica o vols 

viure en companyia; un cop cancel·lada 

la hipoteca, ja no tens més costos fixos; 

o si l'interès hipotecari és baix, surt més 

Comprar o llogar un pis? econòmic comprar que llogar.

Pel que fa als avantatges del lloguer, 

en destaquen els següents: les gesti-

ons i la inversió són mínimes; és més 

fàcil revertir la situació si al final no 

et convenç la zona o el veïnat, si se’t 

queda petit, o simplement si la situa-

ció econòmica et canvia; pots accedir 

a ciutats o barris que d'una altra forma 

seria impensable; i hi ha menys despe-

ses mensuals –ja que no se solen pagar 

impostos, ni tampoc despeses extres de 

la comunitat o grans reparacions d’apa-

rells elèctrics–.   eva remolina / amic
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Tardà: "Mollet és un laboratori on es 
forja la futura hegemonia republicana" 
MOLLET DEL VALLÈS. El polític repu-

blicà Joan Tardà presentava dime-

cres al local d'ERC de Mollet el seu 

llibre En defensa pròpia (Edicions 

62), un assaig que compta amb el 

pròleg del polític basc Arnaldo Ote-

gi i amb l'epíleg i la col·laboració del 

periodista Sergi Sol, qui també par-

ticipava de l'acte.

Sobre el llibre, Tardà apuntava 

que es tracta d'un "relat que va 
adreçat a totes les persones que 
tenen un lligam amb el republi-
canisme". Lluny de ser un llibre 

acadèmic –"perquè no soc politò-
leg, ni en soc d'acadèmic"–, Tardà 

el defineix com "una tirallonga 
d'idees que pretén recordar-nos 
als republicans i a les republica-
nes que, en els darrers quinze 
anys, res del que s'ha fet s'enten-
dria sense el republicanisme".

L'exdiputat treia pit i assegurava: 

"Esquerra hem estat els únics que 
hem anat al terapeuta. Hem estat 
capaços de repensar, reorientar 
i reformular l'estratègia, perquè 
és evident que l'1 d'octubre va 
ser una gran victòria, però no va 
ser pas la victòria final". En aquest 

sentit, i en l'aposta decidida expres-

sada al llibre per reprendre el camí 

per guanyar i culminar el referèn-

dum de l’1 d’Octubre, Tardà afegia 

que l'estratègia que pren el partit 

"integra tot allò que es va fer molt 

POLÍTICA L'EXPORTAVEU D'ERC AL CONGRÉS PRESENTAVA EL SEU LLIBRE 'EN DEFENSA PRÒPIA' A LA SEU MOLLETANA DEL PARTIT

La justícia no veu delicte en els comentaris 
del portaveu d'Al Huda contra Josep Monràs
MOLLET.  La justícia ha sobresegut 

la causa contra Ahmed Balghouch, 

representant de la comunitat is-

làmica Al Huda de Mollet, per pre-

sumptes injúries contra l'alcalde 

Josep Monràs. El Jutjat d'Instrucció 

número 2 de Mollet considera que 

les expressions que es van proferir 

en xarxes socials no són constituti-

ves de delicte. Monràs va presentar 

denúncia i la Fiscalia de Granollers 

va portar el cas als tribunals per un 

presumpte delicte d'injúries per 

unes expressions que el represen-

tant d'Al Huda hauria proferit el 

2019 contra la seva persona. En 

concret, l'auto recull comentaris 

com "delinqüent", "mentider vi-
olador de drets fonamentals dels 
musulmans" o "l'alcalde Monràs 
és pitjor que els nazis".

El tribunal qualifica aquestes ex-

pressions de "feridores, moles-
tes o de mal gust" però considera 

que preval la llibertat d'expressió 

de l'acusat. Els comentaris es tro-

baven com a respostes a diferents 

publicacions que l'Ajuntament ha-

via publicat a Facebook i, segons 

la resolució, van ser expressions 

propiciades per una sèrie de con-

flictes jurídics existents entre la 

comunitat Al Huda i l'Ajuntament.

TRIBUNALS LA RESOLUCIÓ CONSIDERA LES EXPRESSIONS "FERIDORES O DE MAL GUST" PERÒ SENSE RESPONSABILITAT PENAL

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

s.c.

PRESENTACIÓ Durant l'acte a Mollet, Tardà va estar acompanyat de representants locals d'ERC com Oriol López

bé, i alhora esmena i corregeix tot 
allò que no es va poder fer tan bé, 
entre altres coses perquè no ho 
havíem fet, i de fet ni tan sols haví-
em previst que ho faríem".

Amb tot, considerava que no 

només els republicans haurien 

de poder llegir la seva obra, ben al 

contrari: "Tothom hauria d'estar 
interessat a seguir les reflexions 
del republicanisme, d'igual ma-
nera que el republicanisme ha 
d'estar interessat a seguir les re-
flexions dels altres".

Referent al Govern de la Generali-

tat, concloïa: "Tant de bo pogués-
sim tenir consellers de la CUP, 
consellers d'En Comú Podem, 
presidència d'Esquerra Republi-
cana, consellers d'ERC i també la 
presència del nacionalisme cata-
là. Si tinguéssim tres forces d'es-
querra, el centredreta, Junts per 
Catalunya, seria important, però 
no seria determinant".

Pel que fa a la perspectiva local, 

Tardà elogiava els companys i com-

panyes d'Ara Mollet ERC, de qui diu 

que "admira" la seva feina. "Mollet 
és un dels laboratoris on s'està 
forjant la futura hegemonia del 
republicanisme a Catalunya. Hi 
ha deu o dotze ciutats a Catalu-
nya, una de les quals Mollet, que 
són les que empíricament han 
de demostrar que és possible 
que l'esquerra nacional acabi 
sent guanyadora en les pròximes 
eleccions municipals, fet que vi-
sualitzarà aquesta hegemonia 
del republicanisme arreu del 
país".   sergio carrillo

En aquest sentit, el jutjat apunta 

que "les expressions es podrien 
emmarcar dins un context de crí-
tica política per una gestió amb 
què no s'està conforme". El tribu-

nal considera que pel "context crí-
tic" en què es van efectuar així com 

per la condició de càrrec públic de 

Monràs, no es pot considerar un de-

licte i que la protecció del dret a l'ho-

nor de l'alcalde s'hauria de resoldre 

per la via civil i no penal.

La resolució no és ferma i té pos-

sibilitat de recurs. Des d'Alcaldia no 

s'ha respost la petició per valorar la 

qüestió feta per SomMollet.  

SANT FOST. La Facultat de Ciènci-

es de la Comunicació de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), a través de l'Infoparticipa 

que analitza i puntua la qualitat 

i transparència dels webs de les 

administracions, ha valorat amb 

un notable la transparència de 

l'Ajuntament de Sant Fost. En-

guany, el consistori santfostenc 

ha obtingut una puntuació de 

78,85%, la més alta dels últims 

9 anys. L'Infoparticipa valora as-

pectes com la informació que es 

proporciona sobre el municipi, les 

eines que s'ofereixen per a la par-

ticipació ciutadana i la informació 

sobre els representants polítics.  

Segons apunten des de l'Ajun-

tament, la puntuació obtinguda 

ha estat possible gràcies a la feina 

feta des de l'àrea de Transparèn-

cia de l'Ajuntament i també hi ha 

contribuït l'estrena de la nova pà-

gina web municipal, més intuïtiva 

i accessible que la versió anterior. 

La nota més alta mai obtinguda
El notable d'enguany és la nota 

més alta mai rebuda per l'Ajunta-

ment santfostenc. De fet, el consis-

tori ha suspès en 6 dels 9 darrers 

informes en matèria de qualitat i 

transparència de la informació pú-

blica sent les puntuacions més bai-

xes les obtingudes els anys 2015 

(31,71%), 2016 (36,54%) i 2019 

(40,38%). El govern d’Esquerra - 

Junts per Sant Fost en fa bandera: 

"Des de l'inici de mandat hem 
apostat per la transparència i 
per a l’accés a la informació pú-
blica per tots els veïns i veïnes. 
És un dret de tot ciutadà i un 
deure de l’ens públic que els re-
presenta", han exposat des d'ERC-

Junts a través d'un comunicat.

Així mateix, consideren que "és 
un gran repte assolir aquest no-
table però encara hi ha molta 
feina a fer" i apunten: "Aquest 
canvi de tendència ha de dur 
l’Ajuntament a obtenir el segell 
de transparència, superior al 
85%, en el pròxim any". 

INFOPARTICIPA

L'Ajuntament de 
Sant Fost assoleix 
un notable en 
transparència
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L’expert respon

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

L’assegurança del nostre negoci 
compensa les pèrdues 
del cessament d’activitat?

 

Com tothom sap, des que ara fa 
més d’un any es declarés l’estat 
d’alarma, les administracions 
públiques competents han dic-
tat resolucions que han obligat 
molts negocis de tot tipus a tan-
car les seves portes temporal-
ment i paralitzar l’activitat que 
desenvolupaven, amb les conse-
qüents pèrdues econòmiques.

L’impacte d’aquestes mesures 
de cessament obligat de l’acti-
vitat s’ha intentat minorar -amb 
poc èxit, val a dir-  amb ajuts pú-
blics, subvencions i normativa 
tendent a afavorir que els nego-
cis afectats poguessin renegoci-
ar a la baixa el preu del lloguer 
dels locals comercials afectats. 
Però, malauradament, aques-
tes iniciatives no han impedit 
que molts negocis es veiessin 
abocats a asfixiants dificultats 
per mantenir l’activitat després 
d’aquesta paralització forçada.

Clàusula de paralització 
de l’activitat
Moltes persones no saben que 
l’assegurança contractada pel 
seu negoci, incloent-hi les que 
cobreixen l’activitat dels autò-
noms, pot contenir una clàusula 
específica destinada a compen-
sar les pèrdues econòmiques 
provocades pel cessament 
obligat de l’activitat. Aquestes 
assegurances habitualment co-
breixen el que s’anomenen riscs 
bàsics com poden ser els danys 
i desperfectes ocasionats per in-
cendis, fuites d’aigua o robatori, 
però no és estrany que, a banda 

d’aquests supòsits, incorporin 
una clàusula per compensar el 
lucre cessant o la paralització de 
l’activitat.

La vigència i l’impacte d’aques-
tes clàusules ha estat notícia 
recentment arran d’una sen-
tència dictada el passat 3 de 
febrer per l’Audiència Provincial 
de Girona que obligava a Segur-
Caixa Adeslas a abonar 6000€ a 
una pizzeria per compensar les 
pèrdues ocasionades pel tanca-
ment del local a conseqüència 
de la pandèmia. En aquest cas 
concret, la pòlissa contractada 
establia una compensació de 
200€ al dia, durant un màxim de 
30 dies, pel supòsit de pèrdues 
derivades de la paralització del 
local. La companyia assegura-
dora es va negar inicialment a 
abonar la compensació al·le-
gant que la clàusula es referia al 
cessament de l’activitat derivat 
d‘un sinistre cobert per la pò-
lissa i no pas d’una ordre gover-
namental. Però contra aquest 
criteri, l’Audiència Provincial 
de Girona ha determinat que 
la companyia està obligada a 
abonar la quantitat acordada 
atenent al fet que qualsevol 
clàusula limitadora d’un dret de 
l’assegurat només és vàlida si 
apareix destacada en el redac-
tat general de la pòlissa i ha 
estat específicament acceptada 
per escrit pel propi assegurat, 
cosa que SegurCaixa Adeslas no 
va poder acreditar.

Revisar bé la pòlissa
Aquesta transcendent sentèn-
cia de l’Audiència gironina resul-
ta especialment interessant per-
què, d’una banda, ens serveix 
per reiterar que convé revisar 
amb atenció el contracte d’as-
segurança del local vinculat a la 
nostra activitat per si incorpora 
algun tipus de garantia relacio-
nada amb la paralització total 
o parcial del nostre negoci que 
ens pugui ajudar a pal·liar les 
desastroses conseqüències eco-
nòmiques de la pandèmia. I ens 
recorda també que la negativa 
de les asseguradores a satisfer 
els seus compromisos requerei-
xen d’una sòlida fonamentació 
que, sovint, no existeix.

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

Concentració de la plantilla 

de Ramcon en record al 

treballador mort fa un mes

MOLLET. Els treballadors de l'em-

presa Ramcon es van concentrar 

dijous al migdia davant les portes de 

l'Ajuntament de Mollet per recordar 

el seu excompany, Julián Peña, qui 

moria el passat 26 de febrer, en cau-

re des de 6 metres d'alçada a la nau 

de la brigada municipal, on estava 

fent tasques de neteja de vidres. 

"Fa un mes que va morir i no 
ens el podem treure del cap. Ho 
estem passant molt malament. 
És una pena no haver pogut fer 
alguna cosa abans, ens sentim 
impotents", lamentava Beatriz 

Tórtola, presidenta del comitè 

d’empresa de Ramcon. 

Mentre, per la seva banda, Ra-

món Prado, membre del comitè 

d’empresa denunciava la respos-

ta de l'empresa davant l'accident: 

"Aquesta feina fa temps que 
la feia i mai s'havien queixat i 
ara que ha passat això volen in-
tentar donar-li la culpa a ell, al 
mort. El cas és que estava fent 
una feina que no tenia per què 
fer-la perquè no hi havia mesu-
res de seguretat", deia Prado i 

afegia: "Sent un edifici municipal 
l'Ajuntament té molt a dir i l'em-
presa, sobretot. Fan uns pressu-
postos que venen empreses vol-
tor i per intentar treure diners 
del pressupost tan baix que te-
nen, sempre paguem nosaltres 

LABORAL   EL COMITÈ D'EMPRESA HA INTERPOSAT DIVERSES DENÚNCIES A INSPECCIÓ DE TREBALL

ÚLTIM ADÉU Durant la concentració es va fer un minut de silenci pel Julián

a.m.

Una cinquantena de professionals de la perruqueria, la barberia i l'estètica es 

van concentrar aquest dilluns a les 10 h davant les portes de l'Ajuntament de 

Mollet per reclamar la rebaixa de l'IVA del 21% al 10%. La protesta, impulsada 

per la plataforma d'imatge personal Creer en Nosotros i la plataforma 

Peluqueros unidos de España que es va fer de forma simultània a un centenar 

de municipis de l'Estat. A Mollet la protesta va comptar amb el suport de 

l'Associació d'Autònoms de Dones i Homes Emprenedors de Catalunya s. XXI.

adhec

Nou clam per la reducció de l'IVA al 10%

i hem hagut d'arribar això", fent 

referència a l'accident.

Denúncies a Inspecció de Treball
Segons la presidenta del comitè 

d'empresa:  "Fa temps que estem 
reclamant tot el que ens està 
passant. Hi ha denúncies inter-
posades a Inspecció de Treball 
i ja no sabem què fer", recordava 

Tòrtola i exposava: "L'empresa 
no ens ha volgut escoltar. Han 
anat des del primer moment a 
posar-nos la por al cos. Perquè 
el Julian tenia por, tenia dues 
sancions i a la tercera sabia que 
se n'anava al carrer".

Per altra banda, des del Partit 

Comunista del Poble de Catalunya 

del Vallès, lamenten la mort del 

treballador i la consideren "un 
tràgic succés entre els cente-
nars d’accidents laborals que 
es produeixen a diari fruit de 
la negligència, deixadesa i falta 
d’inversió de les empreses en la 
seguretat de la seva plantilla".   

TEIXIT PRODUCTIU

El territori impulsa 

un projecte per a 

la digitalització del 

sector alimentari

El Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i setze municipis de la co-

marca han impulsat conjuntament 

el projecte Treball, Talent i Tecno-

logia en la cadena de valor de l'ali-

mentació. La proposta s'adreça a 

les empreses d'aquest sector amb 

l'objectiu d'acompanyar-les en la 

transformació digital. El projecte 

preveu realitzar accions de forma-

ció a les persones que estan tre-

ballant en les empreses d’aquest 

sector, així com a les persones 

desocupades en recerca de feina, 

una vegada diagnosticades les ne-

cessitats de les empreses i identifi-

cades les oportunitats de millora. 

El projecte s’executarà durant els 

anys 2021 i 2022 a través de di-

verses línies d’actuació. Entre els 

municipis participants hi ha Mar-

torelles, Montmeló, Montornès del 

Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost 

de Campsentelles i Santa Maria de 

Martorelles.  
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Sant Fost obsequiarà amb una 
bossa als clients que comprin 
als comerços del municipi 

SANT FOST. Aquests dies comprar a 

Sant Fost té premi, i és que l’Ajun-

tament i l’Associació de Comerci-

ants han impulsat una nova cam-

panya de promoció del comerç 

local per donar a conèixer els co-

PROMOCIÓ  L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I L'AJUNTAMENT IMPULSEN LA CAMPANYA

aj. sant fost

AMB LES BOSSES  La regidora de Comerç i les responsables de l'Associació 

merços del municipi.

Aquesta vegada, els comerços 

repartiran bosses gratuïtes disse-

nyades expressament per a l’oca-

sió entre tots els seus clients. A 

més, l'Ajuntament i l'Associació de 

Comerciants de Sant Fost anuncia-

ran ben aviat a través de les seves 

xarxes socials un sorteig de 10 

bosses de productes i serveis dels 

comerços del municipi.

Web municipal
Els comerços santfostencs oferei-

xen una àmplia gamma de produc-

tes i serveis: des d’alimentació, be-

llesa i restauració fins a moda, llar 

i salut, passant per serveis espor-

tius, mecànics, educatius o immo-

biliaris, entre molts d’altres. Tots 

els comerços es poden consultar a 

través del web municipal. 

Els 336 treballadors de Bosch a 

la planta de Lliçà d'Amunt faran 

una vaga total indefinida a partir 

del 6 d'abril. Així ho ha acordat el 

comitè d'empresa després d'una 

trobada amb els comitès de les al-

tres plantes que el grup té a l'Estat, 

a Castellet i la Gornal i Madrid.

Els representants dels treballa-

dors de la planta vallesana, de fet, 

han demanat a la resta de centres 

que s'uneixin a la protesta per fer 

la "màxima pressió" per evitar el 

tancament anunciat a finals de  fe-

brer. Bosch té intenció de tancar 

Lliçà el pròxim 30 de juny, però els 

sindicats exigeixen un pla indus-

trial que permeti mantenir l'acti-

vitat: "La planta no perd diners, 

però en volen guanyar més a 

Polònia", denuncien els sindicats.

La vaga de Bosch encara no ha 

estat registrada, però aquest serà 

un tràmit que es farà els pròxims 

dies, després que ja hi ha hagut un 

acord del comitè d'empresa. La 

vaga serà total, de 24 hores i per 

a tots els torns, fet que implicarà 

l'aturada de tota activitat a la plan-

ta de Lliçà, segons ha informat el 

president del comitè d'empresa, 

Emili Castells. 

La plantilla de Bosch a 
Lliçà farà vaga indefinida 
a partir del 6 d'abril

TEIXIT INDUSTRIAL L'EMPRESA FIXA EL TANCAMENT PER AL PRÒXIM 30 DE JUNY

MEDI AMBIENT

Euromed aposta 
per reaprofitar 
els residus que 
produeix

MOLLET. Un dels principals projec-

tes que ha engegat la companyia 

amb seu a Mollet, Euromed, en 

aquests darrers anys té un impac-

te directe amb la reducció de la 

petjada de CO2. La farmacèutica 

ha incorporat el reaprofitament 

dels productes que genera en el 

seu procés de fabricació i ha dei-

xat enrere el procés antic, amb 

el qual aquests subproductes es 

tractaven com a residus per ser 

processats posteriorment per una 

empresa especialitzada en la seva 

eliminació. 

Segons la companyia, aquest 

canvi ha estat possible, des-

prés que Euromed hagi arribat a 

"acords sostenibles amb empre-

ses d'altres sectors per transfor-

mar aquests productes en ma-

tèries primeres que formaran 

part de la cadena de valor d'al-

tres processos productius", amb 

els quals es produiran productes 

acabats tals com compostatge, 

biodièsel o tints, entre altres. Tot 

plegat, tenint com a objectiu prin-

cipal: "La sostenibilitat del nos-

tre procés generant un model 

d'economia circular", expliquen 

des d'Euromed.   

arxiu

EUROMED  

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Factures no 
pagades: com 
deduir-se la 
pèrdua

Si un client no paga el seu 
deute en el venciment pac-
tat, es pot comptabilitzar una 
despesa per deterioració, 
amb la finalitat de compen-
sar l’ingrés computat en el 
moment de l’operació.
No obstant això, aquesta 
despesa només serà fiscal-
ment deduïble si en la data 
de tancament de l’exercici 
es compleix algun dels se-
güents requisits:
1. Que el deutor hagi estat 
declarat en concurs, o hagi 
estat processat per un delic-
te d’alçament de béns.
2. Que s’hagi iniciat una re-
clamació judicial o arbitral 
contra el deutor.
3. O bé que hagin transcorre-
gut almenys sis mesos des 
del venciment de l’operació.
Si no es donen cap d’aques-
tes circumstàncies, la factu-
ra, de moment, no pot con-
siderar-se com una despesa 
incobrable i, per tant, no té la 
consideració de despesa de-
duïble a l’efecte de l’impost 
de societats.
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OPINIÓ

Passat un any des de la declaració del primer estat d’alarma i de la irrupció 

de la Covid a la vida quotidiana és moment de mirar enrere i de valorar el 

trasbals que ha suposat. D’una banda, per a la majoria, ha estat un any poc 

actiu, a mig gas, però alhora ha estat intens en la incorporació d’hàbits que 

han esdevingut costums, alguns per quedar-se. I entre els qui més s’adapten 

als canvis, com sempre, els més menuts, infants i joves, que han assumit 

com ningú les nombroses indicacions de seguretat sanitàries.

Fa uns mesos, en recuperar la presencialitat a les aules després de mig any, 

hi havia qui preveia el pitjor dels auguris, però el cert és que aquesta activitat 

no només no ha contribuït a l’expansió del virus –com es deia–, sinó que a 

més ha estat molt positiva per a la tan necessària socialització d'infants i 

joves. I si alguna cosa s’ha fet encara més evident és que educar no passa 

només per transmetre coneixements acadèmics, sinó per la vivència 

d’experiències i la relació amb els companys amb la màxima normalitat 

possible, i, ja que hi som, en grups reduïts que permetin una atenció de més 

qualitat als alumnes.
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Convertirem el vell dolor en amor

i el llegarem solemnes a la història

Miquel Martí i Pol

l 19 de març de 1931 la major part 

de les organitzacions progressistes 

i republicanes del país, aplegades en 

la Conferència d’Esquerres Catala-

nes, signaven l’acord de fundació d’un nou par-

tit polític, Esquerra Republicana de Catalunya.

Allò que uns anys abans podia semblar 

impossible es va convertir en realitat perquè 

els actors polítics del moment van saber lle-

gir la necessitat històrica que les hores greus 

demanaven, i van fer un esforç generós per 

confluir en unes soles sigles.

L’encert d’aquest gest es va demostrar en 

menys d’un mes: el 14 d’abril de 1931 Esquer-

ra va guanyar les eleccions municipals i amb 

això va obtenir el govern de la Generalitat de 

Catalunya. Aquell mateix dia el president Ma-

cià va proclamar la República catalana.

La generositat de les organitzacions i les 

persones que va fer possible la fundació del 

nou partit polític va anar molt més enllà de la 

simple constitució d’unes sigles amb una es-

tructura perquè, de fet, aquesta confluència va 

ser ideològica. Certament, tot i les discrepàn-

cies lògiques entre organitzacions diverses, el 

nou partit va trobar el seu punt d’inflexió en 

els principis de justícia social, republicanisme 

i llibertat nacional de Catalunya.

I a banda d’aquest acord ideològic, la funda-

ció d’Esquerra va saber aglutinar l’obrerisme 

del Partit Republicà Català, els intel·lectuals 

socialistes del grup de L’Opinió, el separatis-

me d’Estat Català, i el republicanisme federal 

d’entitats locals i comarcals d’arreu del país.

Per tant, un dels eixos fundacionals d’ERC 

és justament que ha esdevingut un indret 

ideològic que pot aixoplugar moltes sensibi-

litats i tradicions diverses i que, des dels seus 

inicis, ha estat orientat a ser el referent de les 

90 anys d'ERC!!

E

ORIOL

RAMON I MIMÓ
President d'ERC

 del Vallès Oriental

esquerres catalanes. 

La història, però, ha estat molt dura i cruel 

amb Esquerra, i poc després de la seva funda-

ció ja va tastar la presó, l’exili, l’afusellament 

del president Companys, la il·legalització, la 

confiscació de béns i la persecució. En defi-

nitiva, una organització que des dels seus 

inicis va saber que la defensa dels seus prin-

cipis i dels seus objectius polítics no estarien 

exempts de la repressió i el dolor que com-

porta. Ho va saber abans de poder arribar a 

l’hegemonia per la qual havia nascut.

El cert és que ERC fa por als poders esta-

blerts, a la dreta catalanista aixoplugada sem-

pre a l’ombra de la burgesia i les famílies més 

influents del país, i als partits espanyols, de 

dretes o d’esquerres, que han treballat sem-

pre per ancorar Esquerra en la marginació 

institucional i política. N’és un exemple clar 

el fet que va ser l’últim partit que es va lega-

litzar en l’anomenada transició democràtica.

I lluny d’afeblir-nos, aquesta història de re-

pressió i de persecució ideològica que encara 

dura, ens ha fet forts i fortes: ens ha capacitat 

per llegir cada moment històric amb visió 

de futur i ens ha permès mantenir intactes 

l’objectiu de treballar sense defallir per asso-

lir la República catalana i la resta de reptes 

polítics que se situen a l’entorn dels valors 

republicans de llibertat, igualtat i fraternitat, 

que hem anat posant al dia en els successius 

debats interns que fem cada dos anys en con-

ferència o congrés nacional. Per això aquests 

valors posats al dia s’entenen des del femi-

nisme, la justícia mediambiental i social, la 

solidaritat i el municipalisme.

En fi, durant aquest any posarem a l’abast de 

tothom la nostra història, però el més rellevant 

d’aquests 90 anys és la gent que l’ha fet possi-

ble, que és bona gent, que s’estima el país i es-

tima les persones, que ha fet de l’amor un valor 

polític. Una gent honesta, que ens ha fet arribar 

a aquesta fita amb cap cas de corrupció. I una 

gent persistent i tossuda, que no acota ni aco-

tarà el cap davant de cap repressió ni de cap 

pressió, que no jugarà a cap joc de retrets i que 

contribuirà, amb la força que li donin les urnes, 

a assolir la República catalana.

Per molts anys ERC!!!

Inútils de nosaltres, no podem fer

res contemplant un temps 

reelaborat estèticament que es

manifesta sense finalitat

a suspensió del nostre temps 

tangible que representa aquest 

parèntesi pandèmic em fa re-

posar més la mirada en un en-

torn que generalment, m’ha lliscat indolent 

i intranscendent. Suposo que el temps se 

m’ha coagulat, espesseït en les venes de tot 

allò que m’envolta i que a vegades em re-

torna el meu propi pols. Per això, fent una 

cigarreta a plaça Major de Mollet no m’he 

pogut estar de fitar amb una altra mirada 

El pas del temps, dos monòlits en gairell 

respectivament instal·lats en un espai es-

batanat horitzontalment per la monumen-

talitat del contorn. La perversió consisteix 

en mastegar la tanka de Martí i Pol mentre 

les xifres del monòlit contigu, comptadores 

de segons, no amunteguen temps, sinó que 

precipitant-se al doll inferior, ens fan pale-

sos els segons que se’ns han escapolit i hem 

perdut, el temps que ja no hi és. El pòsit 

dels nombres del fons, acumulant una xifra 

inabastable al nostre raonament directe, a 

la immediatesa del recompte ordinari de 

les nostres ments banals, hom pot conside-

rar-lo vida viscuda, però només fa evident 

que aquesta experiència queda alienada i 

desnonada del nostre propi pols. Parado-

xalment, aquell maleït rellotge a la vegada 

subverteix la naturalesa del temps: d’unes 

agulles que no contenen res, en canvi, per 

L
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ORIOL ESCURACave Canem

la seva pròpia presència i sòbria monu-

mentalitat, ens remet a una precipitació 

dels instants material, evident, copsable, 

però al seu torn, gens aprehensible. Inútils 

de nosaltres, que no podem fer res més 

contemplant un temps reelaborat estètica-

ment, que es manifesta per a no poder ser 

emprat, sense finalitat.

Tot i així, aquests monòlits podrien ha-

ver dialogat amb els que teníem en funci-

onament al Pla de les Pruneres. Però era 

evident que, en voler assumir una funció 

addicional a l’estètica, amb intenció d’in-

formar sense tenir clar què comunicar i 

com articular-ho en l’entorn eixarrancat 

d’aquell parc bonic que constitueix un 

enlloc, tal instal·lació no era viable com 

El pas del temps. Prova d’això és que en 

l’aparent irrellevància, aquest ha pogut 

perdurar més de vint anys tot aplegant 

sentit amb la descomposició de la nostra 

contemporaneïtat, mentre que els del Pla 

de les Pruneres han estat abatuts en el pò-

sit de la obsolescència que sempre està a 

l’aguait, sorneguera.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Avui, Dia internacional contra el 
Racisme @Molletacull recorda 
que NO EMPADRONAR TAMBÉ ÉS 
RACISME. El diumenge 28 de març 
a les 11h del matí, ens trobem 
davant de l'Ajuntament de Mollet.

Jordi Sanz @totesunamentida Actuing @actuing

@ajmollet demanem tallar els carrers al 
voltant de les #escoles per pacificar els 
camins escolars i baixar la #contaminació 
per als nens. S'ha de premiar els pares 
que van caminant/bici i no el contrari, com 
passa ara.
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OPINIÓ

eixeu-me que us desenvolupi 
aquest article amb el permís del 
mestre en energia i del necessari 
model net de futur, en Pep Puig. 

Agafo moltes de les idees del seu article a 
l’Unilateral i que em semblen molt assenya-
des. Any 2002, decret d’implantació de l’eò-
lica a Catalunya amb notables restriccions i 
Jordi Pujol que defensava un futur de Catalu-
nya “brut” amb tèrmiques i nuclears (en can-
vi, de la mà d’Albert Vilalta, va ser el pare dels 
rius nets i una envejable xarxa de depurado-
res). Tornem-hi el 2009, aquest cop el govern 
tripartit amb un projecte de gairebé atura-
da. En aquest marc, de pràctica paralització, 
només es va posar en funcionament (març 
2018) un únic projecte, d’un sol aerogenera-
dor: el projecte comunitari Viure de l’aire, fet 
realitat amb les aportacions de cap a 600 per-
sones físiques i jurídiques, que van ser capa-

ces d’aplegar cap a 2.800.000 € per portar-lo 
a bon port. L’administració catalana, amb els 
Decrets 174/2002 i 147/2009, va tardar 4 
anys a lliurar les corresponents autoritzaci-
ons. Arriba el Decret Llei 16/2019 va ser fet, 
i aprovat molt majoritàriament al Parlament, 
per derogar els dos nefastos Decrets esmen-
tats, per respondre i ser coherents amb la 
Declaració d’Emergència Climàtica feta pel 
mateix govern de la Generalitat, declaració 
que implica, juntament amb el Pacte Nacio-
nal per a la Transició Energètica a Catalunya, 
el capgirament del sistema energètic heretat 
del franquisme, i perpetuat pels hereus del 
règim del 78. 

Les energies renovables, a diferència del 
carbó, el petroli o el gas, les tenim en abun-
dància a Catalunya. Amb el sol i el vent, les 
dos grans generadores actuals d’electricitat 
amb les tecnologies del moment som imba-
tibles. Actualment hi ha grups que es neguen 
a projectes que afecten, segons els seus ar-
guments el paisatge o el desenvolupament 
agrari i ramader. 

Com a geògraf que soc vocacional i univer-
sitari entenc perfectament aquesta preocu-
pació i ganes de que sigui compresa. Però en 

Pep Puig o jo mateix ens preguntem quina 
pot ser la raó de fons que fa que hi hagi grups 
de persones que s’oposin als projectes de 
captació dels raigs del Sol i la força del vent? 
Potser hauríem d’anar a preguntar-nos a qui 
beneficien els projectes proposats? O, a on va 
a parar la riquesa generada pels projectes? A 
grups empresarials fins fa pocs anys gairebé 
exclusivament. Lògic que en part ara sigui 
així, doncs disposen de grans capitals però 
s’ha de comptar amb les persones i amb les 
comunitats locals. 

Les inversions fetes des del territori i re-
cuperades en molt poc temps ara haurien de 
jugar un paper equilibrador en tots el sentits 
i moderador de segons quins projectes. Els 
granets de sorra, fan una platja. Pep Puig es 
planteja (ho comparteixo plenament) i re-

produeixo les seves encertades paraules: El 
segle XXI tenim incomptables exemples de 
com comunitats locals d’arreu del món s’or-
ganitzen per dur a terme projectes de gene-
ració amb fonts renovables d’energia. I ens 
podem preguntar: com és que a Catalunya no 
s’ha fet això? Tinc la impressió que una part 
de la resposta cal cercar-la en què moltes co-
munitats locals no disposen de la suficient 
capacitat per fer realitat projectes renova-
bles perquè han estat empobrides pel siste-
ma econòmic vigent, de mentalitat i pràctica 
extractora de riquesa local per posar-la en 
mans de determinats grups de poder. 

A Catalunya hem de ser capaços de trans-
formar radicalment l’obsolet sistema de 
proveïment d’energia que ens va deixar en 
herència el franquisme i que s’ha anat repro-
duint, des de la mort del dictador. Avui tenim 
els marcs legals europeus que faciliten poder 
fer un CAPGIRAMENT energÈTIC amb les 
persones al centre del sistema d’energia (Di-
rectives europees de renovables i del mercat 
elèctric que donen personalitat jurídica a les 
comunitats d’energia). Serem capaços, tots 
plegats, d’estar a l’altura dels temps que ens 
han tocat viure? amic

ot semblar una frivolitat plantejar 
avui un tema com aquest. Entre 
els problemes creats i aguditzats 
per la pandèmia i els seus estralls 

socials i econòmics podem veure'ns temptats 
de creure que la gestió cultural és una qüestió 
secundària i fins i tot banal. Contra aquesta 
primera impressió, que sembla dictada 
per la lògica dels esdeveniments, podem 
oferir altres arguments molt sòlids que 
demostren la conveniència d'enfortir aquest 
sector. Permetin un apunt personal: des que 
resideixo a Noruega he estat vinculat al món 
museístic d'una ciutat de grandària similar 
a la de Mollet i que compta amb un parell de 
petits museus privats i un altre municipal 
d'història local. Parlaré més endavant del 
model de gestió dels museus locals noruecs 
com a possible referent. Abans d'això 
donarem una ullada a la situació de la ciutat. 

Actualment Mollet disposa d'una petita 
xarxa museística i d'una sèrie d'organismes 
relacionats amb el patrimoni històric local. 
Els ciutadans disposem dels magnífics 
Museu i Casa Abelló, de caràcter públic, 
de la Fundació-col·lecció Garreta-Rovira, 
a hores d'ara sense una seu oberta 
permanentment al públic, i l'interessant 
Museu Isern dedicat al món de la moto. És 
una atractiva -i també curiosa- oferta d'art 
i tècnica. Per altra banda, disposem de 
l'Arxiu Històric Municipal, la Biblioteca de 
Can Mulà, el Centre d'estudis Molletans i el 
Centre d'estudis de la Democràcia, entitats 
importants per a la conservació i divulgació 
històrica local. Cal lamentar la inexistència 

d'un Museu d'història local i d'un Centre 
d'interpretació dels espais naturals de 
Gallecs i el Besòs integrats a una xarxa 
museística. Aquestes són unes mancances 
manifestes i crec que una de les prioritats 
de la política cultural dels pròxims anys, és 
engegar aquests projectes pel seu paper de 
promotors dels estudis i divulgació cultural 
i d'identitat local. Si abans deia que el tema 
no pot ser definit com a inadequat ara també 
afirmo que seria una errada considerar la 

gestió cultural i museística com a despeses 
inútils en comptes d'inversions rendibles. 
Precisament, una de les mesures que impulsa 
Noruega és la inversió en cultura com una 
forma de reactivació econòmica contra la 
crisi induïda per la pandèmia. En efecte, es 
tracta de potenciar els museus per estimular 
el turisme interior. Invertir en una millor 
gestió museística és invertir per obtenir 
retorns econòmics i reactivar el comerç i els 
serveis locals a mitjà termini. 

Fa temps que a Noruega es treballa en la 
professionalització i millora de la gestió 
dels museus locals. El model passa per la 
creació d'una xarxa-paraigües que agrupa 
diferents museus locals a una ciutat o 
comarca determinades per unificar serveis, 
personal tècnic, pressupostos i estratègies. 
Així, on abans hi havia museus locals públics 

i privats amb poc personal o gerències poc 
professionalitzades i precàries, han aparegut 
estructures sòlides de serveis comuns, feines 
més estables i un millor aprofitament dels 
recursos mantenint-se cada museu com un 
ens independent. Al mancomunar molts 
d'aquests serveis (des de comptabilitat 
i  gestió, neteja,  servei d'entrades, 
comunicació, etc) s'han alliberat recursos 
per a la conservació de les col·leccions, 
creació d'exposicions, estudis i divulgació 

que abans eren impossibles d'obtenir. S'ha 
originat una major capacitat de comunicació 
entre els museus i entre aquests i la societat. 
Per exemple, gràcies a una web principal d'on 
pengen els webs de cadascun dels museus 
integrats a la seva xarxa; l'edició de fulletons, 
catàlegs i materials pedagògics també ha 
millorat alhora que s'han reduït els seus 
costos, s'han creat itineraris culturals urbans 
i interurbans que connecten vies verdes amb 
els museus, augmentant les visites culturals 
particulars i organitzades. Crec que un 
model com aquest és adequat per Mollet per 
potenciar la seva capacitat museística. Una 
col·laboració estratègica entre el Museu i 
Casa Abelló i la Fundació Garreta-Rovira 
multiplicaria l'atracció de visitants a Mollet 
quan les circumstàncies ho permetin. 
Potenciar el Museu Isern atraurà també un 

públic que, de retruc, podrà visitar també 
els altres dos. Les anteriors col·laboracions 
puntuals entorn del Dia dels Museus 
certifiquen que una confederació d'aquests 
té un gran potencial socioeconòmic. 

I per què no? Per què no ser ambiciosos i 
pensar en estendre una xarxa mancomunada 
dels museus del Baix Vallés amb les premisses 
que he explicat? La Llagosta, Martorelles, Sant 
Fost, Montmeló, Santa Perpètua de Mogoda 
i Parets poden crear amb Mollet una xarxa 
museística interdisciplinària important 
i activa. Caldria, per tant, una estratègia 
comuna i una intel·ligent generositat per 
part de tots aquests actors culturals. La 
col·lecció Garreta-Rovira necessitarà una 
seu oberta al públic o almenys una sala 
d'exposicions adequada i permanent. Per 
exemple, es podria considerar el conjunt 
de Can Flequer-Can Pantiquet per tal fi. El 
Museu Isern necessita una millor política de 
comunicació per assolir el seu gran potencial 
d'atracció econòmica. Una entitat com el 
Centre d'Estudis Molletans pot ajudar a crear 
una estratègia i un projecte museístic sòlid 
per a la ciutat: hi ha espais on uns oportuns 
plafons didàctics convertirien els carrers 
en espais museístics a l'aire lliure tot creant 
itineraris culturals per la ciutat a l'abast de 
tota la població. Sóc conscient que aquest 
model col·laboratiu i expansiu pot ser difícil 
d'iniciar. Penso també que l'experiència 
noruega demostra que és possible perquè 
no es tracta de privatitzar els museus sinó 
fer-ne tots ells, amb independència de la seva 
titularitat, més accessibles i sostenibles per 
tothom unint els recursos ja existents. I crec 
que seguir aquest camí permetrà Mollet i el 
Baix Vallés convertir-se en una comunitat 
capaç d'explicar-se a si mateixa la seva pròpia 
història i la seva cultura atraient visitants i 
recursos d'arreu de Catalunya. 

EnergÈTICA

Cap a un model museístic molletà

D

P

A Catalunya hem de ser capaços de
 transformar radicalment l'obsolt 
sistema de proveïment d'energia
que ens va deixar el franquisme 

FRANCESC
MAURI

Home del temps de TV3

RAMON
RENEDO YANGUAS

Fotoperiodista i excol·laborador del 

Centre d'Estudis Molletans
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ESPORTS

Robert Cuesta, als Jocs de TòquioLa Nit de l'Esport es grava sense públic a Can Gomà
Els tècnic montornesenc Robert Cuesta 

s'ha classificat amb la selecció espanyola 

d'handbol femenina per disputar els Jocs 

Olímpics de Tòquio. L'equip estatal va 

superar la fase del preolímpic de Llíria. 

La gala de la 28a edició de la Nit de l’Esport de Mollet d’enguany estarà 

marcada per la situació de pandèmia. Per aquest motiu, l'esdeveniment 

que premia els millors esportistes de la ciutat ha estat enregistrada en 

diferents dies sense públic al Teatre Municipal de Can Gomà. La gala es 

podrà veure dilluns a Vallès Visió a partir de les 21 h. 

MOLLET. Impecable primera fase 

del DM Group Mollet amb onze 

victòries d'onze partits disputats. 

L'equip dirigit per Josep Maria 

Marsà ha quedat campió del grup 

C-4 de la Lliga d'EBA després 

d'imposar-se dissabte contra 

l'Amozara, de Saragossa, per 74 

a 62. L'equip molletà s'assegura 

el primer lloc de l'agrupació quan 

encara falten dues jornades i, a 

més, obté el bitllet per a la fase fi-

nal de la conferència C per optar 

als play off d'ascens. 

L'equip molletà havia de gua-

nyar contra els aragonesos per 

certificar el primer lloc matemà-

BÀSQUET | Lliga EBA  L'EQUIP MOLLETÀ SUMA UN PLE DE VICTÒRIES I PASSA A LA FASE FINAL

tic, tot i que des de la victòria a 

la pista granollerina la setmana 

passada ja el tenia virtualment. El 

Mataró era l'únic equip que podia 

treure-li el primer lloc, però ne-

cessitava un impossible.

L'onzena victòria
El CB Mollet té equip per aspirar 

a l'ascens i contra l'Almozara no-

vament va demostrar que és el 

millor conjunt del grup C4. El joc 

físic dels aragonesos no va per-

metre desplegar l'ampli ventall 

d'opcions del Mollet, que tot i això 

va manar sempre a l'electrònic. El 

Mollet va marxar al descans amb 

El DM Group s'assegura 
el primer lloc del grup C4

Núria MeléNdez / CB Mollet

un ampli marge, 40 a  32, que va 

anar creixent al tercer quart, amb 

el 58 a 43. El duel ja estava dictat 

per sentència en l'últim quart. Xa-

vier Assalit va ser el màxim anota-

dor amb 18 punts. 

Un cop va acabar el partit, els 

jugadors van celebrar a la pista el 

primer lloc matemàtic del grup C4 

i, posteriorment, van haver càn-

tics i balls de campions a la dutxa. 

El pròxim partit del Mollet serà 

el 10 d'abril a la pista del Mataró, 

segon classificat, que suposarà el 

seu últim duel de la fase de grups 

perquè en l'última jornada té des-

cans.  

La Volta Ciclista es 
veurà al Baix Vallès

CICLISME LA RONDA CATALANA PASSA PER PARETS I EL CIRCUIT

BAIX VALLÈS. L'edició centenària de 

la Volta Ciclista Catalunya passarà 

pel Baix Vallès a la sisena etapa, 

que tindrà lloc dissabte en un re-

corregut amb sortida a Tarragona 

i arribada a Mataró d'un total de 

193,8 km. Aquest serà el penúltim 

dia de la ronda catalana i es deixa-

rà veure per terres baixvallesanes 

entre Parets del Vallès i el Circuit 

de Barcelona-Catalunya. 

El pilot de ciclistes entrarà a 

Parets des de Lliçà de Vall, per la 

C-155. L'estimació horària que fa 

la ronda catalana preveu que els 

ciclistes es puguin veure pels car-

rers paretans a partir de les 15.48 

hores en el supòsit de pas més rà-

pid, mentre que en el cas més lent, 

el pas per Parets està previst a les 

16.07 hores. En qualsevol dels ca-

sos, el pilot entrarà al municipi 

paretà en direcció al carrer de Sant 

Antoni, seguit de l’avinguda de Llu-

ís Companys fins a arribar a la cruï-

lla amb l’avinguda de Catalunya on 

d’allà aniran a l’avinguda de Fran-

cesc Macià per encarar la sortida 

del municipi en direcció al Circuit 

de Barcelona-Catalunya. 

Esprint intermedi al Circuit
Els ciclistes viuran l'experiència de 

passar per dins del Circuit, quan a 

l'etapa tan sols li faltaran uns 40 

km per arribar a Mataró. El pilot 

accedirà al recinte per realitzar 

una volta i disputar l’esprint bo-

nificat –amb tres, dos i un segon–, 

que permetrà obtenir una valuosa 

imatge de l’esdeveniment.  Un cop 

els ciclistes hagin passat pel circuit 

vallesà, aniran a Granollers per po-

sar rumb a Mataró.  
CELEBRACIÓ  La plantilla del DM Group Mollet celebra el primer lloc del grup C4 a la Plana Lledó

La Pelegrí Pi, a l'octubre
MOLLET. La 32a edició de la Marxa 

Cicloturista Memorial Pelegrí Pi 

Ciutat de Mollet es preveu cele-

brar  el 3 d'octubre. El Club Ciclista 

Plana Lladó ha informat de la nova 

data, tot i que segons admet, de-

pendrà de la situació sanitària que 

hi hagi a la tardor. 

El 2020, el club molletà ja no va 

poder celebrar la marxa cicloturis-

ta per l'afectació de la Covid-19 i 

pel 2021 preveu mantenir els dos 

circuits de la prova: el curt de 80 

km i el llarg de 94 km. "Obrirem 

inscripcions al maig, però ja 

estem preparant l'edició, que 

mantindrà els protocols que van 

fer l'any passat amb la Federa-

ció Catalana", diu el president del 

CC Plana Lladó, Germán Viejo.

La cursa està dins del calendari 

cicloturista català.  
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cf mollet ue

MOLLET. El CF Mollet UE va sumar 
la primera victòria de la tempora-
da des de la represa competitiva 
del 2021. L'equip molletà va impo-
sar-se al camp de l'Escola de Fut-
bol Mataró, per 0 a 2; i puja fins al 
quart lloc amb vuit punts amb un 
partit pendent contra les Franque-
ses, que es preveu disputar el 7 
d'abril al Camp Municipal del Ger-
mans Gonzalvo.

El Mollet va superar el Mataró 
amb dos gols a la segona part. De 
fet, fins al tram final no va sentenci-
ar el duel amb un primer gol d'Ale-
jandro Varón, que va ser un recent 
fitxatge, i un segon gol, al minut 76 

FUTBOL | Primera Catalana  ELS MOLLETANS VOLEN ESCURÇAR LA DIFERÈNCIA AMB EL SEGON

El CF Mollet UE vol trencar la 
ratxa positiva del Sant Cugat

VICTÒRIA  La plantilla molletana celebra el triomf a Mataró, per 0 a 2

de Jordi Vallcorba. El pròxim duel 
serà diumenge a casa contra el 
Sant Cugat, que és el segon classifi-
cat amb 14 punts i té una ratxa po-
sitiva en els últims partits amb un 

balanç de tres victòries i un empat.
D'altra banda, el CF Parets, que 

té nou entrenador amb Pau Trias, 
i ja no és cuer visitarà diumenge el 
Rubí.  

La Molletense no s'inscriu al 

torneig amistós i alternatiu

Segona Catalana  ACORD ENTRE PLANTILLA I DIRECTIVA

MOLLET. La UD Molletense no s'ha 
inscrit finalment al torneig alterna-
tiu de la Segona Catalana. La Junta 
Directiva de la Federació Catalana 
de Futbol, reunida el passat 8 de 
març, va acordar la no celebració 
de la competició de Segona Cata-
lana d’aquesta temporada 2020-
2021 per manca de dates dispo-
nibles per a la disputa de tots els 
partits previstos. Per aquest motiu, 
va proposar als clubs un torneig al-
ternatiu amistós, que la Molletense 
no ha volgut inscriure's. 

La plantilla i la directiva van te-
nir una reunió ja fa uns dies i es va 
acordar no disputar el campionat 
amistós. "Vam valorar la situació 

amb la plantilla i va ser un acord 

mutu. Entenem que és un tor-

neig sense un objectiu clar i amb 

un premi insuficient", admet el 

president de la Molletense, Kiko 
Montoya. Segons ha publicat l'FCF, 
el torneig s'iniciarà aquest cap de 
setmana en una primera fase amb 
una lligueta de grups i, posterior-
ment, es disputarà una fase final 
amb premis econòmics en la re-
ducció del cost pels arbitratges en-
tre els finalistes per la temporada 
següent.

El club ha arribat a un acord amb 
la plantilla per deslliurar-se de la 
fitxa amb la Molletense si volen 
jugar en equips de la Tercera i la 
Quarta Catalana. "La meitat  dels 

jugadors aniran a equips de 

Tercera i Quarta Catalana per-

què alguns volen competir. La 

dea és que tornin per preparar 

la pròxima temporada", remarca 
Montoya, que valora l'actual curs 
com a "curt i atípic".  jl.r.B.

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

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

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

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

CF MOLLET UE – SANT CUGAT
Diumenge, 28 – 12 h Mollet

La Unió FS Mollet torna amb

una victòria i ja és sisena

FUTBOL SALA | Primera Catalana  SUMA UN TOTAL DE SIS PUNTS

MOLLET. La Unió FS Mollet va re-
prendre la Primera Catalana amb 
una clara victòria contra l'Arraho-
na-Orriols B, per 5 a 2. L'equip mo-
lletà va imposar-se amb una ma-
neta de gols amb un doblet d'Álex 
Pérez i les dianes de Jordi Pavón, 
Edgar Gaiano i Marc Fñabregas.  

La Unió puja fins al sisè lloc amb 
dues victòries  i un partit pendent. 
L'equip molletà suma sis punts i 
està empatat pel segon lloc amb 
altres cinc equips, entre aquests, 
l'Arrahona. El líder és el Premià de 
Dalt amb set punts. 

El pròxim partit dels molletans 
serà l'Águila Maresme, de Barce-
lona, que és cuer del grup 1 sense 
punts després d'un balanç de tres 
derrotes. 

ÁGUILA MARESME – UFS MOLLET

Dissabte, 27 – 19 h Barcelona

CASTELLAR – CAN CALET

Dissabte, 27 – 17 h Castellar

Divisió d'Honor Catalana

SANT FOST. El Barri Can Calet ha 
sumat només un punt dels últims 
tres partits disputats. L'equip 
santfostenc va perdre la jornada 
passada contra el Vilafant, 5 a 9 i 
baixa al 12è lloc, en zona de des-
cens, amb quatre punts. Dissabte 
visitarà la pista del Castellar, que 
és el 8è classificat. 

Ratxa negativa 

del Can Calet

El Recanvis Gaudí 

Mollet B suma la 

tercera derrota

El Mollet HC 

femení lidera la 

Primera Catalana

MOLLET. El Mollet HC femení lide-
ra en solitari la Primera Catalana 
després d'empatar a domicili a la 
pista del Voltregà (4-4). Les mo-
lletanes van sumar el primer punt 
com a visitant de la temporada a 
terres osonenques i s'han situat 
al primer lloc amb set punts, un 
punt més que les segones clas-
sificades, l'Igualada, que empata 
amb Mataró, Sfèric i Cerdanyola. 
El pròxim partit de les molletanes  
serà contra el Vic, que és cuer sen-
se punts. 

A la Segona Catalana masculi-
na, el Mollet HC rebrà el Lloret 
després de sumar una important 
victòria contra l'Arenys de Mar, 
per 3 a 6. L'equip molletà és co-
líder amb sis punts, empatat amb 
Blanes Atlètic, Vilassar i Tordera. 
Pel que fa al Lloret, és cuer sense 
punts amb dues derrotes. 

A la Tercera Catalana, el filial 
masculí visitarà la pista del HC 
Sentmenat. 

HOQUEI PATINS 

MOLLET FEMENÍ – VIC
Dissabte, 27 – 17 h Mollet

MOLLET HC A – LLORET
Dissabte, 27 – 19.45 h Mollet

BÀSQUET | Copa Catalunya

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
B suma tres derrotes entre les 
tres primeres jornades de la Copa 
Catalunya. L'equip dirigit per Àlex 
Coma i Josep Maria Marsà va per-
dre el cap de setmana passat con-
tra l'AESE Cermasa per 52 a 71 i 
ocupa l'últim lloc del grup 4. El 
filial molletà ha posposat la jor-
nada d'aquesta setmana  contra el 
Ripollet fins al pròxim 2 de maig. 
Així, el conjunt molletà no tornarà 
a competir fins al 10 d'abril  con-
tra el Cerdanyola, que suma dues 
victòries i una derrota. 

SENTMENAT – MOLLET HC B

Dissabte, 27 – 16.30 h Sentmenat
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ct mollet
MOLLET. Daria Kasatkina, del CT 

Mollet, s’ha proclamat campiona 

del torneig WTA de Sant Peters-

burg, a Rússia, que va tenir lloc 

la setmana passada. La jugadora 

russa es va imposar en la final con-

tra la seva compatriota, Margarita 

Gasparián, per 3 a 6 i al segon set 

es va retirar quan perdia per 1 a 2. 

La jugadora, que entrena el mo-

lletà Carles Martínez, ha guanyat 

el segon títol de la temporada 

després d'estrenar l'any amb el 

Philip Island Trophy, de Melburne 

a Austràlia. Aquest triomf de Ka-

satkina, que és el quart de la seva 

trajectòria esportiva, farà que sigui 

la número 40 del proper rànquing 

mundial. “El millor per la confi-
ança són les victòries. Estic molt 
content perquè també és un títol 
guanyat al seu país i això sem-
pre és un extra per la confiança”, 

explica Carles Martínez.

Es dóna la circumstància que 

a les semifinals del torneig, van 

coincidir tres jugadores que han 

passat pel grup de competició de 

l’entrenador molletà. Així la prime-

ra semifinal la van jugar Svetlana 

Kuznetsova, amb la que Martínez 

TENIS | Internacional  LA JUGADORA DEL CT MOLLET CELEBRA UN SEGON TÍTOL DURANT EL 2021

Daria Kasatkina guanya el 
torneig de Sant Petersburg

VICTÒRIA  Daria Kasatkina, emmig, i Carles Martínez, a la dreta

va estat prop de 7 anys i Daria 

Kasatkina. En la segona semifinal, 

l'exjugadora de CMC, Margarita 

Gasparián es va imposar a la també 

rusa, Znonareva. "És una mica de 
casualitat, i m’alegro molt per 
elles, però clar evidentment a la 
pista no hi ha amics i com no pot 

ser d’altra forma, jo vaig sempre 
amb Daria. A vegades al tenis es 
donen aquestes casualitats”, co-

menta el molletà. 

Daria Kasatkina, de 22 anys i que 

s'entrena a Mollet des del 2019, 

ara es prepara per encetar el ca-

lendari de la terra batuda.  

Mar Juárez s'imposa al 
Gran Premi Ciutat de Gavà

ATLETISME | Marxa  GUANYA AMB AUTORITAT ELS 5 KM

MOLLET / MONTORNÈS. La mon-

tornesenca Mar Juárez ha guanyat 

el Gran Premi de Marxa Ciutat de 

Gavà, que va tenir lloc dissabte a 

l’Estadi Municipal La Bòbila. La va-

llesana va participar en la cursa del 

Baix Llobregat després de quedar 

cinquena a l'estatal de 20 km feia 

una setmana. 

L'atleta del CA Manresa, va im-

posar-se en la cursa de 5 km amb 

un registre de 21 minuts i 50 se-

gons i un marge de gairebé cinc 

minuts amb la segona classificada, 

Paula Juárez, del CA Terrassa. Una 

victòria amb autoritat.   

ca gavà

EN RUTA  Mar Juárez durant la disputa del GP de Gavà

La Concòrdia inicia 
la segona fase 
amb una victòria

FUTBOL SALA | Segona estatal

El Mundial de Superbike 
es prepararà al Circuit

MOTOR TAMBÉ FA ESTADA LA FORMULA REGIONAL EUROPEAN

BAIX VALLÈS. El Motul FIM World 

Superbike Championship visitarà 

el Circuit de Barcelona-Catalunya 

del 29 de març a l’1 d’abril amb 

la celebració d'uns entrenaments 

privats col·lectius de pretempo-

rada, coneguts com WorldSBK 

Supported Test. 

Es duran a terme un total de 

quatre jornades d'assaigs. Les 

dues primeres, celebrades el 29 i 

el 30 de març, amb les categories 

de WorldSSP i WorldSSP 300 a la 

pista; mentre que el WorldSBK, la 

categoria reina, es posarà a prova 

els dies 31 de març i 1 d'abril. Es 

tracta del test més important de la 

pretemporada pel pàdoc de Wor-

ldSBK, ja que s’espera la presència 

dels equips principals de les tres 

categories, així com també es du-

ran a terme les presentacions ofi-

cials de diverses formacions. de la 

graella. 

Formula Regional European
El Circuit de Barcelona-Catalunya 

ha rebut al traçat vallesà aquesta 

setmana la Formula Regional Euro-

pean Championship by Alpine. Ahir 

dijous i avui divendres, el campio-

nat es posa a prova amb dues jorna-

des d’assajos abans d’iniciar la tem-

porada en tres setmanes. Es tracta 

de la fusió entre dos certàmens que 

servien de porta d’entrada al món 

dels monoplaces: el Formula Regi-

onal European Championship (sor-

git l’any 2019) i la Formula Renault 

Eurocup (creada el 1991).  

L'Handbol  Parets, el CH 
Sant Fost i el Joventut la 
Llagosta, inscrits a la Copa

HANDBOL | Copa federació  S'INICIA EL CAP DE SETMANA

circuit

ASSAJOS  Un dels monoplaces de la Formula Regional European al Circuit

BAIX VALLÈS. Els tres equips baixva-

llesans d'handbol s'han inscrit a la 

Copa Federació que proposa la Fe-

deració Catalana d'Handbol com 

alternativa a la suspensió de les 

lligues catalanes. L'handbol Parets, 

el CH Parets i el Joventut Handbol 

la Llagosta han acceptat participar 

en una competició amistosa, que 

no tindrà ascensos ni descensos i 

que servirà per tancar la tempora-

da atípica del 2020-2021. Tots tres 

equips encetaran la competició el 

cap de setmana. 

El CH Parets disputarà la Copa 

Federació de la Primera Catalana 

i ha estat enquadrat al grup C. El 

conjunt paretà s'estrenarà diu-

menge a la pista del Lleida Par-

dinyes Negre. La resta d'equips 

són l'handbol la Garriga, l'AEH les 

Franqueses i el SD Espanyol. 

Segona i Tercera Catalana
A la Copa Federació de la Segona 

Catalana participarà el conjunt 

santfostenc, que milita al grup B 

i dissabte rebrà el Ribes (18 h). 

també s'haurà d'enfrontar contra 

la Salle Bonanova Atlètic, la Salle 

Montcada B i l'Aula. Pel que fa a 

la Copa, de Tercera, el Joventut 

Handbol s'estrenarà diumenge 

contra el Canovelles Negre (13 h). 

La resta d'equips són Pau Casals, 

Laietà B i Cardedeu B. 

LES CORTS – LA CONCÒRDIA

Dissabte, 27 – 17 h Barcelona

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 

va iniciar la segona fase amb vic-

tòria contra el Zaragoza, per 4 

a 1. L'equip llagostenc va haver 

de suar de valent per estrenar la 

fase amb victòria perquè al des-

cans perdia per 0 a 1, però a la 

represa amb quatre gols va sen-

tenciar el duel. L'equip dirigit per 

Javier Ruiz va topar-se amb un 

bon equip dins la pista, però a la 

represa els gols de Paula, Naiara, 

Mercè i Villa, van ser suficients 

per capgirar l'electrònic. 

El CD la Concòrdia ocupa el ter-

cer lloc, de la Segona estatal, amb 

39 punts i lluita per quedar entre 

les quatre primeres posicions, 

que donen accés a la promoció 

d'ascens. El pròxim partit serà 

contra les Corts. 
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Vacances a la Biblio@teneuLluís Estopiñan, en una exposició virtual a Califòrnia
La biblioteca Biblio@teneu de Sant 

Fost de Campsentelles romandrà 

tancada del 29 de març al 5 d'abril, 

ambdós inclosos, amb motiu de les 

vacances de Setmana Santa.

El molletà Lluís Estopiñan participa aquest març a l'exposició virtual 

A Certain Kind of Blue, organitzada per la revista californiana Analog 

Forever Magazine, una potent publicació sobre fotografia analògica. 
Estopiñan hi presenta Disclosed Memory 66, una de les 10 peces que ja 

van participar en l'exposició virtual del 2020, també als Estats Units.

CULTURA

La Atlàntica fa residència 
artística al CRA'P molletà

MOLLET. El col·lectiu internacional 

de teatre La Atlàntica està durant 

aquesta segona quinzena de març 

fent una residència a l'espai mo-

lletà del CRA'P, on aquest dissabte 

(18 h), coincidint amb el Dia Inter-

nacional del Teatre, farà públic el 

procés de treball de la seva darre-

ra peça, Home-Maison-Casa.

La Atlàntica reuneix creadores 

de diferents països, que s'uneixen 

per l'interès en el treball col·lectiu 

i el desig per generar xarxes amb 

col·lectius de dones. Pel que fa a 

l'obra, aquesta parteix d'una refle-

xió sobre el concepte de llar: "Què 

és casa per a tu?". Tres dones, im-

merses en la vida moderna, s’ado-

nen de la manca del que és casa 

per a elles. Busquen a través de 

diferents espais i formes com tor-nar a aquest lloc familiar de repòs 
on sentir-se tranquil·les, segures i 

cuidades. Potser aquest lloc no està 

tan lluny i pot trobar-se a la terra, 

en el cos o, fins i tot, en el vincle.

Taller pel Dia de la Dona
D'altra banda, aquest divendres (de 

19 h a 21 h) Maria Elisa Al Cheikh 

durà a terme el taller El meu món 

intern: una corporalitat imaginada, 

emmarcat en el programa del Dia 

Internacional de la Dona. Aquest  

taller proposa  una exploració per-

sonal a través del treball corporal, 

el moviment i la imaginació activa 

del nostre món intern i les imatges 

que l’habiten. Aquestes imatges, 

relacionades amb arquetips feme-

nins, apareixen com una força vital 

que s’encarna en la nostra corpora-

litat, en una mena d’escenari poblat 

de personatges que donen forma i 

sentit a aquest món. La participació 

és gratuïta amb inscripció a cirdjo-

anabarcala@molletvalles.cat o al 

telèfon 93 570 77 47.  

ARTS ESCÈNIQUES  PRESENTARAN 'HOME-MAISON-CASA'

LA ATLÀNTICA  El col·lectiu internacional de teatre presenta funció a Mollet

cra'p

Arrenca El Jardí de l'Arlequí

MOLLET.  Aquest dissabte arrenca 

el cicle d'espectacles El Jardí de 

l'Arlequí, organitzat per Escena 

Mollet i pel Casal Cultural. El bino-

mi artístic format per Modesto Lai 

i Alba Rubió sota el nom de Ual·la! 

submergirà dissabte (19 h) el pú-

blic en el seu univers únic amb un 

espectacle de petit format que bar-

reja temes propis d’estil modern i 

gags teatrals de caràcter humorís-

tic que lliguen les peces musicals. 

El xou ¡Play! és una invitació al 

joc permanent, a posar en relació 

elements dispars sense un  sentit  

concret  per  explorar  possibilitats  

creatives  sense  límits  i  abraçar  

formes  diverses i belles de la reali-

tat que ens envolta cada dia.

L'endemà diumenge (12 h) 

serà el torn del Trio Popetín, que 

oferiran una gran estrena musical 

(Forofos) amb un recital únic de 

bajanades i música accidentada. 

Aquest espectacle de pallassos fo-

rofos, apassionats pel circ i la mú-

sica en directe, inclou una posada 

en escena carregada d’energia i 

complicitat que no deixarà nin-

gú indiferent. Els tres intèrprets 

són Albert Grau (Denguito), Ori-

ol Liñan (Fúfur) i Moisès Queralt 

(Precioso), tres pallassos i músics amb una llarga trajectòria profes-

sional que també col·laboren ple-

gats en diverses expedicions amb 

Pallassos Sense Fronteres.

Ambdues representacions se-

ran al Jardinet del Casal i les entra-

des estan a la venda a la secretaria 

del Casal Cultural.

Intensius de màgia a La Tramolla
D'altra banda, el mag molletà Pau 

Segalés –president i director ar-

tístic d'Escena Mollet– serà també 

l’encarregat de dirigir dos inten-

sius de màgia per a joves i adults al 

centre d’art i creació La Tramolla. 

Es realitzaran els divendres del 9 

al 30 d’abril, de 19 h a 20 h per a 

joves amb un cost de 44 euros; i de 

20 h a 21.30 h per a adults amb un 

preu de 59 euros. Per inscriure's 

cal contactar amb l'escola.  

UAL·LA REPRESENTARÀ '¡PLAY!' DISSABTE (19 H) I EL TRIO POPETÍN OFERIRÀ 'FOROFOS' DIUMENGE (12 H)

ual·la

UAL·LA  El binomi artístic format per Modesto Lai i Alba Rubi

trio popetín

TRIO POPETÍN  Denguito, Fúfur i Precioso, tres pallassos amb llarga trajectòria
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'La Corriente' cerca 25.000 € 

per acabar de rodar el film
MOLLET.  L'equip de La Corriente, 
l'opera prima de Jesús Lloveras en 
la qual participa l'actriu molletana 
Alicia Lorente, ha engegat una cam-
panya de micromecenatge a Verka-
mi per recaptar 25.000 euros que 
permetin acabar de rodar el film i 
fer-ne la postproducció. El passat 
octubre van rodar gairebé tota la 
pel·lícula a Eivissa i ara els resta la 
part del rodatge a Barcelona.

A vkm.is/lacorriente es pot veure 
el tràiler, un vídeo del mateix direc-
tor i les 14 diferents opcions de me-
cenatges i les seves recompenses, 
que van des dels 10 euros fins als 
5.000. Des de divendres passat i fins 
a aquest dimarts ja han rebut 58 
aportacions per un total de 3.795 
euros, un 15% de la quantitat total 
requerida per finalitzar el film.

Drama romàntic a Eivissa
La Corriente és un drama romàn-
tic que té lloc el juliol del 2020, 
l'estiu postconfinament, en el qual 

tres joves d'una trentena d'anys 
coincideixen a Eivissa, on han 
anat a parar per retrobar-se amb 
si mateixos i per tirar endavant 
després d'haver patit situacions 
ben complicades.

Els dos nois venen de Madrid: 
un, el Carlos –Jesús Lloveras–, ha 

perdut la filla i s'acaba de divorciar; 
l'altre, el Julio –Gonzalo Bouza–, fa 
set anys que va perdre el seu germà, 
qui es va suïcidar. Per la seva part, 
l'Alba –el personatge interpretat 
per la molletana Alicia Lorente–, ve 
precisament de Mollet del Vallès i 
la seva pèrdua és el seu pare, mort 
en una residència a causa del virus. 
Ella arriba a l'illa per passar l'estiu 
amb la seva amiga Natalia, qui té 
una casa allà, i així meditar si mu-
dar-s'hi definitivament. A Eivissa, 
els dos nois coneixeran l'Alba in-
dependentment i ella canviarà les 
seves vides per sempre.

El film està inspirat en històries 
reals que el director ha viscut molt 
de prop i, pel que fa a les principals 
localitzacions, mostra "la cara 

més desconeguda d'Eivissa, la 

que menys s'ensenya, la que 

més bellesa té" i que a Jesus Llo-
veras li recorda als seus primers 
moments a l'illa en els anys 80 
quan tan sols era un nen.  

CINEMA  L'ACTRIU MOLLETANA ALICIA LORENTE ÉS UNA DE LES TRES PROTAGONISTES

dissabte 27

diumenge 28

divendres 26

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

Molts núvols durant tot el 
dia, tots ells de tipus alt 
o mitjà, que no produiran 
cap mena de precipitació. 
Temperatures semblants.

Vent del nord al matí, que  
provocarà una baixada 
de temperatures, i molts 
núvols, però ràpidament 
s’imposarà l’anticicló. Més 
clarianes a la tarda.

Continuaran les altes 
pressions, amb cel serè, i 
temperatures que torna-
ran a enfilar-se de manera 
important a migdia.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 18 14ºC 6ºC 12ºC 13,4 35 km/h SE

DIVENDRES, 19 11ºC 5ºC 8ºC 2,2 24 km/h ESE

DISSABTE, 20 14ºC 3ºC 11ºC - 29 km/h NE

DIUMENGE, 21 15ºC 1ºC 12ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 22 18ºC 3ºC 13ºC - 31 km/h SE

DIMARTS, 23 17ºC 5ºC 14ºC - 27 km/h SE

DIMECRES, 24 19ºC 5ºC 17ºC - 24 km/h SSW

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

Javi amoguan

ALICIA LORENTE

Galiot estrenarà una instal·lació 

a la 32a Fira de Titelles de Lleida
MOLLET.  La Fira de Titelles de Llei-
da ha confirmat la participació de 
Galiot Teatre en la seva 32a edició 
els dies 1 i 2 de maig. En Jordi Mon-
serdà, alma mater de la companyia 
molletana, hi portarà la seva quar-
ta instal·lació titella, creada du-
rant aquest any de confinament, 
Giravolta Titelles.

Monserdà la defineix com "un 

gran carrusel antic d'època, 

que no porta cavallets, sinó que 

porta teatrets autòmats". És una 
instal·lació que, en la línia de les 
altres tres de Galiot, està constru-
ïda amb material reciclat i que, en 
aquest cas, està pensada perquè el 
públic la faci funcionar al 100%.

A cada teatret hi haurà un con-
te tradicional, alguns dels més 
universals, "per poder trencar 

la barrera dels idiomes i poder 

viatjar". El titellaire explica que, 
en el cas de Pinotxo, per exemple, 
"només obrint el teatret ens tro-

bem un diorama on es veu el se-

nyor fuster que està treballant 

i construint un titella. A l'altre 

costat hi ha un titella, que ja 

sabem com es diu, i que resulta 

que diu mentides, i tu amb uns 

mecanismes fas que li creixi el 

nas". Els espectadors recorreran 
algunes de les escenes més repre-
sentants dels diferents contes.

Aquesta instal·lació va sorgir ar-
ran de la pandèmia, tal com explica 
Monserdà: "La Covid, de la nit al 

dia, em va tancar un any. Vaig 

pensar-hi: 'Jordi, serem un any 

al taller i hem de ser productius'. 

M'hi vaig tancar i vaig començar 

a crear aquesta quarta part".

Una MITMO adaptada
Abans de la Fira de Lleida hi arriba-
rà la 14a Mostra Internacional de Ti-
telles de Mollet del Vallès (MITMO) 
els dies 16, 17 i 18 d'abril. Enguany, 
però, s'adaptarà a les restriccions i 
no es farà ni als carrers ni a les pla-
ces molletanes. "El 100% de l'es-

sència de la MITMO no es podrà 

fer", diu Monserdà, qui, tanmateix, 
hi afegeix: "No ens podem saltar 

una edició més". L'any passat, l'es-
tat d'alarma establert un mes abans 
de la celebració de l'esdeveniment, 

el va fer anul·lar. En aquest cas, les 
actuacions es faran en espais tan-
cats, amb aforaments reduïts i amb 
un grup més reduït de companyies.

L'any vinent se celebrarà el 15è 
aniversari de la Mostra de Titelles 
i des de Galiot Teatre esperen que 
"ja estigui tot normalitzat i que 

puguem fer la MITMO que tots 

coneixem".    sergio carrillo

TEATRE   JORDI MONSERDÀ HA CREAT LA QUARTA INSTAL·LACIÓ ('GIRAVOLTA TITELLES'), AMB LA QUAL ENDINSAR-SE A ALGUNS DELS CONTES MÉS UNIVERSALS

'GIRAVOLTES TITELLES'  La nova instal·lació de Galiot Teatre

galiot teatre

MÚSICA  MARTORELLES EL REPRENDRÀ A L'ABRIL

L'Orquestra Barroca torna 

al Cicle de Música Antiga
MARTORELLES.  A l'abril es repren-
dran els concerts del Cicle de Músi-
ca Antiga amb l'Orquestra Barroca 
de Barcelona (OBB), amb quatre 
actuacions diferents al Celler de 
Carrencà. El cicle arrencarà el 18 
d'abril amb el concert d'Stabat 

Mater, l'obra religiosa de Giovanni 
Battista Pergolesi, a càrrec de la so-

prano Esther Ribot, el contratenor 
Víctor Jiménez i el director Adolf 
Gassol. La resta d'actuacions seran 
els diumenges 9 de maig, 6 de juny 
i 4 de juliol, totes a les 12 h. El preu 
de l'entrada és de 10 euros –5 per a 
jubilats i entrada lliure per als me-
nors de 12 anys– i es podran com-
prar el mateix dia del concert.  
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MOLLET / MARTORELLES. La pandè-
mia tornarà a frustrar les proces-
sons de Setmana Santa. En el cas 
de Mollet, el Centro Cultural An-
daluz ha organitzat una exposició 
fotogràfica dels passos del Crist del 
Gran Poder, de la Verge del Major 
Dolor i de la Verge dels Dolors. Els 
assistents podran veure les imatges 
a Can Gomà aquest dissabte d'11 h a 
14 h i de 17 h a 19 h.

Des de l'entitat apunten: "És 
molt temps el que portem sense 
el vostre contacte mitjançant les 
activitats populars que organit-
zem i és per això que volem re-
alitzar un acte ple d'identitat". 
Per assistir cal enviar prèviament 
un correu a ccamol@hotmail.com, 
indicant nom i cognoms, telèfon i 
l'hora en què es vol fer la visita.

Qui tampoc farà processó, pels 

TRADICIONAL  EL CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE MOLLET, PERÒ, HA ORGANITZAT UNA EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA A CAN GOMÀ

2019  Última processó de Setmana Santa que es va poder fer a Mollet

centro cultural andaluz mollet

Fantasy World, a Sant Fost

SANT FOST.  La Bòbila acollirà els dos prò-
xims caps de setmana el circ Fantasy Wor-
ld. Es tracta d'un projecte circense que està 
gairebé d'estrena. Fa dos mesos que van co-
mençar a mostrar el seu espectacle –de fet, 
la setmana passada hi van ser a la Llagos-
ta– i proposen un xou familiar amb núme-
ros més pensats per a la canalla i amb altres 
funcions també adreçades per a adults.

De cara als nens i nens, Eduardo Daniel 
Romer, un dels membres de Fantasy Wor-
ld, explica que "hi apareixen personatges 
molt coneguts per tots". De fet, aquests 
personatges televisius i cinematogràfics 
"cantaran, jugaran i ballaran amb els 
nens". Tot plegat, això sí, mantenint les dis-

tàncies i els protocols sanitaris de la Covid. 
A banda d'això, l'espectacle "es fusiona 
amb el circ tradicional", diu Romer, qui 
destaca que també hi haurà pallassos i ma-
labars, entre d'altres.

Les entrades es poden comprar al mateix 
recinte, davant del Pavelló 2 i el preu dels 
divendres és de 6 euros i el de la resta de 
dies, 8 euros. Pel que fa als horaris, dijous, 
divendres i dilluns hi haurà funció a les 18 
h; dissabtes a les 17 h; i diumenges a les 12 
h i a les 17 h. El Fantasy World actuarà a 
Sant Fost del 26 de març al 5 d'abril i per a 
cada funció hi podran accedir un centenar 
de persones, tenint en compte que, si no fos 
per la Covid, al circ hi cabrien unes 300.  

CIRC  S'HA INSTAL·LAT A LA BÒBILA I ACTUARÀ DEL 26 DE MARÇ AL 5 D'ABRIL

CIRC  Fusiona aparicions de personatges de dibuixos animats amb pallassos i malabars

fantasy world

CARTELL DEL CONCERT

MÚSICA

Paul Fuster actuarà 
diumenge al bar La 
Cúpula de Sant Fost

SANT FOST.  El bar La Cúpula de Sant 
Fost ha organitzat per a aquest 
diumenge al migdia (13 h) un con-
cert de Paul Fuster, qui hi actuarà 
acompanyat pel Jaume Catà a la 
bateria i l'Àlex Permanyer al baix. 
Fuster defineix el seu tipus de mú-
sica actual com a Sexual Groove. 
Els espectadors trobaran un espai 
on el clímax musical s'allargarà 
al llarg del migdia de diumenge, 
"gràcies a la tan enyorada músi-
ca en directe, de la mà d'aquest 
trio orgàsmic". Les entrades es 
poden comprar a www.lacupula.
cat/agenda.  

cal42

La Cobla Ciutat de Girona fa ple a Mollet

Tradicions i Costums va celebrar dissabte la segona edició de l'Audició de 
Primavera, en format concert amb la Cobla Ciutat de Girona. Tot i que no hi 
va poder haver una ballada de sardanes, a causa de la pandèmia, el Mercat 
Vell es va omplir –mantenint les distàncies– per gaudir de l'actuació.

tradicions i costums

DISSABTE VA TENIR LLOC LA SEGONA AUDICIÓ DE PRIMAVERA

mateixos motius pandèmics, és la 
Confraria la Santa Espina, Armats i 
Vestes de Martorelles. De fet, l'any 

passat va ser la primera vegada en 
els més de 30 anys de la seva his-
tòria que l'entitat martorellesenca 
suspenia les activitats de Setmana 
Santa. Des de la Santa Espina expli-
ca que tot plegat "s'ha de preparar 
amb temps, i no pots preparar-ho 
el gener perquè ara arribi l'1 
d'abril i ens ho facin anul·lar".  

Segona Setmana Santa 
consecutiva sense processons
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