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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES
PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

TOT UN

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

Després de gairebé dos anys a l'oposició, 
Independents Units per Sant Fost (IUSF) 
tornava aquest dimarts al govern amb una 
moció de censura contra ERC-Junts

La líder de l'oposició durant 21 

mesos, Montserrat Sanmartí, és 

de nou l'alcaldessa de Sant Fost 

aquest cop gràcies al pacte de co-

alició amb el regidor Alberto Bas-

tida, de Sant Fost en Comú Podem 

i després que aquest dimarts hagi 

prosperat la moció de censura 

que ambdós partits van presentar 

contra el fins ara alcalde d'ERC-

Junts, Carles Miquel.

Una moció registrada fa 10 dies, 

i que es va negociar després del 

trencament del pacte de govern 

entre ERC-Junts, la regidora no 

adscrita, María José Sánchez, i Sant 

Fost En comú Podem el passat mes 

de febrer, quan el regidor Bastida 

anunciava que feia un pas cap a 

l'oposició per "l'incompliment 

del pacte per part de l'alcalde i 

el seu grup municipal", tot i que 

al mateix temps assegurava: "No 

contemplem cap acord de go-

vern amb cap altre partit". 

Retrets a banda i banda
Unes declaracions que es desfeien 

pocs dies després, quan es van es-

tablir les primeres negociacions 

entre els dos partits de l'oposició 

i que culminaven aquest dimarts 

amb la celebració d'un ple marcat 

per les crítiques i els retrets a ban-

da i banda. Des d'IUSF i Podem, 

en contra del fins aquest dimarts 

batlle de Sant Fost: "Hem tingut 

un alcalde que no ha sortit del 

despatx durant mesos", deia 

Sanmartí, qui tot seguit feia la pri-

mera declaració d'intencions cap 

a la ciutadania, confirmant així, 

la bona entesa amb el regidor de 

Podem: "Junts tenim la confian-

ça que ho podrem fer millor. Us 

puc assegurar que trepitjarem 

el carrer i us escoltarem". "El 

pacte no era una carta en blanc 

perquè vostè fes el que li venia 

de gust", afegia Bastida en la seva 

intervenció, referint-se a Miquel.

Mentre que des d'ERC-Junts, 

les crítiques eren cap a Bastida i 

IUSF: "Hem vingut per treballar 

pel poble, per construir un Sant 

Fost millor. No estem aquí per 

veure com l'oposició ho conver-

teix en una olla de grills, d'in-

sults i menyspreu", deia Xavier 

Conesa, fent referència al paper 

dels independents durant el seu 

mandat.  Conesa també  llançava 

una pregunta directa a Bastida: 

"Vostè representa molta gent 

que li va donar confiança. Es 

La de Sant Fost, és la segona moció de 
censura contra un govern d'ERC que 
viu el Baix Vallès aquest any. La primera 
tenia lloc el passat mes de gener a Pa-
rets, contra el govern de Jordi Seguer 
(ARA Parets ERC). Una moció que va 
retornar l'Alcaldia a Francesc Juzgado 
(PSC) amb el suport de Sumem Esque-
rres, fins llavors membre del govern de 
coalició, juntament amb Ara Parets ERC 
i Parets per la República.

SEGONA MOCIÓ DE 
CENSURA CONTRA 
UN GOVERN D'ERC

LA 'GOTA' QUE TRENCAVA EL GOVERN, LA 
DESTITUCIÓ D'UN CÀRREC DE CONFIANÇA
■ La crisi de govern entre la formació morada i ERC-Junts, ja feia un temps que 
s'arrossegava: "En els últims mesos s'han pres, per banda d'Alcaldia, decisions 

unilaterals que entenem incompleix greument l'acord de govern", remarcava 
SF En Comú Podem, en un primer comunicat publicat el mes de desembre. Una  
crisi que hauria tingut el seu punt d'inflexió a finals de l'any passat, després de 
la destitució d'un càrrec de confiança que feia de coordinador tècnic i jurídic de 
l'Ajuntament, i que s'havia contractat a petició de la formació morada per formar 
govern. A aquestes desavinences s'hi sumaven les diferències entre el regidor 
Bastida i l'alcalde. El primer, acusant el batlle de governar de forma "unilateral" 
i "sense dialogar" amb els seus socis de govern. Unes declaracions que Bastida 
tornaria a repetir aquest dimarts durant el ple: "El pas que s'ha donat avui era 

necessari per al poble de Sant Fost", deia el regidor de Sant Fost en Comú 
Podem, i retreia a Miquel que "no va entendre què significava governar amb 

coalició". Mentre que per la seva banda, el fins aquest dimarts alcalde, Carles 
Miquel, apuntava: "La política del poble hauria de ser un punt trobada de 

persones que pensen diferent, però que tenen interès comú" i desitjava "molta 

sort" al nou govern, esperonant-los a què les demandes creuades que tenen 
ambdues formacions no s'interposin en el seu mandat de coalició. 

AMB APLAUDIMENTS  Montserrat Sanmartí i el seu equip van sortir a la plaça de la Vila per celebrar amb els seus simpatitzants la tornada al govern santfostenc

Sanmartí recupera l'Alcaldia de 
Sant Fost pactant amb Podem

anna mir

Continua a la pàgina 4 
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Un cop feta efectiva, la moció de 

censura pot comportar altres con-

seqüències més enllà del canvi de 

govern. El mateix dimarts de la 

moció de censura  a la tarda, les 

direccions de Comuns i Podem 

es reunien i decidien emprendre 

mesures internes contra Bastida i 

l'agrupació local. 

Fonts de l'executiva, confirma-

ven a SomMollet: "Com ja vam 

avançar, nosaltres no estem 

d'acord amb el que ha fet l'Al-

berto Bastida i l'agrupació local 

i prendrem mesures internes".  

Les mateixes fonts  especificaven 

que: "Aquesta decisió trenca 

tots els acords que es van signar 

quan es va construir aquesta 

candidatura i no donarem su-

port a això", apuntaven.

La cadira de Sánchez
Per altra banda, caldrà veure si la 

regidora María José Sánchez com-

plirà amb l'amenaça de deixar l'ac-

ta de regidora, un moviment que 

faria que la cadira bacant anés a 

parar al PSC, que durant aquests 

gairebé dos anys ha tingut una ac-

titud bel·ligerant contra la regido-

ra trànsfuga.  

Comuns i Podem no avalen 

el moviment de Bastida i

preparen mesures internes 

LA MOCIÓ POT COMPORTAR CONSEQÜÈNCIES MÉS ENLLÀ DEL CANVI DE GOVERN

De les denúncies creuades a 
formar un govern de coalició

SANT FOST. Amb aquest nou pacte 

de govern quedaria en l'oblit l'ani-

madversió que tant el regidor de 

Podem, com IUSF, s'havien mani-

festat mútuament en més d'una 

ocasió, i que va arribar fins i tot als 

tribunals, el passat mes de juny, 

quan Podem va decidir interposar, 

contra l'anterior govern d'IUSF, 

BASTIDA DENUNCIA HAVER REBUT FORTES PRESSIONS PER LA SEVA DECISIÓ DE PACTAR AMB IUSF

a.mir

DURANT EL PLE  La flamant alcaldessa i el primer tinent d'alcalde

"Hem estat víctimes d'una 
oposició sense escrúpols. 
Mai dels mais ens veuran 
fent el mateix"

"20 anys per fer-nos fora 
i tot se n'ha anat a norris. 
Això només passa quan 
les coses es fan amb odi"

"Ens ho hem dit tot, el 
bo i el dolent, el que ens 
agrada i el que no, per 
poder avançar junts"

XAVIER CONESA

JUAN FERNÁNDEZ

ALBERTO BASTIDA

mereixen aquestes 324 perso-

nes que els traeixi d'aquesta 

manera?", deia el regidor.

Mentre que Miquel assevera-

va:"Hem tingut una oposició que 

s'ha negat sempre a seure i s'ha 

instaurat en la crispació", tot i 

admetre: "Nosaltres no ho hem 

fet tan bé com voldríem, hem 

comès errors". Unes declaracions 

que des d'IUSF, Juan Fernández 

rebatia: "Prou de manipulaci-

ons. Si no han parlat amb el seu 

soci, vol parlar amb l'oposició?", 

es preguntava.

Amb tot, Miquel va assegurar 

que ser alcalde ha estat "una de 

les millors experiències per-

sonals" que ha viscut i també va 

tenir paraules d'agraïment per als 

treballadors municipals, els veïns i 

els seus regidors: "Hem creat un 

equip de treball increïble", deia.

A porta tancada
La moció de censura que es va de-

batre en un ple celebrat a porta 

tancada, a causa de les restriccions 

de la Covid, va prosperar amb els 

vots a favor dels 6 regidors d'IUSF 

i el regidor d'En Comú Podem. 

Mentre que els 5 regidors d'ERC-

Junts i la regidora no adscrita, hi 

van votar en contra.

Finalitzat el ple, l'equip de San-

martí va celebrar la tornada al go-

vern a l'entrada de l'Ajuntament 

amb els seus simpatitzants. Tam-

bé  Miquel, va tenir el suport de 

republicans de la comarca.  a.mir

una denúncia per possibles irregu-

laritats i delictes, relacionats amb 

la contractació pública davant la 

Fiscalia de Granollers. Mentre que 

IUSF feia el mateix i presentava 

una denúncia per possibles factu-

res falses del govern de Bastida.

Amb tot, Sanmartí exposava 

durant el seu retorn a l'Alcaldia la 

bona sintonia amb Bastida: "El pri-

mer que vaig fer quan l'Alberto 

va sortir del govern va ser tru-

car-li. Des del primer moment 

vam posar totes les coses sobre 

la taula. El bon ambient que hi 

ha entre nosaltres és excel·lent 

i vull agrair-li públicament, per-

què ha estat molt valent, no ha 

estat fàcil per a ell perquè les 

pressions han estat molt fortes".  

Així ho explicava també Bastida: 

"He rebut una mica de tot, des de 

trucades a anònims. Coses que 

es poden entendre a la política 

i d'altres que no. Hi ha una línia 

vermella, crec que hi ha perso-

nes que l'han superat". 

Una de les prioritats del nou go-

vern és fer front a la crisi econòmica 

i social, on la política cap a les per-

sones, que durà novament, Bastida, 

"és essencial", avançava Sanmartí. 

L'alcaldessa també confirmava que 

el regidor serà primer tinent d'alcal-

de i s'encarregarà de les mateixes 

carteres que ja duia  a.mir

Suport dels electes d'ERC 
a la comarca a Miquel
SANT FOST. Les alcaldesses i alcal-

des d'ERC al Vallès Oriental, així 

com la presidència i la secretaria 

general del partit republicà a la 

comarca han signat un document 

per expressar el seu suport al fins 

dimarts alcalde de Sant Fost, Car-

les Miquel per la moció de censura 

presentada per IUSF i Podem: "La 

segona moció de censura al Va-

llès Oriental d’aquest mandat, i 

per segona vegada serà contra 

una alcaldia republicana i de les 

mans d’En Comú-Podem, que ve-

nien a canviar les coses i que han 

acabat fent tornar als de la vella 

política de sempre", denunciaven 

en un comunicat.

I afegien: "Ens decep com En 

Comú-Podem aposta per pactar 

amb un partit d’un clar tarannà 

populista. A més d’haver estat al 

costat d’actituds xenòfobes en 

les seves concentracions contra 

la possible arribada de menors 

estrangers no acompanyats". 

Ve de la pàgina 3 
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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El govern anuncia 
que la sala de jocs 
a l'antic Teatre 
ja disposa dels 
permisos per obrir 
MOLLET. La polèmica instal·la·
ció d'una sala de jocs i de bingo a 
l'edifici de l'antiga discoteca Tea·
tre sembla que podria estar més a 
prop. La regidora de Planificació, 
Gestió i Disciplina Urbanística, 
Mireia Dionisio, anunciava en el 
ple de la setmana passada que la 
sol·licitud per obrir l'establiment 
a Can Pantiquet ja comptaria amb 
les llicències que atorga la Genera·
litat de Catalunya per poder instal·
lar activitats d'aquest tipus. 

La Direcció General de Tributs i 
Joc de la Generalitat, que té entre 
les seves competències concedir 
les autoritzacions necessàries per 
gestionar i explotar els jocs i les 
apostes a Catalunya i fer la ins·
pecció d'aquests locals, ja hauria 
atorgat la llicència necessària per 
obrir a l'antiga discoteca molleta·
na, segons assegurava Dionisio. 
D'altra banda, la sol·licitud també 
disposaria ja de l'autorització de 

Bombers de la Generalitat i el De·
partament d'Interior per poder 
obrir al local de Can Pantiquet. 
"Aquests negocis no es regulen 

per ordenança municipal sinó 

que és la Generalitat qui ator-

ga les llicències i en aquest cas 

el projecte presentat compleix 

amb la normativa", assegura·
va Dionisio, qui recordava que el 
Consistori "només pot regular 

en quines condicions urbanís-

tiques s'instal·len i tenim una 

ordenança molt restrictiva en 

aquest sentit però en aquest 

cas compleix amb la normativa 

urbanística de la ciutat", deia Di·
onisio en resposta a una pregunta 
de Mollet en Comú sobre quina és 
la postura del govern local respec·
te a aquest local. "Malgrat no si-

gui el model d'activitat que ens 

agrada, si compleix amb la le-

galitat no podem fer res perquè 

donar llicències a gust del regi-

EQUIPAMENTS  LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS I JOC DE LA GENERALITAT JA HAURIA ATORGAT LA LLICÈNCIA PER A L'OBERTURA DEL LOCAL A CAN PANTIQUET

SOCIETAT

Nous llums led a dos carrers de Martorelles

L'Ajuntament de Martorelles ha iniciat els treballs de 
substitució a LED de 107 llumeneres de l’avinguda d’en 
Piera i el carrer de Can Puig del municipi. Amb aquesta 
actuació, el municipi deixa d'emetre 5,6 tones de CO2 anuals 
a l'atmosfera i estalvia uns 2.000 euros anuals.

El Casal presenta el llibre 'Refugiats climàtics'

El Jardí del Casal acollirà dimecres (19 h) la presentació del llibre Refugiats climàtics. 

Un gran repte del segle XXI, que tracta els impactes i les migracions de la crisi ecològica. 
L'acte comptarà amb l'autor de l'assaig Miguel Ángel Pajares, llicenciat en Ciències 
Biològiques i doctor en Antropologia i actual president de la Comissió Catalana d'Ajuda 
al Refugiat. L'acte serà presentat per Marina Escribano, regidora de Mollet en Comú. 

JOVES CONTRA EL BINGO A CAN PANTIQUET
El col·lectiu de joves Atzarola 

aplegava unes 150 persones dissabte 

en una concentració per mostrar el 

seu rebuig per l'obertura d'una sala 

de jocs a l'antiga discoteca Teatre. 

Els manifestants es concentraven 

a la plaça Catalunya de Mollet 

on es llegia un manifest en què, 

d'una banda, es posava de relleu la 

problemàtica que pot generar en un 

barri eminentment obrer com és Can 

Pantiquet un equipament d'aquest 

tipus, que, segons els concentrats 

pot fomentar la ludopatia. Una altra 

de les reivindicacions que es va 

palesar va ser la manca d'espais d'oci 

per als joves a la ciutat, un dèficit 
que, segons Atzarola, pot promoure 

encara més conductes i hàbits 

poc saludables. Un cop acabats 

els parlaments, els concentrats 

van desplaçar-se amb les seves 

pancartes fins a l'edifici de l'antic 
Teatre, on es preveu el local de joc.

Atzarola és un altre dels col·letius 

molletans que s'ha mostrat contrari a 

la instal·lació d'aquesta activitat. Ja a 

principis de febrer, més d'una vintena 

d'entitats signaven un manifest de 

rebuig promogut per la Plataforma en 

Defensa de la Sanitat Pública al Baix 

Vallès. Pel que fa als grups polítics, 

tot i que la majoria s'han mostrat 

contrariats per l'obertura del local, el 

grup més beligerant ha estat Mollet 

en Comú.  

albert raga

dor seria prevaricar", sentencia·
va la regidora.

Segons fonts de la immobiliària 
propietària de l'edifici de l'antic 

Teatre consultades per SomMollet 
al febrer, la  sala  de  joc  ocuparia  
aproximadament  un  25%  de  la 
superfície de l'antiga discoteca, 

uns 400 metres quadrats. A més de 
bingo, el local també disposaria de 
bar, sala de màquines recreatives i 
apostes esportives.  



dj, 1 abril 2021 7

"Posposar la prova de cribratge de càncer per 
la Covid pot ser molt perillós per al pacient" 
–Quins programes de cribratges 

preventius desenvolupa l'Hos-

pital de Mollet? 

–Els programes massius poblacio-
nals de detecció precoç que es rea-
litzen des de l’Hospital de Mollet són 
els cribratges de càncer de còlon i 
els cribratges de càncer de mama. 
En el cas del càncer de mama, es re-
alitzen mamografies cada 2 anys a 
les dones d’edats compreses entre 
50 i 69 anys. En el cas del càncer de 
còlon, està adreçat a homes i dones 
entre 50 i 69 anys i es realitzen cada 
dos anys mitjançant una anàlisi de 
sang en femta. 
–Quin és l'objectiu d'aquests 

programes?

–L’objectiu és la prevenció mitjan-
çant la detecció precoç, amb l’ob-
jectiu de minimitzar l’impacte de 
la malaltia i augmentar-ne les pro-
babilitats de curació. Tots dos són 
programes comuns a la comarca, 
coordinats mitjançant l'Oficina de 
Tècnica de Cribratge i on partici-
pen l’Hospital de Mollet, l’Hospital 
de Granollers i l’Atenció Primària.
–De quina manera funcionen? 
–Pel cribratge de mama, les per-
sones que poden formar part del 
programa reben una carta a casa 
convidant-los a participar-hi i, un 
cop acceptat, se li fa la notificació 
del dia i l'hora programada per 
fer-se la mamografia.
–I en el cas del càncer de còlon?

–La prova de detecció precoç del 
càncer de còlon, concretament la 
detecció de sang oculta en fem-
ta, es realitza des de casa. Quan 
la persona queda inclosa dins el 

programa de detecció precoç, rep 
una carta on se l'informa que pot 
dirigir-se a una de les farmàcies 
indicades per demanar el material 

per fer la prova i retornar-lo a la 
farmàcia. Els resultats es comuni-
quen per telèfon o carta i se li con-
vida a participar en el programa.
–Com ha afectat la pandèmia a 

aquests programes de cribratge? 
–Exceptuant els tres mesos del pri-
mer pic de la pandèmia, on des de 
l’Hospital es van realitzar només 
aquelles proves, consultes o ci-
rurgies urgents, la resta del temps 
els cribratges de càncer de còlon i 
càncer de mama s’han mantingut 
amb total normalitat. Actualment, 
les agendes de cribratge estan fun-
cionant a ple rendiment, però sí 
que potser es va detectar una lleu 
disminució de la participació en al-
guns dels mesos anteriors.
–Per què creieu que va passar 

això? Per por?

–La situació actual de pandèmia po-

dria haver generat la sensació que 
és més segur posposar la prova un 
temps, però això no és cert. L’Hospi-
tal segueix les mesures de seguretat 
pertinents, incloent-hi una PCR a 
la persona atesa, i per contra pos-
posar la prova podria arribar a ser 
molt perillós pel pacient. Per això 
cal seguir animant a realitzar-se els 
cribratges en el temps estipulat per 
minimitzar el risc de proliferació de 
dos tipus de càncer amb una alta in-
cidència en la població.
–Quins són els beneficis de par-

ticipar en els programes de cri-

bratge?

–El principal benefici és que els 

El càncer de còlon és el tipus de càncer de major incidència a 
Espanya i Catalunya, i el segon tipus de càncer que més morts 
va causar a l'any 2020. Segons dades de l'Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC), degut a la pandèmia, els programes de 

cribratge a Catalunya es van aturar causant un 60% de cober-
tura i una taxa de participació del 40%, quan el mínim desitjable 
és del 65%. En el marc del Dia Mundial per a la Prevenció del 
Càncer de Còlon, que s'escau el 31 de març, parlem amb el Dr. 

Francisco Muñoz, cap del servei de Medicina de l'Hospital de 
Mollet sobre la importància de la detecció precoç i els progra-
mes de cribratge que duu a terme el centre sanitari per dismi-
nuir la mortalitat de càncers com el de còlon o de mama.

ENTREVISTA A FRANCISCO MUÑOZ, CAP DEL SERVEI DE MEDICINA DE L’HOSPITAL DE MOLLET

fsm
programes de cribratge permeten 
detectar possibles lesions de for-
ma precoç i això és clau per aug-
mentar les probabilitats de cura-
ció de la malaltia. És per això, que 
creiem que els cribratges precoços 
de càncer són prioritaris fins i tot 
en la situació actual.
–Com es detecten aquestes lesi-

ons amb les proves?

–La mamografia permet detectar 
possibles lesions en estats molt 
embrionaris que, en cas de dubte, 
podrien requerir una biòpsia per 
assegurar si són benignes o malig-
nes. En el cas de càncer de color, un 
resultat positiu de sang en femta 
pot indicar la presència de pòlips 
que han de ser controlats, malgrat 
que la possibilitat que siguin un 
càncer és també baixa. i laura ortiz

4.859
EL CÀNCER COLORECTAL ÉS EL MÉS
FREQÜENT A CATALUNYA SOBRETOT
a partir dels 50 anys. L’epidèmia de 
la Covid-19 ha tingut un impacte en 
els diagnòstics durant l’any 2020, 
segons ha confirmat el Departament 
de Salut de la Generalitat. Així, segons 
les dades del registre de diagnòstics 
d’anatomia patològica, que cobreix el 
90% dels hospitals públics, l’any 2020 
es van diagnosticar 4.859 càncers 
colorectals, un 20,8 menys que l’any 
2019 (3.848).

"Un resultat positiu de sang 
en femta pot indicar la

presència de pòlips, que 
s'han de controlar"
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La pressió assistencial incrementa a 
l'Hospital de Mollet. Dimecres regis-
trava 41 pacients ingressats, gairebé el 
doble que fa una setmana. La Fundació 
Sanitària Mollet demana gaudir de les 
properes festes de Setmana Santa amb 
"prudència". Durant aquesta setmana 
l'Hospital de Mollet ha donat 21 altes, 
amb un total de 1.207 i hi ha hagut de 
lamentar 1 defunció per coronavirus. Pel 
que fa a les dades epidemiològiques, 
també empitjoren. Al  llarg d’aquesta 
setmana, el risc de rebrot  al Baix Vallès 
ha augmentat fins als 360 punts i la taxa 
de contagi a l'1,23.

L'HOSPITAL DUPLICA 
LA XIFRA D'INGRESSOS 
PER CORONAVIRUS

Divendres, 2 d'abril de 2021

A les 8h. Programació infantil

Dissabte, 3 d'abril de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 22h: XXVIII Nit de l’Esport de Mollet (r)

Diumenge, 4 d'abril de 2021

A les 12: XXVIII Nit de l’Esport de Mollet (r)

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 5 d'abril de 2021

A les 8h. Programació infantil

A les 19h Temporada impossible: ‘Mou el cos’, 

Dàmaris Gelabert

Dimarts, 6 d'abril de 2021

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

La Porteria; a les 16.30h: Fet a mida; a les 19h: 

Connecti.cat i a  les 20.30h: Parlem-ne, amb 

Susanna Aguilera

Dimecres, 7 d'abril de 2021

A les 10h: Fet a mida (r); a les 14h: Al Dia 

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

16.30h: Fet a mida; a les 19h: Connecti.cat; a 

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

les 20.30h: Aula culinària i a les 20.30h: Tu qui 

ets. I ara, què? (estrena a Instagram, Twitter i 

Facebook)

Dijous, 8 d’abril de 2021

A les 10h: Fet a mida (r); a les 14h: Al Dia 

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

16.30h: Fet a mida i a les 19h: Connecti.cat 

I tota la informació al VV Notícies cada dia 

i al web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

23/03 Ángeles Cañas Martínez 93 anys

28/03 Encarnación Torres Jiménez 79 anys

29/03 Anna María Pérez López 54 anys

MARTORELLES

25/03 Juan Pedro Ruíz Luque 72 anys

PARETS DEL VALLÈS

29/03  Jaime Ramon Palet 92 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

MOLLET. Amb l'objectiu d'informar 

les persones immigrants sobre els 

passos que han de seguir per po-

der-se empadronar, l'entitat Mo-

llet Acull va celebrar diumenge un 

acte davant l'Ajuntament de Mollet. 

"Vam recollir dades d'unes 30 

persones que tenen problemes 

d'empadronament", explica Car-

les Peña, membre de l'entitat. 

Segons Peña, "molts dels casos 

que van venir són persones que 

viuen en habitatges on residei-

xen més de 7 persones i l'Ajunta-

ment de Mollet, quan van a em-

padronar-se no vol fer-ho". Per al 

membre de Mollet Acull: "Això no 

es basa en cap legislació" i explica 

que des de l'entitat "ja tenim feta 

una consulta al Síndic de Greu-

ges que ens ha corroborat que 

l'Ajuntament no té per què negar 

l'empadronament". L'entitat tre-

balla perquè se solucioni.  

Mollet Acull vol 

que les persones 

migrants puguin 

empadronar-se

CONVIVÈNCIA  L'ENTITAT VA CELEBRAR UN ACTE INFORMATIU DIUMENGE DAVANT L'AJUNTAMENT

Homenatge a les víctimes de la Covid

SANT FOST. Dissabte, al parc de 

Can Coromines, va acollir un acte 

en memòria dels veïns i veïnes de 

Sant Fost víctimes de la Covid-19. 

Durant l'homenatge, organitzat 

per l'Ajuntament, també es va fer 

un reconeixement a totes les per-

sones del poble que es van oferir 

com a voluntàries durant el confi-

nament.

Un dels moments més emotius 

de l'acte es va donar durant el mi-

nut de silenci que es va realitzar en 

record a les persones difuntes en 

aquest últim any a conseqüència 

de la pandèmia.

L'homenatge va arribar al seu 

punt final amb la plantació d’un 

salze i el descobriment d’una placa 

commemorativa que recorda a to-

tes les persones que han mort per 

aquesta horrible malaltia.

Reconeixement a la policia
Per altra banda, durant aquest cap 

de setmana  l'Ajuntament també 

va reconèixer el mèrit a la Policia 

Local de Sant Fost per la tasca que 

ha dut a terme al llarg d'aquests 

mesos, durant la Covid-19, però 

també en intervencions que han 

servit per preservar la seguretat 

ciutadana i la salut pública. 

CORONAVIRUS L'AJUNTAMENT DE SANT FOST VA FER UN RECONEIXEMENT A LES PERSONES VOLUNTÀRIES AL PARC DE CAN COROMINES

A L'AIRE LLIURE L'homenatge es va fer dissabte al parc de Can Coromines

aj. sant fost

mollet acull

DIUMENGE  Membres de Mollet Acull van atendre una trentena de persones 

MOLLET. El passat 12 de març va 

morir l'ornitòleg molletà Josep 

Ribas Falomir, a l'edat de 59 anys. 

L'estudiós havia dedicat gran part 

de la seva vida a l'observació dels 

ocells del Vallès Oriental i era 

considerat un dels ornitòlegs de 

referència de la comarca. Va ser 

autor de diversos llibres sobre la 

matèria, entre els quals Els ocells 

al Vallès Oriental, publicat l'any 

2000 i considerat encara ara un 

dels llibres de referència per als 

ornitòlegs de la comarca, i Els 

ocells al Montseny (2014). Ribas 

col·laborava amb el Museu de 

Ciències Naturals de Granollers. 

Mor l'ornitòleg 

molletà Josep Ribas 

a 59 anys 

NECROLÒGIQUES
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Renfe reobre el pas entre 
andanes a l'estació i obligarà 
els trens a reduir la velocitat
MOLLET DEL VALLÈS. Renfe i Adif 

han decidit tirar marxa enrere i 

mantindran el permís per fer ús 

del pas entre andanes a l'estació 

de Mollet-Sant Fost. Les dues en-

titats han treballat en la creació i 

aplicació d'un nou protocol de cir-

culació a aquesta estació de la R2, 

que obligarà els trens a reduir la 

velocitat al seu pas per la localitat. 

Aquesta nova mesura vol evitar 

així que les persones amb mobili-

tat reduïda hagin de desplaçar-se 

a una altra estació, ja que aquesta 

no disposa d'ascensors per passar 

d'una andana a una altra.

Amb la reducció de velocitat es 

disminueix l'actual categoria de 

risc de la passarel·la d'alta a mo-

derada, fet que permet mantenir el 

pas aplicant sense problema el Re-

ial Decret 929/2020 sobre segure-

tat operacional i interoperabilitat 

ferroviàries, que en el supòsit de 

INFRAESTRUCTURES  LA MESURA PERMET REBAIXAR EL RISC I MANTENIR OBERTA LA PASSERA PER A USUARIS AMB MOBILITAT REDUÏDA

risc alt obligava a què la passera fos 

d’ús exclusiu per a l’activitat ferro-

viària o els serveis d’emergència.

La decisió es pren després que 

ambdós organismes mantingues-

sin una reunió divendres per do-

nar resposta a les reiterades peti-

cions dels Ajuntaments de Mollet, 

Sant Feliu, Molins de Rei –els tres 

municipis afectats– que instaven 

a trobar procediments extraordi-

naris i mesures de seguretat que 

no contemplessin el tancament 

d'aquest pas. Unes demandes de 

solució que també arribaven d'en-

titats socials com la Plataforma en 

Defensa de la Sanitat Pública al 

Baix Vallès, Adimo, Mollet Pedala 

i de la mateixa Generalitat.

L'alcalde de Mollet, Josep Mon-

ràs, ha expressat el seu agraïment 

per "la rapidesa" de la solució 

proposada per Renfe i ADIF, però 

adverteix que "aquesta ha de 

ser una solució provisional. Cal 

trobar la solució definitiva, que 

passa per la remodelació i ac-

cessibilitat de l'estació de ma-

nera urgent".

Des de la Plataforma per la Sa-

nitat i Adimo també han celebrat 

la solució i demanen a Renfe que 

mantinguin el guàrdia de segure-

tat que vigilava que no es traves-

sés la passera perquè faci tasques 

de suport a les persones que hagin 

de fer ús del pas entre andanes i in-

crementar així la seguretat.   

GESTIÓ DE RESIDUS

219 habitatges de 
Martorelles tindran 
bonificacions

La setmana passada entrava en 

funcionament la trentena de fa-

nals led instal·lats al Camí dels 

Castanyers de Sant Fost, en el 

tram entre l'Associació de Veïns 

i l'accés a la urbanització des de 

la carretera B-500. La instal·la-

ció dels fanals va començar a 

principis d'any i vol millorar 

l'accessibilitat d'aquest tram 

per arribar fins a les noves pa-

rades de l'Albús a la Conreria. 

VIA PÚBLICA

Nous llums led al 
Camí dels Castanyers

Un total de 219 habitatges de 

Martorelles tindran bonificacions 

a la taxa de gestió de residus: 96 

habitatges, gaudiran d'un 10% 

de bonificació per haver anat més 

de 5 vegades a la deixalleria; 85, 

tindran una reducció del 20% per 

haver anat més de 10 vegades; i 

34 habitatges rebran la reducció 

de la tarifa del 10% ja que han 

acreditat que estan realitzant el 

compostatge de residus orgànics.

La reducció de velocitat de
 trens a Mollet fa que la

 catalogació del risc a l'estació
passi d''alt'  a 'moderat'

a.mir

PAS REOBERT  L'ús de la passera havia quedat prohibit per als usuaris
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Jordi 
Brunés i 
Pol Ansó

Tresorer i secretari de la FAV Mollet

– Com us agradaria poder participar en 

l'elaboració del Pla d'Ordenació Urba-

nística Municipal (POUM)?

– Pol Ansó: La proposta que els farem en la 

reunió que tenim prevista el 6 d'abril és que 

s'allargui el procés de participació d'una 

manera més real, que seria que l'equip 

redactor munti una paradeta en cadascun 

dels barris i allà, durant unes hores, reculli 

la informació dels veïns. El que s'ha fet fins 

ara ha sigut molt curt i no centrat en els de-

talls dels barris.

– Quines accions participatives ha ende-

gat l'Ajuntament fins ara?

– Pol: Hi ha hagut tres jornades. Una para-

deta al mercat dels dimarts amb una infor-

mació mínima de cara a la galeria i amb una 

anàlisi que realment no era part del POUM.

– Jordi Brunés: L'etapa que hem vençut ara 

és la part informativa en què ells han anat 

documentant quin model de ciutat tenim 

actualment, i això és el que estava exposat 

allà, però semblava una parada més del 

mercat.

– Pol: La segona van ser unes excursions en 

què vam escriure allò que detectàvem als 

diferents barris, però, per exemple, no vam 

passar ni per l'Estació del Nord, ni per Rie-

ra Seca, ni per Can Pantiquet. I la tercera i 

última jornada va ser un petit taller d'unes 

dues hores al Museu Abelló. Allà vam afegir 

moltíssimes reivindicacions i el que volem 

és que tot això aparegui en la redacció del 

POUM. Però ens trobem que hi ha coses que 

no apareixeran, i també que això no va ser 

suficient. Com que no ha sigut prou, propo-

sem ampliar-ho d'una manera que creiem 

que seria més participativa.

– En què consistirà la reunió de dimarts?

– Jordi: D'entrada vam demanar una reunió 

amb l'equip redactor del POUM i ens han 

plantejat que vindria el director i vindrien 

diferents persones implicades de l'Ajunta-

ment.

– Pol: Una reunió a quatre bandes amb 

l'equip redactor amb el cap al davant, 

l'Ajuntament amb el gerent i dos arquitec-

tes, la FAV i el Col·legi d'Arquitectes.

– Jordi: Possiblement hi acabem incorpo-

rant algú més que tingui coses a dir, com 

Mollet Pedala. En tot cas, l'objecte d'aques-

ta trobada és eminentment tècnica. Crec 

que tots els que participarem serem tècnics 

o arquitectes. Per part de la FAV, tant el Pol 

com jo ho som. No és un tema polític el que 

hi debatrem.

– Quin és l'objectiu d'aquest POUM?

– Pol: La idea principal és determinar quin 

model de ciutat volem per Mollet pels pro-

pers 20 o 30 anys, però veiem que el nostre 

model és massa diferent del seu. El model 

de l'Ajuntament és el de l'oportunitat: ven-

dre tot allò que sigui possible, i si creixem, 

creixem. I en el nostre mo-

del creiem que hi ha una 

reflexió més profunda so-

bre què volem.

– Jordi: Som 50.000 habi-

tants i segurament hi ha 

50.000 visions diferents 

de Mollet, però cal inten-

tar consensuar el POUM a 

base de transparència, de trobades i reuni-

ons, que creiem que no han sigut prous.

– Pol: No n'hi ha hagut suficients, i les que hi 

ha hagut no han sigut prou extenses ni prou 

participatives. Per tant, la informació que hi 

ha és molt vaga.

– Com voldríeu que fos aquesta ciutat?

– Pol: Hi ha temes que són cabdals. La con-

taminació de l'aire és cabdal i, per tant, la 

mobilitat també ho és.

– Jordi: Com la població es mou dins 

d'aquesta trama urbana també és impor-

tant; si ens creiem el Mollet 30 i la mobili-

tat urbana en bicicleta o amb sistemes no 

contaminants; o com aquesta ciutat es re-

laciona amb l'entorn. Entenem que l'equip 

redactor està tenint present tot això, però 

nosaltres voldríem saber de quina manera 

i si podem aportar-hi un granet de sorra. 

No es tracta tant d'un tema de confrontació, 

sinó d'aportar coneixement propi. Entenem 

que ells són els tècnics i que són qui estan 

capacitats per fer-ho, però també entenem 

que nosaltres tenim alguna cosa a dir.

– Pol: Sobretot fent propostes des d'una òp-

tica real, perquè moltes de les coses que es 

presenten al POUM són ideals, i nosaltres 

volem aterrar-ho. Fer una zona a Can Prat 

d'I+D on vindrà la gent del 22@, o fer pisos 

d'alt estànding per pujar el nivell de renda 

de la gent de Mollet són idees, que no entra-

rem a debatre, però nosaltres apostem per 

un Mollet de coses reals: si l'aire o el soroll 

estan matant la gent o no, si el petit comerç 

està putejat en contra de les grans zones co-

mercials... De fet, el Cal-

derí ha d'incorporar un 

altre hipermercat més. 

Quin ha de ser el model 

de comerç de Mollet?

– Doneu per feta la 

urbanització del Cal-

derí?

– Pol: Ja veurem. Fa 

pinta que anirà per la via judicial. Tot el que 

ha fet l'Ajuntament està ple de forats i, per 

tant, és probable que, com en altres POUM, i 

a Mollet tenim experiència, acabi caient per 

un tema legal.

– Jordi: Ens costa entendre la urgència del 

Calderí, tenint en compte que estem plani-

ficant quin model de ciutat volem els pro-

pers 20 anys. Que en un procés participatiu, 

d'estudi molt extens, en què defineixes tota 

la ciutat, una part tan gran del sòl urbà es-

tigui fora d'aquest debat ens sembla molt 

sorprenent. Ens han dit que els promotors 

ja fa 20 anys que s'esperen, però qui s'es-

pera 20 anys pot esperar-ne dos o tres més 

fins que acabi aquest procés.

– Pol: Per lògica, el Calderí hauria d'estar 

inclòs en el nou POUM, però hi ha altres in-

teressos darrere, i sabem que a través del 

POUM la urbanització s'allargaria anys. El 

que intenten amb aquesta modificació del 

POUM antic és accelerar-ho per ingressar 

diners quan abans per arreglar la caixa, que 

sabem que està malmesa.

– Entenc que en el Mollet del futur no 

coincidiu amb el consistori.

– Jordi: Històricament no n'hem coincidit 

gaire. No sabem ara què es plantejarà, però 

ens temem el pitjor.

– Pol: Està clar que nosaltres tenim una 

visió menys mercantilista del tema. Ens 

preocupa que Mollet sigui la setena ciu-

tat d'Europa amb l'aire més contaminat; 

que els nivells d'òxid de nitrogen cada dia 

superin el màxim establert; que Mollet si-

gui la setena ciutat de Catalunya amb més 

pisos buits. Nosaltres volem donar resposta 

a totes aquestes dades objectives i el que fa 

el POUM és el contrari. Com has d'abaixar 

les emissions d'òxid de nitrogen si estàs 

creixent amb 10.000 habitants més i amb 

2.000 cotxes més? La seva anàlisi pot ser la 

mateixa, però el que ells aporten no són so-

lucions, sinó que incrementen el problema 

encara més. Nosaltres no tenim aquest pes 

de l'economia a sobre i, per tant, diem: si 

les emissions van enlaire, nosaltres volem 

peatonalitzar el centre de Mollet per rever-

tir-les; si veiem que hi ha pisos buits, fem 

una estratègia amb el govern central per 

alliberar-los.

– Jordi: La fase on veurem confrontats els 

models o no és imminent, em sembla que és 

una qüestió de mesos que presentin un pla, 

però sí que ens hi voldríem anticipar i per 

això reivindicàvem aquesta participació. No 

volem que ens ho presentin a correcuita, 

perquè pensem que la part participativa del 

POUM encara no s'ha executat de la manera 

correcta.    SERGIO CARRILLO

ENTREVISTA

s.c.

Junta directiva de la FAV

La Federació d'Associacions Veïnals (FAV) de Mollet vol que l'Ajuntament ampliï el procés de 

participació per a l'elaboració del POUM de la ciutat. Ens ho expliquen en Jordi Brunés (esquerra) i 

en Pol Ansó (dreta), tresorer i secretari de la FAV, amb la presència de la presidenta, Teresa Prades.

"Ens costa entendre la

urgència del Calderí, tenint

en compte que estem

planificant el model de

ciutat dels propers 20 anys"

“Si les emissions 
d'òxid de nitrogen 

creixen a Mollet, 
peatonalitzem el 

centre per revertir-les”
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Projecte per millorar 
la climatització de 
la biblioteca amb 
panells fotovoltaics

MOLLET.  L'Ajuntament ha aprovat 

inicialment el projecte de millora 

de l'eficiència energètica i de cli-

matització i ventilació de la bibli-

oteca de Can Mulà. Es tracta d'un 

projecte elaborat per Rifà Engi-

nyers, que preveu energia d'auto-

consum, amb un cost de 219.456 

euros. L'actual sistema de clima-

tització "es troba obsolet, atesa 

la seva antiguitat, fet que pro-

voca uns baixos rendiments en 

la producció tèrmica", apunta la 

memòria tècnica. De fet a l'hivern 

ja hi va haver usuaris que es van 

queixar perquè havien d'estudiar 

a la biblioteca amb jaquetes per-

què no hi funcionava la calefacció. 

EQUIPAMENTS  EL PASSAT HIVERN VAN HAVER QUEIXES DELS USUARIS DE CAN MULÀ PERQUÈ LA CALEFACCIÓ NO ERA SUFICIENT  

EDUCACIÓ LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA APROVA UN PLA DE XOC D'EQUIPAMENTS 

A  més, "el sistema de ventilació 

no és capaç d’aportar els cabals 

de ventilació higiènica norma-

tius a les diferents estances".

Millorar l'eficiència energètica
Per tot plegat, el projecte proposa 

una reforma integral del sistema 

de climatització i ventilació que 

"permeti disposar d’una pro-

ducció tèrmica amb un elevat 

rendiment, millorant l’eficièn-

cia energètica de la instal·lació i 

l'impacte econòmic i ambiental, 

que asseguri una òptima distri-

bució i difusió d’aire climatitzat, 

millorant el confort tèrmic dels 

usuaris". Per portar-ho a terme, 

s'instal·larà una nova bomba de 

calor aire-aigua, partida, amb con-

densació per aire i ventiladors axi-

als, d’execució compacta i silencia-

da per a producció de fred.

El mateix projecte inclou també 

la instal·lació d'energia solar fo-

EDUCACIÓ

Oferta de places 
suficient a Mollet 
per a P3 i 1r d'ESO
Un cop finalitzat el període de 

preinscripció per al curs escolar 

2021 – 2022, fonts municipals 

apunten que el nombre de places 

ofertades ha estat suficient per co-

brir la demanda de places i poder 

rebre l’alumnat que s’incorpori més 

endavant. A P3, s’han ofertat 459 

places i s’han rebut 412 sol·licituds. 

En aquest cas, el cens a Mollet és de 

379 infants. Pel que fa a 6è de primà-

ria, en aquests moments hi ha 609 

alumnes matriculats entre pública 

i concertada. D’aquests, 201, estan 

matriculats en centres concertats, 

amb la qual cosa, en principi, man-

tindran aquesta plaça.  Pel que fa se-

cundària, s’han ofertat 422 places i 

s’han rebut 410 sol·licituds.

Amb tot, aquestes són dades ori-

entatives ja que enguany s'ha fet el 

tràmit de forma telemàtica i algunes 

famílies, davant el dubte de si havien 

fet correctament la gestió, van cur-

sar la sol·licitud de manera duplica-

da. S’ha posat en marxa l’aplicatiu 

informàtic per anul·lar aquestes 

possibles duplicitats.  

presentació 
del llibre

La Sra. Marina Escribano, regidora 
de l’Ajuntament de Mollet, presentarà 
el llibre REFUGIATS CLIMÀTICS així 
com el seu autor Sr. Miguel Pajares, 
llicenciat en Ciències Biològiques 
i doctor en Antropologia Social. 
Actualment és president de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 
És també autor entre d’altres de 
Cautivas i Crímenes de Hambre, a més 
de diversos llibres d’assaig i articles 
en revistes que se centren en temes 
com la immigració, l’asil, els drets 
humans o la lluita conta el racisme. 

UN GRAN REPTE 
DEL SEGLE XXI

REFUGIATS CLIMÀTICS

DIMECRES 7 D’ABRIL · 19 H 
AL JARDÍ DEL CASAL
Ronda de Can Fàbregas, 5 · Mollet del Vallès 

 Aforament limitat. 
 Normatives Covid. 
 Cal inscripció prèvia al Casal: 

    93 593 11 74 / 690 21 63 02 

180.000 euros per a millores 
a escoles del Baix Vallès
BAIX VALLÈS. La Diputació de Barcelona ha 

aprovat el Pla de xoc d’equipaments respon-

sables 2030, dotat amb 6.260.000€, amb 

l’objectiu de millorar els centres educatius 

públics de la província de Barcelona per im-

pulsar mesures d’eficiència energètica i fo-

mentar la seva relació amb l’entorn i el seu ús 

públic. Concretament la corporació destina a 

la comarca del Vallès Oriental 624.978,52 €, 

dels quals uns 180.000 euros aniran a parar 

als ajuntaments baixvallesans.

El nou programa permetrà finançar tots 

els ajuntaments de menys de 300.000 habi-

tants de la província i les entitats municipals 

que comptin amb almenys un centre educa-

tiu sufragat amb fons públics.

La distribució dels ajuts s’ha calculat amb 

variables i criteris objectius que atenen 

tant a una dimensió poblacional com a una 

dimensió d’equitat, amb un import mínim 

de 1.500,00 euros per ens destinatari. Així 

doncs, la dotació per Ajuntaments al Baix 

Vallès serà: 64.662 euros, a Mollet; 30.131 

euros, a la Llagosta; 26.230 euros, a Montor-

nès; 23.025 euros, a Parets; 12.456 euros, a 

Sant Fost; 12.431 euros, a Montmeló; 7.690 

euros, a Martorelles; i 2.754 euros, a Santa 

Maria de Martorelles.

El pla compta amb dues línies d'actuació i 

els destinataris poden distribuir lliurement 

la dotació econòmica atorgada per a la digi-

talització i sostenibilitat dels equipaments 

educatius, i per projectes per a la millora 

dels usos socials dels espais.

En la situació actual, el parc d’escoles està 

envellit i els aspectes de manteniment "són 

una de les majors fonts de queixa de les 

famílies dels municipis pel seu estat de 

conservació, així com per la poca eficièn-

cia de les seves instal·lacions", expliquen 

des de la Diputació.

Així doncs, consideren necessàries in-

versions en clau de digitalització, eficiència 

energètica i actualització que "permetin un 

millor ús dels espais, i una millor adapta-

ció a l’activitat principal resolent dèficits 

històrics en els equipaments, i donar su-

port a les necessitats actuals de proces-

sos d’aprenentatge més complexos, com 

és el règim de semipresencialitat".

Pel que fa a la línia per a la millora dels 

usos socials de les escoles, des de la Diputació 

opinen que "cal obrir i connectar els espais 

educatius a la col·laboració amb l’entorn, i 

dotar-los de funcionalitat com espai públic, 

de forma que reverteixin en una millora en 

la igualtat, la cohesió social i l’aprofitament 

per part de la ciutadania".  

s.c.

NOVA CLIMATITZACIÓ Can Mulà disposarà d'energia d'autoconsum

tovoltaica d’autoconsum, que es 

connectarà a la xarxa elèctrica de 

baixa tensió interior de l’equipa-

ment, i que permetrà un gran es-

talvi d'energia. Es preveu que els 

mòduls fotovoltaics estiguin ubi-

cats a la coberta de la biblioteca.  

El cost de l'actuació és d'uns 220.000 euros
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POLÍTICA  EL GRUP CONSTITUÏT RECENTMENT REIVINDICA EL LLEGAT DE LA II REPÚBLICA I EL REPUBLICANISME COM A PROPOSTA POLÍTICA DE PRESENT I FUTUR

PLE TELEMÀTIC Els regidors en la sessió plenària celebrada de manera virtual dijous de la setmana passada

MOLLET. L'Ajuntament de Mo-
llet ha tornat a tancar l'exercici 
pressupostari amb un romanent 
negatiu, que, amb tot, s'ha reduït 
respecte al de l'any passat. L'in-
forme de la intervenció munici-
pal, presentat en el ple de dijous 
passat, tanca tots els indicadors 
econòmics amb positiu, excepte 
el romanent de tresoreria per a 
despeses generals, que el 2020 
va registrar un resultat negatiu 
de 442.231,92 euros. Per cobrir 
aquest romanent negatiu, el go-
vern ha recorregut al fons de con-
tingència i a allargar el deute amb 
entitats bancàries.

La dada negativa, millor, però, 
que la registrada l'any passat, quan 
es va tancar amb un romanent ne-
gatiu de 3,5 milions d'euros, és 
conseqüència, segons el govern lo-
cal, de la gestió de la Covid que ha 
provocat un increment dels drets 
pendents de cobrament i moltes 
despeses imprevistes. A això se li 
suma també els ajustos dels drets 
de dubtós cobrament, que recullen 
deute d'anys anteriors que l'Ajun-
tament arrossega de particulars i 
altres administracions. "És molt 
difícil tenir liquiditat amb el ni-
vell de deute que tenen altres 
administracions amb l'Ajunta-
ment", lamentava un cop més la 
primera tinenta d’Alcaldia i coor-
dinadora de l’Àrea de Governança, 
Economia i Serveis Territorials, 
Mireia Dionisio.

En aquest sentit, Dionisio ex-
plicava que l'Ajuntament té re-
clamats per via judicial fins a 8,5 
milions d'euros a administracions 

L'Ajuntament cobreix el romanent 
negatiu amb el fons per a imprevistos

PLE MUNICIPAL  EL GOVERN LOCAL PRESENTA L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020

superiors com la Generalitat per 
conceptes com el pagament de 
part de les places d'escola bres-
sol (3,7 milions d'euros), el con-
veni d'ús de l'edifici municipal 
de l'antic Ajuntament de Prat de 
la Riba per al Registre Civil (1,6 
milions), o el deute per la cons-
trucció del Lledoner (3,2 milions). 
També s'hi suma els gairebé 3 mi-
lions d'euros de deute que l'Estat 
arrossega amb l'Ajuntament des 
del 2017. Precisament, aquest ni-
vell de deute va ser un dels punts 
que va criticar l'oposició. "Ens 
preocupa que fins ara no s'ha-
gin reclamat interadministra-
tivament aquests 2,9 milions a 
l'Estat i també ens preocupa el 

nivell d'execució de les inversi-
ons", deia la portaveu de Mollet 
en Comú, Marina Escribano.

Crèdits no disponibles
Per compensar aquest romanent 
de tresoreria negatiu, el ple va 
aprovar dues mesures econò-
miques. D'una banda, es van de-
clarar no disponibles diverses 
partides per valor de 442.231,92 
euros. "Són quatre partides sen-
se projectes assignats que que-
den congelades", aclaria Dioni-
sio. Així doncs es rebaixen 25.000 
euros de la partida de pagaments 
per interessos de demora i 34.000 
euros en transferències a la Fun-
dació Abelló i a l'Institut Muni-

cipal de Discapacitats. Però la 
partida més gran que queda com 
a no disponible és la del fons de 
contingència de l'Ajuntament –
capítol que obligatòriament han 
d'incloure al seu pressupost els 
ajuntaments per atendre neces-
sitats imprevistes– i que quedarà 
en només 132 euros.

En aquest sentit, el regidor d'Ara 
Mollet ERC MES, Oriol López, aler-
tava sobre la manca de disponibili-
tat d'aquest fons en cas de neces-
sitat. "Què passarà si necessitem 
aquest fons durant l'any?", es 
preguntava. Dionisio, però, indica-
va que "precisament la llei pre-
veu que es pugui fer ús d'aquest 
fons de contingència per cobrir 

el romanent negatiu", deia.
L'altra mesura per cobrir el ro-

manent negatiu va ser l'adhesió 
del ple a la possibilitat oberta pel 
Govern de l'Estat de passar deu-
te de curt termini a llarg termini 
"per esponjar el deute", deia Di-
onisio, que aclaria: "El que apro-
vem és una declaració d'inten-
cions, ara caldrà negociar amb 
les entitats bancàries", deia en 
resposta al portaveu d'Ara Mollet, 
qui demanava quines seran les 
conseqüències d'allargar aquest 
deute. En aquest sentit, el regidor 
de Cs, Ivan Garrido, valorava que 
el govern hagi aplicat una políti-
ca de contenció  de despesa però 
alertava que les mesures preses 
són "una pilotada endavant que 
compromet pressupostos fu-
turs", deia el portaveu del partit 
taronja, qui amb tot votava a fa-
vor de les dues mesures al costat 
del govern de PSC i Podem, i de 
Junts per Mollet, que considerava 
les mesures "un mal menor per 
fer front a la situació", deia Joan 
Daví, de Junts. Per la seva part, 
Ara Mollet i Mollet en Comú s'hi 
van abstenir.  l. ortiz

El Consistori negociarà amb entitats bancàries per allargar el termini d'alguns crèdits 

57,39%
ÉS EL PERCENTATGE D'ENDEUTAMENT
MUNICIPAL EN LA LIQUIDACIÓ DE 2020
una dada que es troba per sota del 
límit legal del 110% que marca la Llei 
d'Hisendes Locals. Una altra dada de 
la liquidació és l'estalvi net, que se 
situa en els 834.000 euros. Pel que fa  
els organismes autònoms i el consorci 
adscrit tots presenten resultats 
positius, excepte l’IME que tanca amb 
resultat pressupostari negatiu de 
158.746,23€ fruit de la situació COVID 
i la manca d’ingressos per quotes de 
bressols, música i dansa.

Neix un col·lectiu a 
Mollet per reivindicar 
la III República a l'Estat 
MOLLET. Enguany, es commemora 
el 90è aniversari de la proclama-
ció, el 14 d’Abril de 1931, de la II 
República Espanyola, una efemè-
ride que coincideix amb el naixe-
ment del col·lectiu Mollet per la 
III República, que pretén, d'una 
banda, reivindicar el llegat de la II 

República, i, de l'altra, promoure 
el republicanisme com a proposta 
política de present i de futur. 

El col·lectiu que es va crear fa po-
ques setmanes, està format per una 
trentena de persones provinents 
de diversos àmbits: des de polítics, 
sindicalistes, gent de la cultura o 

vinculada a la solidaritat, que apos-
ta per la implantació d'una III Re-
pública a l'Estat. "Vol ser una en-
titat apartidista que promogui la 
memòria i el llegat de la II Repú-
blica sota les premisses de veri-
tat, reparació i justícia", explica 
Salvador Xicola, membre del col-
lectiu. Però la tasca del grup va més 
enllà de la recuperació de la memò-
ria i vol unir veus en favor del re-
publicanisme com a projecte polític 
"de present i de futur". "Volem 
ser un grup molt transversal que 
es posi d'acord amb valors com 
la qualitat dels serveis públics, la 
radicalitat democràtica, la lluita 

contra la corrupció, la justícia 
social...", diu Xicola. 

La intenció és fer la primera 
acció amb motiu de la comme-
moració del 90è aniversari de la 
II República, amb una passejada 
republicana el 18 d'abril. Però la 
voluntat és "no quedar-nos en ac-
tes puntuals i poder fer activitats 
durant tot l'any", admet Xicola.
De fet, una de les primeres accions 
públiques del col·lectiu ha estat la 
presentació d'una moció, que final-
ment arribava al ple de dijous pas-
sat en format de prec i de la mà de 
Mollet en Comú. El text reclamava, 
entre moltes altres qüestions, l’inici 

d’un procés constituent per tal de 
construir "un nou estat fraternal 
de marcat caràcter social, el re-
coneixement a totes les víctimes 
del franquisme, la investigació 
dels delictes del rei emèrit i la 
demanda d’un referèndum per 
escollir democràticament la for-
ma d’estat: monarquia o repú-
blica". En la presentació del prec, 
el portaveu de Mollet en Comú, 
Francisco Sancho, apuntava: "La 
monarquia espanyola està en les 
seves hores més baixes i això és 
una oportunitat per als republi-
cans per avançar en la implanta-
ció de la III República".   l. ortiz
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Consens al ple molletà per reclamar 
una nova llei de millora de barris
MOLLET DEL VALLÈS. El ple de l'Ajun-

tament va aprovar per unanimitat 

una proposta de moció de Mollet 

en Comú que demana al futur nou 

Govern de la Generalitat l'elabo-

ració d'una nova llei de barris, a 

imatge de la desenvolupada pel 

Govern Tripartit fa 16 anys, i que 

va permetre la rehabilitació inte-

gral de barris degradats de moltes 

ciutats del país, entre els quals el 

de Plana Lledó, que va rebre una 

injecció de diners per a la millora 

de la via pública i programes de 

cohesió social.

La proposta demana que aques-

ta Llei de millora urbana, social 

i ambiental de barris i viles sigui 

el primer projecte de la pròxima 

legislatura, una llei que hauria 

d'incorporar un fons nodrit amb 

recursos de la Unió Europea, de 

l’Estat i de la Generalitat.

En la moció, Mollet en Comú apun-

PLE MUNICIPAL  LA PROPOSTA DE MOLLET EN COMÚ PRETÉN FOMENTAR LA REHABILITACIÓ URBANA, SOCIAL I AMBIENTAL DE LES ZONES MÉS DEGRADADES 

 Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19 

o al web: 

www.triasdebes.es 

(També visites online 
per video-trucada, whatsApp...)

Consulta de Cardiologia La Garriga 
Ronda Carril, 28 · www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

ta que la crisi sanitària generada per 

la pandèmia "ha posat més en evi-
dència les desigualtats entre bar-
ris: als barris vulnerables hi ha 
major densitat, més proximitat 

Mollet insta l'Estat a
què els Ajuntaments 
puguin disposar d'un 
10% dels fons europeus

El plenari demana la restitució de l'IVA 
reduït a les perruqueries i l'estètica

MOLLET. El ple de l'Ajuntament ha ti-

rat endavant una moció que dema-

na al Govern de l'Estat que les en-

titats municipals puguin disposar 

d'un 10% dels fons de recuperació 

procedents de la Unió Europea, els 

anomenats Next Generation UE.

Amb aquesta proposta, presen-

tada per Cs Mollet i aprovada per 

unanimitat, Mollet se suma a la re-

clamació municipalista perquè els 

ajuntaments juguin un paper actiu 

en el repartiment dels ajuts que 

han d'arribar de la Unió Europea. 

"Els fons europeus són una gran 
oportunitat que el món local 
no pot desaprofitar", exposava 

la regidora de Cs, Eva Guillén, qui 

recordava el compromís del presi-

dent espanyol, Pedro Sánchez, de 

repartir aquests fons amb els ajun-

taments. "Sánchez es va compro-
metre però després el PSOE i Vox 
van rebutjar la moció en aquest 
sentit que es va aprovar al Senat", 

lamentava Guillén, una postura que 

la moció considera "una estratègia 
essencialment centralitzadora" 

per gestionar aquests fons.

A banda de la disposició del 10% 

dels fons, la proposta també dema-

na que s'eliminin barreres buro-

cràtiques i s'agilitzin els processos 

administratius vinculats a la gestió 

d'aquests fons i que es reforcin els 

mecanismes de control, avaluació, 

selecció i fiscalització de projectes.

Projectes molletans

L'Ajuntament de Mollet fa unes set-

manes feia públics els tres projectes 

que presentava per optar a aquests 

fons europeus. La conversió de Can 

Magarola en un polígon d'activitat 

econòmica intel·ligent, innovador i 

100% verd; actuacions com la pro-

moció de les energies renovables; 

i avançar cap a la digitalització de 

l'administració local, són els tres 

projectes presentats i valorats en 

15 milions d'euros.

Segons el reglament aprovat per 

la UE sobre la destinació de les in-

versions, els ajuts prioritzaran pro-

jectes vinculats a la digitalització i la 

transició ecològica, per promoure 

la transformació del model produc-

tiu actual. 

MOLLET. Les mobilitzacions del 

sector de les perruqueries i l'estè-

tica han rebut el suport del ple de 

l'Ajuntament de Mollet en la seva 

demanda de recuperar l'IVA reduït.

El plenari va aprovar per unanimi-

tat una moció presentada per Ara 

Mollet ERC MES per instar el Go-

vern de d’Estat espanyol a la resti-

tució del tipus d'IVA reduït del 10% 

com a servei de primera necessitat 

per al sector de la perruqueria i l’es-

tètica, que actualment es troba gra-

vat amb el tipus general del 21%.

El portaveu d'Ara Mollet ERC 

MES, Oriol López, recordava que el 

2012, i davant la crisi econòmica 

que vivia el país,  l'aleshores Go-

vern del Partit Popular va modificar 

l'estatus fiscal d'aquest sector, una 

modificació que havia de ser "tem-
poral" però que s'ha convertit en 

definitiva en ser corregida per cap 

dels governs posteriors. Ara Mo-

llet considera "desproporcionat i 
incoherent" l'IVA aplicat al sector, 

una percepció compartida per la 

resta de grups municipals, que tam-

bé van demanar una revisió dels 

barems fiscals actuals i un pla de 

rescat sectorial que salvi el sector.

El ple també va aprovar una mo-

ció presentada per Ara Mollet de 

rebuig a la deslocalització de Bosch 

de la planta de Lliçà d'Amunt, que 

afecta una trentena de molletans, 

en què també es demanava la dero-

gació de la reforma laboral. Durant 

el debat es va posar en relleu la ne-

cessitat d'un pla de reindustrialit-

zació del país. La moció va comptar 

amb el vot a favor de tots els grups 

municipals, que ja havien mostrat 

el seu suport al comitè d'empresa a 

través d'una resolució de la junta de 

portaveus de l'Ajuntament.

D'altra banda, el plenari va do-

nar el vistiplau també a la demanda 

d'Ara Mollet d'instar el Govern es-

panyol a iniciar el tràmit i aprovar 

en aquesta legislatura una llei esta-

tal per a la igualtat plena de les per-

sones trans. En aquest cas, la moció 

va comptar amb el vot favorable de 

tots els grups i l'abstenció del PSC i 

un vot particular del regidor Fran-

cisco Sancho, de Mollet en Comú. 

física, els habitatges són més pe-
tits, tenen menys ventilació i no 
disposen d’espais públics de qua-
litat". Uns barris que reben a més 

"un impacte més negatiu de l'ac-
tual crisi climàtica". En aquest sen-

tit, la moció apunta a la necessitat de 

fomentar "l’urbanisme ecològic", 

en la rehabilitació residencial i en la 

renovació urbana i rural, que no dei-

xi fora de la transició ecològica els 

barris i viles més vulnerables. "Cal 
una transició socioecològica, un 
canvi de model. És un repte enor-
me i ha de ser l'eix que estructuri 
les polítiques de recuperació de 
la Covid", deia la portaveu de Mollet 

en Comú, Marina Escribano.  

arxiu

PLANA LLEDÓ  Va ser una de les zones beneficiària de la llei de barris

Ara Mollet demana 
l'entrada a una entitat 
per l'energia pública
Ara Mollet va demanar al govern 

local amb un prec –que en prime-

ra instància va ser una moció no 

acceptada com a tal– treballar per 

l’adhesió de l'Ajuntament de Mollet 

a l’Associació de Municipis i Enti-

tats per l’Energia Pública (AMEP), 

que vol promoure la transició cap 

a una energia pública, per garantir 

el dret social a l’accés de l’energia, 

democratitzar l’energia, i fomentar 

energies renovables i autoctònes. 

Una transformació a la qual, con-

sideren des d'Ara Mollet, és im-

portant sumar des de l’àmbit mu-

nicipal. Des del govern local veuen 

amb bons ulls la iniciativa tot just 

constituïda però  prefereixen espe-

rar a veure com funciona abans de 

prendre la decisió.
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5 SESSIONS 
DEL 7 D’ABRIL AL 5 DE MAIG

      ITINERARI VIRTUAL: 
Creem el nostre 
projecte cooperatiu

#AteneusCooperatius 
#ESS 
#CooperemPerViure 
#CooperActivisme

www.ateneucoopvor.org 

Promou: Amb el finançament de:
@ info@ateneucoopvor.org      

@ateneucoopvor

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

BAIX VALLÈS. El Consell Comarcal ha 

xifrat en un 75% el grau de compli-

ment del Pla de Reactivació Econò-

mica i Social del Vallès Oriental, un 

pla de 76 accions i 12 eixos activat 

l’estiu passat per la Taula Vallès Ori-

ental Avança (TVOA) amb el suport 

de grups polítics i gremis professi-

onals. Entre d’altres, el pla preveia 

impulsar circuits curts de comerci-

alització mitjançant un marketpla-

ce comarcal, reduir els terminis de 

pagament de factures a proveïdors, 

acompanyar les empreses i els tre-

balladors en els processos de digita-

lització i crear un servei d’assistèn-

cia tècnica als municipis.

També reforçar el posiciona-

ment del Vallès Oriental com a 

destinació turística, millorar la 

situació dels sectors dedicats a la 

cura de les persones, reforçar la 

perspectiva de gènere en l'àmbit 

laboral i promoure la reindustri-

alització de la comarca entre d’al-

tres. També s’ha establert una lí-

nia d’ajuts per a pimes i autònoms 

mitjançant la concessió de micro-

crèdits, una acció prorrogada fins 

al 30 de juny i en la qual ja s’han in-

teressat una trentena d’empreses. 

L'objectiu de totes aquestes mesu-

res, impulsades pel grup de reac-

tivació econòmica de la TVOA, és 

fer front a l’impacte econòmic re-

sultant de l’emergència sanitària i 

estimular l’economia de la comar-

ca a curt termini. Per finançar les 

accions del pla, el Consell Comar-

cal compta amb les aportacions de 

la Generalitat i de la Diputació a 

través dels seus plans de xoc, així 

com amb recursos propis i altres 

subvencions per a activitats que ja 

es duien a terme.

Concertació territorial
Per al secretari general de la UGT 

al Vallès Oriental, Vicenç Albiol, 

"encara hi ha el repte de poten-

ciar sectors econòmics a la co-

marca, com el turístic, i reforçar 

el sector sanitari", mentre que 

Joan Carles Basi, en nom de Pimec, 

apuntava que unes 2.000 empre-

ses de la comarca facturen ara un 

50% menys que fa un any, cosa 

que les posa en situació de "gran 

fragilitat". També mostrava pre-

ocupació per l’increment de l’atur, 

i destacava dos reptes de futur: el 

nou consell de la formació profes-

sional i l’ocupació, que es posarà 

en marxa en poques setmanes, i la 

digitalització de les empreses.

Per la seva banda, Joaquim Co-

lom, de la UEI, remarcava la "gran 

rapidesa en el desplegament i 

l’execució de les accions", i Emília 

Macías, de CCOO, reclamava que la 

reactivació es faci evitant la pèrdua 

de teixit productiu. "Cal treballar 

en la transició ecològica, digital 

i social perquè siguin justes per 

als treballadors i perquè arribin 

a tota l’activitat econòmica", deia.

Tots quatre coincidien en la im-

portància de la concertació terri-

torial per tirar endavant mesures 

de recuperació econòmica.

Dinamitzar el teixit productiu
Jordi Manils, conseller de Promo-

ció Econòmica i Estudis, recordava 

que "tot i que no hi ha motius per 

estar contents, perquè hi ha gent 

que ho passa malament, es pot 

ser optimista de cara al futur". En 

aquest sentit, valorava positivament 

els efectes del Pla de Reactivació i 

avançava que en poc temps s’haurà 

de renovar i ampliar, "no tant per 

parar el cop, com ara, sinó per di-

namitzar el teixit productiu". Ho 

farà d’acord amb les necessitats que 

s’hagin detectat post-Covid i a partir 

dels recursos que es puguin rebre 

dels fons europeus Next Generation. 

"El programa Tecnologia, Talent 

i Treball serà molt important els 

pròxims mesos, i també ho serà 

el nou consell de l’FP i l’ocupació 

que es posarà en marxa aviat", 

apuntava.  

TEIXIT PRODUCTIU  ES PREVEU POSAR EN MARXA EL NOU CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L'OCUPACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL DURANT LES PRÒXIMES SETMANES

RODA DE PREMSA VIRTUAL  S'ha realitzat mitjançant la plataforma Zoom

consell comarcal

El Consell Comarcal xifra en el 75% el
compliment del Pla de Reactivació Econòmica

L’Ateneu engega l’itinerari 
virtual ‘Creem el nostre 
projecte cooperatiu’ 
BAIX VALLÈS.  L’Ateneu Cooperatiu del Va-

llès Oriental ha engegat l’itinerari virtual 

Creem el nostre projecte cooperatiu, amb 

el qual es pretén assentar les bases per a la 

creació d’una empresa cooperativa, la fór-

mula jurídica que millor recull els valors de 

l’Economia Social i Solidària.

Tot plegat es farà amb 5 càpsules virtuals 

que aniran del 7 d’abril al 5 de maig i que 

tenen l’objectiu de donar a conèixer els ele-

ments per planificar i executar la creació 

d’una cooperativa. Els participants també 

coneixeran la rellevància en les accions que 

conformen la planificació estratègica de 

l’empresa; aprofundiran en l’estructura ju-

rídic-societària de les cooperatives; apren-

dran a aplicar els paràmetres necessaris 

per prendre decisions òptimes; o, entre 

d’altres, coneixeran el funcionament de les 

vinculacions societàries amb el règim labo-

ral en el món cooperatiu.

L'itinerari està pensat per a persones que 

tinguin al cap un projecte d’emprenedo-

ria col·lectiva. No obstant això, també està 

obert a qualsevol altre perfil de persona 

interessada a aprofundir en el cooperati-

visme (membres d’associacions, sòcies de 

cooperatives que s’han incorporat recent-

ment, tècniques d’administracions locals o 

persones interessades a títol individual).

Les cinc formacions són gratuïtes, amb 

inscripció prèvia, i hi ha la possibilitat d’ins-

criure’s a les sessions per separat o a l’itine-

rari sencer (opció recomanada).  

S'OFEREIXEN CINC SESSIONS ENTRE EL 7 D'ABRIL I EL 5 DE MAIG

D'altra banda, l'Ateneu Cooperatiu també ha 

obert les inscripcions per a la formació en 

línia Què és l’ESS? Què són i com funcionen les 

cooperatives?, organitzada conjuntament amb 

Granollers Mercat i que s'adreça principalment 

als ciutadans del Vallès Oriental. Per inscriure’s 

cal registrar-se a l’espai web de Can Muntanyola, 

www.canmuntanyola.cat/registre.

'QUÈ SÓN I COM FUNCIONEN 
LES COOPERATIVES?'
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Un armari de castany, un aparador amb suports i per-

siana i 6.800 pessetes. Aquest és el primer inventari 

del negoci dels Falguera, que va forjar Pere Falguera, 

pare de l'actual propietari als anys 50. "El pare era 
empleat de l'Ajuntament però volia deixar de 
tenir un cap i treballar pel seu compte", explica 

l'Isidre. Aquesta ambició va fer que el 1951 iniciés 

l'aventura amb la compra-venda de tot tipus de pro-

ductes fent de comercial de la Societat de Crèdit, una 

empresa dedicada a la venda de béns a crèdit. 

Amb la fallida de l'empresa barcelonina, Falguera 

gestiona durant un temps l'estoc de la societat i, fi-

nalment, s'estableix pel seu compte. Rellotges, ga-

vardines, i un ventall ben variat de productes farcien 

l'oferta de la primera botiga, ubicada al carrer Sant 

Vicenç número 10, on vivia la família, i a on, fins i tot, 

s'hi podien comprar llegums cuits per la mare, l'Eulà-

lia Negre. "Durant la guerra el pare va estar a Bar-
celona i sempre veia cua a una botiga on venien 
llegums i hi va veure el negoci", recorda el seu fill.

Amb 20 anys, l'Isidre entra al negoci familiar. A 

principis dels 70, la família compra un solar a Jaume 

I, on construeixen l'edifici de l'actual botiga, que co-

mença a operar el 1973 i que anys més tard van poder 

ampliar amb l'adquisició, l'any 1994, del solar conti-

gu propietat de Telefónica. 

El negoci funciona i els anys 90, la firma esdevé soci-

etat anònima: Falguera Centre Comercial SA, ja amb la 

tercera generació, l'Oriol Falguera, a l'empresa. Ara, 

gairebé 70 anys d'ençà d'aquell primer document, la 

família tanca una etapa de la història viva del teixit 

comercial molletà.  l. ortiz

El fundador, Pere Falguera, 
un comerciant de soca-rel

Els Falguera deixen el negoci dels 
electrodomèstics 70 anys després 
MOLLET DEL VALLÈS. Després de gai-

rebé 70 anys, la família Falguera dei-

xarà de regentar l'emblemàtica boti-

ga d'electrodomèstics de l'avinguda 

Jaume I. Coincidint amb la jubilació 

dels pares, l'Isidre Falguera Negre i 

la M. Antònia Ribas Safont, la nissaga 

de botiguers molletans, que comple-

ta el fill Oriol Falguera Ribas, ha re-

but l'oferta de compra de l'empresa 

Electro Norma, del grup SACSE, que 

explota la marca Milar a Catalunya, 

i a la qual també pertany Falguera 

Electrodomèstics, que ha adquirit la 

històrica botiga d’electrodomèstics 

i menatge. "Oferiran els mateixos 
articles i serveis i, a més, mantin-
dran el mateix personal", explica 

Isidre Falguera sobre el nou propi-

etari. "És una empresa companya 
del grup SACSE i esperem que els 
clients dipositin en ells la matei-
xa confiança que han dipositat 
en nosaltres els darrers 70 anys", 

diu Falguera. Electro Norma és una 

firma amb més de 60 anys d'experi-

ència en el sector, que compta amb 

una dotzena de botigues repartides 

pel territori.

Honestedat, la clau del negoci
Falguera considera que la clau de 

l'èxit del negoci ha estat l'"honeste-
dat". "Hem intentat sempre escol-
tar què necessitava la gent, asses-
sorar-la i ajudar-la a trobar-ho", 

diu Isidre Falguera. “Hem estat 
sempre al cas de les últimes nove-
tats, i de l’ús de tot el que venem, 
ja que és essencial per donar un 
bon servei als nostres clients”, re-

bla el seu fill Oriol. Després de tota 

una vida amb "dedicació exclusi-
va" a la botiga, els Falguera traspas-

sen el negoci, un traspàs que es farà 

efectiu aquest dijous.   laura ortiz

ESTABLIMENTS HISTÒRICS  LA CADENA MILAR COMPRA L'EMBLEMÀTICA BOTIGA D'ELECTRODOMÈSTICS I MENATGE DE JAUME I CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Devolució de la 

fiança en finalitzar 
el contracte 
d’arrendament
A la finalització del contracte, l’inquilí 
ha de restituir a l’arrendador l’habitat-

ge o local “tal i com el va rebre”. Ara bé, 
l’arrendador no pot retenir l’import de 
la fiança per fer front al que s’anome-

na, conforme el que disposa l’art. 1561 
del Codi Civil, “detriments produïts per 
l’ús ordinari o per causa inevitable”.
D’aquesta manera, l’arrendador única-

ment podrà retenir la fiança quan l’im-

moble no se li retorni tal com l’arrenda-

tari el va rebre o tal com s’havia pactat 
que l’arrendatari havia de lliurar-lo, 
exclosos els deterioraments produïts 
per l’ús normal i diligent de l’immoble 
al destí convingut al llarg del temps. 
Ha de tenir-se en compte que, a menys 
durada de l’arrendament, menys “nor-

mal” serà que la finca presenti danys 
que no existien al temps de la signa-

tura del contracte i que, a més anys, és 
més raonable que hi hagi portes que 
toquin el sòl, persianes que no acabin 
de tancar bé, taques en la pintura d’al-

gunes parets, etc.
Així, en cas de discrepància, es neces-

sitaran elements de prova que acre-

ditin el bon o mal estat de la finca. En 
aquests supòsits és aconsellable que 
s’aixequi algun tipus d’acta (preferi-

blement notarial) amb fotografies que 
acreditin l’estat de la finca i tot això en 
el menor temps possible després de la 
finalització del contracte i lliurament 
de la possessió.
En el supòsit de desperfectes, és reco-

manable que, així mateix, es recaptin 
pressupostos de reparació, es reparin 
efectivament i que tot això es vagi no-

tificant immediatament al (ex) arren-

datari.

s.c.

NISSAGA DE COMERCIANTS D'esquerra a dreta, l'Isidre i l'Oriol Falguera i la Maria Antònia Ribas, a la botiga
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OPINIÓ

Dimecres es commemorava el Dia Mundial del Càncer de Còlon, una jornada 

que normalment es destina a difondre com prevenir-lo i, sobretot, recordar 

l'efectivitat del programa de detecció precoç, que permet tractar lesions 

potencials abans no sigui massa tard per al pacient.

La por que ha generat la pandèmia, però, ha fet que en el darrer any la 

participació en aquestes proves preventives sigui menor i això es pot traduir 

en vides humanes perdudes també pels efectes col·laterals de la Covid-19. 

Mentre la preocupació per contenir el coronavirus està al centre del debat, 

experts de tot el món alerten fa temps de milions de morts en els pròxims 

mesos i anys com a conseqüències d'altres malalties, com el càncer, que es 

podrien tractar i d'altres, potser més silencioses i amb menys visibilització 

com els trastorns psicològics agreujats per la pandèmia.

La Covid ha posat de relleu la importància de cuidar-se, de tenir hàbits 

saludables que ens provinguin d'un bon sistema immunitari. Però això 

hauria de ser una màxima, més enllà de la Covid-19. La resta de patologies 

segueixen existint, i algunes són tant o més mortals que el Sars-CoV2.

CUIDAR-SE, QUE NO TOT ÉS COVID

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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oncs ja hi ha llum verda per desen-
volupar el sector del Calderí. L’últim 
tros urbanitzable, de 300.000m2, 
dins la ciutat. L’últim gran espai 

sense edificar. I creiem que fer-ho és un contra-
sentit. I que ara, no és el moment. En plena crisi 
climàtica, en temps de pandèmia, i encara no 
recuperats de la crisi econòmica de fa uns anys, 
l’equip de govern tira endavant, amb presses i 
sense consens, el Calderí. Un consistori dividit, 
entre un model desarrollista i un model que vol 
preservar el territori i la ciutat.
Des de Mollet en Comú hi hem votat en contra, 
pels següents motius: perquè el Calderí s’ha de 
decidir dins el POUM: el pla urbanístic de tota la 
ciutat. És un despropòsit que vagi a part, sense 
debat ni participació ciutadana. Perquè no està 
justificat el seu desenvolupament, ni s’han acre-
ditat necessitats imperioses per tirar endavant 
la seva construcció: A Mollet hi ha més de 1.300 
pisos buits!  Perquè perdem una gran oportuni-
tat per al futur i les futures generacions, de fer 
les coses millor.

En la seva defensa, el govern, només parla de 
les suposades bondats: d’habitatges i de ser-
veis. És clar, més faltaria que no hi hagués nous 
serveis i equipaments, quan es preveuen uns 
4.000 habitants més! Però no s’expliquen les 
implicacions i conseqüències de la construcció 
d’aquest nou barri. Hi veiem riscos importants: 

El pla del Calderí, un contrasentit

D

MARINA

ESCRIBANO 
MASPONS

Portaveu de Mollet en Comú

Per a la mobilitat: congestió dels accessos, 
dificultat de trànsit, densificació de la ciutat; 
l’especulació urbanística; el risc d’expulsió de 
jovent de Mollet pels preus elevats de l’habi-
tatge.  Per l’impacte ambiental: contaminació 
atmosfèrica; situació d’inundabilitat de zones 
del sector (que no permet construir-hi equipa-
ments), aprofundir en una ciutat que tendeix a 
ser dormitori, perdent la seva personalitat.

Defensem un creixement sostingut i habitat-
ge a preus realment assequibles, barris verds, 
una ciutat habitable, accions reals contra el can-
vi climàtic, inversió als barris existents, la de-
fensa de l’interès públic, una ciutat que no sigui 
dormitori, sinó plena d’identitat i personalitat.
Portem un any en pandèmia, i la situació ens ha 
mostrat la importància de tenir ciutats pensa-
des per a viure-hi, amb espais lliures. La lluita 
contra l’emergència climàtica ens porta a fer 
barris amb una nova lògica: la de la Declaració 
de l’Emergència Climàtica aprovada per tot 
l’Ajuntament, l’adhesió als ODS. El canvi d’era, 
ens porta a imaginar barris verds, sostenibles 
ambientalment i socialment. Les xifres de con-
taminació de l’aire de Mollet, ens han de dur a 
fer esforços per reduir la contaminació atmos-
fèrica. La ciutadania es mobilitza, i una part im-
portant de veïns i veïnes i entitats de tot tipus, 
no veuen amb bons ulls aquest projecte.

I amb tot això el davant, la proposta és tirar 
endavant el Calderí?  Tot un contrasentit. Quan 
a tot el món s’adonen que cal fer les coses d’una 
altra manera,  aquí segueixen amb la mateixa 
dinàmica. El Calderí, ara no toca. Ara és hora de 
fer un Mollet més habitable, més humà, amb 
millors barris i més serveis.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Trobo restes de records, il·lusions
 i fatigues de tantes teixidores,

 bitllaires i nuadores, que es feien
 senyals en un llenguatge que

 només elles entenien

o és el primer cop que una expo-
sició del Museu Abelló m’inspi-
ra un article. El d’avui té a veure 
amb la proposta Paisatges en 

despaisatge que va omplir l’Apa-
rador fins a primers del  febrer passat.  En 
una de les fases d’aquell projecte artístic es 
feia notar a qui observava que els panots 
del terra d’aquell espai expositiu es bellu-
gaven i si els aixecaves a sota hi trobaves 
el museu. Fàcilment vaig imaginar que ai-
xecant aixecant podíem trobar, com en una 
excavació arqueològica, la vida viscuda en 
aquell indret temps enrere. Sota les pintu-
res a l’oli de l’Abelló hi trobaríem els dibui-
xos d’infant d’en Fer i més avall la discipli-
na d’aquell edifici quan era caserna. Davant 
del museu, a l’altra banda del carrer, fa me-
sos que van passar a l’acció. No es confor-
maren a aixecar els panots.

Després d’enderrocar el poc que que-
dava de l’antiga fàbrica de Can Fàbregas, 
unes enormes màquines grogues encade-
nen la feina de trinxar les restes de murs i 
fonaments, d’amuntegar-les per mides per 
carregar-les després a uns camions. Més 
enllà, altres màquines classifiquen terra a 
banda i banda d’un gran forat, que cada cop 
era més ample i més fondo. Muntanyes de 
terra sedimentada milers d’anys abans per 

N

SOTA ELS PANOTS

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

les aigües calmades del Besòs prop d’on 
el torrent Caganell, ara, hi vessa les seves. 
Mirant de prop la terra recent excavada, 
hi podem distingir sorres encara humides 
amb alguns còdols barrejats, no hi faltaran 
tampoc nivells argilosos. Els soroll de les 
màquines és ensordidor, les vibracions 
que provoquen fan tremolar els edificis del 
voltant, un dia i un altre. 

Aviat no en quedarà res de la centenària 
fàbrica sedera. Per servar-ne un record, 
entro furtiu al recinte de l’obra i omplo un 
cabàs. A casa, garbello la terra i al sedàs hi 
trobo les restes dels records , les il·lusions 
i les fatigues de tantes teixidores, bitllaires 
i nuadores que amb davantal o bata ver-
da, en mig del brogit dels telers, es feien 
senyals en un llenguatge que només elles 
sabien entendre. 

Aixecar panots, desmuntar fàbriques, 
bastir edificis: nous paisatges.  Temps pas-
sats sense un museu. 



dj, 1 abril 2021 17

OPINIÓ

a Iniciativa Ciutadana Europea 
Right to Cure, la conformen més 
de 200 organitzacions europees 
de la societat civil de 14 països 

europeus, i ha aconseguit ja més de 100.000 
signatures. L'objectiu de la iniciativa és im-
pulsar una proposta legislativa per instar la 
Comissió Europea a què els productors de 
vacunes, com Pfizer/BioNTech, AstraZeneca 
i Moderna, comparteixin els coneixements i 
la tecnologia de les vacunes, renunciïn a les 
patents de manera temporal i permetin una 
producció de les vacunes a nivell mundial que 
asseguri un accés universal. Per a això, es ne-
cessita recollir un milió de signatures. 

 Compartir la tecnologia eliminaria un 
obstacle per a l'augment de la producció ac-
tualment retardada i la igualtat d'accés a les 
vacunes per a totes les persones, a tot el món. 
D'aquesta manera s'acceleraria la vacunació 
mundial evitant l'aparició de variants més 
agressives i letals. A nivell mundial, les dades 
d'UNICEF citades per Oxfam suggereixen que 
només el 43% de la capacitat de producció de 
vacunes COVID-19 declarada s'està utilitzant 
actualment per a les vacunes aprovades. 

 El subministrament de vacunes segures i 
eficaces per a tots s'està racionant artificial-
ment a causa de la protecció dels drets exclu-
sius i els monopolis de les corporacions far-
macèutiques, tal com ha demostrat l'Aliança 
Popular per a les Vacunes (People’s Vaccine 
Alliance). 

quest cap de setmana, una persona 
molt sàvia amb això de les emoci-
ons em deia: a la nostra societat no 
donem temps al dol, no li donem la 

dignitat a la pèrdua dels nostres éssers esti-
mats. No li faltava raó, m’hi vaig sentir plena-
ment identificat amb aquella reflexió. 

No és fàcil tancar el dol, i menys si és un 
ésser estimat. Només pensar en tots els dols 
que no s’han pogut tancar amb aquest any de 
patiment per la maleïda pandèmia, se m’en-
congeix el cor. 

És un tema cultural, sens dubte, com en-
carem la mort els occidentals. I com a éssers 
amb emocions ens hem oblidat durant segles 
que darrere de cada una de les persones que 
ens deixen, n’hi ha d’altres que pateixen, que  
se senten tristes, que s’amaguen per no patir 
més del que ja pateixen.

Aquí rau la clau: si no ens deixem sentir 

quan patim una pèrdua ens obliguem a re-
servar aquell dol en el més profund de tots 
nosaltres. I, d’una manera o una altra, de ben 
segur, tornarà a ressorgir, i tornarem a patir. 
Jo aprofito aquest espai que em dona aquest 
mitjà de comunicació per tancar un dol, un 
dels grans dols amagats dins meu. Que cadas-
cú interpreti el que escric com vulgui, jo, no 
ho interpreto, ho sento com un espai d’honra 
a una persona estimada en la meva infància: 
ell era el meu tiet "Dolfu". 

M’ha costat molts anys, molts, arribar fins 
aquí. I ho faig escrivint, perquè és en l’escriu-
re on sovint m’expresso tal i com em sento, i 
no se me’n va tot al cap, doncs és quan escric 
que sento aquell mar de sensacions internes 
que no para, que es mou.

Només pensar en el meu tiet em venen al 
cap aquelles tardes de diumenge, tots dos, 
junts en aquella tauleta arran de la paret de 
la cuina de casa els meus tiets. El tiet i jo, ens 
fèiem aquella botifarra negra de Cal Fideuer 
amb tomàquet, que no era precisament pel 
seu bon gust –algun mal de panxona m’havia 
costat– que m’agradava si no per l’olor que 
sentia i perquè era al seu costat, amb ell em 
sentia acollit.

El tiet era tot un tabalot, ple d’anècdotes 
gracioses, sovint delirants i surrealistes, 
dignes de fer-se un llibre –algun dia potser 
m’animo. Mare de Déu si em feia riure! Em 
sentia ple, em sentia que em podia permetre 
ser un nen! 

Sempre em ve l’anècdota d’aquell dia al 
monestir de Santes Creus quan en un mo-
ment de lucidesa, el tiet, sense pensar-s’ho, 
ben decidit, es va fúmer un petarràs que va 
ressonar per tota l’església. Imagineu-vos la 
gambada que vam arribar a fer jo i la meva fa-

mília, inclosa la meva tieta que de tant córrer 
em va avançar, per sortir d’aquell espai sense 
ser reconeguts. I el tiet, que l’havia feta gros-
sa, reia, sempre reia, i reia a gust, com un nen. 
Em sentia molt a prop seu. A mi i als seus ne-
bots ens adorava. Sempre tenia un moment 

per a nosaltres. Era feliç quan li fèiem les mil 
i una, el seu amor era infinit. Sempre allí, a la 
seva butaca, mirant una i una altra vegada les 
pel·lícules dels germans Marx.

I llavors van arribar els dies greus. 
Ja no hi veia, ja no em veia, i allà sentia que 

no podia sostenir el seu patiment. I, ja a l’hos-
pital, vaig viure aquell moment: Et vaig veure 
entrar, amb aquella cara que ja no reia, que 
patia, que no em mirava. Ja no ens vam tornar 
a veure, no vaig poder, era molt dur per a mi. 
Eres el meu amic de la infància, l’amic, i sentia 
que marxaves. I tota aquella ràbia per la teva 
pèrdua i tota la profunda tristesa me la vaig 
guardar molt dins meu. 

Però, com deia, tot el que es queda, torna. 
Ara tiet, després d’anys i panys de tenir-te 

present et vull recordar, i honrar-te. Sento la 
teva pèrdua, la sento tal i com la vaig sentir 
tancat a la meva habitació repetint-me a mi 
mateix: adéu, adéu, adéu...

Ho vaig fer tant bé com vaig poder. Eres el 
meu amic, i el meu tiet, i jo era un nen que es 
va quedar un mica més buit. La vaig patir la 
teva pèrdua.

Emocionat recordant-te et vull dir, ara sí, 
adéu tiet. Bon viatge allí on siguis. T’estimo.

Les vacunes de la Covid

Ara sí, ja et puc veure; adéu tiet

L

A

BIENVENIDO 
DE MIGUEL

Infermer, en nom de la Plataforma 

en defensa de la sanitat pública 

del Baix Vallès / Marea Blanca

 En el passat, els drets de propietat intel-
lectual s'han suspès per a fer front a grans 
crisis sanitàries. Jonas Salk, l'inventor de la 
vacuna contra la poliomielitis, va permetre la 
seva sortida al mercat sense patent. Durant la 
crisi del VIH, milions de persones van morir 
perquè no podien permetre's el tractament 
i la protecció. Després d'una batalla d'una 
dècada, les empreses farmacèutiques es van 
veure obligades a permetre excepcions a les 
patents. El món no pot permetre's esperar 
tant. 

 Encara que la recerca i el desenvolupa-
ment de vacunes i tractaments s'han finan-
çat en gran part amb diners públics, les em-
preses han obtingut les patents i el monopoli 
d'explotació per 20 anys. Aquesta posició de 
monopoli garanteix beneficis abusius enmig 
d'una pandèmia a costa de vides humanes. 

 Des de la Iniciativa Ciutadana Europea 
Righ to Cure es recorda que: "Les inversions 
públiques han de produir béns públics que 
beneficiïn a tots, no generar beneficis per als 
alts executius, accionistes i especuladors. La 
Comissió Europea ha de suspendre l'actual 
sistema de patents, els monopolis i el secre-
tisme per a oferir unes vacunes accessibles 
per a tots. 

Amb la nostra Iniciativa Ciutadana Euro-
pea, tenim el poder d'obligar-los a fer-lo. Així 
mateix amb l'objectiu d'immunitzar a la ma-
jor quantitat de persones exigim a la UE que 
no limiti l'administració de vacunes a cap de 
les ja existents i que hagin superat els con-
trols de la pròpia Unió i de l'OMS.

Des de la plataforma en defensa de la sani-
tat pública del Baix Vallès/Marea Blanca de 
Catalunya adherides a aquesta campanya eu-
ropea, fem una crida a la ciutadania a signar 
el manifest d'aquesta iniciativa de les patents. 

Com a éssers amb emocions ens
hem oblidat durant segles que 

darrere de cada persona que ens
deixa hi ha altres que pateixen

GERARD
PIÑERO

Pagès

Compro que l'avanç tecnològic
porta un preu a pagar, però 

hauria d'anar acompanyat d'un
avanç en la preparació i dedicació
dels que gestionen la cosa pública

uan era jovenet, tenia veïns del 
cos consular a Barcelona. No era 
poca cosa, en aquells feliços i gri-
sos seixanta, tenir una finestra 

oberta al món al replà o a pocs esglaons de la 
porta de casa. Els discos, les revistes i els di-
aris que hi havia en aquells pisos! Fins i tot, 
els jocs eren ben diferents dels dels meus 
companys d’escola, si n’exceptuem el futbol. 
Tot plegat ho recordo en colors –també ells 
van tenir televisió en color abans que jo... 

Però em vull centrar en un detall en es-
pecial: em portaven mapes de carreteres 
dels seus països; a mi m’apassiona la carto-
grafia des que tinc records i aquells mapes 
se’m van esdevenir mítics. És curiós que 
ens mostren una realitat  ben clara a partir 
d’un codi inventat. Tots aquells noms i lí-
nies dibuixades sobre el mapa ens evoquen 
ràpidament uns paisatges, una història, 
unes cultures, sensacions, llums i ombres. 
Línies vermelles, verdes i grogues mar-
quen alegrement el que són realment línies 
d’asfalt gris que són un bé necessari per 
al progrés de la humanitat, però que han 
embrutat, malmès, tergiversat i eliminat 
paisatges i terrenys que s’havien format al 
llarg d’una eternitat, només retocats lleu-
gerament quan vam començar l’agricultu-
ra... Aquí tenim un paisatge extraordinari, a 
Gallecs i altres pocs punts de la conurbació 
barcelonina, que fins fa unes dècades eren 

Q

PAÏSOS AMB ACABATS 
GROLLERS I LLETJOS

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

la normalitat. I bé, compro que l’evolució i 
l’avanç tecnològic porten un preu a pagar, 
però també haurien d’anar acompanyats 
d’una evolució i un avanç en la preparació 
i en la dedicació d’aquells que ens gestio-
nen la cosa pública. Això, aquí i ara, sí que 
és extraordinari! 

Segurament, amb un país tan divers en 
paisatges i bonic totes les èpoques de l’any, 
tenim els acabats humans més grollers i 

lletjos dels encontorns. Deixem arruïnar 
masies precioses, locals i naus industri-
als obsoletes o projectes urbanístics fra-
cassats. Pertot hi ha brutícia, solars amb 
runes, desmunts d’obres lletjos, obres ab-
surdes, edificis permesos que fan mal a la 
vista...! Els nostres gestors s’estimen ben 
poc el país, altrament no permetrien tot 
això. 

Però la cultura no és el seu fort ni la seva 
motivació –i el territori és la base de la cul-
tura que després farem els humans. I si fan 
així amb el que es veu, que no faran amb el 
que no és tan clar: economia, ecologia, co-
vid... Malauradament, si ara tornés a tenir 
veïns del cos consular, no hi trobaria gaire 
diferència. Ai, decadent Europa!
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Alèxia Putellas, amb EspanyaIsmael Moyano opta a l'ascena a la nova Primera RFEF 
La molletana Alèxia Putellas ha estat 

convocada amb la selecció espanyola per 

disputar els amistosos contra els Països 

Baixos i Mèxic, que es jugaran el 9 i el 13 

d’abril, respectivament, a Marbella. 

El molletà Ismael Moyano ha passat a la segona fase de la Segona Divisió 

B per optar a l'ascens a la nova categoria de la Primera RFEF, que serà la 

nova divisió de bronze del futbol estatal. El Badalona va quedar al 6è lloc 

de la fase regular i ara disputarà la promoció. La lligueta està formada per 

Cornellà, Llagostera, Lleida, Hércules, La Nucía i Atlético Levante.

MOLLET. Cop de puny del CF Mo-

llet UE contra el Sant Cugat, se-

gon classificat i fins la seva visita 

al Camp Municipal del Germans 

Gonzalvo, imbatut. L'equip diri-

git per David Parra es va imposar 

diumenge en un bon partit contra 

els del Vallès Occidental, per 2 a 0, 

i trenca la ratxa positiva dels de 

Sant Cugat. 

Els gols molletans no van arri-

bar fins a la segona part mitjan-

çant un xut creuat de José Gon-

zález, només començar la represa. 

El segon va arribar a les acaballes, 

de penal, que va transformar Ale-

xis Garcia. El Mollet encadena la 

segona victòria i posa una mica 

més d'intensitat a la densa classi-

ficació del grup 1B de la Primera 

Catalana. El Mollet ocupa el quart 

lloc amb 11 punts i té un partit 

pendent amb les Franqueses. Al 

primer lloc hi ha la Guineueta, 

amb 16 punts i un partit pendent 

perquè aquesta jornada no ha po-

gut disputar la seva jornada. Al 

segon lloc hi ha el Sant Cugat, amb 

14; i al tercer, la Unificació Llefià, 

amb 12. 

El Mollet disputarà diumenge un 

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP MOLLETÀ TRENCA LA IMBATIBILITAT DEL SANT CUGAT

altre partit important per les aspi-

racions a l'ascens amb la visita al 

camp del tercer classificat. Els mo-

lletans aniran fins a Badalona per 

portar-se els tres punts, això si, 

tenen la baixa sensible de Morales, 

a l'eix de la defensa, que va ser ex-

pulsat contra el Sant Cugat. 

Derrota del CF Parets
El CF Parets torna a ser cuer del 

grup 1B de la Primera Catalana 

després de perdre contra el Rubí, 

per 3 a 0. L'equip paretà és cuer 

amb tres punts i rebrà divendres 

el Júpiter, que és avantpenúltim 

amb sis punts.  

El CF Mollet UE vol estar més 
amunt a la Primera Catalana

cf mollet ue

Brian Quijada posa una 

marxa més a Martorelles

Tercera Catalana  L'EXMOLLETÀ LIDERA EL PROJECTE

MARTORELLES. Brian Quijada, de 

29 anys, ha revolucionat la banda 

esquerra del CF Martorelles, de la 

Tercera Catalana. L'exjugador del 

CF Mollet UE i la UE Molletense, 

ha tornat a l'equip del seu poble, 

on va iniciar-se en el futbol en edat 

benjamí. Després de dues dècades, 

ara té com a objectiu ajudar al con-

junt martorellesenc a fer història 

amb un ascens somiat a la Segona 

Catalana. 

Quijada és un jugador contrastat 

que ha militat moltes temporades 

a la Tercera Divisió, amb equips 

com el Vilafranca, la Pobla Ma-

fumet, Masnou, Vilassar o Santa 

Coloma de Gramenet. "Estava al 

Santa Coloma de Gramenet, a la 

Segona Catalana, només podíem 

entrenar i no estava clar que es 

pogués tornar a jugar. Jo vull 

competir, i a Martorelles em van 

donar l'opció de tornar a jugar a 

casa, i no m'ho vaig pensar gai-

re", admet Quijada, que es mostra 

satisfet pel caliu que ha rebut al 

club: "Em fa molta il·lusió jugar 

al Martorelles, però veig que al 

club li fa encara més il·lusió que 

estigui aquí. Em respecten mol-

tíssim i estic molt agraït". 

Dos gols i dues victòries
El Martorelles de Brian Quijada ha 

sumat dues victòries en dos partits 

i el davanter ha marcat en tots dos. 

Un d'aquests va ser transcendental 

perquè va suposar el 3 a 2 al temps 

afegit contra el Lliçà d'Amunt. 

"L'equip juga molt bé i si tinc la 

sort de marcar, millor. Tenim 

bon equip i aspirem a l'ascens", 

assenyala el davanter, que se satis-

fà del projecte martorellesenc amb 

altres noms destacats que també 

s'han incorporat com és Champi, 

de la Molletense, Pol Collado, del 

Parets, i Miguel Flores, del Barberà 

del Vallès. 

El Martorelles ocupa el quart 

lloc, del grup 9 de la Tercera Cata-

lana, amb set punts, i té un partit 

pendent. A més, l'equip està a cinc 

punts del líder del grup, el Sant 

Celoni. Diumenge, rebrà el Mont-

meló (18 h).  jl.rodríguez b.

CELEBRACIÓ  La plantilla molletana després de guanyar contra el Sant Cugat

cf mARtoRelleS

BRIAN QUIJADA

UNIFICACIÓ LLEFIÀ - CF MOLLET UE

Diumenge, 4 – 12 Badalona

David Castro va incorporar-se la 

setmana passada a la UE Tona, del grup 

1A de la Primera Catalana, després 

de desvincular-se del CF Parets. El 

futbolista molletà formava part del 

conjunt paretà des de l'octubre, però 

amb el canvi d'entrenador Castro va 

fitxar per la Tona, que aspira a l'ascens. 

El davanter, format al CF Mollet UE, 

va debutar amb victòria contra el Vic 

Riuprimer (0-3) i amb un gol.

DEBUT I GOL DE 
CASTRO AMB LA TONA 



dJ, 1 ABRIL 2021 19ESPORTS

ajuntament de mollet
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet i 

la Fundació Aíto García Reneses 

van presentar divendres un nou 

projecte formatiu en línia i gratuït 

adreçat a totes aquelles persones 

que practiquin esport, sigui de 

forma individual o col·lectiva. Les 

formacions es duran a terme els 

mesos d'abril i juny. 

Les formacions giraran entorn 

de la gestió de les emocions d’un 

club en temps de pandèmia, nutri-

ció i dietètica a l’esport, la gestió 

esportiva o  com millorar aspectes 

tècnics en l’àmbit dels entrena-

dors. Aquestes formacions seran 

impartides per primeres espases 

del món de l’esport, com ara entre-

nadors i exentrenadors professio-

nals de bàsquet i futbol sala, direc-

tors esportius, preparadors físics o 

psicòlegs esportius.  

Estudis més enllà del bàsquet
El president de la Fundació, que és 

el mateix Aíto García Reneses ha 

recordat que “tot ha canviat cap 

a millor. Jo, dirigint un equip, he 

arribat a fer pràcticament tots 

els papers. Ara, afortunadament, 

hi ha especialistes, cadascú del 

seu camp, i aquesta formació, 

en aquest sentit, és un luxe i un 

privilegi per a tots aquells que 

vulguin donar un impuls a les 

POLIESPORTIU ACORD ENTRE LA FUNDACIÓ DE L'ENTRENADOR DE BÀSQUET I L'AJUNTAMENT

Formació en línia amb la 
Fundació Aíto García Reneses

ACORD  Aíto García Reneses i Josep Monràs

seves carreres esportives”. En 

aquest sentit, l'alcalde de Mollet 

Josep Monràs ha volgut destacar 

que “aquesta formació, que és 

gratuïta, no s’adreça únicament 

als molletans i a les molletanes. 

Va més enllà, va dirigida a totes 

aquelles persones que vulguin 

reciclar-se, aprendre coses no-

ves per ser millors i fer millors 

els altres”.

Per a l’alcalde, que també és el 

responsable de l’àrea municipal 

d’Esports, ha dit que “la figura de 

l’Aíto sempre s’ha lligat al món 

del bàsquet, però la seva trajec-

tòria esportiva també està avala-

da per la formació, és el seu ADN, 

i en aquest sentit, coincidim ple-

nament a l’hora de projectar des 

de l’Ajuntament de Mollet les 

nostres polítiques esportives”.

Les inscripcions a la formació 

gratuïta i en línia es poden fer a la 

pàgina web de l'entitat esportiva 

www.fundacionaito.org.  

Golejada del Mollet HC, que
se situa colíder de Segona

HOQUEI PATINS | Primera i Segona Catalana  EL FEMENÍ VENÇ

MOLLET. El Mollet HC masculí va 

aconseguir la golejada de la jor-

nada amb una victòria molt clara 

contra el Lloret, per 11 a 0. L'equip 

molletà mostra una bona dinàmi-

ca al tram inicial del grup 2A de la 

Segona Catalana i ho va evidenciar 

dissabte al Pavelló Riera Seca. 

El Mollet dirigit per Paco Gon-

zález ja guanyava al descans per 7 

a 0 i a la represa va marcar quatre 

gols més, per signar un resultat 

que no s'acostuma a veure. El juga-

dor del compromís va ser el capità 

Rafa Trillo, que va marcar quatre 

gols i també va repartir assistènci-

es, de mèrit, per assolir la golejada.  

El Mollet se situa al primer lloc, 

del grup 2a de la Segona Catalana, 

amb nou punts, empatat amb el Vi-

lassar. La pròxima jornada el con-

junt de Paco González defensarà el 

primer lloc a la pista del Tordera, 

el 10 d'abril. 

Victòria del femení contra el Vic
El sènior femení, que milita a la 

Primera Catalana, va imposar-se 

contra el CH Vic, per 3 a 0. L'equip 

molletà va arribar al descans amb 

empat sense gols, però a la represa 

va millorar l'aspecte ofensiu per 

marcar tres dianes. El conjunt di-

rigit per Rafa Trillo és segon amb 

deu punts, a dos punts del líder, la 

Igualada. El pròxim partit de les 

molletanes tindrà lloc el 17 d'abril 

contra el Cerdanyola.  

La Unió FS Mollet es posa 
a prova contra el tercer

FUTBOL SALA | Primera Catalana  POT PASSAR AL PRIMER LLOC

MOLLET. La Unió FS Mollet es man-

té invicte a la Primera Catalana 

després de tres jornades disputa-

des. L'equip molletà rebrà diven-

dres un rival directe de la zona 

noble del grup 1, el Sant Joan, que 

encadena tres victòries. La jornada 

passada, el conjunt de Terrassa va 

imposar-se contra l'AE Montornès, 

per 7 a 5, i va pujar fins al tercer 

lloc, amb nou punts. 

El duel del Mollet contra el Sant 

Joan correspon al partit de la pri-

mera jornada, que s'havia d'ha-

ver disputat a l'octubre. El partit 

posarà al dia l'equip molletà que 

ocupa el cinquè lloc amb set punts 

i està a tres del líder, el Premià de 

Dalt. "Tenim un equip per estar 

el més amunt possible i optar 

a lluitar per l'ascens", admet un 

dels fitxatges de la Unió FS Mollet, 

Marc Fábregas, davant la possi-

bilitat d'ocupar el primer lloc en 

cas de victòria contra el Sant Joan: 

"Serà un partit complicat". 

Tot i les bones sensacions de 

la plantilla molletana, l'equip 

ve d'empatar a la pista del cuer, 

l'Aguila Maresme, quan guanyava 

per 3 a 6. Als últims minuts, amb 

tres xuts exteriors, el cuer va su-

mar un punt de mèrit contra el Mo-

llet (6-6).

Dues derrotes del filial
El segon equip de la Unió FS Mollet 

encadena dues derrotes contra Pa-

lauenc (6-2) i Racing Pineda B (1-

2). Aquesta jornada descansa.  

UFS MOLLET – SANT JOAN
Divendres, 2 – 12 h Mollet

Divisió d'Honor Catalana

SANT FOST. El Barri Can Calet ha 

encadenat quatre partits sen-

se guanyar amb dues derrotes i 

dos empats. La jornada passada, 

l'equip santfostenc va sumar un 

punt a la pista del Castellar (4-4) 

i surt de la zona de descans, amb 

cin punts. De fet, el Can Calet no 

guanya des del 20 de febrer, con-

tra el Cardedeu. Aquesta setmana 

té jornada de descans. 

D'altra banda, el FS Parets  viu 

el moment més dolç de la tempo-

rada amb cinc victòries seguides, 

que fan possible somiar amb l'as-

cens de categoria. L'equip paretà 

va imposar-se a la pista de l'ante-

penúltim, el Riudellots, per 1 a 3, i 

ara ocupa el 6è lloc amb 15 punts. 

El Parets està a tres punts del lí-

der, el Montcada.  

El Can Calet suma 

quatre partits 

sense guanyar

ca gavà

EN JOC  Un partit del sènior masculí a la pista de l'Arenys

Segona Divisió femenina

LA LLAGOSTA. La Concòrdia vol es-

calar fins al segon lloc de la segona 

fase de la Segona Divisió espanyo-

la contra el Castellón, que és qui 

ocupa la segona posició en l'actu-

alitat. Tan sols hi ha dos punts de 

diferència entre els dos conjunts i 

les de Javier Ruiz confien tenir al 

seu favor el factor de jugar a casa. 

L'equip llagostenc tan sols ha per-

dut un partit de local i n'ha cedit 

dos empats, la resta dels duels 

han acabat amb victòria. 

La Concòrdia va empatar la 

jornada passada a la pista de Les 

Corts (3-3) i el Castellón contra 

l'Eixample (2-2).  

La Concòrdia 

opta al segon lloc 

al fortí de casa

LA CONCÒRDIA – CASTELLÓN
Dissabte, 3 – 17 h La Llagosta

BÀSQUET | Segona Catalana

MOLLET. La Constriuctora Pere-

fran CB Mollet femení va impo-

sar-se al segon partit de la tempo-

rada contra el Sant Quirze, per 56 

a 48. La màxima anotadora va ser  

Júlia Olivé, amb 14 punts. El prò-

xim partit serà la setmana vinent 

contra el Sant Nicolau B. 

La Constructora 

Perefran guanya

HANDBOL | Segona Catalana

SANT FOST. El CH Sant Fost va de-

butar el cap de setmana passat a 

la Copa Federació, de la Segona 

Catalana. L'equip santfostenc va 

perdre contra l'Handbol Ribes, 

per 27 a 34 i el pròxim parit serà 

contra l'Aula. 

Primera derrota

del Sant Fost
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ajuntament de mollet

MOLLET. La 28a edició de la Nit de 

l'Esport de Mollet va ser sense pú-

blic i va premiar tots els esportis-

tes i clubs de la ciutat. La gala, que 

va ser enregistrada per Vallès Visió 

al Teatre Can Gomà, no va atorgar 

cap premi individual i va reconèi-

xer clubs i esportistes, sense dis-

tincions especials. A més, enguany 

tampoc va haver-hi la categoria 

del premi internacional, que es va 

substituir per una menció especial 

POLIESPORTIU  SE CELEBRA LA GALA ESPORTIVA SENSE PREMIS INDIVIDUALS I AMB UN RECONEIXEMENT A LA FUNDACIÓ SANITÀRIA

La Nit de l'Esport premia el 
teixit esportiu de la ciutat

A LA GALA  Un dels moments dels reconeixements a les entitats esportives de la ciutat

per a la Fundació Sanitària Mollet 

"per la gran tasca imprescindi-

ble dels sanitaris des de l'inici 

de la pandèmia", es va dir durant 

l'acte. 

La gala va començar amb un 

reconeixement a tots els clubs es-

portius de la ciutat i un represen-

tant per cada entitat va recollir 

un guardó commemoratiu. Com a 

veu de totes les entitats, Leo Con-

de, president del Mollet HC, va 

ser l'encarregat d'agrair l'esforç 

d'esportistes i clubs durant un any 

atípic de competicions, que ho va 

fer amb un to reivindicatiu: "Ja 

n'hi ha prou que el Procicat, la 

conselleria de Salut i el Govern 

de Catalunya castiguin l'esport 

base. Els clubs no som el proble-

ma, som part de la solució. L'es-

port aporta molts beneficis per 

a la salut i la qualitat de vida, no 

solament en el físic també ajuda 

La Volta Ciclista es llueix a 
Parets i a la recta del Circuit

CICLISME | Internacional ANTOINE DUCHESME GUANYA L'ESPRINT I PETER SAGAN L'ETAPA

BAIX VALLÈS. Per tercera vegada 

en la història del Circuit, la Volta 

Ciclista a Catalunya ha tornat a 

visitar el traçat mundialista com 

a part del seu exigent recorregut i 

ho va fer dissabte en la sisena eta-

el tram final. 

Des dels primers quilòmetres 

d’etapa es va formar una escapada 

amb Matej Mohoric (Bahrain Victo-

rious), Harold Tejada (Astana-Pre-

mier Tech), Dmitrii Strakhov (Ga-

zprom-RusVelo), el jove Mattias 

Skjelmose (Trek-Segafredo) i An-

toine Duchesne (Groupama-FDJ). 

Els corredors van entrar al Baix 

Vallès pels carrers de Parets, que 

van encarar fins al Circuit de Bar-

celona-Catalunya, on hi havia l'es-

print intermedi, que va guanyar 

Antoine Duchesne per davant de 

Dimitri Strakhov i Harold Alfonso 

Tejada. 

Poc després de l’espectacular 

pas de la cursa pel Circuit de Bar-

celona-Catalunya, l’escapada va 

ser neutralitzada. Només quedava 

per davant l’ascens a l’Alt El Collet 

(3a categoria) i posteriorment l'ar-

ribada al final de l'etapa a Mataró, 

on Peter Sagan va ser el més ràpid.

La ronda ciclista catalana va 

acabar diumenge amb la victòria 

d'Adam Yates, de l'Ineos. 

circuit

SOBRE L'ASFALT.  El gran grup passa pel Circuit de Barcelona-Catalunya

Yago Domínguez 
guanya la primera 
prova infantil

MONTORNÈS. Yago Domínguez s'ha 

imposat a la primera prova pun-

tuable del Campionat d'Espanya 

d'enduro infantil, que va tenir lloc 

el cap de setmana a la localitat se-

villana de Castillo de las Guardas. 

El pilot montornesenc va sortir 

concentrat diumenge a la cursa i 

va guanyar cinc de les nou especi-

als de la jornada. En acabar la jor-

nada, Domínguez es va proclamar 

campió amb cinc segons de marge 

amb el segon classificat. 

Fa dues setmanes, Domínguez 

havia quedat segon classificat 

d'una prova puntuable Campio-

nat de la Comunitat Valenciana  

d'Enduro infantil.   

MOTOR | Campionat Espanya

a oblidar preocupacions i relaci-

onar-se amb altres infants". 

Les escoles, com és habitual, 

també van estar visibilitzades a la 

gala i també s'hi va fer un reconei-

xement a cadascuna d'elles. Com 

a responsable dels Jocs Esportius 

Escolars, que impulsa l'Ajunta-

ment, Conchi Cozar, va tenir unes 

paraules d'agraïment "a les famí-

lies, per reinventar-nos a casa".

Posteriorment, es van reconèixer 

els campionats estatals i catalans 

dels esportistes (podeu consultar 

el llistat a SomMollet.cat), que va 

sumar una vintena de guardons 

durant el 2020. "Ha estat un any 

complicat, s'han reduït les com-

peticions habituals i el nivell 

d'exigència ha estat molt alt, i 

sense marge d'error. A més, la 

possibilitat d'entrenar s'ha vist 

condicionada durant molts me-

sos", deia Rosa Casado, triatleta 

del Sant Gervasi, en nom de la res-

ta d'esportistes. 

L'alcalde Josep Monràs va tan-

car l'acte agraint "de tot cor a tots 

aquells i aquelles que formeu 

part del nostre teixit esportiu 

l’esforç que heu fet davant les 

adversitats que hem hagut de 

passar i encara passem” i especi-

alment “ als més petits que estan 

vivint un curs molt difícil durant 

el qual fins i tot no s’han pogut 

celebrar els jocs esportius esco-

lars”. L’alcalde també va voler te-

nir un record molt sentit per totes 

aquelles persones que han perdut 

la vida durant la pandèmia.  jl.r.b.

y.d.

YAGO DOMÍNGUEZ

pa de la ronda, entre Tarragona i 

Marató en un recorregut de 193,8 

km. Els participants van completar 

un esprint intermedi bonificat en 

plena recta i després van seguir la 

ruta fins a Granollers per encarar 

El Mundial de WorldSBK es 
posa a prova a Montmeló

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya acull fins dijous les 

tandes d’assaigs del Campionat 

del Món Motul FIM Superbike. El 

traçat vallesà ha reunit gran part 

dels pilots dels tres campionats 

circuit

TESTS.  Els pilots al traçat vallesà aquest dilluns

internacionals, amb WorldSBK, 

WorldSSP i WorldSSP 300. Els 

tests serviran per fer un tast del 

Mundial. El Circuit acollirà la sete-

na prova del calendari, del 17 al 19 

de setembre. 

MOTOR | Internacional ESTADA DE QUATRE DIES AL CIRCUIT
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES  11.00 - 13.00 H
MARTES  18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES  18.00 - 20.00 H
JUEVES  17.00 - 20.00 H
SÁBADO  11.00 - 13.00 H

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
C/ Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com

JUEVES  20.00 - 21.00 H
SÁBADO  09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50

TecnoCampus ha obert les inscripcions a la 

jornada de portes obertes per a futurs estu-

diants de grau, que se celebrarà el 10 d’abril 

en format híbrid, tal com es desenvolupa la 

docència al TecnoCampus des de l’esclat de 

la pandèmia. Una part dels assistents podrà 

seguir presencialment, en grups reduïts, 

les sessions que s’han organitzat per donar 

a conèixer les 17 titulacions de grau que 

s’imparteixen en aquest campus de la UPF 

a Mataró. La resta podran seguir-ho des de 

casa, amb connexions a les aules on es faran 

les sessions mitjançant la plataforma Zoom. 

A les 9.30 i les 17.30 h, coordinadors i es-

tudiants explicaran les diverses titulacions 

que s’imparteixen al TecnoCampus, totes 

elles títols oficials de la UPF. A més, hi haurà 

sessions específiques sobre l’accés a la uni-

versitat (gestió acadèmica), la vida univer-

sitària, les possibilitats d’allotjament, les es-

tades a l’estranger o la borsa de pràctiques i 

treball a l’abast dels universitaris.

Les inscripcions a les portes obertes ja 

es poden fer mitjançant el portal futures-

tudiant.tecnocampus.cat, que agrupa tota 

la informació relativa a la selectivitat, la 

TecnoCampus: jornades de portes obertes 
per a futurs estudiants de grau el 10 d'abril

PARC TECNOCAMPUS

av. Ernest Lluch, 32 · Mataró

Tel. 93 169 65 00 · www.tecnocampus.cat

preinscripció universitària i tot el que po-

den necessitar els estudiants que el proper 

curs accediran a la universitat. El web tam-

bé compta amb un apartat de preguntes fre-

qüents i la possibilitat de posar-se em con-

tacte amb el punt d’informació a l’estudiant 

per rebre una atenció personalitzada. 

TecnoCampus impartirà el curs 2021-

2022 un total de 17 graus i dobles graus, 

quatre màsters universitaris oficials i 12 tí-

tols propis de màsters i postgrau.
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Apropant l'òpera de VerdiQuatre funcions de Pau Segalés a La Tramolla
Els dimecres 7 i 14 d'abril el divulgador 

musical Pol Avinyó, visitarà la biblioteca 

de Martorelles per parlar de Verdi i 

la seva òpera Otello. Cal inscriure's a 

biblioteca@martorelles.cat.

El mag molletà Pau Segalés havia de celebrar dijous passat l'espectacle 

Màgia de prop clandestina a La Tramolla. Tanmateix, el xou es va haver 

de suspendre. L'actuació s'ha reprogramat per a després de Setmana Santa Segalés i s'ha multiplicat per quatre: finalment hi actuarà els 
dijous 8, 15, 22 i 29 d'abril. Les entrades (15 €) ja es poden reservar.

CULTURA

dissabte 3

diumenge 4

divendres 2

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

Cel serè al matí, i alguns 

núvols poc importants a la 

tarda, amb temperatures 

que continuaran elevades 

per l’època.

El temps continuarà sent 

primaveral, amb cel serè 

i temperatures molt sem-

blants a les d’ahir, altes a 

migdia.

S’iniciarà una davallada 

de les temperatures, amb 

cel molt tapat al matí, i 

algunes ullades de sol a 

la tarda.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 25 18ºC 6ºC 14ºC - 26 km/h SE

DIVENDRES, 26 18ºC 7ºC 14ºC - 21 km/h SW

DISSABTE, 27 18ºC 11ºC 13ºC - 29 km/h SE

DIUMENGE, 28 19ºC 8ºC 16ºC - 32 km/h SE

DILLUNS, 29 21ºC 6ºC 18ºC - 21 km/h ESE

DIMARTS, 30 20ºC 7ºC 18ºC - 26 km/h SE

DIMECRES, 31 - 7ºC - - -

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

Metamorfosi de La Limoncello a DEM

MOLLET.  La banda de mestissatge 

molletana La Limoncello va tenir 

una breu però intensa trajectòria 

musical entre 2008 i 2012, quan 

van decidir dissoldre's "per falta 

de motivació i energia". Amb més 

d'una vuitantena de concerts, dos 

discs (Equinox, 2011 i Prolijo, 2009) 

i un single (Black Happiness, 2009), 

van decidir plegar. Gairebé una dè-

cada després, tornen al panorama 

musical deixant enrere La Limon-

cello i creant el nou projecte DEM, 

format gairebé pels mateixos mem-

bres que deu anys enrere, però amb 

una motxilla carregada amb les no-

ves experiències que cadascú ha 

anat recopilant en altres projectes 

musicals com Green Valley o Brot 

Bord, entre d'altres.

El retrobament de La Limonce-

llo va arrencar l'any passat. "Ens 

vam trobar justament abans 

de la pandèmia per fer un re-

trobament i fer un concert re-

member", explica el molletà Oli-

ver Polo, cantant i lletrista de la 

banda. Només dos mesos després 

que la Covid tanqués tothom a 

casa La Limoncello va publicar 

el single A Broma, que comptava 

amb col·laboracions de Fantàctels, 

Jony Energy i Kulto Kultibo, i que 

havia de ser la primera espurna 

del retorn de La Limoncello als 

escenaris. De fet, la banda ja tenia 

tancades algunes dates per tornar 

a actuar, però la pandèmia les va 

frustrar.

Després d'aquest tema, de se-

guida es van adonar que si hi tor-

naven tan seriosament, havien 

d'arrencar un projecte des de zero. 

D'aquí sorgeix DEM, que en anglès 

patuès jamaicà vol dir ells, un con-

cepte que els va atraure per desta-

car que la banda no són només els 

que pugen a l'escenari, sinó també 

el públic.

Més reivindicatius
"La principal diferència amb La 

Limoncello és que musicalment 

hi ha una evolució amb aquest 

projecte que té un caràcter molt 

eclèctic. També té influències 

del reggae, del jungle i de l'elec-

trònica, i les lletres són més evo-

lucionades", explica Polo.

De fet, pel que fa a les lletres, el 

cantant destaca que ara són més 

reivindicatives, "però no amb 

missatges explícits, està tot més 

MÚSICA EL 2020 ES VAN RETROBAR AMB L'OBJECTIU DE FER UNS CONCERTS 'REMEMBER' QUE LA PANDÈMIA VA FRUSTRAR I ARA HAN CREAT UN NOU PROJECTE MUSICAL

arxiu

LA LIMONCELLO  Van fer una vuitantena d'actuacions entre els anys 2008 i 2012

dem

DEM  Els sis membres de la nova formació musical que ja ha publicat el single 'Somos'

en clau metafòrica". Concreta-

ment en destaca "reivindicacions 

humanistes de llibertat d'ex-

pressió, de convivència amb 

nosaltres mateixos i amb l'en-

torn i d'igualtat". El nou disc –del 

qual encara no han fet públic el seu 

nom– estarà format per una dotze-

na de cançons que aniran desco-

brint mes rere mes a les xarxes so-

cials, fins que a la tardor surti l'LP 

íntegre. La primera cançó que han 

publicat ha estat Somos, el passat 

19 de març. A hores d'ara, el disc ja 

està gravat i falta acabar d'enlles-

tir les mescles. Tot plegat ha estat 

produït per Chalart58 i gravat a La 

Panchita Studio (Barcelona) du-

rant la tardor del 2020.

DEM està format per Adrià Flores 

(baix), Ferran Maspons Ferri (ba-

teria), Gabriel Hernández Gabi (vi-

olí i coros), Jonathan Sánchez Jony 

Energy (teclat), Oliver Polo Opoloh 

(veu i lletra) i Oriol Piñol Uri Ras 

(guitarra i coros).    sergio carrillo

Arrenca l'horari d'estiu per 

visitar el Museu Abelló
MOLLET.  Com ja és habitual, l'1 

d'abril –aquest dijous– canvia 

l'horari d'obertura del Museu Abe-

lló, passant a la temporada estival. 

D'aquesta manera, els horaris fins 

a finals d'octubre serà el següent: 

dijous i divendres, de 17 h a 20 h; 

dissabtes, d’11 h a 14 h i de 17 h 

a 20 h; i diumenges i festius, d’11 

h a 14 h. Tanmateix, el diumenge i 

el dilluns de Pasqua estarà tancat i, 

durant aquesta Setmana Santa, es 

podrà visitar l'Abelló tant dijous, 

com divendres i dissabte.

Exposicions disponibles
Aquests dies els assistents podran 

gaudir de diverses exposicions, a 

banda de la temporal. D'una ban-

da hi ha l'exposició col·lectiva dels 

artistes seleccionats en el certa-

men Mollet Art 2020. Memorial 

Cesc Bas, la guanyadora del qual 

va ser Irena Visa, amb Fer veure. 

La potencialitat del terreny sense 

excavar. Durant tot el mes també 

es pot veure la mostra individual 

del guanyador del certamen Mo-

llet Art 2018, Too much home, d’It-

han Gibla. I fins al 25 d'abril hi ha 

exposats els treballs resultants del 

Mollet Art Formació. Fotografia 

artística amb mòbil, un taller de 

fotografia artística amb dispositiu 

mòbil impartit per Miquel Garcia 

(@somriualacamera).  

ART  ES POT VISITAR AQUEST DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE



dj, 1 abril 2021 23

en la dansa i va tenir-ne una pensa-

da: "Un nou pas de ball en què al 

final del giravolt, un genoll dels 

balladors i balladores tocaria el 

terra, tots a l'hora".

El color vermell dels vestits de 

les gitanes del poble també va 

ser incorporat pel Baldomero, 

inspirat en uns ocells. Eren camí 

de Santa Eulàlia de Ronçana, per 

ballar-hi, i "una merla es va em-

portar les castanyoles". En Bal-

domero va fer parar el camió que 

els portava i entre tots van seguir 

l'ocell, fins que aquest va parar-se 

al niu. El mestre, que era prou àgil, 

"es va enfilar a dalt del pi per 

recuperar-les. Des d'allà dalt va 

contemplar un estol de pit-rojos 

i va quedar-ne meravellat". Ins-

pirat en el color d'aquests anima-

lons va afegir el vermell als vestits. 

Un mestre perfeccionista
Baldomero Costa va néixer a Mar-

torelles el 5 de novembre del 1921. 

Manyà d'ofici, treballava el ferro i 

feia telers per a una empresa tèxtil. 

Qui el van conèixer destaquen que 

"era un treballador i un espor-

tista excepcional", així com "una 

persona molt inquieta, però se-

riosa i molt responsable, amb 

moltes ganes de col·laborar en 

tot". L'any 1946, quan comptava 

amb 25 anys, es va incorporar com 

a mestre a la colla de Martorelles, 

càrrec que va ostentar fins al 1989. 

Cinc anys més tard va morir, el 6 de 

gener de 1994.

El Ball de Gitanes de Martorelles 

recorden el mestre "amb gran ad-

miració i estima" i destaquen que, 

"avui dia, les gitanes de Martore-

lles encara mantenen l'essència 

del Mestre Baldomero".  

MARTORELLES.  El Ball de Gitanes de 

Martorelles celebra aquest 2021 el 

centenari del naixement del mes-

tre Baldomero Costa, qui "va fer 

de les colles del nostre poble 

les millors del Vallès, deixant-hi 

un estil i una qualitat propis i 

perdurables, arribant ell a ser 

reconegut en tota la comarca 

com un Gran Mestre del Ball de 

Gitanes", apunten des de l'entitat. 

També hi destaquen que "en Bal-

domero ha passat a fer història 

a la nostra entitat, i encara avui 

les Gitanes mantenen la seva es-

sència".

En commemoració a la seva de-

dicació i passió, al llarg d'aquest 

any el Ball de Gitanes organitzarà 

diverses activitats en el seu honor, 

en la mesura del possible segons 

les restriccions sanitària.

D'entrada, la primera acció per 

recordar i retre homenatge el 

mestre ha estat la publicació del 

vídeo de la lectura del conte Les 

castanyoles del mestre Baldomero, 

disponible al canal de YouTube 

Agrupació Ball de Gitanes de Mar-

torelles.

El conte explica la vinculació 

d'en Baldomero amb les gitanes 

martorellesenques i diverses 

aventures que hi van viure plegats, 

sempre amb les castanyoles com a 

protagonistes. "Aquest home en-

senyava a dansar i portava els 

assajos del ball de gitanes de 

Martorelles, i per la seva mane-

ra de fer sempre ha estat recor-

dat i estimat al poble", s'explica 

al vídeo.

Una de les anècdotes que donen 

a conèixer és com el Baldomero 

"va crear un nou pas un dia que 

gairebé es trenca el nas". Quan el 

mestre es va casar, va anar a viure 

a Sabadell, però malgrat això dos 

cops per setmana agafava la bici-

cleta i feia els més de vint quilòme-

tres de recorregut que hi tenia per 

assajar. Un dia molt plujós, tornant 

de l'assaig cap a casa en bicicleta, 

va caure. Sort de les castanyoles, 

que les va picar ben fort fins que 

un masover el va sentir i el va au-

xiliar. Fins i tot amb un bastó i la 

cama coixa, no deixava de pensar 

L'Arts i Escena de primavera 

programa cultura de proximitat

MOLLET.  El programa de difusió 

cultural de la capital baixvallesana 

Arts i Escena, promogut per l'Ajun-

tament, aposta aquesta primavera 

per diversos espectacles de quilò-

metre zero. De fet, va arrencar a 

principis de març amb l'espectacle 

Likes de la ballarina molletana Nú-

ria Guiu, del CRA'P (Pràctiques de 

Creació i Recerca Artística).

El CRA'P també és protagonis-

ta en l'apartat d'arts escèniques 

amb la doble funció que faran a 

Can Gomà Julieta Ferraro –Adesso 

la finestra– i la companyia Charol 

& Ferraro –Chop Suey– el pròxim 

1 de maig a partir de les 19 h. Tot 

plegat, per celebrar el Dia Interna-

cional de la Dansa.

A banda d'això, La copla de Wis-

consin –formada per la molletana 

Cinta Moreno (actriu i cantant) i 

pel Joel Moreno (guitarra i arran-

jaments)– interpretaran el 21 de 

maig al Mercat Vell El mal del jazz. 

Quan Barcelona era hot.

Per últim, aquest abril no hi fa-

llarà la Mostra Internacional de Ti-

telles de Mollet, coorganitzada per 

Galiot Teatre i l'Ajuntament i que 

tindrà lloc del 16 al 18. Del 9 al 30 

d'abril es podrà visitar l'exposició 

Titelles del món, de Galiot Teatre.  

EL CRA'P PROTAGONITZARÀ UNA DOBLE SESSIÓ A CAN GOMÀ PEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

ball de gitanes de martorelles

BALDOMERO COSTA

El Ball de Gitanes de 

Martorelles celebra el centenari 

del mestre Baldomero Costa

POPULAR   EL 5 DE NOVEMBRE FARÀ CENT ANYS DEL NAIXEMENT DEL BALDOMERO, QUI VA SER MESTRE DANSAIRE DURANT MÉS DE QUATRE DÈCADES, DEL 1946 AL 1989

"Avui dia, les gitanes
de Martorelles encara

mantenen l'essència del
Mestre Baldomero"

la copla de wisconsin

LA COPLA DE WISCONSIN  Cinta Moreno i Joel Moreno representaran 'El mal del jazz' al Mercat Vell

L'Arlequí adaptat a la 
Covid engega motors

MOLLET.  El Jardinet va tornar a 

acollir el cap de setmana especta-

cles escènics programats per Es-

cena Mollet i el Casal Cultural. Sota 

el nom d'El Jardí de l'Arlequí i com 

a germà petit del Festival Artístic 

Internacional L'Arlequí, Ual·la i 

el Trio Popetín van enlluernar els 

assistents. Tenint en compte que 

l'aforament és reduït, per mante-

nir les distàncies de seguretat, el 

Casal Cultural va enregistrar les 

actuacions i les va penjar al seu ca-

nal de YouTube, per tal que aque-

lles persones que no hi van poder 

assistir també les puguin gaudir.

Les pròximes actuacions 

d'aquest programa cultural seran 

el 17 i 18 d'abril, amb Puntos Sus-

pendidos, de Tan Lluny; Normal-

mente o viceversa, de Tercio In-

cluso; i amb  l'estrena mundial de 

Trepitgem fusta!, de Negro Casali i 

Pau Segalés.  

ARTS ESCÈNIQUES  LES PRÒXIMES FUNCIONS SERAN EL 17 I 18

TRIO POPETÍN  Diumenge actuant a l'escenari del Jardinet del Casal

casal cultural
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