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CANSALADERIA BRUNÉS TANCA LA BOTIGA
FÍSICA DE GAIETÀ VENTALLÓ DESPRÉS DE 80
ANYS I FA EL SALT AL NEGOCI A LA XARXA 15

SALUT HABILITA EL CÍVIC DE CAN PANTIQUET
COM A PUNT DE VACUNACIÓ D'ASTRA ZENECA
PER A PERSONES ENTRE 60 I 69 ANYS 8

MOBILITAT ACTUALMENT EXISTEIXEN 13 ZONES DE RECÀRREGA A MOLLET I ENDESA N'ESTÀ INSTAL·LANT DUES NOVES A L'ENTRADA SUD DEL MUNICIPI 6

Els punts per carregar cotxes elèctrics
a la ciutat es tripliquen en dos anys
TERRITORI

sergio carrillo

Nou ciutats, entre les quals
Mollet, constitueixen una
associació de municipis
de l'arc metropolità 4
Monràs reivindica l'espai
com "el múscul econòmic i
d'innovació de Catalunya"
ENTREVISTA

"La gent encara creu que
no puc fer moltes coses
pel fet de ser sorda" 12
Mollet Opina tira endavant una
campanya per ampliar l'ús del
llenguatge de signes a la ciutat
XARXA DE SUBMINISTRAMENT

L'obra per renovar la
canonada d'aigua de
l'avinguda Jaume I
durarà quatre mesos

11

TITELLES A COBERT
La MITMO adapta la mostra a la pandèmia amb
nou espectacles en espais escènics interiors
de la ciutat i amb aforament limitat 2 i 3
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Torna la MITMO amb nou
espectacles ‘indoor’
Les tres ubicacions que acolliran les representacions seran el teatre de Can Gomà, el Mercat Vell i la
Sala Fiveller, i Jordi Monserdà destaca que hi haurà xous molt tècnics que no es podien fer als carrers
s.c.

250
titelles
La Marineta acollirà fins
al 30 d'abril l'exposició
Titelles del Món, en què
Galiot Teatre mostra uns
250 titelles d'arreu, així
com la nova instal·lació
creada, el Giravoltes
Titelles.
A LA MARINETA Jordi Monserdà (director artístic de Galiot), Josep Monràs (alcalde) i Mercè Pérez (regidora de Cultura)

Donació

L'exposició compta amb
unes peces donades
pels germans Cases
Sirvent (Carles, Ferran
i Maria), qui van trobar
a casa dels avis a Santa
Maria de Martorelles un
teatret del 1900 amb uns
titelles catalans antics.
Entre els ninots en
destaquen dues morts,
difícils de trobar.

La Mostra Internacional de Titelles de Mollet es reprèn aquest divendres, amb un cap de setmana amb
9 espectacles diferents de titelles –de fins a cinc tècniques titellaires diferents– i adaptada al context de
la pandèmia. Una de les adaptacions que s’ha hagut
de fer en aquest gran esdeveniment coorganitzat per
Galiot Teatre i l’Ajuntament de Mollet té a veure amb
l’origen de les companyies. A diferència d’altres anys
amb artistes de diversos països del món, enguany
totes les participants seran companyies catalanes –7
de la demarcació de Barcelona i 2 de Lleida–.
Una altra adaptació té a veure amb les ubicacions. En comptes de realitzar-se en espais oberts,
als carrers, parcs i places de la capital baixvallesana, en aquesta edició es farà en tres espais interiors: Can Gomà, Mercat Vell i Sala Fiveller. D’aquesta manera es podran controlar els aforaments –del
50%– i s’evitaran les habituals, enyorades i actualment gens recomanades aglomeracions.
La regidora de Cultura i Comerç, Mercè Pérez, va

destacar en la roda de premsa celebrada divendres
passat a La Marineta que la majoria d’actuacions
es podran veure des de casa: “Totes les activitats,
menys aquelles que siguin difícils per gravar,
com les d’ombres xineses, les transmetrem alhora per streaming”. Per la seva banda, el batlle,
Josep Monràs, va recordar com s’ha passat “de la
tristor de fa un any –en què es va haver d’anul·lar
la mostra quan ja tot estava gairebé preparat–, a
començar a tenir una certa il·lusió pel futur”.
Monràs va reiterar que calia “començar a reprendre, amb tota la prudència necessària, les activitats emblemàtiques de la ciutat, i a ningú se
li escapa que una de les grans activitats emblemàtiques de la ciutat és la MITMO”.
Per la seva part, el director artístic de Galiot Teatre, Jordi Monserdà, va recordar una trucada rebuda pel consistori, en què li van dir: “Jordi, d’alguna
manera hem d’activar la cultura”. “Havíem de
fer l’edició”, va refermar i va voler treure aspectes

positius de la reformulació de l’esdeveniment: “Per un
costat estic content, perquè quan
fem la programació
de la MITMO, tenim
espectacles que els
fem majoritàriament
al carrer. I sempre, quan faig
el procés de selecció, em toca
deixar a un costat una sèrie
d’espectacles que, tècnicament,
no els podem fer enmig de la
ciutat”. Alguns d’aquests espectacles seran els que es podran gaudir aquest
cap de setmana, els quals defineix de “molt
tècnics i de molta qualitat” i hi afegeix: “Són
espectacles complexos que necessiten molt sistema d’il·luminació, de projecció i d’efectes”. Les
entrades es poden comprar al web de l’Ajuntament i
a La Marineta per un preu de tres euros.

El comerç hi participa
Si bé la ruta d’aparadors plens de titelles tampoc
hi serà en aquesta edició, sí que s’han preparat
dos jocs adreçats principalment per a la canalla.
Al Mercat Municipal els convidaran a trobar en
Patufet, amb una idea semblant “al joc de caçar
Pokémons”, va dir la regidora Mercè Pérez. “Totes les parades tindran uns cartells amb codis
QR, i els nens els han d’anar a buscar quatre
Patufets que tenim amagats”. Amb la mateixa
idea, també hi haurà molts cartells amb codis QR
en comerços de la ciutat, en què els més petits
hauran de trobar fins a cinc titelles diferents. Les
persones que assoleixen els jocs, entraran en un
sorteig titellaire. i sergio carrillo
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Palla Fusta i Pedra

Cia. Galiot Teatre (Mollet)
Tècnica: Titelles de sobretaula
Edat recomanada: +3 anys
Dv 17.30 h. Durada: 50 minuts. Al Mercat Vell.

Un bon dia tres porquets es troben enmig d’un bosc
quan arriba el fred. Decideixen construir unes cases
de palla, fusta i pedra. L’enemic és un llop, però tothom ja sap que acabarà a l'olla.

7 Ratolins

La Pastissera i els Follets

Cia. Petit Bonhom (Arenys de Mar)
Tècnica: Titelles de sobretaula i actor
Edat recomanada: Públic familiar
Dv 18.30 h. Durada: 50 minuts. A la Sala Fiveller.

Cia. L'Estaquirot Teatre (Vilanova i la Geltrú)
Tècnica: Titelles manipulats a sobre taula
Edat recomanada: +3 anys
Ds 10.30 h i 17 h. Durada: 50 minuts. A la Sala Fiveller.

Un temporer rodamon acompanyat de la seva guitarra arriba a una
cruïlla de camins, on s'atura per explicar el conte d’uns ratolins que
els ha arribat l’hora de marxar de casa i trobar un nou lloc on viure.
El més petit descobrirà que la vida fora del cau és plena de perills.

Un bon dia, la Neus, la pastissera, nota que a l'obrador hi passen coses
estranyes i es neguiteja perquè pensa que potser hi ha ratolins. Però el
que realment passa, és que hi ha uns follets que des de fa molts anys
viuen en aquella pastisseria; allà tenen el seu món, treballen i juguen.

Moby Dick
Cia. Centre de titelles de Lleida
Titelles de taula i projeccions
Ds 11.30 h i 18 h (Edat 3-8 anys)
Al Mercat Vell

Joc de Cadires
Cia. Cal Teatre (Barcelona)
Titelles de sobretaula i teatre d'objectes
Ds 20 h
A Can Gomà

La Lluna la Pruna

Eureka

Cia. El Cau de L'Unicorn (Cabrera d'Igualada)
Tècnica: Teatre de llum negra
Edat recomanada: De 4 a 8 anys
Ds 12.30. Durada: 60 minuts. A Can Gomà.

Musical de titelles gegants i actors amb llum negra en el qual,
amb clau d’humor tendre, es convida l’espectador a seguir les
peripècies de la Tina i el seu avi, un cientíﬁc amb vocació de mag.
Hi haurà holograﬁes amb històries del passat i s'hi viatjarà al futur.

Safari

Cia. La Baldufa Teatre (Lleida)
Tècnica: Actors i teatre d'objecte
Edat recomanada: A partir de 3 anys
Dg 12.30 h i 16.30 h. Durada: 50 minuts. Can Gomà.

En Pinyot i en Carabasso explicaran el conﬂicte en què s'han trobat
immersos a la sabana, on s’han desplaçat després d’haver rebut la
notícia que els advertia de la misteriosa desaparició del lleó. Durant
la investigació topen amb el lleí, capmoix i pensarós, que no sap rugir.

Cia. Mercè Framis (L'Hospitalet)
Ombres xineses de tots els colors
Dg 10.30 h i 17.30 h (Edat 3-6 anys)
A la Sala Fiveller

El Rei de Casa
Cia. The Farrés Brothers (Igualada)
Titelles de sobretaula
Dg 11.30 h i 18.30 h (Per a tots els públics)
Al Mercat Vell
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Mònica Gordi ajuda els infants a llegir i escriure

Inscripcions a escoles bressol

L'autora paretana Mónica Gordi presentarà dissabte el seu primer
llibre titulat Cómo ayudar a los niños a leer y a escribir, en un acte a
les 11.30 h, a la Sala Basart Cooperativa. El volum es podrà adquirir
en línia a la pàgina web de l’editorial Sar Alejandría, o bé contactant
amb l’autora a través d’Instagram.

L’Ajuntament de Mollet obrirà entre el 10 i el 21
de maig el període de preinscripció i matriculació
de les tres escoles municipals: La Xarranca,
La Filadora i Els Pinetons. Les sol·licituds de
preinscripció es faran de forma telemàtica.

TERRITORI NOU POBLACIONS, ENTRE LES QUALS MOLLET DEL VALLÈS, CONSTITUEIXEN L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L'ARC METROPOLITÀ

La segona corona s'agrupa per deixar
de ser "el pati del darrere" de Barcelona
grisphoto

tot els aspectes supramunicipals,
amb especial atenció a les qüestions mediambientals.

Pla Territorial Metropolità

PROMOTORS Alcaldesses i alcaldes dels nou municipis que han engegat la iniciativa, entre els quals, Josep Monràs
MOLLET. Els alcaldes i alcaldesses
de Terrassa, Sabadell, Mataró,
Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mollet del Vallès, Vilafranca
del Penedès i Martorell, tots municipis de la segona corona metropolitana, constituïen dimarts
l'Associació de Municipis de l'Arc
Metropolità, una organització que
ha de servir per "reforçar la veu
i el lideratge" d'un territori que
compta amb el 38% de la població de Catalunya i el 10% del seu
teixit industrial. Tot i això, destacaven els alcaldes, aquest territori "ha patit i pateix" un model
"excessivament centralista".

La constitució de l'associació es
feia dimarts a Martorell, on els nou
alcaldes i alcaldesses signaven el
que s'ha batejat com a Declaració
de Martorell. La previsió és que la
nova associació comenci a treballar
aquest estiu i que vagi incorporant
tots els municipis de més de 25.000
habitants del territori. Inicialment,
l'associació no la presidirà cap municipi i totes les decisions es prendran de forma conjunta.
"Volem deixar de ser el pati
del darrere de Barcelona, mirar-la cara a cara i participar
en les decisions estratègiques
que afecten els nostres ciuta-

dans", resumia l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Un objectiu,
apuntava, que "és factible si els
nou municipis treballen plegats per acabar amb els dèficits
històrics que té aquest territori", com els referents a l'habitatge, la millora dels barris i, sobretot, el transport.
Sobre aquesta qüestió, tots ells
reclamaven apostar per un model
transversal i no radial que millori
les connexions, principalment les
ferroviàries, per unir tots els municipis. La nova associació també
abordarà els àmbits estratègics
on centrar l'acció pública, sobre-

Totes les alcaldesses i alcaldes
van coincidir que la creació de la
nova entitat és una fita històrica
i que dóna continuïtat a una línia
de treball iniciada ja als anys 90
del segle passat. Els alcaldes i alcaldesses desgranaven els motius
que els porten a constituir l'entitat i destacaven la necessitat que
l'arc metropolità estigui comunicat amb un transport públic radial –el tren Orbital– que no hagi
de passar sempre per Barcelona.
En aquest sentit, en la seva intervenció, l'alcalde de Mollet, Josep
Monràs, destacava la manca d'un
transport públic "en xarxa, i no
lineal cap a Barcelona com l'actual" i la força d'aquest territori
com a generador d'oportunitats
laborals: "El múscul econòmic
i d'innovació català és a l'arc
metropolità. O el reforcem o no
podrem generar feina", insistia.
Així doncs, la nova entitat reivindica tenir veu en el seguiment
del Pla Territorial Metropolità i
participar en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, i per això
proposa, entre d'altres, treballar
plegats amb les ciutats de l'AMB

en els projectes d'infraestructures
que garanteixin el desenvolupament equilibrat del conjunt del sistema (Pla de Rodalies, sistema de
tarifació del transport públic, infraestructures i serveis de connectivitat digital, etc.) i posar en marxa propostes centrades en la lluita
contra el canvi climàtic i la qualitat
de l'aire, amb l'impuls a la transició
energètica i les fonts renovables.
També demanen intervenir als
barris davant de situacions de
gran complexitat; impulsar un pla
d'habitatge que permeti la rehabilitació del parc actual, el retorn
dels habitatges de grans tenidors
a la comunitat i la construcció
d’habitatges de protecció oficial; i
potenciar la capacitat industrial i
de serveis dels municipis de l'arc
metropolità i estimular l'economia circular en un entorn innovador, tecnològic i d’indústria 4.0.
Finalment, també aposten per
mantenir i millorar l’espai natural
i preservar-ne els valors tant productius, com paisatgístics i culturals; nous models de gestió en polítiques socials que equilibrin els
nivells de prestació entre els municipis i acordar una visió pròpia
de les ciutats de l'arc metropolità,
reforçant l'especialització de cada
territori i valorant les seves potencialitats. montse eras
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SER ELS
PRIMERS
A L’HORA
D’ESTAR
AMB TU
CaixaBank i Bankia s’uneixen per, junts, ser els primers
a l’hora d’acompanyar milions de famílies. Per ser els
primers a l’hora de fer costat a autònoms i empreses,
de creure en els joves i d’estar amb la gent gran.

Per ser els primers a l’hora d’estar amb tu.
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MOBILITAT ENDESA ESTÀ ENLLESTINT LA INSTAL·LACIÓ DE DOS NOUS PUNTS A LA CIUTAT QUE ES PREVEU ESTIGUIN OPERATIUS A L'ESTIU

SOSTENIBILITAT

Els punts de càrrega per a
vehicles elèctrics a Mollet
s'han triplicat en dos anys

Buzón explica les
línies per assolir
els ODS a Mollet

endesa

Precisament, aquests dies la
companyia Endesa està acabant
d'habilitar noves connexions a la
ciutat, on actualment té operatius
quatre punts de recàrrega: dos al
pàrquing de l’Hospital de Mollet i
dos més a l’aparcament del supermercat Consum, tots dos punts
gràcies als acords de la companyia
subministradora té a nivell general amb Parkia i la firma Consum.

Xarxa en creixement

NOU PUNT Un dels nous espais de càrrega es troba davant del concessionari Molletauto, a l'avinguda Burgos
MOLLET. El president del govern de
l'Estat, Pedro Sánchez, anunciava
aquesta setmana que una de les línies del pla de recuperació que presentarà Espanya per obtenir fons
europeus serà el vehicle elèctric, en
concret, 13.200 milions per a electrificar vies públiques i potenciar el
cotxe elèctric amb punts de recàr-

rega. I és que, tot i que encara representa un percentatge mínim del
parc mòbil actual, el vehicle elèctric
s'albira com l'aposta de futur.
Però per a una implantació real
d'aquest model, cal disposar d'una
xarxa de punts de recàrrega que
ofereixi garanties als conductors.
En aquest sentit, a Mollet, en els úl-

tims dos anys, els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics s'ha
triplicat i ha passat dels quatre que
hi havia a principis de 2019 als els
13 actuals, segons comptabilitza el
web electromaps.com, referent en
el mercat del vehicle elèctric i que
recull de manera actualitzada les
connexions existents.

SANITAT TAMBÉ DEMANARAN A L'AJUNTAMENT UN PLA PER RETIRAR EL FIBROCIMENT A LA CIUTAT

Els nous punts amb carregadors
es troben propers a l'entrada sud
de la ciutat, un a l'avinguda Burgos
i l'altre al Calderí. El primer està
al costat del concessionari Opel
MolletAuto. És un punt de recàrrega ràpida de 50 kW, que també
permet carregar de 22 kW (semiràpid) un altre vehicle de manera
simultània. L'altre punt es troba al
Club de Tennis Mollet, on es disposarà d'un punt de recàrrega ràpid
de 50 kW i un de semiràpid de 22
kW, que disposarà de dos connectors. Endesa explica que encara
falten les connexions per posar-los
en servei, però que la previsió
és que estiguin 100% operatius
abans de l’estiu. Per tant, a l’estiu
Endesa tindrà operatius 10 punts
de recàrrega al municipi. Per poder carregar el vehicle cal fer-ho a
través d'una aplicació mòbil amb
què es fa el pagament.
Aquests nous punts s'emmarquen en el Pla d’infraestructures de
recàrrega d’Endesa, que amb una inversió de 65 milions d’euros vol instal·lar 8.500 punts de recàrrega en
indrets d’accés públic fins al 2023, a
l’Estat. A dia d’avui ja n’hi ha més de
2.000 d’instal·lats. i laura ortiz

MOLLET. El regidor responsable del
programa estratègic Agenda 2030
de l’Ajuntament de Mollet, Xavier
Buzón, intervenia dilluns al taller
Perspectiva Local en la Estratègia
de Desenvolupament Sostenible
organitzat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP). Buzón participava en el
debat sobre l’enfortiment de l’estat del benestar i els serveis públics de qualitat per lluitar contra
la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social, en què donava a conèixer els vuit objectius prioritaris a
Mollet, posant èmfasi en els àmbits referents a les persones, especialment les més vulnerables.

Denuncien la caça
a Gallecs en època
de cria de fauna
MOLLET. Espai Gos ha denunciat
aquesta setmana que es permeti la
caça en temps de cria de la fauna a
Gallecs i demana que es busquin
alternatives per reduir la sobrepoblació de conills. "També es poden
prendre altres mesures com ara
tenir nets els marges, i en el cas
d'optar per la caça de conills amb
fures mai fer-ho en època de cria
de la fauna. Les autoritzacions de
caça haurien d´estar limitades als
mesos, per exemple, d'agost fins a
febrer", opinen.

Clausura definitiva de la seu de Palaudàries

Els representants veïnals de Mollet i la
Plataforma per la Sanitat uneixen forces
per reclamar el CUAP i un tercer CAP
MOLLET. La Federació d'Associacions Veïnals de Mollet del Vallès
(FAVM) i la Plataforma en defensa
de la sanitat pública del Baix Vallès
uniran esforços per reclamar millores en la xarxa d'equipaments
sanitaris a la ciutat. Les dues entitats s'han reunit fa uns dies per
cooperar en la petició a la Generalitat perquè el Centre d'Urgències
d'Atenció Primària (CUAP) que el
Pla Estratègic Sanitari del Vallès
Oriental 2019-2022 preveu installar al Baix Vallès s'ubiqui a Mollet.
A més de la reivindicació del
CUAP, que també arribava fa me-

sos al ple municipal en forma de
moció, les dues entitats també reclamen un tercer ambulatori a la
ciutat, que complementaria el servei que actualment donen els CAP
de Planan Lledó i Can Pantiquet.
"Proposem que es pugui estudiar la possibilitat de construir un
únic edifici i compatibilitzar els
dos serveis", apunten ambdues
plataformes en un comunicat conjunt. A més, també proposen que
s'estudiï la possibilitat que aquest
hipotètic edifici se situï el més pròxim al centre de la ciutat possible.
D'altra banda, els representants

veïnals també s'han unit a una
altra de les reivindicacions de la
Plataforma en defensa de la sanitat
pública del Baix Vallès, que vol treballar per l'eliminació de l'amiant
a edificis i la via pública. En aquest
sentit, han acordat presentar una
moció conjunta perquè l'Ajuntament de Mollet elabori un pla plurianual i una normativa per eliminar
el fibrociment de manera gradual.
Les entitats s'insten a continuar
col·laborant en temes d'interès de
la ciutadania de Mollet "especialment en defensa d'una sanitat
pública universal i de qualitat".

L'Ajuntament de Mollet ha instal·lat una xarxa de protecció perimetral a l'entorn de
l'edifici municipal del carrer Palaudàries després que fa uns mesos es detectessin
despreniments que van obligar a clausurar l'equipament. L'edifici, que ja estava
previst destinar a la construcció d'una dotzena d'habitatges socials, està pendent
d'un informe extern sobre el seu estat estructural, per analitzar les mesures
concretes a realitzar, segons fonts municipals. L'edifici era seu de diverses entitats.
En aquest sentit, l'Ajuntament apunta que encara no han estat reubicades, ja que
"la pandèmia ha alterat el seu funcionament. En el moment que l’activitat es vagi
recuperant i en funció de les característiques i necessitats de cada associació
se’ls buscaran emplaçaments alternatius", diuen. Fa uns dies Protecció Civil
retirava la placa del que ha estat la seva seu durant 15 anys. Foto: @pcmollet
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Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
06/04 Ana Ruiz Muñoz
85 anys
08/04 Alonso Doblas Martínez
87 anys
PARETS DEL VALLÈS
06/04 Francisco Cobija Galán
58 anys
09/04 Alfonso Torrecillas Molina
85 anys
12/04 Jose Arimon Relats
95 anys
Dades facilitades per Funerària Monserdà

SANITAT ES COMENÇARÀ AMB LES PERSONES D'ENTRE 60 I 69 ANYS I NOMÉS AMB AQUELLES QUE TINGUIN HORA CONCERTADA

El cívic de Can Pantiquet serà punt
de vacunació del vaccí d'Astra Zeneca
arxiu

MOLLET / BAIX VALLÈS. El Centre CíDivendres, 16 d’abril de 2021
A les 20.30h: Tu qui ets. I ara, què?: Ángel
Peñaranda
Dissabte, 17 d’abril de 2021
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 18 d’abril de 2021
A les 11.45h (22.10h reemissió): El Partit: CF
Mollet UE- CF Sabadell Nord
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 19 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
A les 20.30h: La Jornada
Dimarts, 20 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 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 21 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
(dins del Vallès Visió Notícies)
A les 20.30h: Aula culinària
A les 20.30h: Tu qui ets. I ara, què?: Carmen
Sánchez
Dijous, 22 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
I tota la informació al VV Notícies cada dia
i al web www.vallesvisio.cat

Detinguts a la C-17
per robar 12.000
càpsules de cafè
BAIX VALLÈS. Mossos d’Esquadra
de Granollers i Mollet van detenir
dijous de la setmana passada tres
homes com a presumptes autors
d’un delicte de furt tipus teloner. La detenció es va fer després
d'una persecució per la C-17 i al
vehicle els agents van localitzar
11.904 càpsules de cafè amb un
valor de mercat de 7.261 euros
provinents d’un furt a un camió de
mercaderies a les Franqueses.

vic de Can Pantiquet de Mollet acollirà des de dissabte un nou punt
de vacunació centralitzat contra la
Covid-19. Es tracta d’un espai en el
qual es poden vacunar les persones
que siguin convocades mitjançant
un SMS informatiu, a través del qual
es pot accedir al web per agafar dia
i hora per vacunar-se.Ara com ara,
en aquest punt s’hi podrà vacunar
la població de 60 a 69 anys, així com
els nascuts el 1952 i el 1953. Igual
que es fa a tot Catalunya, a aquest
grup d’edat se li subministra la vacuna d’AstraZeneca.

Amb dia i hora
Progressivament, s’anirà ampliant la franja d’edat de la població
a vacunar-se. Des de Salut, apunten que "és important tenir en
compte que a aquest punt només s’hi ha de dirigir la ciutadania que ja tingui dia i hora per
vacunar-se", aclareixen.
Fins ara, aquesta vacunació es
feia al CAP de Plana Lledó, però
s’ha optat per fer el trasllat al centre cívic, ja que l'ambulatori havia
quedat petit. "D’aquesta manera

L'ESPAI Salut considera que al centre cívic es poden gestionar millor les cues de qui espera rebre la vacuna
i gràcies a la col·laboració de
l’Ajuntament, es compta amb
més espai per al control postvacunal i, en cas que es disposi
de més dosis, es podrà ampliar
la capacitat de vacunació", expliquen des de Salut, que també valoren que la ubicació del centre cívic
"ofereix una millor gestió de les

cues i del temps d’espera".
D'altra banda, segons informava
la Fundació Sanitària Mollet, els
ingressos es mantenen estables
respecte a la setmana anterior.
L’Hospital dimecres continuava
amb 35 persones ingressades per
Covid-19. En la darrera setmana,
el centre sanitari ha donat 20 altes,

amb un total de 1.267, i hi ha hagut
2 defuncions. Es mantenen també
5 ingressats a l'UCI.
D'altra banda, el risc de rebrot
en el Baix Vallès ha augmentat de
forma significativa al llarg de l'última setmana i dimecres se situava en 495 punts. La taxa de contagi
augmentava fins a 1,51.

INFRAESTRUCTURES SURT A CONCURS PER 17 MILIONS D'EUROS

MOBILITAT LA CONCESSIÓ EXPIRA EL PRÒXIM 31 D'AGOST

Adif licita les obres a
quatre estacions de la R3
a la comarca per preparar
el desdoblament de via

La fi dels peatges de
l'AP-7 i la C-33 suposarà
menys ingressos d'IBI
per als Ajuntaments

BAIX VALLÈS. Adif ha licitat les

BAIX VALLÈS. Els municipis catalans deixaran de cobrar prop
de 14,4 milions d'euros anuals
d'IBI un cop expiri la concessió
de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i la C-33
el 31 d'agost, d'acord amb les
quantitats que Abertis va pagar
el 2020. En el cas del Baix Vallès,
hi ha fins a cinc municipis afectats: Mollet, Parets, la Llagosta,
Montmeló i Montornès. A Mollet,
la quantitat que deixaran de percebre en concepte d'IBI serà al
voltant dels 60.000 euros pels poc
més de 3 km de traçat. A Parets,
per on discorren 2 km de l'AP-7, la
quantitat que es deixarà de cobrar
s'apropa als 40.000 euros. Sant
Celoni, Llinars i la Roca veuran

obres per remodelar quatre estacions del Vallès Oriental per
poder duplicar la via del tren de
la línia R3, després que fa dues
setmanes el Ministeri de Foment
li donés llum verda per contractar
aquests treballs.
Es tracta de les parades de Parets del Vallès, Granollers - Canovelles, les Franqueses i la Garriga. L'import de licitació és de
16.908.283,95 euros, una actuació que serà cofinançada amb fons
europeus, a través del mecanisme
Connectar Europa de la Unió Europea (CEF). Els treballs permetran adequar les vies i les andanes per arribar als 210 metres de

llargada, fet que permetrà acollir
trens de més longitud, com ara
combois de cinc cotxes en doble
composició.
També se substituiran els passos de vianants entre andanes tipus strail existents per uns altres
passos inferiors adaptats a persones amb mobilitat reduïda, amb
escales i ascensors.
Una altra de les actuacions previstes consistirà en l'adequació de
la plataforma de maniobres de les
vies de les estacions a la nova configuració funcional del projecte de
duplicació de l'R3.
El termini d'execució dels treballs, previs a l'esperat desdoblament, és de 28 mesos.

les seves finances molt més
afectades, amb xifres que superen
els 200.000 euros en el cas dels
darrers i de 740.000 els celonins.

Ingressos extraordinaris
Els municipis poden cobrar el
100% de l'IBI corresponent pel pas
de l'autopista AP-7 pel terme municipal des del 2017. Fins llavors,
els municipis només ingressaven
el 5% de l'IBI de les autopistes de
l'Estat, que gaudien d'una bonificació del 95%. Aquesta exempció
beneficiava les concessionàries de
les autopistes AP-7, AP-2, C-32 i
C-33. Aquests ingressos extra per
als ajuntaments, però, no han durat més de 5 anys.
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CONSULTORI

Atenció i assistència
psicològica dels fills
menors en supòsits
de violència

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ACTE ES VA FER EL DIA DEL 90È ANIVERSARI DE LA SEGONA REPÚBLICA

El govern de Sant Fost inaugura
la plaça de la República
a.mir

Des del passat 1 de desembre està vigor
la modificació de l’article 236-8 CCCat,
relatiu a l’exercici conjunt de la potestat
parental, introduïda per la Llei 14/2020
de 25 de novembre, que permet que en
supòsits de violència, els fills menors de
16 d’anys puguin rebre assistència psicològica tan sols amb el consentiment
d’un dels seus progenitors.
Aquest és el contingut del nou apartat d)
de l’apartat 2 de l’article 236-8 CCCat:
d) Per a l’atenció i l’assistència psicològiques dels fills menors d’edat, no cal el
consentiment del progenitor contra el
qual se segueix un procediment penal
per haver atemptat contra la vida, la
integritat física, la llibertat, la integritat
moral o la llibertat i indemnitat sexuals
de l’altre progenitor o dels fills comuns
menors d’edat, o contra el qual s’ha
dictat una sentència condemnatòria,
mentre no s’extingeixi la responsabilitat
penal. L’assistència psicològica als fills
majors de setze anys requereix llur consentiment.
Així, ja que l’article 236-8 CCCat reconeix que la potestat parental serà exercida de manera conjunta per tots dos
progenitors, «tret que s’acordi una altra
modalitat d’exercici o que les lleis o l’autoritat judicial disposin una altra cosa»,
ha estat necessària la seva modificació,
perquè, mentre no existeixi una decisió
judicial que resolgui la qüestió de l’exercici de la potestat parental, l’assistència
i l’atenció psicològica dels fills menors
no estiguin incloses en els actes que
precisen d’una decisió conjunta.

Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991

DIMECRES L'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde durant la interpretació del músic Martí Carreres
SANT FOST. Coincidint amb el 90è
aniversari de la Segona República,
l'Ajuntament de Sant Fost va celebrar aquets dimecres 14 d’abril
un acte institucional que també va
servir per inaugurar la plaça de la
República (anomenada abans plaça del Remei), situada a l’avinguda
Catalunya.
Durant l'acte, el primer obert a
la ciutadania del nou equip de go-

vern, però amb restriccions, l'alcaldessa Montserrat Sanmartí va voler recordar el paper de les dones
durant la Segona República: "Els
canvis durant la Segona República van ser cabdals per a les dones i el seu llegat en gaudim les
dones d'avui. La seva arribada
va suposar una onada de pensament democràtic que va portar
una revisió de les lleis discrimi-

Cursos de català i
anglès per a gent
gran a Martorelles
MARTORELLES. La regidoria de Gent
Gran de Martorelles ha organitzat
dos cursos online per a persones
majors de 60 anys del municipi. El
primer és un curs de català i el segon és un curs d'anglès bàsic. Ambdós cursos tenen una durada d'una
hora setmanal durant quatre mesos. La inscripció amb el material
didàctic inclòs és de 32€ cadascun
i les places són limitades.

UNA MOCIÓ DE
PODEM, L'ORÍGEN
DEL CANVI DE NOM
El ple de Sant Fost va aprovar el dia
11 de febrer del 2020 canviar el nom
de la plaça del Remei pel de plaça de
la República com a acte de record i
commemoració de l'aniversari de la
proclamació de la segona República.
La moció, presentada pel grup de Sant
Fost En Comú Podem, va ser aprovada
amb els vots a favor d'ERC-JxSF, Sant
Fost En Comú Podem i regidora no
adscrita i l'abstenció d'IUSF.

L'acte va acabar amb les paraules
de l’historiador santfostenc Xavier
Pérez, qui va recordar alguns fets
històrics destacats durant l’època
de la República a Sant Fost, com la
constitució del Club de Futbol Sant
Fost,el mateix dia en què es va proclamar la República, el 14 d’abril
del 1931.

Sense l'oposició
L'acte no va comptar amb la presència d'ERC de Sant Fost, qui expressava a les xarxes: "Per aquest
motiu, perquè no hi hem estat
convidats, avui no assistirem a
l'acte d'inauguració de la plaça
de la República." i anunciava un
homenatge propi pel 90è aniversari de la Segona República, "aviat".

EL COL·LECTIU DE RECENT CREACIÓ ORGANITZARÀ UN ACTE CENTRAL DE CELEBRACIÓ DIUMENGE 18 D'ABRIL

Mollet per la Tercera República
commemorarà el 90è aniversari
de la Segona República
mollet per la tercera república

MOLLET. La plaça de la República va

LLENGUA

natòries i a la consecució del sufragi femení", deia Sanmartí.
Posteriorment, l'alcaldessa i el
primer tinent d'acalde, Alberto
Bastida, van fer una ofrena floral al
monument de la República. L'acte
també va comptar amb la participació del músic Martí Carreres
i l'actriu Mariona Casanovas, els
quals van amenitzar la vetllada
amb un recital poètic.

Ple

ser l'escenari divendres de la presentació en societat del col·lectiu
Mollet per la Tercera República,
que pretén, segons el seu manifest
fundacional, conformar un ampli
moviment que impulsi un procés
constituent cap a un Estat republicà a Espanya.
El col·lectiu s'ha creat en plena
pandèmia i els diferents membres
s'han constituït en comissions
que han consensuat el manifest
fundacional, aprovat de manera
assembleària, i que es basa en cinc
eixos principals: la República com
a forma d'Estat democràtic; com a
model de llibertat, sobirania popular, laïcisme, de defensa de la
plurinacionalitat i del dret a deci-

i deures; com a defensora de l'aplicació universal de la Declaració
dels Drets Humans, de la diversitat
i de la sostenibilitat mediambiental, i una República que en l'àmbit
internacional "defensi sempre el
diàleg, la fraternitat i la sobirania popular entre els pobles del
món i rebutgi categòricament la
guerra i les relacions d'explotació i domini".

Actes commemoratius

EL COL·LECTIU Es va presentar divendres a la plaça de la República
dir, de justícia social, de desenvolupament econòmic i cultural i de
defensa d'uns serveis públics de

qualitat; com a model de radicalitat democràtica, d'equitat entre
homes i dones i d'igualtat de drets

Un altre dels documents consensuats va ser la programació d'actes
per commemorar l'aniversari de
la proclamació de la Segona República. L'acte central serà diumenge 18 d’abril, amb una passejada
republicana que començarà a les
11.30 h a la plaça Catalunya i que
recorrerà els carrers de la ciutat
fins a arribar a la plaça de la República, on es preveu, a partir de les
12 h, fer una ofrena floral i llegir
el Manifest pel 14 d’abril. L'acte
també comptarà amb l'actuació
de l'actor molletà Ferran Jiménez
amb un fragment del monòleg El
naixement del Joglar.
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SERVEIS ELS TREBALLS S'INICIEN EL PRÒXIM DILLUNS, 19 D'ABRIL, I DURARAN UNS 4 MESOS

POLÍTICA

Comencen les obres per
substituir la canonada d'aigua
potable de l'avinguda Jaume I

Neix EUCat, nou
Presentació del llibre
'Dona i poder'
referent català
d'IU amb presència MOLLET. La secció local d'ERC a
Mollet organitza la presentació del
baixvallesana
llibre Dona i poder de Jenn Díaz.

arxiu

LES OBRES Afectaran els tram de Berenguer III fins a Roger de Llúria
MOLLET. El pròxim dilluns, 19
d’abril, començaran les obres per
substituir la canonada de distribució d’aigua de l'avinguda Jaume I
que dóna subministrament directe
a més 1.800 de veïns i veïnes.

L'actuació consisteix en renovar
l’actual canonada per una de nova
de fosa dúctil, des del carrer de Berenguer III fins al carrer de Roger
de Llúria. En aquesta fase es preveu
la substitució d’un total de 650 me-

tres de canonada i posteriorment
es procedirà també a substituir la
canonada de l’altra vorera. També
en aquesta primera etapa s’executarà una plataforma elevada a un
sol nivell en la cruïlla del carrer Espanya, que garantirà la prioritat de
pas als vianants.
L'execució dels treballs es dividirà en diferents fases i està previst
que duri aproximadament uns 4
mesos, garantint la mobilitat de les
persones i sense afectació de trànsit rodat, encara que puntualment
en el trams en execució, s’afectarà
l’aparcament en zona blava i es reubicaran temporalment els contenidors de residus.
L’obra costarà 244.502 € i s’engloba dins del pla d’inversions de
renovació de les infraestructures
del servei municipal d’abastament
d’aigua, previst en la pròrroga del
contracte amb Agbar.

Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com

IGUALTAT

BAIX VALLÈS. Cinc baixvallesans es
troben en els òrgans d'Esquerra
Unida de Catalunya (EUCat), una
nova formació, que el cap de setmana celebrava la seva assemblea
constituent, i que és el nou referent
d’Izquierda Unida a Catalunya, després del gir polític de l’antiga EUiA
que "va perdre les seves relacions
històriques amb Izquierda Unida a Espanya i amb l’espai polític
dels comuns a Catalunya", apunten. Durant aquest any, EUCat s'ha
organitzat al territori en Assemblees de Base. A l’Assemblea Constituent la delegació molletana estava
composada pels regidors Mari Carmen Moya i Francisco Sancho, i també per Joaquim Fuertes, que ja havia
estat escollit, junt a Moya, com a
co-coordinador local de l’Assemblea
d’EUCat Mollet. Moya va ser escollida com a membre de la Coordinació
Nacional. Altres noms baixvallesans
són els de l'alcalde de Montornès,
Jose A. Montero, i el també montornesenc Juanjo Fernández.

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

L'acte tindrà lloc el dimarts 20
d'abril a les 19 h, al local d'Ara Mollet ERC . Al llibre, Díaz, fa una crida
col·lectiva a les dones perquè ocupin els llocs de poder.

EMPRENEDORIA

El PAE de Parets
tanca el 2020 amb
10 noves empreses
MOLLET. El servei d'emprenedoria
de Parets Empreses ha atès, durant l'any 2020, a 28 projectes emprenedors en 73 visites d'assessorament. D'aquests 28, 10 s'han
acabat constituïnt com a empresa i
tots ells ho han fet a través del Punt
d'Atenció a l'Emprenedoria (PAE)
de l'Ajuntament de Parets. El servei ofereix la possibilitat de donar d'alta a persones autònomes
i constutuir societats limitades de
manera gratuïta.

93 562 25 53
CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

Centre mèdic

Clínica Dental Ribera

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES
ECOGRAFIES

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

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

30

ANYS

AL TEU COSTAT

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Més de 400m2 de noves instal·lacions
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ENTREVISTA
anna mir

Membre de MolletOpina i veïna de Mollet

Víctor Molina i
Maria Contreras
“Cal que ens impliquem
tots per incorporar
la llengua de signes
en el nostre dia a dia”
Des de la plataforma ciutadana MolletOpina s'han organitzat per ajudar el
col·lectiu de persones sordes a millorar el seu dia a dia a la ciutat. L'entitat ha
fet arribar les seves reivindicacions a l'Ajuntament i a l'Hospital de Mollet, amb
l'objectiu de facilitar la comunicació amb aquestes persones a través de la
implantació, per exemple, d'aplicacions que inclouen el llenguatge de signes
–Què us va portar a tractar aquesta qüestió?
– Víctor Molina: Va ser durant el confinament que va sorgir el tema. Vèiem que les rodes de premsa que feia el Govern tenien un traductor de la llengua de signes i ens vam
posar a cercar si a Mollet el col·lectiu de persones sordes
disposava d'aquests serveis i vam comprovar que, tot i ser
bàsics per a la seva comunicació, no existien. Així que vam
decidir començar amb aquesta petició.
–Quin va ser el primer pas?
– Víctor: Nosaltres coneixíem, l'Eiden, el fill de la Maria,
que és una persona sorda que viu aquí a Mollet, perquè
ens havia fet la traducció d'alguns dels nostres vídeos
i vam contactar amb ells perquè ens expliquessin amb
quins problemes es trobava la Maria en el seu dia a dia.
–I què us va explicar?
–Víctor: A partir d'aquí ella ens va explicar algunes de les
dificultats amb les quals es trobava, com podia ser el fet
d'anar a interposar una denúncia a la comissaria o anar a
una visita al metge sola. Qüestions que per a nosaltres ens
semblen molt normals, però que per a la Maria suposen
no poder-se comunicar i sortir de la mateixa manera que
havia entrat, sense resposta.
–A partir d'aquí us organitzeu i decidiu trobar-vos
amb l'Ajuntament i després amb l'Hospital. Quines peticions heu fet al govern local?
–Víctor: Hem sol·licitat que els canals audiovisuals locals
disposin del servei de traductor en el llenguatge de signes, sobretot en les notícies i els plens municipals. També
que aquest servei estigui disponible a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC), així com en altres serveis bàsics de l'Ajuntament, com el que ofereix la Policia Municipal. A banda,
hem proposat que es facin cursos o alguna formació bàsica
sobre la llengua de signes als centres educatius. Una qüestió que es farà més endavant, ja que es prioritzarà tornar a
realitzar cursos a Can Pantiquet, els quals impartia la Maria,i que es van aturar a conseqüència de les restriccions
per la pandèmia de la Covid.
–I amb l'hospital?
– Víctor: Els vam demanar un protocol perquè les persones sordes es poguessin comunicar amb els serveis mèdics
sense la necessitat de tenir un familiar al costat.
–Quina valoració feu de les reunions que hem mantingut amb l'Ajuntament i també amb l'Hospital?
– Maria Contreras: Sempre he estat reclamant i mai he
rebut una resposta i que ara vegi respostes en tant poc
temps em fa veure que al final pot ser possible.
–Víctor: La valoració que fem en principi és positiva. Hi

DAVANT L'AJUNTAMENT El Víctor, l'Eiden (fill de la Maria), la Maria i el David (de MolletOpina).

havia ganes de col·laborar i sobretot molts punts d'acord
respecte a les carències que pateix aquest col·lectiu. Per
altra banda, també ens van servir per aconseguir detectar
altres detalls que se'ns havien escapat prèviament.
–Quins eren aquests detalls?
– Víctor: Per exemple, vam conèixer que fa poc ha sortit la
nova app del 061 Salut Respon que incorpora el llenguatge
de signes per primera vegada i ens vam centrar bastant
en com poder implementar l'aplicació durant la consulta
amb un pacient, una eina que desconeixíem i ens ha sorprès gratament.
–Quins possibilitats té una eina com aquesta?
–Hem vist que l'app és molt completa i fins i tot els mateixos metges la poden activar directament pel seu compte, per tractar, per
Les barreres de comunicació
exemple, casos de
persones que per la
sempre han estat el meu dia
seva edat tenen dia dia. Que ara pugui tenir
ficultats per utilitzar les noves tecnosuport em genera més força
logies o també en el
cas de tenir una urgència i que el paciLa tecnologia ens permet
ent no compti amb
arribar a serveis on abans
el seu dispositiu
es necessitava un intèrpret
mòbil a mà, el mateix metge estigui
de la llengua de signes
preparat per poder
activar-la.
-Maria: Tot i així, he de dir que després de conèixer que
existia, quan ens vam reunir amb l'hospital, hem provat
l'aplicació juntament amb el meu fill i no funciona bé. És
per això que creiem que també hi ha d'haver altres alternatives perquè des d'aquests organismes estiguin preparats per atendre'ns.
–Heu parlat amb els ambulatoris sobre implantar
també aquesta app?
–Víctor: Amb els Centres d'Atenció Primària encara no
hem tractat la qüestió, perquè depenen de l'Institut Català
de la Salut, esperem poder fer-ho, però comptem que l'app
del 061 també es podrà utilitzar. La Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública del Baix Vallès ens està ajudant a concertar una reunió amb el Departament de Salut per tractar
la qüestió.
–Creieu que falta més comunicació al respecte?
–Maria: Als països nórdics el llenguatge de signes el coneixen el 80% de la població. Aquí no és així. Sóc sorda d'ençà

que vaig néixer i això m'ha fet tenir els altres sentits més
desenvolupats, però la gent encara creu que no puc fer
moltes coses. A vegades em pregunten: "Tu condueixes?"
I jo els responc: "Clar, sóc sorda, no cega".
–Víctor: Un dels temes que sempre plantegem des de MolletOpina és que falta molta comunicació, no només en
aquest àmbit, sinó en altres. Per això, vam estar d'acord
tots en què es facin formacions internes per exemple a
l'hospital, però també cal difondre-ho per altres canals. El
Departament de Salut està posant èmfasis en les restriccions de la Covid, però això no pot tapar una qüestió tan
essencial com que l'app del 061 inclogui el llenguatge de
signes i creiem que és primordial que es reforci aquesta
comunicació perquè arribi a tothom.
–Què creus que suposa per a persones com la Maria,
que una plataforma com la vostra els pugui ajudar?
–Víctor: En part, suposa una mica d'alleujament, de veure que no està sola i que com a mínim aquest cop, no és
només el mateix col·lectiu de persones sordes qui ha de
lluitar-ho tot, sinó que ha rebut un suport extern. També
l'ajuda a veure que es poden aconseguir certes coses i que
l'avenç tecnològic ens està permetent arribar a serveis que
abans eren molt més complicats d'accedir per a les persones sordes, perquè es necessitava un intèrpret de la llengua de signes en persona.
-Què ha suposat per a tu, Maria, aquesta iniciativa?
-Maria: Sempre he lluitat sola i la veritat és que ha estat
molt complicat per a mi. Que ara pugui tenir suport és increïble, em genera més força. Les barreres de comunicació
sempre han estat en el meu dia a dia i que ara tingui aquest
suport em fa estar contenta i emocionada. He de donar les
gràcies a Molletopina per ajudar-nos a fer-ho possible.
–Cal donar més visibilitat a aquesta problemàtica?
–És important recordar que la sordera ens pot aparèixer
al llarg de la nostra vida inesperadament i per tant cal que
ens impliquem tots perquè aquest llenguatge s'incorpori
d'una forma habitual al nostre dia a dia. Amb les noves tecnologies es fa un gran avenç perquè qualsevol servei públic pugui incorporar la llengua de signes i que a poc a poc,
vagi arribant a tots els àmbits de la societat.
–I només treballeu per tirar endavant aquesta proposta a la ciutat...
–Intentem estar alerta a tot allò que succeeix a la ciutat,
perquè creiem que Mollet es construeix amb la participació de tots i totes. Per aquest motiu, des de MolletOpina
sempre intentem dir la nostra, independentment de la resposta que rebem. anna mir
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HABITATGE LA CONCENTRACIÓ A MOLLET ES VA FER A L'OFICINA DE JAUME I DEL BANC SABADELL

La PAH es mobilitza contra
Solvia per aconseguir la
renovació dels lloguers socials
a.mir

carta amb el lema PAH Mollet del
Vallès en defensa del dret a un habitatge digne i corejant, altaveu en
mà, lemes com "No pot ser, gent
sense casa i casa sense gent".

Arreu de Catalunya

CONCENTRATS Membres de la PAH davant l'oficina de Jaume I, a Mollet
MOLLET. Membres de la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca (PAH)
de Mollet i el Baix Vallès es van
concentrar dimecres davant les
portes de l'oficina del Banc Sabadell que hi ha a l'avinguda Jaume I

de Mollet per reclamar la renovació dels lloguers socials.
Els concentrats van empaperar
les finestres de l'entitat bancària i
es van col·locar davant la porta de
l'oficina de Jaume I, amb una pan-

Aquesta acció a Mollet formava
part de les mobilitzacions que es
van engegar aquest dimecres en
una vintena de municipis catalans
per reclamar la renovació dels
lloguers socials com una solució
més directe per evitar els desnonaments.
Fernando Vázquez és membre
de la PAH de Mollet i Baix Vallès:
"Aquesta és una acció conjunta
a tot Catalunya per abordar al
Banc Sabadell, que en el seu dia
es va comprometre amb nosaltres a posar un interlocutor vàlid, però no ha dut a terme el seu
compromís". a.mir

SERVEIS

INFRAESTRUCTURES

Inici dels cursos
Moció de la CUP per
del tercer trimestre aturar el 4t Cinturó
al MolletHub
MOLLET. La CUP Mollet ha presenMOLLET. Emprenedors de Mollet
participen compartint la seva experiència a través del MolletHubTV. Les accions s’han programat
amb l’objectiu de donar resposta
a les demandes i necessitats detectades en els àmbits de la innovació,
el màrqueting digital, l’emprenedoria i l’autoocupació, l’economia,
finances i finançament.
Els cursos van començar el passat dia 6 d'abril i estan destinats a
petites empreses, comerços, autònoms i a persones emprenedores.
Totes les formacions i els continguts que es vagin generant es podran consultar al canal de Youtube
MolletHub TV. Per a més informació sobre les sessions informatives, per aportar noves propostes
o suggeriments i/o per inscripcions els i les interessades es poden
adreçar presencialment al MolletHub (av. Jaume I, 32). També es
poden inscriure a: mollethub@
emfo.cat, Instagram @MolletHubInnova, trucant al telèfon 935
705 160 o enviant un missatge al
Whatsapp al 679 333 158.

tat al registre de l'Ajuntament una
proposta de moció per tal que el
consistori reclami al Govern de
l'Estat la caducitat de l'expedient
ambiental del projecte de l'autovia
B40, popularment coneguda com
a Quart Cinturó.

EDUCACIÓ

Alumnes del Sant
Gervasi en una
pràctica de la UAB
MOLLET. Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Anàlisi
i Control de Qualitat de l'escola
Sant Gervasi Cooperativa han
participat en una pràctica interlaboratorial de química. Organitzada pel Departament d'Educació i
l'Institut de Ciències de l'Educació
(ICE) de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Els resultats dels
alumnes molletans seran contrastats amb els dels estudiants de diferents centres de Catalunya.
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ECONOMIA

Campanya gratuïta de test d'antígens per a pimes

Freudenberg manté inversions

Amb l’objectiu de continuar garantint la salut de les persones i de donar
passes en la prevenció als llocs de treball a la tornada de Setmana
Santa i davant l’inici de la quarta onada, PIMEC ha posat en marxa una
nova campanya PIMEC Covid free a les pimes a través de la realització
massiva de 85.000 tests ràpids d’antígens gratuïts als centres de treball.

Les �ilials espanyoles del grup tecnològic
global industrial Freudenberg han tancat
l'exercici 2020 amb 275 milions d'euros en
vendes (respecte als 312 milions de 2019) i
manté les seves inversions en 6,7milions.

SINDICATS LES ELECCIONS SINDICALS A SIRSA, DEIXA 17 DELEGATS PER A LA UGT I 4 PER A CCOO

TEIXIT EMPRESARIAL EL CONVENI TÉ UNA VIGÈNCIA DE 4 ANYS
cambra de comerç

La UGT reelegeix Vicenç Albiol
com a secretari comarcal
ugt

BAIX VALLÈS. La UGT del Vallès Oriental ha escollit aquest dilluns en
assemblea la seva executiva per
als pròxims 4 anys. La nova executiva, aprovada per més del 94%
dels vots favorables, continuarà
encapçalada per l'actual secretari
comarcal, Vicenç Albiol.
Albiol té una llarga experiència sindical a la comarca. El 2018
va ser escollit secretari general i
va rellevar en el càrrec l'anterior
secretari comarcal, Òscar Riu. La
nova executiva de la UGT al Vallès
Oriental també està formada per
Vicenç Barbancho, Maribel Cárdenas, Sandra Bové i Bernat Escudero.
Albiol va advertir que la temporalitat en la contractació és un dels
principals problemes del món laboral. "Hem de ser bel·ligerants
en això, perquè els joves d'avui
no tenen futur, ni bon salari, ni
qualificacions, i això afecta tot el
sistema", deia.
La UGT ha guanyat les eleccions

SIGNATURA DE L'ACORD Joaquim Colom, de la UEI, i Jaume Aragall, de la Cambra

Acord de col·laboració
entre la UEI i la Cambra
del Vallès Oriental
ALBIOL Encapçala la nova executiva que va ser aprovada pel 94% dels vots
sindicals celebrades dimecres a
l'empresa Servicios Industriales
Reunidos SA (SIRSA), que va ser
adquirida pel grup Urbaser l’any
2019. Els darrers anys ha anat absorbint altres empreses del sector
fins a reunir una plantilla de gaire-

bé 1.000 treballadores, de manera
que la seva representació sindical
ha passat de les 13 delegades de
2017 (8 de CCOO i 5 d’UGT) a les 21
delegades actuals (17 d'UGT i 4 de
CCOO). SIRSA té la seu al polígon
Coll de la Manya de Granollers.

OCUPACIÓ AL MARÇ ES VA REGISTRAR UN CREIXEMENT DEL 17,3% RESPECTE A L'ANY PASSAT

La Setmana Santa dona un impuls
a la contractació al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. La contractació formalitzada al Vallès Oriental el mes de
març va créixer un 14% respecte
a l’any 2020. Segons l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental, la causa principal d’aquest augment de la contractació és l’efecte
produït per la relaxació de les mesures restrictives per fer front a la
a l’emergència sanitària arrel de la

DIAMANTS
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 Tot un -40% dte

Covid19 i a la coincidència amb els
primers dies de Setmana Santa.
Així, aquest mes de març es van
formalitzar 10.936 contractes al
Vallès Oriental, 1.354 més que
durant al mateix període de l’any
passat, la qual cosa suposa una variació relativa del +14%.
A nivell municipal, gairebé tota
la comarca va experimentar variacions positives en termes de contractació: només a 12 municipis
es registrava una variació relativa
negativa i 3 municipis no registren
cap variació en la xifra de contractes respecte al mes anterior.
Al Baix Vallès, els registres van
ser positius a tots els municipis
i, en total, es van comptabilitzar
3.737 contractes durant el març,
648 més que ara fa un any. En nom-

bres relatius, els municipis on més
va créixer la contractació van ser
la Llagosta (38,6%) i Montornès
(33,6%). En nombres absoluts, on
més contractes es van formalitzar
al Baix Vallès va ser a Mollet, amb
1.617 contractacions.
A Catalunya, en comparació amb
el febrer, la contractació va experimentar un repunt significatiu, atès
que va créixer un 15,5% (26.692
contractes més). En termes globals
les dades indiquen, per al conjunt
català (tot i que també és la realitat
comarcal) una caiguda interanual
de la contractació del 18%, més
marcada en el cas dels contractes
temporals que en el dels indefinits.
Aquesta davallada interanual és
més intensa que la registrada un
any abans (-13,2%).

BAIX VALLÈS. La Unió Empresarial
(UEI) i la Cambra del Vallès Oriental han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar
actuacions conjuntes, compartir
avantatges en benefici dels seus
respectius afiliats i afavorir les seves iniciatives, així com treballar
plegades per a la projecció econòmica i social de l’entorn.
Les dues entitats es comprometen a treballar conjuntament en
benefici de les empreses del Vallès
Oriental, de manera que els socis
de cada organització podran par-

ticipar en actes oberts com conferències, tertúlies, cicles temàtics i
reunions congressuals convocats
per l’altra entitat.A més, els socis de
la UEI podran gaudir de descomptes en les activitats que organitzi la
Cambra, i el mateix principi s’aplicarà als socis de la Cambra per a les
activitats de la UEI.
El conveni, signat dilluns entre
Joaquim Colom (UEI) i Jaume Aragall (Cambra) tindrà una vigència
de quatre anys i es podrà ampliar
anualment un cop esgotat aquest
termini.

INDÚSTRIA EL GRUP AMPLIA ELS INGRESSOS EN 1.000 MEUR

Covestro compra el negoci
de resines de DSM a Parets
PARETS. La firma alemanya Covestro, dedicada a la fabricació de polímers d'alt rendiment, ha completat amb èxit l'adquisició del negoci
de Resines i Materials Funcionals
(RFM) de l'empresa holandesa
Royal DSM, amb seu a Parets.
Aquesta operació amplia la cartera de resines de revestiment
sostenibles de Covestro, i converteix el grup en un dels principals
proveïdors mundials d'aquest
mercat creixent. Segons ha informat la companyia, la integració
de RFM augmentarà els ingressos del grup en uns 1.000 milions
d'euros i ampliarà la seva xarxa

de producció mundial amb més
de 20 centres.

Dos seus a Espanya
RFM compta amb dos seus a Espanya, a Parets de Vallès i Santa
Margarida i els Monjos, i suma
un total de 140 empleats aproximadament. "L'adquisició d'RFM
contribueix significativament
a l'aplicació de la nostra nova
estratègia de grup: amb aquesta
transacció donem un altre pas
important cap a la sostenibilitat, alhora que generem un creixement sostenible", diu Markus
Steilemann, CEO de Covestro.❉
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COMERÇ EMBLEMÀTIC ELS GERMANS JORDI I GEMMA OPTEN PER UN MODEL DE NEGOCI BASAT EN LA VENDA DELS SEUS PRODUCTES A TRAVÉS DE LA XARXA

La històrica cansaladeria Brunés tanca
la botiga després de 80 anys a Mollet
família brunés

MOLLET DEL VALLÈS. La històrica
cansaladeria Brunés tancarà el
pròxim 24 d'abril la seva botiga
física després de gairebé 80 anys
a Mollet. Un tancament de l'establiment del carrer Gaietà Ventalló, però, que no suposarà un
adéu sinó una transformació del
negoci cap a la venda online. Els
germans Brunés, el Jordi i la Gemma, la quarta generació familiar al
capdavant del negoci, volen apostar pel comerç a través d'Internet
mantenint, però, les característiques del servei que ofereixen, basades en la tradició i la innovació.
Un dels motius que ha portat els
Brunés a tancar la botiga física és
la jubilació de la mare, la Paquita.
Però la reflexió ha anat més enllà:
"Els darrers anys hem vist que
estem en una societat en què es
valora sobretot el temps d’oci
que tenim per compartir amb la
família, els amics i creiem que
la venda on-line pot esdevenir
un bon aliat per optimitzar el
temps", apunten.
En tot cas, els Brunés veuen en
el canvi de model comercial una
"oportunitat enorme per créixer i repensar l’experiència física i digital dels nostres clients",
expliquen els germans, que asseguren que la venda a través de
Whatsapp durant la pandèmia els
ha anat molt bé, un format que,
més enllà de la Covid, "serà la tònica del nostre client".
De moment, tot i que volen desenvolupar més la idea, Cansaladeria Brunés ofereix els seus productes a través de l'aplicació mòbil
App Artesans en xarxa, una eina
digital amb què poder realitzar la
compra de tot el menjar en comerç

L'EQUIP D'esquerra a dreta, la Paquita, el Jordi i la Gemma, tercera i quarta generació familiar al capdavant del negoci
família brunés

local junt amb altres establiments
molletans com el Forn de Pa Prat,
la peixateria Floreta i Fruites Àngela, i portar la compra a casa dels
clients. "Ens apropem molt més a
aquest nou model de vida sense
perdre la proximitat, la qualitat
i el servei que sempre hem procurat oferir", expliquen.
Tot i tancar la botiga, Brunés
manté les instal·lacions de Gaietà
Ventalló, on tenen l'obrador. En
aquest sentit, un cop acabi la pandèmia, els germans Brunés es plantegen reprendre els tallers, cates i
sopars temàtics que hi han desenvolupat els darrers anys, i potenciar així encara més una experiència
gastronòmica basada en l’oci.
De fet, els germans Brunés ja fa
uns anys que porten a la pràctica

ELS AVIS Maria Solanellas Carreras i Joan Brunés Gurri, a l'antiga botiga
aquest vessant més innovador del
negoci. "Durant aquests últims
anys, hem vist la importància
que té la innovació, la creativitat

i la comunicació dins la transformació dels negocis, i en la vida
dels nostres clients. El nostre caràcter innovador i de gaudir fent

Els orígens

LA SEGONA GENERACIÓ
DE LA FAMÍLIA PORTA EL
NEGOCI A VENTALLÓ
L’origen de la cansaladeria Brunés es
remunta a un petit establiment de comestibles anomenat Casa Fèlix fundat
a principis de segle XX a Lliça d’Avall. La
segona generació, la Maria i el Joan, van
obrir un nou establiment a Mollet l’any
1942, ja amb el nom de Cansaladeria
Brunés, que inicialment va obrir portes
al carrer Gaietà Ventalló 7 (actual menjador del Restaurant Marfà). La família
va traslladar la botiga a l'aleshores nou
mercat municipal de Prat de la Riba i van
ubicar l’obrador al número 34 del mateix
carrer Ventalló. El fill de la Maria i el Joan,
el Fèlix, tercera generació del negoci,
va decidir formar-se com a xarcuter a
Barcelona i posteriorment a València i
juntament amb la seva esposa Paquita
van fer-se càrrec del negoci. En la seva
trajectòria, van traslladar la parada del
Mercat Vell a l’actual Mercat Municipal
i el 2008 van remodelar completament
l’obrador, on es va obrir un nou punt de
venda que en l'actualitat gestionaven els
seus fills, el Jordi i la Gemma, que es van
fer càrrec del negoci el 2010.

coses noves i diferents ens han
portat per camins molt diversos
i divertits", apunten, en referència,
per exemple a la posada en marxa
de la primera sala de Room escape a Mollet, amb la marca Trapped
Mollet. "Ens agrada barrejar les
nostres aficions i formacions
d’enginyeria i arquitectura en tot
allò que emprenem. Fem un bon
tàndem alhora de plantejar-nos
nous reptes; venim d’una família compromesa amb la feina
però que sap gaudir dels petits
plaers. Pensem molt en el nostre
pare i avis, que ens varen donar
aquests valors", conclouen.

OBERTURES L'ESTABLIMENT ESTARÀ SITUAT A L'ANTIC LOCAL DEL BBVA, A LA CANTONADA DE LA RAMBLA BALMES AMB EL CARRER ANSELM CLAVÉ
a.m.

La cadena de forns de pa 365
obre un establiment a la ciutat
MOLLET DEL VALLÈS. Cap a finals
d'aquest mes d'abril, la cadena
de forns de pa i degustació de
cafeteria 365 té previst obrir un
establiment a Mollet, en concret
al local que fa cantonada entre la
rambla Balmes i el carrer Anselm
Clavé, ocupat anteriorment per
les oficines del BBVA. L'establi-

ment comptarà amb una plantilla
de sis treballadors i disposarà de
servei de venda de pa i degustació
a més d'un obrador propi. 365 és
una empresa familiar fundada fa
més de 20 anys a Barcelona, que
compta amb un miler de persones
en plantilla entre les 150 botigues
pròpies i franquiciades de què

disposa a tot Catalunya.
La firma compta amb una dotzena de botigues al Vallès i, a més
de la de Mollet, en les properes
setmanes també té previst obrir
un altre establiment a Granollers,
també al centre. L’horari d’obertura habitual és de 6 del matí a 9
del vespre.

A PUNT L'empresa preveu obrir a Mollet la setmana que ve
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OPINIÓ

El temps que pot venir

Editorial

ALIATS PER CONTINUAR SENT
El debat sobre el futur de les grans ciutats passa per la relació amb la
seva àrea metropolitana i la capacitat de ser entesa com un tot, en suma
d'habitants i activitat econòmica, així com d'aplicar polítiques conjuntes que
sumin a favor del medi ambient i la mobilitat, entre altres aspectes. Però fa
anys que aquesta vinculació convenient es fa d'esquena a una de les parts, i
Barcelona, amb prepotència, pretén tutelar el territori a la seva conveniència.
Les comarques de l'arc metropolità, però, tenen, no només un caràcter propi,
sinó que aporten el 10% del teixit industrial del país, representen el 38% de la
població catalana, i estan fartes de ser menystingudes. El sistema ferroviari
de melic barceloní és un exemple cristal·lí d'aquesta relació desigual, que ha
comportat també un infrafinançament en molts àmbits.
És per tot plegat que és una bona notícia que Mollet i vuit ciutats s'aliïn per
revertir aquesta situació en el marc de l'Associació de Municipis de l'Arc
Metropolità, per parlar de tu a tu amb Barcelona i la Generalitat.

Salvem el Calderí. Salvem la nostra salut!
Tot i les veus discordants que s’han aixecat des que el passat mes de novembre la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità acceptés el pla pel Calderí, entre d’altres la
nostra plataforma, res ha impedit que fa poques setmanes el mateix òrgan ratiﬁqués aquest
pla. Es tracta del segon intent per urbanitzar el Calderí, gairebé l’últim racó verd i agrícola
que queda a la ciutat.
Històricament, per aquest espai havia circulat un tren que portava pedra de Caldes de
Montbui (Pedrera del Remei) ﬁns al paviment dels carrers de Barcelona. Encara disposem
d'un petit pont a Mollet per on va circular el Calderí. És on aquest pont està emplaçat, l'espai
on volen fer un barri d'una població aproximada a la del poble de Martorelles.
Mollet del Vallès és una ciutat envoltada de trànsit amb accessos i sortides, en molts
casos saturats, on afegir 4.000 persones únicament accentuarà els problemes. També som
zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, i és la 7a ciutat amb més mortalitat per
NO2 a l'aire (ISGlobal). La contaminació creixerà amb més població.
Però aquesta agressió al territori no és un fet aïllat, en un municipi tan proper com la
Llagosta (1,5 km) es vol fer l'estació intermodal de mercaderies on creixerà el trànsit de
vehicles de gran tonatge. Aquest setembre seran suprimits els peatges de la C-33 de Mollet
del Vallès i de l'AP7 (la Roca i Martorell), incrementant el trànsit considerablement. La zona
empitjorarà molt en ﬂuïdesa viària i en contaminació.
En aquest nou barri està previst construir centres comercials, centres esportius,
centres sanitaris, centres educatius, un seguit de serveis per donar servei als nouvinguts.
El problema és que l'ACA, al seu informe, demana el compliment de l'article 14 bis 1 del
Reglament de domini públic hidràulic, que no permet, a zones inundables com el Calderí, la
construcció d'aquests equipaments. Això només suposarà més massiﬁcació en una ciutat
ja de per si esgotada d’estirar les seves zones ediﬁcables, molts veïns i veïnes es veurien
obligats a perdre els seus horts i equipaments com el camp de futbol de la Zona Sud o el
Col·legi Montseny que acull a desenes de nens, nenes i joves i a les seves famílies també es
poden veure afectats amb aquest nou pla.
Entenem que aquesta modiﬁcació urbanística que afecta tants veïns i veïnes properes a la
zona del Calderí especialment, però que pot repercutir en el benestar de tota la ciutadania
de Mollet no es pot fer a l'esquena, en acords a porta tancada, sense donar marge al debat
entre els diferents grups municipals del Ple de l’Ajuntament ni molt menys amb els veïns i
veïnes que hi haurien de poder dir la seva.
Conservar el Calderí com a zona verda i agrícola, junt amb Gallecs, és l’última oportunitat
que té Mollet per poder tenir una ciutat respirable i saludable per la seva gent.

actual del món. No cal haver llegit cap revista
científica per tenir clar que "ningú es salvarà
MARIÀ
sol". Quan, falten uns 20 anys, sigui més que
MORENO
evident que és així. Les "pàtries" saltaran
Soci / gerent d'Integral
pels aires, i el món tornarà a estar interessat
en allò "d'una sola Humanitat".
Encara que no serà tan fàcil ni tan direcs ben probable que la incertesa del
te.
Veurem força experiments pel camí, i
futur ens permeti viure. Tot i que
sovint es presenta com un mal de en aquest sentit resulta força recomanable
cap. Qui voldria viure el que ja està una revisió de la pel·lícula Elysium. Perquè
escrit? El temps post-Covid és un espai tan en això, o variants d'això, és en el que estan
incert com qualsevol altre ho ha estat abans, pensant alguns rics, molt rics, de la mà de la
però la magnitud del que estem vivint ens idea que la Terra ja està perduda, que no val
convida a pensar que "per força", ens espera la pena fer res per ella.
Tot plegat, ara i en els
quelcom ben diferent.
propers
anys és molt
El futur no s'enlaira des
El món s'encongeix i serà la
millor notícia dependre
del "no res". El futur s'escriu
lluita contra el canvi de la indústria que no
pas a pas, amb el camí que
fem ara, en el present. Què
climàtic la que invertirà el pas del turisme. Com
Vallès Oriental. Cal
tenim ara? El món està fent
seu moviment actual el
aprofitar per mirar de
un pas enrere, no sembla que
fer coses ací i ara que
estigui massa interessat ni
en allò universal ni tampoc en la Humanitat. potser s'estaven fent fora. La Cambra de CoTorna amb força allò "del meu país i els meus merç, al 2017, va afirmar que el Vallès Oriental
per davant" (Bolsonaro, Trump, Putin, Le Pen, era la comarca més exportadora de Barcelona.
Jhonson, Salvini i alguns més). L'economia se- Doncs mentre que la ma dreta sap redescobrir
guirà aquesta tendència. Una qüestió positiva mercats propers, la ma esquerra, ben al compot ser que ja no valdrà tant allò de produir on pàs, pot continuar insistint en l'exportació. I
les dues juntes, en qualsevol cas, apostar per
sigui mentre sigui més barat.
El món s'encongeix, menys món, més pà- l'Economia Circular, que no és pas cap moda.
Tot plegat, ara tenim més oportunitats dins
tria. L'economia farà el mateix. Ara bé, alguna que altra paradoxa és damunt la taula. Un de les que hi havia abans, i fora continuen esmón més petit tendeix a valorar la proximi- tant. El món, per imperatiu de supervivència,
tat i al mateix temps la proximitat és un re- acabarà sent molt més obert i unit del que
queriment de l'ecologia. Serà la lluita contra ara ens podem imaginar. Ho serà "a desgrat
el canvi climàtic la que invertirà el moviment de l'etzibada" que deia el mestre Puyal.

É

LA VINYETA de Manel Fontdevila

albert rodríguez i salva xicola
Membres de la Plataforma “Salvem El Calderí” / mollet del vallès
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Els immigrants sense papers
també tenen drets laborals

Els bufadors de fulles
ISABEL

ZAFRA
JORDI MAYOL
QUIM FORNÉS
Membres del Centre d'Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) de CCOO

es persones immigrants sense papers per treballar també tenen drets
laborals. Avui dia en el nostre país hi
ha persones immigrants que han de
guanyar-se el pa de cada dia, com la resta de les
persones que treballen legalment, però que ho
fan sense contracte, perquè no tenen autorització per treballar. Per això, considerem que els
drets laborals han de ser per a tothom.
La Llei d'estrangeria que hi ha a l'Estat Espanyol és molt rígida i obstaculitza la tramitació de la documentació pertinent per aconseguir l'autorització de residència i treball i, per
tant, per poder obtenir contracte laboral. Hi
ha persones que porten molts anys vivint en
el nostre país, treballant en feines precàries
i mal pagades, sense que hagin pogut regularitzar-se. Hi ha sectors laborals com el de les
feines domèstiques i de les cures a persones
grans, que estan ateses per treballadores i
treballadors, que fan una feia essencial i molt
necessària, en una situació de precarietat i
explotació laboral.
Per això, a Comissions Obreres disposem
del CITE (Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers), que assessora, de manera gratuïta, els treballadors i treballadores
sense papers en la regularització de la seva
situació administrativa, entre altres tràmits
d’estrangeria, i en els seus drets laborals. Fem
feina arreu del territori, amb 33 oficines descentralitzades a diversos municipis, amb la
col·laboració de diverses administracions, de
tots nivells, especialment l'administració municipal, i en col·laboració amb entitats socials.
En concret, a la nostra comarca tenim oficines
d'atenció pública a Granollers i Canovelles.
També impartim el mòdul B de coneixements laborals, i mòdul C, de coneixements de
la societat catalana i el seu marc jurídic, cursos
previstos a la Llei d’acollida de Catalunya i que
faciliten als i les treballadores estrangeres sense papers la seva regularització administrativa.

L

Per tal de sumar esforços en l'objectiu
d'aconseguir la regularització laboral i social,
cerquem acords amb entitats d'inserció social i laboral arreu del territori. En la nostra
comarca, hem iniciat aquesta sinergia amb
dues entitats, ubicades a Granollers: El Xiprer
i Dimas, signant un conveni de col·laboració, a
fi de fer formació en drets laborals, dins d’una
formació ocupacional, que ajudi a obtenir una
feina digna per a persones immigrants.
Aquest conveni ha estat molt bé signar-lo, ja
que contribuïm amb aquestes dues entitats,
que fan una feina meritòria en la integració
social i laboral de les persones immigrants,
que necessiten informació, suport, formació
i feina per assolir una vida digna.
Fruit d'aquesta iniciativa, hem donat dos
mòduls B de coneixements laborals, amb joves que s'han format en el centre social del Xiprer, en l'ocupació de carreter de magatzem,
i el mateix mòdul en l'empresa d'inserció social Dimas per a joves que realitzen tasques
en l'àmbit de les feines domèstiques i de les
cures a persones.
El contacte amb aquests joves procedents
de diversos països del món (el Magrib, l’Àfrica
subsahariana, el centre i sud d’Amèrica) ens
ha fet copsar de manera directa les dificultats
de vida que pateixen, que en casos voregen
la supervivència. Són persones que volen
treballar, amb empenta i decisió, com a mitjà
per obtenir una vida digna. Per això, aquesta
iniciativa laboral, en què col·laborem, conjuntament amb les entitats socials esmentades,
és de vital importància.
Cal que el Govern de l’Estat, que és qui té
la competència legislativa, canviï l'actual Llei
d'estrangeria per tal de permetre la regularització de moltes persones treballadores que
fan feines essencials en el món laboral, i així
obtinguin contractes laborals i garantir una
feina amb drets, i que puguin contribuir a la
millora de l'economia personal i per a tothom.

Membre de la Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública del
Baix Vallès / Marea Blanca

es del soroll fins a la capa de pols
que generen, els bufadors de fulles van ser creats per a solucionar la vida de les persones, però
que, en la pràctica, només contaminen acústicament i ambientalment.
Si hi ha alguna cosa que més molesta del
seu ús, és l'hora a la qual s'utilitza i la quantitat de pols que aixequen. Aquests instruments de neteja som molts negatius per les
persones, pel soroll ambiental que generen,
amb el consegüent estrès i irritabilitat social, i la brutícia i la pols que aixequen al
carrer, embrutant els cotxes, el mobiliari
urbà i carregant d'impureses i pols l'aire
que respirem.
Els bufadors de fulles són un focus de contaminació acústica i ambiental.
Si l'aire de les ciutats ja és dens per si
mateix, la capa de pols i petites partícules
que aixequen els bufadors, poden ser bastant perjudicials i perillosos. Perquè no som
conscients que, a més de proporcionar una
neteja i retirada de les fulles caigudes -especialment a la tardor- dels nostres carrers
i parcs, aquests instruments de neteja aporten pols, fines partícules suspeses i altres
impureses que poden alterar la nostra visibilitat i respiració, entre molts altres efectes.
El problema, per tant, de la pols i les partícules en suspensió és que poden ser tan
petites que passen a través de les vies nasals
fins als nostres pulmons, causant seriosos
problemes respiratoris, especialment en
aquells grups més vulnerables -com els
nens, els ancians o les persones amb asma,
al·lèrgies respiratòries i conjuntivitis al·lèrgica-.
Es per això que alguns ajuntaments han
optat per implantar diferents Ordenances

D

que els prohibeixin, o limitin els decibels (no
superant els 65-70 db)
Existeixen certs municipis que ja han prohibit l'ús de bufadors de fulles, al·legant la
contaminació de l'aire i el carregós soroll que
molesta als veïns. Per això, per apilar i recollir les fulles simplement recomanen els mètodes tradicionals: els rasclets o escombres
que recullen les deixalles de parcs i jardins, o
bé aspiradors.
Si la vida i el desenvolupament de determinats ecosistemes pot ser complex en les grans
ciutats, els bufadors de fulles els suposen una
trava més, i és que el pas d'aquestes eines de
neteja per parcs, jardins i la superfície del sòl
en general, pot resultar devastador per a la
microfauna i la biodiversitat urbana, degut,
principalment, a la seva força motora i intensitat, que arrenquen d'arrel, destrossen i escampen pols i partícules.

Si l'aire de les ciutats ja és dens per
si mateix, la capa de pols i petites
partícules que aixequen els bufadors
poden ser bastant perjudicials i
perillosos per a la nostra salut
És per això que, nombrosos experts i tècnics mediambientals són una mica escèptics
sobre aquesta mena de pràctiques, perquè
alteren el cicle natural d'insectes -com el de
les aranyes o formigues- o petits animals
-com els ratolins, esquirols, gats o gossos de
carrer-, espantant-los, omplint de pols i volant per l'aire l'espai on habiten o realitzen
les seves necessitats vitals. Per no esmentar
els ecosistemes vegetals que resulten alterats
i/o arrencats davant aquesta força irresistible, com les zones amb molsa, herba, gespa
o flors.
Des de fa temps hem demanat als ajuntaments del Baix Vallès que substitueixin els
bufadors de fulles per altres mètodes més
ecològics i respectuosos amb el medi ambient
i la salut de les persones.

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document
d’identitat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que es depassin, la redacció es reserva el
dret d’escurçar-les.
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Èric Pérez, doblet de gols amb Espanya

Tornen les lligues del CEVO

Èric Pérez va tornar a una convocatòria amb la selecció espanyola
de futbol sala per certificar el ple de victòries de la fase prèvia de
l'Europeu del 2022. El santfostenc va ser autor de dos gols contra
Suïssa, en la victòria per 0 a 8. Espanya també va imposar-se contra
Macedònia per 14 a 0, en l'últim compromís de la lligueta.

El Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO)
va reprendre l'activitat competitiva el cap de
setmana de les lligues de futbol set, futbol sala,
handbol i voleibol. Una setmana abans, també
havia reprès l'activitat el bàdminton.

FUTBOL SALA | Primera Catalana ENTRENAMENTS AMB TÈCNICS DE LA FEDERACIÓ CATALANA

ESCACS ÉS EL MÀXIM RESPONSABLE DEL CLUB DES DEL 2013

La Unió FS Mollet acull
una jornada de tecnificació

Ramón Caro renova com a
president del Club d'Escacs

fcf

MOLLET. La Unió FS Mollet ha
acollit la sisena jornada de tecnificació de la Federació Catalana
de Futbol. La sessió, que impulsa l’Àrea Esportiva i de Seleccions
Catalanes de futbol sala, va consistir en reunions telemàtiques
entre els cossos tècnics de les Seleccions Comarcals del Vallès Oriental i els entrenadors de la Unió
FS Mollet i una visita al club.
La jornada de tecnificació va
començar amb una trobada telemàtica amb els entrenadors del
club molletà. Jordi Gay, secretari
i responsable de l’Àrea Esportiva
i de Seleccions Catalanes de futbol sala, acompanyat del seleccionador català de futbol sala, Pere
Molina, van presentar les eines de
formació per tal que els entrenadors puguin treballar amb els seus
equips. Posteriorment, el passat
dijous, l'expedició catalana va
ser present a l’entrenament dels
benjamins, alevins, infantils i juvenils de la Unió FS Mollet. "Cada
entrenador intenta fer bé sempre la seva feina, però quan ve
algú extern, com aquest cas de
la federació, sempre s'escolta
més. Tot el que sigui aportar,

EN JOC Ramón Caro jugant una partida d'escacs

SESSIÓ Un dels moments de l'entrenament a Ca n'Arimón
benvingut sigui", admet el coordinador del club, Manel Rodríguez.
Jordi Gay, acompanyat dels
seleccionadors catalans de futbol sala, Jordi Barrero, Gerard
Pusó i Pere Molina, van presenciar
els entrenaments plantejats pels
tècnics del conjunt molletà per tal
d’ajudar, suggerir i intercanviar
opinions sobre els exercicis treballats, amb l’assistència també dels
cossos tècnics de les Seleccions

Comarcals del Vallès Oriental. Es
van fer entrenaments amb el benjamí A i B, l’aleví B, l’infantil B i D i
el Juvenil A, marcats per aspectes
tècnics com el regat, la tècnica individual i l’ocupació d’espais.

L'absolut contra la Floresta B
La Unió FS Mollet rebrà dissabte
l'Olímpic la Floresta B (17.45 h).
L'equip molletà ocupa el sisè lloc
del grup 1, de la Primera Catalana,
amb vuit punts.

Divisió d'Honor EL SANTFOSTENC ÉS CENTENARI AMB EL CAN CALET, QUE LI FA UN RECONEIXEMENT
bARRI cAn cAlet

Cent partits d'Aitor Millán
SANT FOST. Aitor Millán, de 30
anys, és el capità del Barri Can Calet i diumenge contra el Manlleu va
sumar el seu centenar de partits
defensant la samarreta santfostenca. El responsable del club, Xavi
Cuni, va lliurar-li un trofeu, que
l'acredita com el divuitè jugador
en la història del club que arriba al
centenar de compromisos amb el
FS Barri Can Calet.
Millán va arribar fa cinc temporades a l'equip santfostenc després de marxar del CF Mollet UE.
Format en futbol, va decidir canviar al futbol sala i n'està més que
satisfet. "Ja era entrenador de
futbol sala al club, i per la bona
relació amb Xavi Cuni i perquè

ARXIU

volia jugar amb un amic, Gerard
Martínez, vaig decidir apostar
pel Barri Can Calet", admet el
santfostenc, que es mostra molt
il·lusionat de complir cent partits:
"És una il·lusió i una emoció
enorme perquè sóc del poble
i el fet de representar aquesta
entitat arribant a la fita de cent
partits, és per estar molt orgullós".
El Can Calet és quart per la cua
amb 5 punts i té els llocs de permanència a tan sols dos punts.
Diumenge, l'equip santfostenc visitarà la pista del Vilamajor, que
és un rival directe per la salvació i
que suma un punt més que el Barri Can Calet. "Tenim set partits

MOLLET. Ramón Caro, de 54 anys,
ha renovat com a president del
Club d'Escacs Mollet pels propers
quatre anys. La candidatura del
santfostenc va ser l'única que es va
presentar a les eleccions de l'entitat molletana, i ja s'ha proclamat
oficialment la renovació de Caro
a la presidència, que ostenta des
del 2013. Aleshores va passar de
vicepresident a president, en substitució de Josep Salinas, i el 2015 va
guanyar les eleccions.
Un dels punts destacats del programa de Caro per als pròxims
quatre anys és ampliar la pràctica
dels escacs entre els infants, sobretot les noies. "Hem d'aconseguir que vinguin més infants al
club, no només de Mollet, també dels municipis del voltant",
admet el responsable, qui confia
"recuperar els hàbits del club,
com ara les partides d'escacs
ràpides, quan se superi la pandèmia". A banda d'això, la direc-

tiva vol mantenir l'equip absolut
d'escacs a la màxima categoria
catalana. "Enguany complim
set temporades a la Divisió
d'Honor, i hem guanyat dues
vegades la competició. Hem de
seguir sent competitius, una referència a la comarca i a Catalunya", diu el president.
La directiva que acompanya
Caro està formada per Guillem
García, vicepresident; Pere Garriga
Solé, secretari; Kirian Vicente, tresorer; Francesc Fernández i Cristian Fernández, vocals; i Paul Lambert i Anna Pont, col·laboradors
externs en l'àrea de pares i mares.

Vicepresident a la catalana
Ramón Caro també ha renovat
com a directiu de la Federació Catalana d'Escacs. El directiu del club
molletà es manté com a vicepresident i té com a tasca principal l'organització d'un Mundial d'escacs
d'empreses el 2022. jl.r.b.

600 infants a Gallecs

AITOR MILLÁN
per endavant, i cinc són contra
rivals directes per la permanència. Ens salvarem", admet. jl.r.

MOLLET. A les Jornades Esportives
de Primària de Mollet participen
prop de 600 alumnes, d'entre les
13 escoles de la ciutat. Des del
passat 8 d’abril, les jornades estan
en marxa i marcades per l’actual
situació de pandèmia. Per aquest
motiu, a diferència de les edicions anteriors, es fan complint un
seguit de protocols específics per
garantir, en tot moment, la segu-

retat de l’alumnat i el professorat.
En aquest sentit, les escoles participen en dos torns diaris i no hi
ha contacte entre grups ni escoles
amb l’objectiu de mantenir els
grups bombolla.
L’activitat de les Jornades Esportives de Primària d’enguany és
una cursa d’orientació a Gallecs en
la que participen els i les alumnes
de 5è de primària.
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ATLETISME DIUMENGE ACULL LA SEGONA I DEFINITIVA JORNADA
AlbeRt RAgA - cA mollet

El DM Group Mollet signa un
ple de triomfs a la fase regular
ARXIU

MOLLET. El DM Group Mollet ha
tancat la fase de grups de la Lliga EBA invicte. L'equip molletà
ha fet un ple de victòries després
de sumar el dotzè triomf del grup
C4 a la pista del Mataró-Germans
Homs, per 75 a 77. Els molletans
s'han imposat a totes les jornades
disputades, i es converteixen en
l'únic equip de les lligues estatals
d'aquesta temporada en acabar
invicte la fase de grups.
No era un partit més, tot i que
els deures el Mollet ja els tenia
fets: fa setmanes ja havia assegurat disputar la fase prèvia de
la promoció d'ascens en assegurar-se ja el primer lloc del grup C4.
Tot i que hi havia el premi honorífic d'acabar la fase regular amb
un ple de victòries, insòlit aquesta
temporada a les lligues estatals.
Així que el Mollet de Josep Maria
Marsà es va plantar a la pista del
Mataró amb la màxima ambició i
només amb la pressió pròpia. Tot
i això, el duel va estar tan ajustat,
que va requerir una última gran
acció de Xavi Assalit. Quan faltaven cinc segons, el Mataró havia
fet l'empat, 75 a 75, i en l'última

cistella Assalit es jugava l'acció
per evitar la pròrroga i fer una cistella històrica, i posar el 75 a 77.
El duel va estar igualat fins al
final. Ja al primer quart, el Mataró
va demostrar que no posaria les
coses fàcils als molletans, amb el
17 a 15, tot i que al descans el Mollet posaria ordre amb un parcial,
de 24 a 30, és a dir, per marxar al
descans, 41 a 45. Al tercer període,
empat a 59, i a l'últim quart, victò-

Copa Catalunya

MOTOR DURANT LA SETMANA S'HAN FET ENTRENAMENTS

Cinquena derrota
seguida del
Recanvis Gaudí B

El Circuit acull la primera
cursa amb la Le Mans Series

EN PISTA Una de les proves de fons del català a Mollet

L'Atlètic Mollet manté el
pols per l'ascens al grup B
MOLLET / PARETS. El Club Atlètic
EN JOC El DM Group Mollet també va guanyar el derbi contra Granollers
ria ajustada de tan sols dos punts,
necessaris, per tancar una fase de
grups de pitet, amb 12 victòries en
12 partits.

Fase prèvia al play off
El DM Group Mollet ara espera rival per a la fase prèvia al play off
d'ascens. La federació espanyola
preveu disputar un únic partit el 9
de maig i el jugarà contra el tercer
millor segon classificat.

cIRcUIt

CN SABADELL - CB MOLLET B
Dissabte, 17 –17.45 h Sabadell

Mollet va acabar la primera jornada del Campionat de Catalunya
C de Clubs 2021, que és la tercera
divisió catalana, al segon lloc de
la classificació general amb 352
punts. Després de la disputa de
les dues jornades, els dos primers
classificats pujarien al català B,
que és la segona màxima categoria catalana de clubs.
Mollet va acollir la primera jornada del campionat C amb bona
nota en l'organització i pels mèrits esportius. El club va acabar al
segon lloc, a 22 punts del líder, el
Vic; i amb un marge de 27 punts
amb el tercer, el Gavà. En la categoria masculina, el Mollet va ser

l'equip que més va sumar; mentre
que en la de dones, va ser el segon.
Si bé la primera jornada va tenir
lloc el passat diumenge a Mollet,
la segona, també tindrà lloc a les
instal·lacions de la Pedra Salvadora de Mollet, aquest diumenge 17
d'abril, i l'equip molletà tornarà a
competir a casa per intentar fer
l'ascens al català B.

Campionat de Catalunya D
Al grup D, que és la quarta divisió
catalana, ha pres part el Club d'Atletisme Parets, que ha acabat al
10è lloc de la classificació general.
El campionat català D es va celebrar el cap de setmana a Palafrugell. jl.rodríguez b.

BOXE TAMBÉ GUANYA EL CAMPIONAT CATALÀ DE KICK BOXING

Judith 'La Santa', bronze a
l'Obert estatal, a Múrcia
Abc

MOLLET. Judith La Santa va guaMOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet
B segueix sense conèixer la victòria aquesta temporada. L'equip
dirigit per Àlex Coma i Josep Maria
Marsà encadena la cinquena derrota del curs al grup 4 de la Copa
Catalunya. L'últim partit que va
perdre el conjunt molletà va ser la
jornada passada contra el Cerdanyola al Dia, per 89 a 65. El pròxim
duel dels molletans serà dissabte a
la pista del CN Sabadell, que suma
tres victòries.

PRETEMPORADA Diumenge se celebra les 4 Hores de Barcelona
BAIX VALLÈS. Els Official Tests de

El Mollet femení juga a casa
La Constructora Perefran Mollet
femení rebrà diumenge el Sant
Nicolau B, a les 17.45 h. L'equip
molletà ocupa el primer lloc amb
una victòria al grup 3 de la Segona
Catalana.

les European Le Mans Series han
arribat a la seva fi després de dos
dies de rodatge aquesta setmana
sobre l’asfalt del Circuit de Barcelona-Catalunya. Les 4 Hores de
Barcelona, la primera cursa puntuable de l’any tindrà lloc diumen-

ge. El temps absolut més ràpid
d’aquesta pretemporada li correspon al Team WRT (Louis Deletraz,
Robert Kubica, Yifei Ye), que va
volar durant la pràctica de la nit
de dilluns. Divendres i dissabte hi
haurà els entrenaments i diumenge, la cursa.

nyar la medalla de bronze a
l'Obert Nacional de Clubs 2021,
que va organitzar la Federació Espanyola de Boxa a Múrcia a finals
de març. La boxejadora, que va viatjar amb el seu entrenador Jordi
Garcia de l'Actitud Boxing Crew
de Mollet, va participar amb èxit
a l'estatal en la categoria de joves,
de 17 anys.
La lluitadora del club molletà
també va participar la setmana
passada al Campionat de Catalunya de Kikck Boxing, i es va endur una medalla d'or. L'activitat
competitiva de La Santa continua
i el pròxim repte de la molletana
serà juntament amb la selecció catalana. La boxejadora participarà
el pròxim mes a l'estatal de kick
boxing a Madrid.

JUDITH 'LA SANTA'
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ESPORTS

FUTBOL | Primera Catalana EL CF MOLLET UE HA SUMAT UN PUNT DELS DARRERS NOU EN JOC

FC Barcelona ÉS VEÍ DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

El CF Parets es resisteix
al descens i venç el derbi

Óscar Mingueza, exalumne
de l'Escola Sant Gervasi
cf parets

CF MOLLET UE – SABADELL NORD
Diumenge, 18 –12 h Mollet
GUINEUETA - CF PARETS
Diumenge, 18 –12.30 h Barcelona

MOLLET / PARETS. El CF Parets va
guanyar el seu segon partit en
quatre jornades, sota les ordres de
Pau Trias. El Parets arribava cuer
amb tres punts al Germans Gonzalvo i va sortir cuer, però ja amb
sis punts i més a prop de sortir de
la zona de descens. El triomf a domicili al derbi baixvallesà contra el
CF Mollet UE, per 0 a 1, dona ales al
Parets, mentre que el Mollet ha sumat tan sols un punt dels darrers
nou possibles.
El Parets va trenar una bona acció al quart d'hora de joc en una
gran jugada individual de David
Reyes, que després de rebre la
pilota prop de la frontal de l'àrea,
va driblar rivals fins superar Víctor Vilarassa sota els pals. A par-

CELEBRACIÓ Al vestidor paretà després del derbi baixvallesà
tir d'aquí el Parets es va defensar,
mentre que el Mollet, novament, es
va veure negat al gol, tot i comptar
amb nombroses ocasions.
El Mollet busca refer-se diumenge contra el Sabadell Nord davant
la seva afició. Els del Vallès Occidental són penúltims amb 8 punts.

FES JA
LA TEVA
RESERVA

Pel que fa al CF Parets, vol donar la sorpresa al camp de l'Escola
de Futbol la Guineueta, que és segon classificat amb 17 punts, tot i
que acumula dos partits ajornats.
L'equip barceloní està sent la revelació del curs i és un ferm aspirant
per l'ascens. 

Pollastres a l’ast
Paella
Fideuà de marisc
Carns a la brasa
i molt més!
OBRIM ROSTISSERIA
CAPS DE SETMANA
I FESTIUS

de 9 a 15 h.

És temporada
de calçots
i carxofes!

T’ESPEREM!
C. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

fc barcelona

MOLLET. El golejador blaugrana
del clàssic entre el Reial Madrid i
el FC Barcelona va estudiar a l'Escola Sant Gervasi de Mollet. Óscar
Mingueza és el protagonista d'un
reportatge d'alumnes del centre
educatiu molletà, que ha descobert el passat molletà del de Santa
Perpètua de Mogoda. "Tota una
estrella, nascuda a Santa Perpètua i que ha estudiat a les aules
des d’on ara escrivim aquest article", apunta el text dels alumnes
molletans.
El reportatge sobre Mingueza
forma part d'una revista digital
feta per alumnes de tercer d'ESO,
que s'emmarca dins el projecte Júnior report, del diari La Vanguardia. En l'escrit, els alumnes molletans destaquen el debut d'aquesta
temporada del central vallesà amb
el FC Barcelona al partit de la Lliga de Campions contra el Dinamo
de Kiev. "Des de llavors, el català
està entrant en totes les llistes
de convocatòria, amb un Koeman enamorat de la seva sortida de pilota. Un aspecte que,

ÓSCAR MINGUEZA
sense cap dubte, s’ha esforçat
a millorar, en comparació amb
aquella jornada contra el Nàstic
de Tarragona, en què va quedar
retratat amb el Barça B", expliquen al reportatge.
Òscar Mingueza va néixer el 13
de maig del 1999 a Santa Perpètua de Mogoda, un municipi del
Vallès Occidental. El central s’ha
vestit tota la vida de blaugrana,
des del prebenjamí. 
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El 6è Aplec de la Sardana de Montmeló, a la Polivalent

Visites lliures a Mons Observans

Aquest diumenge tindrà lloc el 6è Aplec de la Sardana de Montmeló, que
enguany serà en format concert a la Sala Polivalent. Concretament hi haurà dues
cobles per gaudir d'un acurat programa de sardanes a partir de les 17 h. Les
cobles Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Girona oferiran un ampli repertori de
sardanes per al gaudi de totes les persones aficionades a aquest gènere.

Mons Observans reobre aquest diumenge (d'11 h a 14
h), adherint-se a totes les activitats que es realitzen
vinculades amb el Dia Internacional dels Monuments.
La visita serà lliure per part dels assistents, podent així
gaudir del jaciment i del seu entorn amb tota autonomia.

ARTS ESCÈNIQUES AQUEST CAP DE SETMANA TINDRÀ LLOC EL SEGON CAP DE SETMANA DEL CICLE CULTURAL EL JARDÍ DE L'ARLEQUÍ, AMB TRES PROPOSTES DIFERENTS

Pau Segalés i El Negro Casali fan l'estrena
mundial de 'Trepitgem Fusta!', al Jardinet
puntos suspendidos

'trepitgem fusta!'

i a partir d'aquí veurem com
encaminar-ho, quins jocs funcionen més i quins en funcionen
menys", explica Segalés, qui també diu que volen moure-ho al màxim durant l'estiu.

Més espectacles a la tardor?

'TREPITGEM FUSTA!' Amb Pau Segalés i El Negro Casali

'TAN LLUNY' Dansa i poesia que es podrà gaudir dissabte a les 19 h

MOLLET. El cicle cultural El Jardí
de l'Arlequí, promogut per Escena
Mollet i el Casal Cultural, organitza aquest cap de setmana el seu
segon i, de moment, darrer cap de
setmana d'espectacles.
Dissabte a partir de les 19 hi haurà "dues propostes intimistes
de petit format", tal com defineix
Mariona Rabasa, d'Escena Mollet.
D'una banda hi haurà Tan Lluny, de
Puntos Suspensivos, en què una poeta i narradora i un ballarí faran reflexionar el públic sobre el temps,
l'amor i la distància. Rabasa explica

objectes com gotets de plàstic",
apunta Rabasa, qui afegeix que els
intèrprets "recreen una història
que parla sobre les relacions i sobre l'amor", entre d'altres.
L'endemà diumenge arribarà
el torn per a l'estrena mundial de
Trepitgem fusta!, "un parc de jocs
d'habilitats amb els peus", segons explica el president i director
artístic d'Escena Mollet, Pau Segalés, qui alhora és el cocreador de
la instal·lació, conjuntament amb
El Negro Casali. Els participants hi
aniran per grups bombolla de fins

que la representació "l'han adaptat a la Covid especialment per
a l'Arlequí, perquè treien molta
gent del públic i el ballarí ballava molt amb la gent. Ara li han
donat una volta, però ens han
dit que estan molt satisfets amb
aquesta nova versió i que, a més,
hi haurà alguna sorpresa".
L'altre xou de dissabte, que anirà
a continuació, serà Tercio Incluso,
de Normalmente o viceversa. "Expliquen una història amb una posada en escena molt minimalista,
amb una taula, dues cadires i amb

a cinc persones i viuran "una experiència per set jocs repartits
per tot el Jardinet", diu Segalés.
La Covid ha tingut una forta incidència en aquesta proposta, ja
que està pensat perquè només es
facin servir els peus i, d'aquesta
manera, s'evita qualsevol possibilitat de contagi. "Ens hem hagut
d'adaptar als nous temps", diu el
creador molletà.
L'objectiu amb l'estrena "és
que el públic faci una mica de
conillet d'índies, perquè serà
la primera vegada que ho fem,

El Jardí de l'Arlequí es va gestar
com un germà petit del Festival
Artístic Internacional L'Arlequí,
que no es podia celebrar durant la
pandèmia. L'estrena d'aquest cicle
va tenir lloc el 27 i 28 de març, quan
gairebé es van esgotar totes les entrades per a tots dos espectacles, i,
de fet, per a aquest cap de setmana
ja en queden molt poques reserves.
Des d'Escena Mollet es mostren
"supercontents" per la rebuda que
està tenint la proposta. També
avancen que El Jardí de l'Arlequí
descansarà uns mesos i que podria
tornar passat l'estiu. "Si fem espectacles ja seria de cara a la tardor.
Si la situació segueix estable,
esperem repetir al Jardinet un
petit cicle", diu Rabasa. Pensant
en "utopies", Segalés afegeix que
"seria perfecte que si el ritme de
vacunació avança ràpid poguéssim tornar als carrers de cara a la
tardor. Però preferim no fer-nos
gaires il·lusions". sergio carrillo

pau fabregat

MÚSICA ESTHER RIBOT I VÍCTOR JIMÉNEZ INTERPRETARAN LA PEÇA 'STABAT MATER'

Arrenca la tercera Temporada
de Música Antiga de Martorelles
MARTORELLES / MONTORNÈS. Diumenge (12 h), el Celler de Carrencà acollirà el primer concert
de la tercera Tempo de Música
Antiga de Martorelles, a càrrec de
l'Orquestra Barroca de Barcelona
(OBB). La soprano Esther Ribot i
el contratenor Víctor Jiménez representaran la peça Stabat Mater,
de Giovanni Battista Pergolesi. Tot
plegat serà dirigit per Adolf Gassol. El repertori inclourà l’Stabat

Mater i la simfonia en si menor Al
Santo sepolcro de Vivaldi, una obra
profunda i mística.
Carrencà serà l'obertura de
l'any de residències d'aquest espectacle, en un espai singular que
asseguren que "trasllada als orígens rurals de la ciutat enmig de
la urbanitat que l’envolta actualment". Les entrades per assistir
al concert, que tindrà una durada
d’uns 50 minuts, es poden adquirir

a entradas.codetickets.com per 10
euros. L'OBB representarà la mateixa peça el 23 d'abril a Sant Just
Desvern i l'endemà tornaran al
Baix Vallès, concretament al Teatre Margarida Xirgu de Montornès
del Vallès.
Pel que fa al cicle de Música Antiga, aquesta temporada compta
amb tres concerts més que seran
els diumenges 9 de maig, 6 de juny
i 4 de juliol.

VÍCTOR JIMÉNEZ El contratenor és un dels dos intèrprets
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MÚSICA ES TRACTA DEL PRIMER DISC EN SOLITARI DEL CANTAUTOR MARTORELLESENC, QUE ESTARÀ DISPONIBLE A LES PLATAFORMES A PARTIR DEL 29 D'ABRIL
t.m.

Tavi Mill publica el seu primer
disc 'Si cierro mis ojos se van'
MARTORELLES. El músic martorellesenc Tavi Mill ha tret el seu primer disc en solitari, Si cierro mis
ojos se van, que es podrà gaudir a
les diferents plataformes a partir
del 29 d'abril.
Mill era un dels actius de la banda Pink Poni, però va considerar
que la línia de la banda estava una
mica "llunyana" al seu estil i, tenint en compte que "tenia un parell de temes que volia fer d'una
altra manera", va veure que era
bon moment per crear en solitari.
"Pink Poni era un rotllo molt
grunge, que buscava l'indie i
sons amb molta guitarra distorsionada. Però jo sóc un tio a qui
li agrada més el funk i gaudeixo
moltíssim ballant. Jo sóc més
pop", diu el martorellesenc.
Decidit a engegar aquest nou

projecte, va buscar –i va trobar–
un productor, l'Oriol Padrós i s'hi
van posar a treballar. El disc compta amb cinc cançons, és un EP. "No
són massa cançons, perquè jo
no sóc un autor massa prolífic.
Ja m'agradaria ser Xurreria La
Floresta, però no és el cas", diu
sorneguer el cantautor, qui en
aquest cas ha comptat en la gravació amb la col·laboració de la seva
filla –Júlia Mill– i d'en Sergi Espina.

El single, una cançó de fa 10 anys
Si bé el projecte va arrencar abans
de l'esclat de la Covid, Mill destaca
que "el confinament ha fet que
recuperés un tema que estava
fet a mitges de feia 10 anys". Es
tracta del single que dona nom al
disc i que ja es pot sentir i veure
el seu videoclip a YouTube. "El fet

de quedar-me tancat i no pensar en una altra cosa que això,
va fer que l'acabés", diu.
Aquest tema aporta una "visió
optimista" i convida a "acceptar
el que la vida et porta, tira endavant i no et queixis tant, que
les penes si cierras los ojos se
van".
En la resta de cançons fa "una
reflexió sobre l'existència, relacionada amb què fem aquí i qui
som"; també tracta l'amor, tant
aquell que manca, com la seva relació amb el pas del temps i amb
les decisions equivocades; i fa "un
cant a la llibertat" a la quarta
cançó, Mai. "Mai ningú et podrà
dir que no volis, mai ningú et
podrà dir que no cantis, mai
ningú et podrà dir que no parlis
en català", clou Mill.
s.carrillo

LITERATURA MÒNICA ESBERT VA PRESENTAR DIJOUS EL SEU LLIBRE A L'ATENEU JAUME RIFÀ

TEATRE EL MARTORELLESENC PARTICIPA A 'TERRORÍFICA COMÈDIA'
s.c.

'Quan érem
perverses' arribarà
a Martorelles

divendres 16

dissabte 17

diumenge 18

per

Felip Comas

Vent de gregal, de caràcter
continental, que impulsarà aire bastant més fred,
i provocarà la possibilitat
d’alguns ruixats.
Continuarà aquesta entrada de vent del NE, però
que a la tarda es tallarà,
amb més clarianes i amb
temperatures més altes.
Cel serè, amb mínimes
molt baixes per l’època,
però amb màximes que
amb l’acció del sol pujaran
clarament.

Carlos Ulloa estrena
obra a l'Almeria Teatre

projecte longànime

SANT FOST / MARTORELLES. L'escriptora santfostenca Mònica Esbert va presentar dijous a la tarda
a casa la seva novel·la Quan érem
perverses, amb la qual va ser guanyadora el 2019 de la primera edició del Premi Ateneu, organitzat
pel consistori santfostenc. L'acte
va tenir lloc concretament a l'Ateneu Jaume Rifà. Esbert, a més, presentarà dijous vinent (22 d'abril)
aquesta història d'amor impossible a la biblioteca Montserrat Roig
de Martorelles.

EL TEMPS

TAVI MILL Frame del videoclip de 'Si cierro mis ojos se van'

CARLOS ULLOA Al centre del cartell de 'Terrorífica comèdia'
MARTORELLES. L'Almeria Teatre

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

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

14ºC

-

31 km/h SSW

7ºC

13ºC

Inap.

21 km/h ESE

14ºC

11ºC

14ºC

Inap.

10 km/h NNE

DIUMENGE, 11

18ºC

9ºC

16ºC

8,4

26 km/h SSW

DILLUNS, 12

16ºC

7ºC

14ºC

5,2

32 km/h SE

DIMARTS, 13

16ºC

7ºC

14ºC

-

27 km/h SSW

DIMECRES, 14

16ºC

11ºC

14ºC

-

27 km/h SE

Màx.

Mín. * Temp.

DIJOUS, 8

16ºC

6ºC

DIVENDRES, 9

14ºC

DISSABTE, 10

(Barcelona) acull des d'aquest dijous 15 d'abril fins al diumenge 9
de maig l'obra de teatre de gest i
màscara Terrorífica Comèdia, de
Projecte Longànime, en què hi participa en l'actor martorellesenc
Carlos Ulloa. Es tracta d'una obra
basada en el film The comedy of
terrors, de Jaques Tourneur, que
gira entorn de la funerària Hinchley & Thrumble. Es tracta d'una
empresa que està en números
vermells, ja que fa temps que no
tenen clients. Thrumble, el propietari borratxo i malcarat, decideix
posar-hi solució. Amb l’ajuda del
Senyor Guilli, un lladre inepte,
posen en marxa uns mètodes poc
habituals per tal de fer prosperar
aquest negoci funerari.
Tot plegat és una revisió actu-

al, teatral i distanciada del film,
un espectacle on els intèrprets es
desdoblen en manipuladors i personatges per revisitar, de manera
senzilla i propera, aquest cinema
de terror on l’actuació i la llum es
fonen per donar l’atmosfera i la situació de manera directa. Amb un
retroprojector i ombres retallades
es crea l’estètica cinematogràfica
per situar l’espectador en les escenes i espais. Les màscares creen
els personatges que es vinculen de
manera sorprenent amb l’estètica
proposada.
A més d'Ulloa, la resta d'intèrprets són Hodei Arrastoa, Marc
Domingo, Berta Graells i Cristina
Martínez, i tot plegat està dirigit i
adaptat per Lluís Graells. Aquesta
obra ja la van estrenar el passat
novembre a l'Orfeó Reusenc.
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