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EN PORTADA

MOLLET ÉS LA LOCALITAT BAIXVALLESANA AMB MÉS HECTÀREES DEDICADES AL CONREU ECOLÒGIC, UN 38,86% DEL TOTAL DEL SÒL AGRARI HO SÓN

La xifra multiplica per dos el percentatge detectat a tota 
Catalunya, però encara es troba per sota de l'objectiu de la UE

El 17,2% dels conreus 
del Baix Vallès són 
d'agricultura ecològica

BAIX VALLÈS.  El conreu de produc-
tes ecològics comença a agafar pes 
al Baix Vallès. Tot i que encara hi 
ha un parell de poblacions on és 
inexistent, el 17,2% de les 663,91  
hectàrees agràries del territori són 
de conreu ecològic, una dada cinc 
punts superior a la registrada en el 
conjunt de les comarques barcelo-
nines (12%) i que duplica el per-
centatge detectat a tota Catalunya 
(7%), segons es desprèn de  l’infor-
me L’agricultura es vesteix de verd. 

Una mirada a l’estat de la producció 

agroalimentària ecològica a la de-

marcació de Barcelona, realitzat en 
el marc de l'estratègia BCN Smart 
Rural amb dades de l'any 2019.

Si es trasllada la mirada a l'àmbit 
local, Mollet és la localitat baixva-
llesana amb un percentatge més 
elevat d'hectàrees dedicades al 
conreu ecològic. De les 319,37 
hectàrees agràries que té la ciutat, 
124,10 ha (38,86%) han apostat 
per aquesta mena de conreu. Amb 
aquesta xifra la ciutat aconsegueix 
un dels principals objectius que 
s'ha fixat la Unió Europea per as-
solir sistemes alimentaris sosteni-
bles, i que consisteix que el 25% 
de les terres agrícoles dels estats 
membres es conreïn de manera 
ecològica abans del 2030.  

Ja ha assolit també aquesta xifra 
Santa Maria de Martorelles amb un 
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Pràctica d'agricultura ecològica a Gallecs

Gallecs acull un any més el Màster d'Agricultura Ecològica de la Universitat 
de Barcelona, dirigit pel catedràtic Xavier Sans. Diumenge s'hi va celebrar 
una pràctica participativa per acompanyar la transició cap a l’agricultura 
ecològica. La formació va comptar amb la professora Gloria Guzmán, 
Doctora en Agroecologia de la Universitat Pablo de Olavide, de Sevilla. 

g.s.

LA FORMACIÓ FORMA PART D'UN MÀSTER DE LA UB

26,10% d'hectàrees dedicades al 
conreu ecològic de les 18,70 hec-
tàrees agrícoles totals i Sant Fost, 
amb un 25,95% de les 24,39 hec-
tàrees agràries totals. Ambdues 
localitats, principalment dedicades 
al conreu de la vinya. Per darre-
re d'aquestes xifres hi ha Parets, 

on el conreu ecològic ja suma un 
21,87% de les 208,72 hectàrees 
agràries existents; Montornès, amb 
el 15,02% de les 56,46 hectàrees 
totals i Martorelles, amb un 10% 
de conreus dedicats a l'agricultura 
ecològica de les 6 hectàrees totals. 
Per contra, de les 0,61 hectàrees 

agràries llagostenques cap es desti-
na al conreu ecològic. Tampoc ho fa 
Montmeló, tot i tenir 29,66 hectàre-
es de terrenys agrícoles. 

Objectiu: el 25% el 2030
A partir de les dades proporciona-
des pel Consell Català de la Produc-
ció Agrària Ecològica (CCPAE) i el 
mapa de cultius DUN-SIGPAC de la 
Generalitat de Catalunya, l’informe 
ha detectat la necessitat d'ampliar 
en 15.617 hectàrees la superfície 
de conreu dedicada a la producció 
ecològica a la demarcació de Bar-
celona, una àrea que supera lleuge-
rament l’extensió del Barcelonès.

Per assolir la fita del 25% fixada 
per la UE i impulsar el territori cap 
a un sistema alimentari més salu-
dable i sostenible, les comarques 
barcelonines han de tenir un total 
de 31.093 hectàrees dedicades a 
l'agricultura ecològica abans del 
2030. És a dir, multiplicar per dos 
la superfície cultivada.  

Terrenys de cultiu ecològic al Baix Vallès

Les xifres

De les quatre demarcacions catalanes, 

la de Barcelona és la que inclou més 

superfície agrícola ecològica i ha mul-

tiplicat per 15 el nombre de productors 

en els darrers 20 anys. Aquesta dada la 

situa per sobre de la mitjana catalana, 

que, en el mateix període, ha multiplicat 

per nou el nombre de productors. A més, 

la província acull el 32% de les empre-

ses catalanes certificades en producció 

agrària ecològica. Actualment, n'hi ha 

962.  Al territori, aquestes empreses es 

dediquen principalment a la vinya, el 

42%, i a l’horta, el 10%. Al Vallès Orien-

tal, el conreu ecològic predominat és el 

de les farratgeres (274 ha).

LA PRODUCCIÓ 'ECO' 
PREN FORÇA EN ELS 
DARRERS VINT ANYS
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MOLLET / BAIX VALLÈS. La Fira Lli-

ga’t a la Terra, que es va celebrar 

dissabte passat a Santa Eulàlia de 

Ronçana, va ser l’escenari de la 

presentació de la recentment cre-

ada associació Agromosaic. Cons-

tituïda amb el suport del Consell 

Comarcal, Agromosaic està for-

mada per un conjunt d’empreses 

elaboradores i productores agro-

ecològiques de la comarca del Va-

llès Oriental que es caracteritzen 

per la qualitat del seu producte 

i per les bones pràctiques de la 

seva producció i elaboració, amb 

la finalitat d'establir sinergies de 

col·laboració entre els seus mem-

bres, ampliar els seus canals de 

distribució i el seu radi de comer-

cialització.

Un dels set socis fundadors 

d'aquesta iniciativa és en Pere 

Joan Alzina, responsable de la ma-

sia Can Vila de Gallecs, que des del 

Neix la primera associació de 
productors i elaboradors 
ecològics del Vallès Oriental

 AGROMOSAIC S'HA CREAT AMB EL SUPORT DEL CONSELL COMARCAL I AMB L'OBJECTIU DE TREBALLAR PER PRESERVAR EL PAISATGE AGROECOLÒGIC DE LA COMARCA 

anna mir

A L'HORT Pere Joan Alzina, als camps de la masia de Can Vila de Gallecs

2005 es dedica a l'agricultura eco-

lògica i des de fa uns 10 anys també 

a l'horta ecològica:   "Volem crear 

una xarxa a nivell comarcal de 

gent que tingui els mateixos in-

teressos. Crear sinergies amb 

productors i elaboradors i en-

fortir aquesta xarxa, amb l'ob-

jectiu final que els clients vegin 

que poden tenir al costat de casa 

un producte bo i saludable a un 

preu  més assequible que el de 

superfícies com Veritas".

Així mateix, aquesta nova asso-

ciació neix amb l'objectiu de treba-

llar per preservar l’entorn natural 

i mantenir el paisatge agroeco-

lògic de la comarca, defensant el 

territori, la terra i dignificant la 

professió del pagès: "Aquesta pot 

ser una manera de fixar la gent 

al territori i que no es perdin 

aquests camps", explica Alzina.

Agromosaic també es plante-

ja crear una marca comarcal que 

acabi esdevenint un segell de 

qualitat i d’identitat d’origen pels 

membres que produeixin o ela-

borin productes agroalimentaris 

ecològics, amb matèries primeres 

de la comarca.

Un mercat amb projecció
L'associació arriba en moment 

dolç per a la producció de pro-

ductes agroalimentaris ecològics: 

"Nosaltres vam començar a 

parlar d'ecològic el 2005, quan 

aquí no sabien ni què era i un 

bon dia vam anunciar que farí-

em horta ecològica i el meu so-

gre ens va dir: 'no vendreu res, 

us fotreu de gana' i al final ens 

va acabar venint a ajudar", re-

corda el responsable de Can Vila.

En Pere Joan ha viscut a la ma-

sia des que va néixer: "Quan vaig 

poder arribar als pedals del 

tractor el meu pare en va baixar 

i m'hi vaig quedar jo", comenta. 

Des de fa anys, ell juntament 

amb la seva esposa s'encarreguen 

de Can Vila i les seves 36 hectàre-

es de terreny.

A banda de produir horta de 

temporada, la família també ven 

els seus productes a l'agrobotiga 

que té a la mateixa masia i que 

obre els divendres a la tarda i els 

dissabtes i diumenges al matí: 

"Ens ve gent de Mollet, de Pa-

rets, alguns de Barberà i de 

Santa Perpètua... La majoria de 

consell comarcal

AGROMOSAIC  L'associació es va presentar a la Fira Lliga't a la Terra

proximitat. Fins i tot de Barce-

lona. N'hi ha que volen anar al 

camp a collir i al·lucinen, per-

què això no ho poden fer en-

lloc", indica el Pere Joan, qui as-

segura que "cada vegada veiem 

que hi ha més demanda i amb la 

pandèmia encara més. La gent 

ens ha anat posant al mapa", co-

menta el responsable de Can Vila.

Amb tot, el Pere Joan té clar que: 

"No podem pretendre que la 

terra ens doni el que nosaltres 

volem si no li portem menjar. 

Com deia el meu pare, el pagès 

savi encara no ha nascut. Per-

què cada any tens un clima di-

ferent i has de saber adaptar-te 

a les circumstàncies" i considera 

el treball en xarxa una possibilitat 

perquè "la gent des de Cardedeu 

a Mollet trobi en una agroboti-

ga d'allà o d'aquí el mateix pro-

ducte de qualitat".  anna mir

2005
ÉS L'ANY DES DEL QUAL 

L'AGRICULTURA ECOLÒGICA S'HA 
anat instaurant a Gallecs, amb 

l’objectiu d’establir un nou model 

de gestió. El canvi d’orientació de 

la producció agrària, s’ha basat en 

passar d’un monocultiu d’ordi per a 

alimentació animal a l’establiment 

d’un nombre més elevat de cultius 

destinats a l’alimentació 

humana. Actualment, amb el suport 

de projectes com el del foment de 

la Biodiversitat cultivada s’estan 

conreant fins a 40 varietats locals 

i tradicionals. Els cultius extensius 

de secà són els dominants. S’hi fan 

blats antics com l’espelta petita 

de més de 8.000 anys d’antiguitat. 

També es conreen diferents 

lleguminoses, com ara la 

mongeta del ganxet i la llentia 

pardina, així com hortalisses i 

verdures ecològiques de 

temporada, com ara l’albergínia 

blanca, el tomàquet rosa ple i el 

bròquil de Santa Teresa.
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SOCIETAT
Parets inicia el control de plagues de l'arbrat La Xopera neteja el bosc de Sant Fost

Un grup de voluntaris i alguns membres de l'Associació 
Ecologista La Xopera van netejar el passat 13 d'abril 
un parell de zones brutes del bosc de Sant Fost. Amb la 
neteja es van recollir tota mena de materials, sobretot 
envasos. L'acció es preveu tornar a repetir.

L'Ajuntament de Parets inicia el control biològic de plagues dels arbres 
de la via pública durant la primavera. L'actuació consisteix a alliberar 
depredadors naturals que minimitzen la presència de plagues. L'objec-
tiu és disminuir els tractaments químics i suplantar-los per fauna útil 
que lluiti contra altres animals que esdevenen una plaga.

MOLLET. L'Ajuntament va presen-
tar aquest dilluns el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima (PA-
ESC). El document vol ser el full de 
ruta de l'acció municipal mediam-
biental de cara a assolir els objec-
tius de sostenibilitat establerts per 
la Unió Europea pel 2030 i preveu 
65 accions a desenvolupar.

"No comencem avui aquesta 

feina. Aquest pla és un pas més 

per mostrar el compromís de 

l'Ajuntament amb el canvi climà-

tic. El PAESC és una caixa d'eines 

que han elaborat tant els nostres 

tècnics de l'Ajuntament com els 

serveis tècnics de la Diputació 

i a partir d'aquí, ja serà a nivell 

polític que haurem de decidir 

quines accions implementem", 
va exposar el regidor d’Educació 
i Justícia Ambiental, Ecologisme i 
Transició Energètica, Raúl Broto.

Broto, també va recordar que 
aquest pla arriba després d’ad-
herir-se al Pacte d’Alcaldes per una 
Energia Sostenible Local (Covenant 
of Mayors) l’any 2008, de crear el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sosteni-
ble (PAES) l’any 2009, amb l’asso-
liment de més del 80% dels objec-
tius complerts, i de crear, també, la 
Secció de Gestió Energètica i Soste-
nibilitat l’any 2012.

Per la seva banda, l'alcalde de 
Mollet, Josep Monràs va destacar 
que el que hi ha al darrere d'aquest 

MEDI AMBIENT  EL PLA PREVEU 34 ACCIONS DE MITIGACIÓ I 31 S'ADAPTACIÓ DE CARA A ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA UE PEL 2030

Mollet presenta el full de ruta local 
per combatre el canvi climàtic

MOLTES FELICITATS 

a la xarxa 

de diaris Som 

per aquest 

20è aniversari

20è

document és "un projecte de ciu-

tat" i va afirmar: "Estem conven-

çuts que assolirem els objectius 

que ens hem marcat pel 2030". 
Monràs també va alertar: "Estem 

davant d'un canvi climàtic, o co-

mencem a fer alguna cosa o dei-

xarem un planeta menys soste-

nible per als nostres fills".

Accions de mitigació i adaptació
El document estableix com a prin-
cipals objectius la mitigació del 
canvi climàtic amb l'activació de 

34 accions, la majoria d'elles una 
continuació de les ja iniciades l'any 
2009, centrant-se en la promo-
ció de l’eficiència energètica i les 
energies renovables per reduir les 
emissions de gasos d'efecte hiver-
nacle. En són un exemple, la ins-
tal·lació fins al moment, de plaques 
fotovoltaiques en 10 equipaments 
municipals. El document també in-
clou com a novetat la proposta de 
crear l'Agència Local d'Energia, i la 
redacció d'un nou Pla de Mobilitat.

Però segons va especificar Broto: 

"Hem de tenir en compte que el 

canvi climàtic ja és aquí i hem 

de treballar per mitigar-lo, però 

sobretot per adaptar-nos a fenò-

mens que ja ens estem malaura-

dament acostumant com són les 

onades de calor, les inundacions 

o els incendis forestals".
És per això que a aquestes 34 

accions de mitigació el document 
n'inclou 31 més d'adaptació, amb 
la finalitat que Mollet esdevingui 
un municipi més resilient davant 
les adversitats provocades per la 

aj. mollet

AL SALÓ DE PLENS L'alcalde i els regidors Broto i Buzón, durant la presentació del pla aquest dilluns

crisi climàtica. En aquest sentit el 
document planteja, la selecció de 
la vegetació dels espais verds per 
mitigar els al·lergògens, la incor-
poració de pèrgoles per la millora 
de la confortabilitat als carrers o 
espais oberts durant, per exemple, 
una onada de calor i la implantació 
de façanes i cobertes verdes en edi-
ficis municipals, amb l'objectiu de 
reduir l'impacte de la temperatura 
a l'interior dels edificis.

Per aplicar aquestes noves me-
sures, s’ha partit d’una diagnosi del 
municipi on s’han analitzat àmbits 
com ara la mobilitat, la infraestruc-
tura verda i blava, la qualitat de l’ai-
re, el cicle de l’aigua, l’energia o els 
residus. 

El document es portarà al Ple 
d’aquest mes d’abril per al seu de-
bat municipal.   

Àmbit estatal

L’Ajuntament formarà part del Comitè 

Tècnic de preparació del Congrés  Na-

cional de Medi Ambient (CONAMA) que 

se celebrarà a Madrid del 31 de maig 

al 3 de juny. La ciutat de Mollet ha es-

tat seleccionada a nivell estatal per la 

seva estratègia integrada d’alimenta-

ció i salut i la seva política alimentària 

resultants de la seva participació a 

diferents projectes europeus com ara 

Diet for a Green Planet o Agri-Urban. 

El Congrés Nacional de Medi Ambient 

és la trobada del sector mediambiental 

més important que es fa a Espanya. 

LA CIUTAT, PRESENT AL 
COMITÈ DEL CONGRÉS 
DEL MEDI AMBIENT
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Parets vol construir una passera 
per contemplar el mural de la Tipel
PARETS. L'Ajuntament ja ha "apa-

raulat" amb RCR Arquitectes, i pro-
perament els encarregaran, el pro-
jecte de construcció d'una passera 
perquè la ciutadania pugui contem-
plar els murals de la Tipel, elaborats 
a principis dels 70 per Eduardo Ar-
ranz-Bravo i Rafael Bartolozzi.

Així ho va explicar dilluns al matí 
la regidora de Patrimoni Cultural, 
Rosa Martí, durant la presentació 
de la nova campanya Enamora't 

de Parets. L'edil va apuntar que 
l'autopista, "que té els seus avan-

tatges, però també té els seus in-

convenients, ha fet que aquestes 

pintures quedessin amagades". 
També es va mostrar contenta 
perquè aquest projecte "donarà 

la possibilitat a la població de 

conèixer aquestes pintures".
Sobre la Tipel, Martí va recordar 

que l'historiador local Carlos Tori-
bio està treballant des del 2019 en 
un llibre que recull la història i tota 
la documentació d'aquesta mostra 
de pop art de la Tipel. El llibre es 
presentarà "pròximament" i "en 

aquests moments està en fase 

de traducció". Des del consistori 
aposten perquè "sigui una publi-

cació que tingui repercussions 

internacionals", així que els tex-
tos estaran en català, en castellà i 
en anglès. La regidora de Patrimo-
ni Cultural va destacar que volen 
aconseguir "la difusió més gran 

d'aquesta mostra de pop art, que 

és sens dubte la més important 

de Catalunya i probablement la 

més important d'Espanya".

Campanya 'Enamora't de Parets'
La campanya Enamora't de Parets, 
de promoció turística i patrimo-
nial, pretén "posar en valor el 

nostre poble, els seus racons, el 

seu patrimoni, la seva restaura-

ció i comerç", segons va apuntar 
el batlle, Francesc Juzgado. L'al-
calde també hi va afegir: "Volem 

mostrar a tothom què tenim a 

Parets, perquè ho coneguin i hi 

vinguin també a gaudir-ne. La 

pandèmia i el confinament han 

permès que molts paretans i pa-

retanes coneguin molts racons 

que fins ara no havien vist o gau-

dit plenament".
La primera acció tindrà una rela-

ció directa amb el patrimoni local. 
Es convida la ciutadania a fer-se 
fotos en alguns dels 13 espais se-
leccionats del municipi: riu Tenes, 
Torre de Malla, Torre de Cellers, La 
Marineta, Tipel, parc de La Linera, 
parc del Sot d'en Barriques, Pedra 
del Diable, església de Sant Esteve, 
Can Serra, església de Sant Jaume, 

pèrgola de la plaça de la Vila i bosc 
de taules i estany de l'avinguda de 
Francesc Macià. Del 29 d'abril al 
13 de maig s'hauran de penjar les 
imatges a Instagram, amb l'etique-
ta #enamoratdeParets i etiquetant 
el perfil del consistori. L'autor de 
la publicació amb més M'agrada 
rebrà unes entrades dobles per 
gaudir el 16 de maig a Can Rajoler 
de l'obra de teatre Els gossos de 

Nelson Valente.
La següent acció tindrà a veure 

amb els negocis del municipi, tal 
com va explicar la regidora de co-
merç, O'hara Valdívia: "No només 

tenim patrimoni, sinó que una 

de les coses més importants de 

Parets és la nostra restauració 

i la nostra xarxa comercial". 
És per això que es demanarà a la 
ciutadania una participació a les 
xarxes semblant a l'anterior, en 

PATRIMONI I COMERÇ  'ENAMORA'T DE PARETS' ÉS LA NOVA CAMPANYA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I PATRIMONIAL DEL POBLE, QUE ARRENCA AMB ACCIONS A LES XARXES

RODA DE PREMSA  Dilluns, membres del govern local davant del mural principal de la Tipel

s.c.

aquest cas amb fotografies a les 
botigues i restaurants.

La tercera acció serà un joc de 
pistes sobre Parets. "Amb la pan-

dèmia hem gaudit molt més del 

que tenim a casa nostra", va apun-
tar el regidor de Turisme, Francesc 
de la Torre, qui va explicar que es 
faran preguntes "de patrimoni, 

d'equipaments, d'entitats, de 

restauració i de comerç".
Per últim, hi haurà la creació 

d'un joc de taula amb la mateixa 
temàtica, que comptarà amb la 
participació dels centres educa-
tius del municipi. "Començarem 

a treballar amb les escoles en un 

joc de taula de Parets, que esta-

rà relacionat amb la campanya i 

on es faran preguntes sobre els 

llocs més emblemàtics del nos-

tre municipi. Serà una manera 

d'entrar a les cases de Parets 

perquè coneguin el nostre pa-

trimoni", va dir la primera tinenta 
d'Alcaldia i regidora d'Educació, 
Casandra Garcia.    sergio carrillo

CONSISTORI

Parets, reconegut 

per l’Administració 

Oberta de Catalunya

PARETS. L’Ajuntament rebrà el prò-
xim 5 de maig el Reconeixement 
Administració Oberta, atorgat per 
l’Administració Oberta de Catalu-
nya (AOC), com una de les admi-
nistracions capdavanteres en la 
transformació digital a les seves or-
ganitzacions i el govern obert en la 
seva relació amb la ciutadania i en la 
seva gestió interna. El guardó té com 
a objectiu posar de manifest l’excel-
lent feina de les administracions lo-
cals i aprendre de les millors experi-
ències per a impulsar conjuntament 
un país digital i obert.  

n El sector turístic del Vallès Oriental 
va celebrar divendres la ja tradicional 
trobada anual de TurismeVallès, en el 
transcurs de la qual es va reconèixer 
les 62 empreses distingides amb el se-
gell Biosphere2020 o Punts d’Informa-
ció Turística. Al Baix Vallès hi van caure 
diversos segells Biosphere: el Museu 
i la Casa Abelló van ser els molletans 
premiats i la Masia Granja Escola Can 
Sala va ser la montornesenca pre-
miada. L'Ajuntament de Parets va ser 
guardonat amb el reconeixement als 
Punts d'Informació Turística. I l'Hotel 
Ibis Montmeló-Granollers o la Masia 
Celler Can Roda, de Santa Maria de 
Martorelles, van ser reconeguts amb 
les dues mencions.

RECONEIXEMENTS 
DEL SECTOR TURÍSTIC 



dv, 23 abril 2021 7



dv, 23 abril 20218

COVID  FINS A AQUEST DIJOUS MÉS DE 44.800 PERSONES DEL TERRITORI HAVIEN REBUT ALGUNA DE LES DUES DOSIS QUE S'ADMINISTREN DEL VACCÍ 

BAIX VALLÈS. Després d'un ini-

ci lent, sembla que la vacunació 

avança a bon ritme al Baix Vallès. 

Gairebé 34.000 persones dels mu-

nicipis baixvallesans ja han rebut 

la primera dosi de la vacuna de la 

Covid, segons dades del Departa-

ment de Salut de la Generalitat. 

En total al a la subcomarca, fins 

a aquest dijous, ja s'havia adminis-

trat el vaccí contra el coronavirus 

a 44.843 veïns i veïnes. D'aquests, 

33.637 en primera dosi i 11.206 

en segona.

Amb aquestes dades, ja s'hauri-

en vacunat el 27% dels habitants 

baixvallesans amb la primera dosi 

i el 9% amb totes dues.

Baixa el risc de contagi
Pel que fa a les dades epidemio-

lògiques, segons Salut, el risc de 

rebrot ha baixat i aquesta última 

setmana se situa en els 264 punts, 

gairebé a la meitat que fa dues set-

manes (506 punts). També ho fa la 

Rt que passa dels 1,74 als 0,79.  

S'estabilitzen els ingressos als 
hospitals de Mollet i Granollers

Salut

El proper 27 d’abril, el cicle de xerrades 

sobre salut que organitza l’Ajuntament 

de Mollet, Parlem de Salut, torna per 

tractar sobre la vacuna de la Covid. El 

doctor Gustau Oller Rodríguez, metge 

de Medicina del Treball i membre de 

Vigilància de la Salut del Servei de Pre-

venció de la Fundació Sanitària de Mo-

llet, serà l’encarregat de tractar aquest 

tema i resoldre les diferents qüestions 

que han sorgit al respecte del procés 

de vacunació. La xerrada es farà online, 

a les 18.30 h. Segons Pepi Muñoz, re-

gidora de Salut Pública: “Amb aquesta 
xerrada volem combatre la desinfor-
mació que s’ha generat a l’entorn de 
les vacunes".

MOLLET ORGANITZA 
UNA XERRADA SOBRE 
LA VACUNACIÓ

MOLLET. Segons dades d'aquest dimecres,  a 

l’Hospital de Mollet es mantenen el nombre 

d’ingressos per Covid-19 amb 30 persones 

ingressades. En total s’han donat 24 altes, 

amb un total de 1.291, i no hi ha hagut cap 

defunció. Hi havia 7 persones a l'UCI.

També fa temps que l'Hospital de Grano-

llers manté un nombre similar de persones 

ingressades per la Covid-19. Després d'un 

repunt fa 15 dies, els ingressats que han 

donat positiu a la prova PCR tornen a estar 

a l'entorn de la quarantena. La dada més 

satisfactòria de la setmana, però, és sens 

dubte el descens de malalts a l'UCI, ja que 

s'ha passat dels 35 pacients de fa 7 dies als 

25 d'aquest dimecres.

D'aquests, 18 són a cures intensives ar-

ran de la Covid-19 –mentre que la setma-

na passada n'eren 25, la qual cosa havia 

obligat a obrir nous llits de crítics a plantes 

d'hospitalització–.

Pel que fa al número general d'ingressats 

positius de coronavirus, aquest dimecres 

n'eren 40, mentre que la setmana anterior 

n'hi havia 43, unes xifres similars a les de 

principis de març.  

Més de 33.600 persones ja han rebut la 
primera dosi de la vacuna al Baix Vallès

aj. montornès

VACUNANT AL CASAL  El CAP és qui s'ocupa de citar a les persones que han de rebre la vacuna

Des de  l'inici de la pandèmia, 

i fins aquest dijous, el territori 

comptabilitza 12.916 casos con-

firmats acumulats i s'han hagut 

de lamentar 460 defuncions pel 

virus, gairebé la meitat (216) en 

residències.  

L'Ajuntament de Montornès ha cedit una sala del Casal de Cultura perquè el personal del Centre d'Atenció Primària hi 

pugui dur a terme les vacunacions de la Covid-19 a la població. Tota la gestió relacionada amb la vacunació correspon al 

CAP, que és qui s'ocupa de citar les persones del municipi que han d'anar a vacunar-se. L'espai es va posar en marxa el 

passat divendres. Fins ara des del CAP s'ha vacunat la franja de majors de 80 anys de Montornès. Aquesta setmana s'ha 

iniciat la vacunació en el tram de 70 a 79 anys. Aquestes persones rebran la trucada del CAP amb la citació corresponent. 

Montornès cedeix part del Casal de Cultura per vacunar

Lliure circulació per Catalunya 
a partir del pròxim dilluns
Després que diferents veus del Govern ja 

van apuntar que s'aixecaria el confinament 

comarcal si les dades acompanyaven, el 

Procicat ha aprovat formalment permetre 

la lliure circulació per Catalunya a partir de 

dilluns. També tornaran a les aules els estu-

diants de batxillerat i podran reobrir bars 

i restaurants dels centres comercials en el 

mateix horari que la resta, fins a les 17 ho-

res. Són mesures que han anat transcendint 

en les últimes hores i que es van oficialitzar 

en roda de premsa aquest dijous. 

A més, la consellera de Salut, Alba Vergés, 

va anunciar que s'amplien els aforaments 

en activitats religioses i esportives, del 30 

al 50%. El comerç ja no tindrà limitació de 

metres quadrats, tot i quedar-se en l'afora-

ment del 30%, i podran obrir els espais in-

fantils lúdics amb aquest mateix aforament, 

però sense restauració.  
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Agraïment de l'Associació de 

Donants de Sang del Vallès 

Oriental als Bombers de Mollet

MOLLET. L'Associació de Donants 

de Sang del Vallès Oriental va ce·

lebrar aquest dilluns, al Parc de 

Bombers de Mollet, un acte d'agra·

ïment als Bombers de la Generali·

tat per la col·laboració que el cos 

ha tingut, per setè any consecutiu, 

en la promoció de la campanya Els 

bombers t'acompanyen a donar 

sang, una iniciativa solidària que 

compta amb la participació de més 

de 30 parcs de bombers de tot Ca·

talunya.

L'associació va fer entrega als 

bombers molletans d'un lot de 

tasses amb la inscripció Gràcies 

per acompanyar-nos a donar sang,  

un gest que els bombers van rebre 

amb il·lusió: "Estem molt agra-

ïts, de fet no calia. Si Bombers 

col·labora és perquè creu en 

aquesta campanya. Tot el que 

sigui posar la imatge dels bom-

bers en aquest tipus d'actes per 

a nosaltres és molt gratificant", 

reconeixia el Roger Llinàs, cap del 

parc de bombers de Mollet.

Un agraïment simbòlic
"Donar-los una tassa és simbò-

lic, és una manera molt petita de 

donar-los les gràcies, perquè re-

alment s'hauria de fer un agraï-

ment molt més gran per la tasca 

que fan", va explicar l'Assumpta 

Lleonart, presidenta de l'Associa·

ció de Donants de Sang del Vallès 

Oriental.

Lleonart va destacar també 

l'èxit que ha tingut la campanya 

enguany, tot i no poder comptar, 

a conseqüència de les restricci·

ons de la Covid, amb la presència 

física dels bombers com havien fet 

en les edicions anteriors: "Els do-

nants no fallen mai, ni quan les 

circumstàncies han estat més 

dures durant el confinament, ni 

ara que les coses ja comencen a 

estar més organitzades. Els re-

sultats a tot Catalunya han estat 

de rècord", ha afirmat Lleonart.

"Enguany ha estat tot virtual, 

s'ha fet la campanya sense pre-

sència física de bombers, espe-

rem que això vagi remetent i 

que l'any que ve es pugui fer la 

campanya com s'ha pogut fer 

sempre", va dir esperançat el cap 

del Parc de Bombers de Mollet. 

SOLIDARITAT FA SET ANYS QUE EL COS COL·LABORA EN LA DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LA CAMPANYA

PARC DE BOMBERS  Membres de l'Associació de Donants de Sang i els bombers molletans amb la tassa d'obsequi

a.m. MOLLET. La plataforma ciutadana 

MolletOpina ha demanat a l'Ajun·

tament explicacions sobre els tre·

balls de neteja del  servei municipal 

Fem dissabte, ja que consideren 

que "el repartiment de la neteja 

per barris no és equitatiu". Se·

gons una anàlisi de la plataforma, 

barris com el de la Riera Seca, el de 

Col·legis Nous i el de Lourdes han 

rebut aquest servei entre una i zero 

vegades, en els darrers set mesos, 

mentre que d'altres zones de la ciu·

tat com el barri de Plana Lledó, el de 

l'estació del Nord i el de Santa Rosa 

ho han fet entre 4 i 5 vegades. El col·

lectiu també ha demanat al govern 

molletà si el barri de la Casilla s'en·

globa dins d'un altre pla de neteja.

Des de l'Ajuntament, el govern 

Molletopina qüestiona 

el repartiment de la 

neteja als barris

 LA PLATAFORMA HA ANALITZAT EL SERVEI 'FEM DISSABTE'

POLICIAL 

Detingut un molletà 
per un robatori a 
Santa Maria de 
Palautordera

MOLLET. Agents de la Policia de la 

Generalitat · Mossos d'Esquadra 

de la comissaria de Sant Celoni i 

agents de la Policia Local de Santa 

Maria de Palautordera van detenir 

dilluns dos homes de nacionalitat 

espanyola, de 20 i 21 anys i veïns 

de Mollet del Vallès i Montcada i 

Reixac com a presumptes autors 

d’un delicte de robatori amb força 

a domicili a la urbanització de Can 

Paga. 

municipal contestava a la platafor·

ma que el Fem dissabte és "un ser-

vei de neteja que complementa la 

neteja que ja es fa a la ciutat du-

rant tota la setmana i que té lloc a 

tots els barris de la ciutat". També 

explicava que en els criteris tècnics 

per definir les rotacions es tenen en 

compte "les especificitats de cada 

barri" i que "els barris més petits 

com el de Lourdes i la Casilla es 

fan amb altres Fem dissabte, tot 

i que darrerament hem optat per 

incrementar el servei de neteja 

diària", afegien. 

SUCCESSOS

Desarticulat un 
grup criminal a 
Mollet i Martorelles

MOLLET. Agents de la Policia de la 

Generalitat·Mossos d’Esquadra 

de la Divisió d’Investigació Crimi·

nal (DIC) i de la Policia Nacional 

han desarticulat un grup criminal 

itinerant especialitzat en la comis·

sió de robatoris amb força. L’ope·

ració conjunta ha permès detenir 

quatre homes, dos a Catalunya, als 

municipis de Martorelles i Mollet 

del Vallès, i els altres dos a Madrid, 

a les localitats de Leganés i Pin·

to. Als arrestats, que acumulaven 

un total de 251 antecedents, se’ls 

considera els presumptes respon·

sables del robatori en una conegu·

da casa de subhastes de Barcelona, 

on van sostreure joies valorades 

en un milió d'euros. 
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ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

L’expert respon

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda

Els drets de les persones que 
emmalalteixen per la feina

A l’Estat espanyol existeix un 
greu problema de manca de 
diagnòstic i reconeixement de 
l’origen laboral de moltes malal-
ties, especialment casos de 
càncer i afectacions psíquiques, 
però no només aquesta tipolo-
gia de patologies. També es dei-
xen de reconèixer com a malal-
ties professionals o causades 
per la feina un gran nombre de 
trastorns de diversa naturalesa, 
sobretot els de caràcter muscu-
loesquelètics que generalment 
tenen a veure amb la realitza-
ció de moviments repetitius i 
l’adopció de postures forçades 
en el decurs de la nostra pràc-
tica laboral diària.

Diverses estimacions assenya-
len que, com a mínim, un 20% 
de les baixes considerades com 
a derivades de malaltia comu-
na en realitat han estat provo-
cades per la feina i haurien de 
figurar com a malaltia professi-
onal. Unes dades que ens situ-
en a la cua d’Europa pel que fa 
al reconeixement de patologies 
laborals.

A la pràctica, aquesta manca 
de reconeixement suposa una 
vulneració dels nostres drets i 
un important perjudici per a les 
persones malaltes, tant en ter-
mes econòmics com sanitaris. 
Cal tenir present que, en cas 
d’haver emmalaltit com a con-
seqüència de la feina i causar 
baixa mèdica, tenim dret, per 
exemple, a percebre una pres-
tació per incapacitat temporal 
(IT) mentre el nostre estat físic 
no ens permeti recuperar la 
capacitat laboral. 

Però existeix una gran diferèn-
cia entre causar baixa per una 
malaltia comuna o una de pro-
fessional. En aquest segon cas, 
tenim dret a una prestació eco-
nòmica en concepte d’IT equi-
valent al 75% de la nostra base 
reguladora i des del primer dia 
de baixa. En canvi si la nostra 
malaltia es declara com a co-
muna, la prestació econòmica 
es calcularà inicialment a partir 
del 60% de la base reguladora 
i la cobrarem a partir del 4 dia 
de baixa. 

Aquesta no és pas l’única dife-
rència substancial. Per cobrar 
la baixa quan la malaltia és co-
muna, cal acreditar un període 
mínim de cotització a la Segure-
tat Social previ a la incapacitat 
temporal. Aquest requisit no 
existeix pas quan la malaltia és 
professional. A més a més, per 
a les patologies d’origen labo-
ral queda garantida de forma 
absoluta l’assistència sanitària, 
sense que la persona malal-
ta hagi d’afrontar cap tipus de 
despesa relacionada amb els 
tractaments clínics o farmaco-
lògics que necessiti per recupe-
rar-se plenament.

La transcendència de veure 
reconeguda la nostra malaltia 
com a professional i no pas co-
muna encara s’accentua més 
en el supòsit de què la incapaci-
tat temporal esdevingui perma-
nent i, malauradament, l’entitat 
de la nostra afectació sigui tal 
que no puguem recuperar ple-
nament l’activitat laboral. En 
aquest escenari, la diferència 
econòmica entre les respecti-
ves prestacions encara adqui-
reix més transcendència, per 
no parlar del fet que si la malal-
tia és professional es pot incre-
mentar notablement l’import 
de les prestacions que ens cor-
responen si ha existit incompli-
ment per part de l’empresa en 
matèria de prevenció o a l’hora 
de protegir la nostra salut.

Per tot plegat, és important 
recordar que si patim una ma-
laltia que ha estat qualificada 
de comuna i no estem d’acord, 
podem reclamar davant l’INSS 
per tal que hi hagi una deter-
minació de contingència i sigui 
considerada professional.

MOLLET. L'Ajuntament ha obert 

un expedient sancionador a un 

dels portaveus de la plataforma 

Salvem el Calderí, Txus Carrasco, 

arran la concentració que es va 

fer a finals de l'any passat davant 

l'Ajuntament en contra de la cons-

trucció del futur barri als terrenys 

agrícoles del Calderí. En aquell 

acte reivindicatiu, celebrat el 15 

de desembre, un centenar de per-

sones es va aplegar davant l'edi-

fici consistorial, on es va llegir un 

manifest i es va fer el lliurament 

virtual de més de 1.200 signatu-

res en contra de la construcció del 

macrobarri, que preveu uns 4.000 

nous habitants a la ciutat. 

Segons la resolució a què ha tin-

gut accés SomMollet, agents de la 

Policia Municipal van personar-se 

al lloc de la concentració, que, se-

gons diu el document, no disposa-

va d'autorització, i van identificar 

Carrasco, com a responsable de la 

plataforma, qui els va confirmar 

que no disposava de cap permís. 

Posteriorment, el 10 de març, 

l'Ajuntament obria l'expedient 

sancionador per una presumpta 

infracció de l'Ordenança de Con-

vivència Ciutadana contra Car-

rasco sancionable amb una multa 

de fins a 750 euros per "realitzar 

una manifestació sense obtenir 

la prèvia autorització de l'Ajun-

tament", diu la resolució.

El denunciat, ha avançat que pre-

sentarà al·legacions a l'expedient 

perquè considera que "l'exercici 

de drets fonamentals com el de 

manifestació no són competèn-

cia municipal ni precisen d'auto-

rització de l'Ajuntament", a ban-

da d'assegurar que "la inculpació 

està plena d'errors i mancada de 

rigor", opina Carrasco. 

Per la seva part, la plataforma 

Salvem el Calderí, en un comuni-

cat, acusa l'Ajuntament d'utilitzar 

"mecanismes repressius per 

intentar callar el moviment 

crític que lluita per salvar l'es-

pai agrícola del Calderí; una 

mostra més del seu tarannà 

repressor i autoritari" i qüesti-

ona la sanció: "Va ser una acció 

totalment pacífica i democràti-

ca, estàtica, sense cap afectació 

a la via pública i en el marc de 

l’exercici del dret a la manifes-

tació i a la protesta, com el cen-

tenar de manifestacions simi-

lars que tenen lloc anualment a 

la nostra ciutat", diuen.  

CIUTADANIA  EXPEDIENT A TXUS CARRASCO AMB UNA SANCIÓ QUE POT ARRIBAR ALS 750 EUROS 

CONVIVÈNCIA

L'Ajuntament sanciona un 
portaveu de Salvem el Calderí 
per una concentració al carrer

salvem el calderí

EL DIA DELS FETS La concentració de la plataforma es va fer el 15 de desembre

MOLLET. L’Ajuntament ha posat en 

marxa una nova campanya de cons-

cienciació i tinença responsable 

d’animals de companyia, que du-

rant quatre setmanes, anirà a càr-

rec dels agents cívics i que després 

passarà a mans de la Policia Mu-

nicipal, que pot imposar sancions 

de fins a 2.000 euros per incom-

pliment de la normativa. Al mar-

ge d’alertar sobre l’obligatorietat 

de respectar i complir les normes 

vigents, la campanya, també com-

portarà la distribució d’una butlleta 

a través de la qual els propietaris 

i les propietàries de mascotes es 

comprometen a adoptar compor-

taments cívics. Tothom qui empleni 

la butlleta rebrà com a obsequi una 

ampolleta, fins a esgotar existènci-

es, per conscienciar sobre la impor-

tància de tirar una mica d’aigua als 

orins dels gossos a la via pública.   

Nova campanya de 
tinença responsable 
d'animals a Mollet 

Els operaris ja han començat 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, uns treballs que està previst que tinguin una durada d'uns quatre 

mesos. 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. També 

s’executarà una plataforma elevada a un sol nivell en la cruïlla del carrer Espanya, 

que garantirà la prioritat de pas als vianants. Puntualment en el trams en execució, 

s’afectarà l’aparcament en zona blava i es reubicaran temporalment els conteni-

dors de residus. L’obra costarà 244.502 € i s’engloba dins del pla d’inversions de 

renovació d'infraestructures del servei municipal d’abastament d’aigua, previst en 

la pròrroga del contracte amb Agbar. foto: anna mir

Renovació de canonades a Jaume I
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MONTORNÈS. Can Saurina acollia 

dimecres el lliurament de diplo-

mes del projecte Lletres per a tot-

hom, un programa d'alfabetització 

i coneixement del català per a mi-

grants que fa poc temps que han ar-

ribat a Montornès o que no han ac-

cedit abans a cap curs. El programa, 

inclòs en el pla municipal d'acolli-

ment per a nouvinguts, ha permès 

que 8 alumnes (cinc dones i tres 

homes que provenen de Gàmbia, el 

Marroc i la Xina), hagin seguit des 

del gener de l'any passat, i malgrat 

la pandèmia, la formació en català 

a càrrec de la professora Anna Ber-

ni, de la Plataforma per la Llengua. 

"L'alfabetització i la formació és 

la millor inversió que podeu fer 

perquè us ha d'ajudar a relacio-

nar-vos millor amb el vostre en-

torn i a millorar les expectatives 

laborals", deia durant l'acte Agustí 

Iglesias, de la Secretaria d'Igualtat, 

Migracions i Ciutadania de la Ge-

neralitat, qui també reconeixia la 

tasca de l'Ajuntament per haver 

mantingut el programa malgrat la 

pandèmia.

Per la seva part, l'alcalde, Jose 

CIUTADANIA  L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS LLIURA ELS DIPLOMES DEL PROGRAMA PER A MIGRANTS 'LLETRES PER A TOTHOM' ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ

"Alfabetitzar-se, la millor inversió"

MOLLET. Dilluns se celebrava una 

sessió plenària del Consell de Ciu-

tat, en què es van tractar els Objec-

tius de Desenvolupament Sosteni-

ble de Nacions Unides (coneguts 

com els ODS de l’Agenda 2030) i el 

full de ruta que s’ha marcat l’Ajun-

tament per assolir-los. Dels prin-

cipals reptes a assolir a Mollet, el 

Consell de Ciutat va valorar el fet 

d'enfortir aquelles accions enca-

minades a complir amb l’objectiu 

enfocat a la Salut i benestar, espe-

cialment pel treball actual contra 

la pandèmia de la Covid-19. 

També en aquest punt es va 

coincidir en la necessitat de faci-

litar a la ciutadania l’accés als in-

dicadors de compliment d’aquest 

full de ruta, tot amb l’objectiu 

d’enfortir la transparència en 

l’evolució dels ODS a Mollet. Un 

altre punt de consens va ser la 

necessitat que el teixit associatiu 

i la ciutadania participi i sigui co-

neixedora d’aquests reptes i ac-

cions.  

El Consell de 

Ciutat demana 

enfortir l'acció en 

benestar i salut 

A. Montero, defensava el pla 

d'acollida municipal de migrants 

com una eina "per facilitar-vos 

la vida i garantir els vostres 

drets i fer de Montornès un mu-

nicipi millor", deia adreçant-se 

als alumnes del curs. L'alcalde feia 

un paral·lelisme entre els nouvin-

guts actuals i els immigrants que 

van arribar durant els anys 50 i 

60. "Tot i que les trajectòries vi-

tals i els països d'origen són di-

ferents, la situació és la matei-

xa i el recull de totes aquestes 

històries viscudes és el que fa 

el Montornès d'avui", apuntava 

Montero, qui no s'estava de posar 

sobre la taula el perill que suposa 

per a la convivència la irrupció de 

la ultradreta. "Ara més que mai 

calen més polítiques públiques 

i més defensa de la comunitat i 

de la llengua", concloïa.

Lletres per a tothom és una ini-

ciativa de la Secretaria d’Igualtat, 

Migracions i Ciutadania, en col·la-

boració amb la Plataforma per la 

Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer, i 

amb el finançament de la Fundació 

Bancària Caixa d’Estalvis i Pensi-

ons de Barcelona.   laura ortiz

l.o.

AMB DIPLOMA Alguns dels alumnes del curs amb la professora i representants municipals i de la Generalitat
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· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

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

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

FAUNA  ELS AGENTS RURALS VAN TRASLLADAR L'ANIMAL A UN CENTRE DE RECUPERACIÓ, DESPRÉS D'HAVER XOCAT CONTRA UN VIDRE

Un cabirol ferit atrapat 
a la Casa Bastinos
SANT FOST. Membres de Protecció 

Civil de Sant Fost, juntament amb 

la Policia Local i els Agents Rurals 

van atrapar dilluns a la tarda un 

cabirol ferit al pati de la Casa Bas-

tinos. Segons fonts de Protecció 

Civil, un veí va alertar a quarts de 

cinc de la tarda de la presència de 

dos cabirols al poble. Els animals 

es trobaven en els terrenys que hi 

ha darrere de l'Ajuntament i van 

córrer per diversos carrers del 

poble fins a arribar a la Casa Bas-

tinos, on un d'ells va quedar ferit 

després d'impactar amb els vidres 

de l'edifici. Després del xoc, l'ani-

mal que havia patit l'accident va 

entrar al pati que hi ha a l'entrada 

de Casa Bastinos i va ser en aquest 

espai on els membres de Protecció 

Civil i la Policia Local van poder 

retenir-lo fins que van arribar els 

Agents Rurals. El cabirol ferit va 

ser traslladat a un centre de recu-

peració d'animals. L'altre va fugir 

corrents.  

protecció civil sf

EL CABIROL  L'animal va xocar contra el vidre de la Casa Bastinos

PARETS.  La Diputació de Barcelona 

ha realitzat el Pla especial de catà-

leg de masies, cases rurals i altres 

construccions de sòl no urbanitza-

ble (PEM), així com la modificació 

puntual de planejament associada 

de Parets. Tot plegat, ho va lliurar 

divendres el diputat d'Infraestruc-

tures i Espais Naturals, Pere Pons, a 

l'alcalde, Francesc Juzgado. El PEM 

és la figura d’ordenació urbanística 

que permet la identificació d’aque-

lles construccions situades dins del 

Sòl no urbanitzable (SNU) suscepti-

bles de ser reconstruïdes o rehabi-

litades per raons arquitectòniques, 

històriques, ambientals, paisatgís-

tiques o socials. A Parets, el gir de 

l’activitat agrària cap a una econo-

mia més industrialitzada a la dècada 

dels anys seixanta va comportar un 

progressiu canvi en el model d’ocu-

pació del territori i per tant l’aban-

donament progressiu de moltes de 

les edificacions lligades a la produc-

ció agrària. El PEM proposa la cata-

logació de 22 edificacions de l'SNU, 

on cadascuna consta en una fitxa 

individualitzada que fixa els criteris 

per a la seva restauració, rehabili-

tació i reconstrucció, i les possibles 

ampliacions i divisions horitzontals  

de la propietat. Així també, hi deter-

mina els usos permesos.

Pla dels equipaments municipals
En la mateixa visita a Parets del di-

putat, Pere Pons també va lliurar 

al consistori el Pla d’equipaments 

municipals de Parets, que pretén 

prioritzar el temps d’aquelles actu-

acions que cal fer en els diferents 

edificis perquè funcionin correc-

tament. El treball incideix en les 

17 instal·lacions municipals que 

donen servei a la població i amb 

aquest estudi l’Ajuntament dispo-

sa d’un document que li permetrà 

planificar les inversions en mante-

niment, allargar la vida útil de les 

instal·lacions i donar un millor ser-

vei a l’usuari, entre d'altres.  

La Diputació inclou 22 edificis al 
pla especial de masies de Parets

URBANISME  A BANDA, TAMBÉ S'HA LLIURAT AL CONSISTORI EL PLA D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, QUE N'INCORPORA 17

diputació

A LA SALA DE PLENS  El diputat Pere Pons i el batlle Francesc Juzgado

Divendres, 23 d’abril de 2021

A les 18.30h: Especial Sant Jordi 2021

A les 20.30h: Tu qui ets. I ara, què?: Carmen 

Sánchez

A les 21h: Especial Sant Jordi 2021 (r)

Dissabte, 24 d’abril de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 19h: El Partit: UE Mataró Germans Homs- 

DM Group Mollet

Diumenge, 25 d’abril de 2021

A les 12h: El Partit: UE Mataró Germans Homs- 

DM Group Mollet (r)

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 26 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, amb Albert Maspons 

i Laia Laffaure

Dimarts, 27 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, 28 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?: Noemí 

Esteves (entrevista prèvia a Instagram Live i 

emissió del capítol a continuació a Instagram, 

Twitter i Facebook i web)

I tota la informació al VV Notícies, amb Cristian 
Roldán i Albert Maspons, cada dia a les 20h, 22h, 

00h, 02h, 04h, 06h, 9h, i 13h i a vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

17/04 Ángel Torreblanca Triviño 71 anys

19/04 León Toribio Pavón 70 anys

PARETS DEL VALLÈS

13/04 Sebastián Aldana Pardo 95 anys

14/04 Maria Claret Amigo 91 anys

LA LLAGOSTA 

12/04 Rafael Cabeza Galván 73 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

16/04 María del Carmen Parras Linares 72 anys

18/04 Ignacio Mota Lucas 89 anys

19/04 Beatriz Flores Flores 85 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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El govern de Sant Fost 
configura el nou cartipàs 

SANT FOST. El nou equip de govern 
santfostenc ha donat a conèixer la 
configuració del cartipàs munici-
pal. Així, Montserrat Sanmartí, as-
sumeix la coordinació de l’Àrea de 

les Persones, i la de Funcionament 
del municipi; i serà la regidora dels 
departaments de Cultura, Joventut, 
Seguretat ciutadana i Transport 
i mobilitat. Mentre que Alberto 

AJUNTAMENT SANMARTÍ I BASTIDA S'ENCARREGARAN DE COORDINAR QUATRE DE LES CINC ÀREES DEL NOU AJUNTAMENTCONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Factures no 
pagades: com 
deduir-se la 
pèrdua

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

El Consorci Besòs Tordera 
aprova el nou full de ruta 
El sanejament total i la regenera-
ció de l’aigua; l’ampliació i adequa-
ció de tractaments per valoritzar 
recursos; la conscienciació i pe-
dagogia ciutadana; la recuperació 
de la biodiversitat i del 100% dels 
espais fluvials i millorar el man-
teniment dels ja recuperats, són 
alguns dels objectius que recull el 
Pla estratègic del Consorci Besòs 
Tordera, aprovat aquesta setma-
na amb un horitzó fixat per a l'any 
2030.

El Pla estratègic és el full de ruta 
a seguir i estableix les directrius 
que han de fixar el present i el 

futur de la gestió del consorci en 
tots els seus àmbits d’actuació per 
fer-la més eficient. En total, s’han 
definit 32 objectius estratègics i 
40 projectes estratègics, com la 
implementació de plans directors 
integrals de sanejament i del pla 
director d’aigües regenerades, el 
desplegament de tancs de tempes-
ta i de control de punts d’aboca-
ment als rius i la redacció de plans 
d’usos dels espais fluvials.

També preveu la renaturalit-
zació d’espais d’oportunitat i la 
millora de la connectivitat, amb 
camins fluvials i carrils bici. 

MEDI AMBIENT  L'ENS S'HA FIXAT COM A HORITZÓ EL 2030

Bastida serà coordinador de l’Àrea 
d’Acció Social i la de Desenvolupa-
ment local; i regidor dels departa-
ments de Serveis Socials i Família, 
Gent Gran, Dret Animal, Patrimoni, 
Medi Ambient, Habitatge i Serveis 
Transversals.

Per la seva banda, Margarita San-
tos coordinarà l’Àrea del Territori i 
serà la regidora dels departaments 
d’Urbanisme, Obres, Serveis i Lli-
cències i Via Pública; Juan Francis-

co Fernández serà el regidor dels 
departaments d’Hisenda i Serveis 
Interns; Blanca Torrallardona serà 
regidora dels departaments d’En-
senyament, Salut i Feminisme + 
LGTBI; Marc Rico s'encarregarà de 
la regidoria del departament d’Es-
ports i Pere Raspall durà els depar-
taments de Promoció Econòmica i 
Cooperació i Promoció.

Cinc grans àrees de treball
Les tasques del nou govern s'han 
dividit en 5 grans blocs -Acció So-
cial, Persones, Territori, Desenvo-
lupament local i  Funcionament del 
municipi-,  que se centren en els 
principals àmbits sobre els quals 
considera que cal treballar. 

Juvés, nou cap de la Policia 
Local de Martorelles
MARTORELLES. L'agent Salvador Ju-
vés és el nou cap de la Policia Local 
de Martorelles des d'aquest dilluns 
19 d’abril.  Juvés, de 36 anys, va ser 
el primer agent en formar part del 
cos policial al juny de 2017, un mes 
després de la seva creació. Abans 
d'arribar al municipi, va ser agent 

de la Policia Local de Tàrrega del 
2013 al 2017. El nou cap entra en 
substitució de l’inspector Daniel 
Limones que, per motius profes-
sionals, ha deixat el càrrec aquest 
mes d’abril després de ser el pri-
mer cap de la Policia Local de Mar-
torelles.  

SEGURETAT SUBSTITUEIX EN EL CÀRREC L'INSPECTOR LIMONES

aj. martorelles

SALVADOR JUVÉS

aj. martorelles

DANIEL LIMONES

aj. sant fost

REUNITS L'alcaldessa i regidors i coordinadors del nou equip de govern
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Aquest any
la llança es 
transforma 
en vacuna. 
Feliç 
Sant Jordi 
2021
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MOLLET.  El líder del PSC Salva-
dor Illa ha demanat a ERC i Junts 
que, si no arriben a un acord per 
formar un Govern a la Generali-
tat, facin "un pas al costat" que 
permeti que els socialistes assu-
meixin aquesta responsabilitat. 
Illa ho deia dissabte en una visi-
ta a Mollet, on va parlar amb al-
guns comerciants del Centre i el 
Mercat. "He pogut constatar un 

cop més que la gent està preo-

cupada pel ritme de vacunació, 

perquè hi hagi l'acompanya-

ment necessari per part de les 

administracions públiques als 

negocis i perquè ningú quedi 

enrere", deia Illa, qui criticava 

el que considera "inactivitat" 
del Govern de la Generalitat. "Si 

no són capaços d'arribar a un 

acord que facin un pas al cos-

tat i deixin que els que sí que 

tenim les idees clares puguem 

liderar un govern d'esquerres 

a Catalunya centrat en les veri-

tables preocupacions de la ciu-

tadania", sentenciava.
En la seva visita, Illa va estar 

acompanyat pels alcaldes Josep 
Monràs i Òscar Sierra, de Mollet 
i la Llagosta, el diputat al Parla-
ment i regidor de l'Ajuntament de 
Granollers, Jordi Terrades, el di-
putat al Congrés Arnau Ramírez i 
el líder del PSC al Vallès Oriental, 

Jonatan Martínez, a més d'altres 
socialistes del Consistori molletà. 
L'alcalde Monràs defensava que 
Illa té "un projecte d'esquerres 

clar i nítid de recuperació eco-

nòmica i social". Monràs feia no-
tar "l'ADN d'alcalde", que segons 
ell manté Illa, qui ha estat durant 
anys alcalde de la Roca del Vallès, 
i valorava que vulgui "conèixer 

la realitat del país trepitjant 

territori... La ciutadania li ex-

pliquen inquietuds sobre la 

vacuna, l'economia, no altres 

misses ni idees fum. Aquestes 

ja han passat i no podem estar 

permanentment en el dia de la 

marmota", concloïa.  

MOLLET.  L’escriptora i diputada 
d’ERC al Parlament Jenn Díaz va 
presentar dimarts a la seu d’Ara 
Mollet ERC el seu llibre Dona i po-

der, una obra en què explica “com 
i per què feminitzar la política”. 
Concretament recull l’experiència 
adquirida en els tres anys que ha 
viscut com a diputada. L’accés als 
llocs de poder de manera paritària 
és un dels temes que tracta: “Amb 

les lleis electorals i d'igualtat po-

dríem haver-ho garantit ja”. Tan-
mateix, creu que el fi hauria de ser 
“la paritat real, poder-hi accedir 

de forma natural. La tendència 

hauria de ser anar eliminant 

totes aquestes discriminacions 

positives i quotes, perquè no cal-

guin. Però per a això abans hau-

ríem d'acabar amb el patriarcat, 

i ens sembla que ens queda una 

estoneta llarga”.
Díaz també va destacar que la 

paritat per se “no garanteix res”. 

“En aquesta legislatura tenim 

un 47,8% de dones diputades, 

i això no garanteix per res que 

la institució sigui més feminista 

o que tirin endavant propostes 

polítiques que afavoreixin els 

valors del feminisme i la igual-

tat real, perquè de fet aquesta 

és la legislatura on hi ha més 

dones feixistes”, hi va afegir.
Més enllà de la paritat real, Díaz 

se centra en el llibre en “què pas-

sa quan les dones som al Parla-

ment” i en com “transformar les 

dinàmiques i les normes no es-

crites del poder”.

En aquest sentit, assenyalava: 
“Històricament aquests espais 

han estat masculinitzats i, per 

tant, tenen unes normes i una 

manera de funcionar que han 

estat impreses per les necessi-

tats dels homes. Quan les dones 

s'incorporen a l'esfera pública, 

aquests espais no es modifiquen 

amb la seva arribada i, per tant, 

les necessitats específiques no 

estan contemplades”.

La gestió del temps és una 
d’aquestes necessitats específi-
ques no contemplades a les que 
s’hi referia: “Al Parlament haví-

em normalitzat que els plens 

acabessin de matinada. Qui es 

pot garantir que durant x dies al 

mes arribés a casa seva a la ma-

tinada? Probablement aquelles 

persones que tenen la inten-

dència familiar resolta. Aques-

tes persones eren, majoritàri-

ament, o bé homes o bé dones 

que no tenien al seu càrrec per-

sones dependents o criatures”.
Per concloure, Díaz lamentava la 
quantitat de dones amb talent que 
no hi han pogut accedir per motius 
com la conciliació familiar.  

PARETS.  El Tribunal Constituci-
onal (TC) ha rebutjat el recurs 
d'empara que va presentar Jor-
di Turull contra la sentència del 
Tribunal Suprem sobre l'1-O. Ho 
ha fet per majoria, no per unani-
mitat, ja que hi ha dos vots par-
ticulars. D'aquesta forma, Turull 
podrà ara recórrer a la justícia 
europea. Es tracta de la tercera 
resolució del TC en aquest sentit. 
Primer havia resolt sobre els re-
cursos dels exconsellers Meritxell 
Borràs i Carles Mundó. Aquest 

últim ja va anunciar un recurs al 
Tribunal Europeu dels Drets Hu-
mans. Turull va ser condemnat a 
12 anys de presó per un delicte de 
sedició i un altre de malversació 
de fons públics.

La sentència té com a ponent el 
magistrat Pedro González-Trevi-
jano. Els vots particulars són dels 
magistrats Juan Antonio Xiol i Ma-
ría Luis Balaguer. No han partici-
pat en la deliberació Antonio Nar-
váez i Cándido Conde-Pumpido, 
que es van abstenir.   acn

 EL LÍDER DEL PSC VISITAVA DISSABTE MOLLET, ON ES TROBAVA AMB EL SECTOR COMERCIAL

MOLLET PER LA TERCERA REPÚBLICA COMMEMORA ELS 90 ANYS DE LA SEGONA 

Salvador Illa demana pas per 
formar govern a la Generalitat

"Un 48% de dones 
diputades no garanteix 
que la institució sigui 
més feminista"

Turull ja pot recórrer 
a la justícia europea

MOLLET. Un centenar de persones 
va participar diumenge de la cele-
bració dels actes per commemo-
rar el 90è aniversari de la Segona 
República a Mollet. El col·lectiu 
nascut recentment, Mollet per la 
III República, es va encarregar 
d'organitzar la celebració, que va començar a les 11.30 h amb una 
passejada Republicana amb la 
bandera tricolor des de la plaça 
Catalunya, que va recórrer dife-
rents carrers de la ciutat fins a ar-
ribar al parc de la República. 

En aquest espai es va fer la lec-
tura d'un manifest per homenat-
jar l'aniversari de la proclamació 
de la Segona República. L'acte 
també va comptar amb l'actuació 
de l'actor molletà Ferran Jiménez 
qui va interpretar un fragment del 
monòleg El naixement del Joglar.

La celebració va cloure amb una 
ofrena floral de clavells a la placa 

Banderes per un futur republicà

psc mollet

VISITA AL COMERÇ Illa i altres membres del PSC local van parlar amb alguns botiguers i paradistes del Mercat

commemorativa que hi ha a la pla-
ça de la República, acompanyada 
de l'Himne de Riego i Els Segadors.

Des del col·lectiu Mollet per la 
III República valoren molt posi-
tivament la participació d'aquest 

primer acte: "Vam acabar molt 

satisfets de l'acollida que vam 

tenir. Per nosaltres això és un 

incentiu per seguir fent noves 

activitats", explica Salva Xicola, 
membre del col·lectiu.   

mollet per la república

PASSEJADA  Els participants van anar des del Centre a la plaça de la República

POLÍTICA  LA DIPUTADA D'ERC JENN DÍAZ PRESENTA EL SEU LLIBRE

Jenn Díaz lamenta la 
quantitat de dones amb

 talent que no han pogut
accedir al Parlament per

motius de conciliació familiar
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La plantilla de Bosch ratifica 
l'acord sobre el tancament 
de la planta el 2022
BAIX VALLÈS.  Els treballadors de la 

planta de Bosch de Lliçà d'Amunt 

han ratificat el principi d'acord 

de tancament de la planta amb el 

92,4% dels vots a favor. Del total 

dels 288 vots emesos, 266 han es-

tat a favor, 21 en contra i 1 en blanc 

(total del cens: 339). La votació va 

tenir lloc aquest dijous durant l'as-

semblea de treballadors i treballa-

dores convocada per ratificar el 

principi d'acord al qual va arribar 

ahir dimecres el comitè d'empresa 

i la direcció de Bosch.

El tancament de la planta serà 

el 30 de juny del 2022, tot i que la 

data de referència per a la planti-

lla en relació amb els acords que 

es prenguin per trams d'edat serà 

el 31 de desembre de 2022. Així 

mateix, l'acord incorpora un in-

crement salarial del 2,5% sobre el 

salari del 2020 amb retroactivitat 

a 1 de gener de 2021. Aquest salari 

servirà com a base pel càlcul de les 

indemnitzacions.

Proposta de reindustrialització
D'altra banda, el preacord recull 

un procés de reindustrialització 

i recol·locacions internes al grup 

amb preferència dels treballadors 

i treballadores de la planta de Lli-

çà. La plantilla també pot acollir-se 

a sortida: la primera l'agost de 

LABORAL ES PREVEU AFAVORIR UN PROCÉS DE REINDUSTRIALITZACIÓ I RECOL·LOCACIONS 

Cursos per a aturats a MolletSegona edició de ‘Cooperativitzem la incertesa’
Mollet, a través de l’Empresa Municipal per a 

la Formació Ocupacional i l’Ocupació, ha iniciat 

7 cursos semipresencials per a persones a 

l’atur. En total estan previstos 10 cursos dels que se’n beneficiaran 150 alumnes.
L’Ateneu Cooperatiu ofereix aquesta primavera la segona edició del 

Cooperativitzem la incertesa, que comptarà amb tres sessions grupals en 

línia, així com de sessions finals individualitzades. Hi poden participar un 

màxim de 10 projectes cooperatius. El principal objectiu de la mentoria 

és acompanyar els diferents projectes en la seva definició de futur.

ECONOMIA

2021 amb 45 voluntaris (10.000 

euros addicionals indemnització) 

i la segona el desembre de 2021 

(mateixes condicions). L'empresa 

es compromet a no fer acomiada-

ments forçosos fins a la data de 

tancament de la planta.

Per al sindicat UGT FICA de Cata-

lunya, l'acord que posa punt final a 

la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt 

"reflexa malauradament la rea-

litat de la indústria catalana, o el 

que en queda, amb el desmante-

llament del teixit industrial i les 

deslocalitzacions cap a l'Europa 

de l'Est a l'ordre del dia". Per 

això el sindicat exigeix que la Ge-

neralitat centri tots els esforços a 

crear una taula d'indústria, ja que 

"les taules de reindustrialitza-

ció són l'últim recurs quan ja no 

queda res", diuen.  aCN

ACN/ jordi pujolAr

EL CALENDARI  Està previst un primer bloc d'acomiadaments aquest agost

La cadena Zeeman obre 
botiga de roba a Mollet
MOLLET. Zeeman, la multinacional 

holandesa de roba i productes tèx-

tils va inaugurar aquest dimecres 

a Mollet una nova botiga a la car-

rer Gaietà Vínzia, 1. Amb aquesta  

obertura Zeeman es consolida a la 

província de Barcelona on compta 

ja amb 27 establiments.

Zeeman ocupa un local de 240 

m2, on anteriorment hi havia una 

entitat bancària, on disposa d'una 

oferta basada en productes bàsics 

de roba interior, mitjons, samarre-

tes, tovalloles i pantis, i a més col-

leccions de roba infantil i de nadó.

L'obertura contribueix a l'estra-

tègia de la companyia per apropar 

el que denominen concepte de 'bo-

tiga de barri' que dona feina a més 

de 480 empleats a tot Espanya. En 

paraules de Sidney Beekhuis, direc-

tor de vendes a Espanya: "La boti-

ga de Mollet ens permet fer un 

pas més a Catalunya. Una regió 

que ens ha acollit amb els braços 

oberts", apunta.

La botiga celebrava la inaugu-

ració amb un cupó descompte del 

25% per a tots aquells que portes-

sin el fullet d'obertura. 

COMERÇ LA MULTINACIONAL TÉ 27 BOTIGUES A BARCELONA

ESTRENA El primer dia d'obertura els clients fent cua per entrar a la botiga

A.m.

Servei per fomentar 
l'ocupació juvenil
SANT FOST. Referents del Consell 

Comarcal han visitat el muncipi 

aquesta setmana i ho faran quin-

zenalment per orientar i assesso-

rar els santfostencs d’entre 16 i 29 

anys que busquin feina.  

El preacord recull un procés
de reindustrialització i 

recol·locacions internes al 
grup amb preferències
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L'EDITORA DE LES CAPÇALERES DE PREMSA DE PROXIMITAT AL BAIX VALLÈS I EL VALLÈS ORIENTAL FA VINT ANYS DE TRAJECTÒRIA

Diaris Som*, dues dècades 
d'informació local en expansió
Set capçaleres d'informació en paper i deu dia-
ris digitals al Vallès Oriental a més de gairebé 
una desena de perfi ls a xarxes socials. Aquest és 
el conjunt de mitjans de comunicació que ges-
tiona l'editora Som*, abans Contrapunt, després 
de 20 anys d'una aposta ferma per la informació 
de proximitat. El 27 d'abril farà dues dècades del 
naixement del setmanari local Contrapunt, que 
va aparèixer com a diari de la ciutat de Mollet, un  
projecte de premsa local gratuïta que ha traspas-
sat les fronteres molletanes i ha esdevingut  mitjà 
de referència al Baix Vallès i també, cada cop més, 
a la capital vallesana, Granollers.

La trajectòria de la publicació en aquests anys 
ha estat de constant creixement. A principis de 
2006, el setmanari en paper ampliava el seu te-
rritori de referència i incorporava continguts de 
les poblacions més properes a Mollet: Sant Fost, 
Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Parets 
del Vallès, un creixement natural cap a la realitat 
territorial del Baix Vallès, que el 2012 faria un pas 
més i incorporaria informacions d'altres munici-
pis com la Llagosta, Montornès i Montmeló. La 
consolidació del projecte al Baix Vallès permet 
que l'editora, el 2015, faci un salt important i 
traslladi el format a la capital de comarca, Gra-
nollers, i a altres municipis de l'entorn com les 
Franqueses, una iniciativa que, sis anys després 
ha demostrat la seva fortalesa i s'ha consolidat 
com a mitjà gratuït de referència a la capital. 

Arriba el canvi de nom
Empresarialment, Contrapunt SCCL, naixia a 
Mollet el 2001 com una petita cooperativa. El 
2006, però, s'integrava a l'aleshores Grup Cul-
tura 03, un grup cooperatiu que tenia com a 
misió dotar el país d'una indústria cultural líder. 
El 2016, Grup Cultura 03 es transforma en Som*, 
la cooperativa catalana líder en els sectors de la 
cultura, l’edició i la comunicació, amb marques 
tan importants com  Sàpiens, la revista Cuina 
o l'editorial Ara Llibres, entre altres. El canvi de 
nomenclatura va fer replantejar les denomina-
cions dels periòdics que van rebatejar-se con-
vertint-se en la xarxa de publicacions Som, com 
a relleu i ampliació de les publicacions Contra-
punt, AraVallès i AraGranollers. Com a resultat 
van néixer SomMollet, SomGranollers, Somles-
Franqueses, SomParets, SomMontornès, Som-
Martorelles, totes elles en paper i amb diferents 
periodicitats, i el diari digital comarcal SomVa-
llès, amb altres edicions digitals com SomMont-
meló, SomlaLlagosta i SomSantFost. La família 
tornava a créixer ara fa un any després que Som* 
adquirís la publicació degana a Mollet, el Mollet 
a Mà, que des d'aquest mes d'abril s'ha rellançat 
amb un nou disseny i nous continguts, que arri-
baran cada mes a totes les bústies de Mollet.

Audiències digitals
L'àmplia presència digital al territori s'ha traduït en 
un creixement constant en audiències, unes da-
des auditades per l'OJD, que l'any passat assolien 
màxims històrics amb més de 165.000 navegadors 
únics només els mesos de març i abril (amb l'arri-
bada de la pandèmia). En els tres primers mesos 

d'aquest 2021, i segons les dades auditades per 
la OJD, ja s'han assolit més de 270.000 navega-
dors únics. La presència a xarxes socials com 
Facebook, Twitter, Instagram o Telegram també 
proporcionen una gran visibilitat i difusió dels 

continguts, gràcies als gairebé 20.000 seguidors, 
amb què compten els diaris Som.   

Reconeguda amb premis com el Tasis-To-
rrent a la millor publicació local i comarcal de 
Catalunya i l'Eugeni Xammar a la millor inicia-

tiva periodística al Vallès Oriental, la xarxa de 
diaris Som celebra els seus vint anys amb el 
mateix vigor que als inicis i amb el compromís 
renovat de proporcionar informació local amb 
rigor i qualitat.  

Som* suma set capçaleres en 
paper i deu diaris digitals. Té

 uns 20.000 seguidors
als seus perfils de xarxes

 socials i en els tres primers 
mesos de 2021, els seus

 webs ja han registrat 

270.000 navegadors
únics, segons l'OJD 

20è

20
01 - 2021
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En els darrers 20 anys Mollet s'ha transformat convertint-se en una 
ciutat del segle XXI, moderna, capdavantera i exemple en moltes ma-
tèries com la lluita contra l'emergència climàtica, la transparència i la 
bona governança. Fa un any que estem immersos en la pitjor crisi sa-
nitària i econòmica mundial que ens ha tocat viure, però sembla que 
amb l'arribada de la vacunació podem veure el final d'un temps que 
ha canviat les nostres vides, també la dels mitjans de comunicació. 

Darrerament, Internet i les xarxes socials han marcat la manera 
d'informar-nos i de conèixer la nova realitat. Estem a l'era de la 
immediatesa i del coneixement, calen mitjans, que siguin una eina 

per explicar i comprendre millor la realitat de la ciutat. Sempre he defensat que calen 
mitjans que busquin la confrontació d'idees, veraços i que combatin la desinformació. 
És essencial que els mitjans de comunicació, siguin públics o privats, tinguin esperit i 
vocació de servei públic, plurals, objectius, transparents i amb mirada oberta perquè 
puguin contribuir a una societat més informada. Fa 20 anys va néixer Contrapunt, ara 
Som Mollet, en aquesta important efemèride, moltes felicitats!

Quan el 2001 va néixer Contrapunt, Mollet començava una gran 
transformació amb el repte de mantenir la cohesió d’un po-
ble gran amb l’energia, vitalitat i oportunitats d’una ciutat que 
es volia oberta, moderna i 
innovadora. Un gran canvi 
que trobem reflectit a les 
pàgines del setmanari i al 
conjunt de notícies del di-
ari digital i que sempre ha 
acompanyat fent costat a 
totes les iniciatives cultu-
rals, esportives, cíviques, 
socials i econòmiques de la ciutat.

No tinc cap dubte que si avui Mollet és una ciutat viva, cohesi-

onada i orgullosa 
de ser com és, és 
gràcies a la com-
plicitat de mitjans 
de comunicació de 
proximitat com va 
ser Contrapunt i com 
avui és Som Mollet i tota 
la xarxa de diaris locals 
Som. La premsa local juga un paper determinant a l’hora de cre-
ar referents de ciutat i enfortir la seva vida social i comunitària. 
Per això avui toca agrair la feina de totes les persones que han fet 
possible Som Mollet, dia a dia, i sobretot animar-los a continuar 
fent Mollet com aquests últims 20 anys. Per molts anys!

Josep Monràs
i Galindo
Alcalde de Mollet del Vallès

20 anys!

Pere Aragonès 
i Garcia

President en funcions del Govern 
de la Generalitat de Catalunya

Per molts anys

Sílvia Vinyeta
Editora dels diaris 
SomMollet i Baix Vallès

Gràcies per
acompanyar-nos
Any 2001. Any de l’atemptat a les 
Torres Bessones, de la seqüenciació 
del genoma humà, de la mort a Gè-
nova de l’activista Carlo Giuliani, de 
la comercialització de l’iPod (qui el 
recorda ja) i del Windows XP. Any de 
la mort de George Harrison, d’Ant-
hony Quinn, d’Alberto Korda (el de la 
icònica imatge del Che) i de l’incisiu 
periodista Ramon Barnils.

Any 2001. El de l’Odissea a l’espai de 
Kubrick, que ho va ser una mica tam-
bé per a cinc joves amb experiència en 
mitjans locals, que van tenir la gosadia, 
la inconsciència potser, de crear un 
setmanari en un municipi amb força 
tradició en premsa gratuïta. Una coo-
perativa que 20 anys després ha extès 
la seva idea de periodisme compro-
mès i no sotmès arreu de la comarca. 
Que sigui per molts anys!

Si avui Mollet és una ciutat 

viva, cohesionada i orgullosa

de ser com és, és gràcies a la

complicitat de mitjans com 

la xarxa de diaris locals Som
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Celebrar el 20è aniversari per a un mitjà de comuni-

cació de proximitat, és un gran esdeveniment i més 

en uns moments d'incertesa com aquests. Això vol dir 

una feina constant en favor del territori i de la seva co-

munitat. La publicació SOM, n'és un exemple de servei 

públic per a la ciutadania de Mollet i el Vallès Oriental, 

i per al nostre sector. En moments tan excepcionals 

com els que vivim és quan més es demostra el valor 

de tenir a prop un mitjà de comunicació rigorós i de 

confiança, les dades d'audiència demostren la fideli-

tat de la ciutadania, el secret; informació contrastada, 

implicació amb la gent de Mollet i amb la xarxa ciu-

tadana; les entitats, les administracions, els diversos 

sectors, el comerç i les empreses de serveis.

Un mitjà de comunicació no deixa de ser un actor 

de la ciutat que a banda de donar informació, ajuda a 

l'arrelament i a potenciar la identitat local, el seu nom 

SOM ho diu tot. Des de L'AMIC, l'entitat referent que 

agrupa prop de cinc-cents mitjans en paper i digital 

de proximitat dels territoris de parla catalana, volem 

felicitar a tot l'equip, a vosaltres lectores i lectors i als 

anunciants que hi confien. Amb mitjans com SOM fem 

possible comunitats més vives, plurals i més fortes.

Des de fa uns anys, sobretot des de la crisi del decenni 

passat, molta gent ha descobert el cooperativisme. 

Molta més gent ara sap que les empreses es podien 

organitzar d’una manera diferent. També s’ha fet visi-

Jordi Creus
President de la 

cooperativa Som*

Les lliçons del 
cooperativisme 

Ramon Grau
President de l'Associació de Mitjans 

d'Informació i Comunicació (AMIC) 

Identitat local

Una de les raons de ser de

 Som és ser altaveu de la

 pluralitat, fer de contrapunt

de les opinions dominants 

i uniformadores 

ble que hi ha empreses de comunicació i de cultura, 

com Som, que tenen una organització cooperativa, és 

a dir, que són propietat dels seus treballadors. Per-

sonalment crec que mitjans de comunicació i coope-

rativisme és el còctel ideal per poder aconseguir una 

informació més democràtica, menys supeditada als 

interessos empresarials i amb menys vicis i subor-

dinacions dels que tenen les anomenades empreses 

tradicionals. 

Un exemple clar de bon funcionament és el Som-

Mollet, que enguany celebra els seus primers vint 

anys de vida. Ha estat fàcil? No! Tot ha sigut un camí 

de roses? Tot el contrari. A base de molt treball, de 

tenacitat, d’imaginació quan ha calgut i d’una bona 

dosi d’humilitat el SomMollet ha arribat a la segona 

dècada del segle XXI amb una salut de ferro. I sens 

dubte, el cooperativisme ha estat clau per superar 

una de les etapes més difícils que recordem.

Laura Ortiz
Directora dels diaris 
SomMollet i Baix Vallès

Dues dècades 
de viatge compartit amb 
el territori i la seva gent
Després de vint anys, mirar enrere i retrobar tota la feina feta fa 

un cert vertigen. Per preparar un especial com el que teniu a les 

vostres mans, hem revisat moltes de les edicions de les gairebé un 

miler que, primer com a Contrapunt i després com a diaris Som al 

Baix Vallès, han sortit al carrer. Canvis, transformacions, millores... 

de la publicació i del territori, i és que aquest viatge de vint anys 

ha estat un periple compartit amb Mollet i els municipis del seu 

entorn, però, sobretot, 

amb la seva gent. El teixit 

cultural i associatiu, els 

polítics, les comunitats 

educatives, el veïnat, la 

ciutadania, en definitiva, 
que ha omplert milers 

de pàgines on la prota-

gonista era ella mateixa 

i amb veu pròpia. Per-

què una de les raons de ser dels diaris Som ha estat i continua 

sent fer d'altaveu de la pluralitat; va néixer per ser el contrapunt a 

aquells que intenten imposar una única realitat, uniforme. I encara 

ara, malgrat les dificultats i totes les traves, els professionals de 
Som seguim treballant i lluitant per preservar aquesta diversitat 

de veus perquè una societat realment democràtica és aquella in-

formada i que no té por a la divergència. Gràcies a tots vosaltres 

volem continuar fent camí, si cal, 20 anys més.
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El 27 d'abril de 2001 sortia al carrer 
el primer número de l'aventura d'un 
grup de persones, que, malgrat la 
seva joventut, van sentar les bases del 
que és ara la publicació informativa 
de referència a Mollet i el Baix Vallès: 
l'aleshores Contrapunt i més enda-
vant, i fins a l'actualitat, els diaris Som. 
Entre els fundadors, Ramon Torrents, 
el primer director de la capçalera, i 
Toni López, presentaven la criatura 
en un acte al Museu Abelló, després 
d'una nit sense dormir per poder tan-
car aquella primera edició i arribar a 
temps a impremta, la ja desapare-
guda planta del Grupo Zeta a Parets 
del Vallès. "Va ser frenètic, embogit, 
ens faltaven hores al rellotge. Però el 
vam gaudir molt, vam viure l'essèn-
cia del periodisme, de treballar con-
trarellotge; de fet, en tots els tanca-
ments es barrejava el patiment de 
no arribar i una adrenalina histèrica 
d'estar-ho fent bé, ràpid i a temps", 
rememora López, qui ja en aquells 
moment compatibilitzava el diari mo-
lletà amb la feina de periodista a La 

Vanguardia, on encara escriu. 
"Va ser una autèntica epopeia, una 

proesa d’uns vailets il·lusos. De fet, 
l’èpica ja havia començat dies enrere 
perquè un problema amb el sistema 
operatiu de l’ordinador mare ens va 
endarrerir tot el procés de generar 
la maqueta. Un xou. Però érem jo-
ves i la il·lusió tot ho pot", recorda 
Ramon Torrents, l'aleshores director i 
actualment editor de les edicions de 
SomGranollers, SomlesFranqueses 
i SomVallès. "No oblidaré mai com 
el Josep Eugeni Fernández –un al-
tre dels socis fundadors– a poques 
hores de la presentació del diari en 
societat ens va dur a la redacció els 
exemplars impresos. Semblava tal-
ment com si a uns pares primerencs 
la llevadora els entregués el nadó", 
descriu Torrents.

Testimonis de dues dècades

Durant 20 anys, la publicació ha estat 
altaveu de la vida al territori, primer 
a Mollet, i més tard al Baix Vallès. Per 
això, els responsables de continguts 
del diari en les diferents èpoques 
han estat testimonis de primera mà 
de moltes de les qüestions que es 
convertien en notícia i que van co-
par portades i titulars. Sobre quina 
és la notícia més impactant de què 

EL PRIMER DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓ I ELS DOS EXCAPS DE REDACCIÓ FAN MEMÒRIA DE LA SEVA EXPERIÈNCIA AL CAPDAVANT DEL DIARI NASCUT EL 2001

"El tancament de la primera edició va 
ser una epopeia, la proesa d'uns vailets"
Els periodistes Ramon Torrents, Toni 
López i Montse Eras es capbussen en les 
pàgines de dues dècades d'informació local 

l.o.

TRIO PERIODÍSTIC Els tres exresponsables de continguts del diari, Montse Eras, Ramon Torrents i Toni López

LA PORTADA DEL NÚMERO 1, 
TOTA UNA DECLARACIÓ D'INTENCIONS
n La poca presència del català a les sales de cinema de Mollet –ja 
desaparegudes– i una imatge de la diada de Sant Jordi a la rambla molletana 
van protagontizar la primera portada del setmanari, dos temes que, segons 
Ramon Torrents no van ser casuals. "Diria que va ser una declaració 
d'intencions: la preocupació per la manca de vigor de la llengua catalana 
en alguns àmbits a les portes de la gran diada de la cultura, Sant Jordi", 
diu l'exdirector, qui rebla: "Que el diari fos íntegrament en català era una 
aposta de la cooperativa per fer costat a la normalització lingüística i que 
la presentació de Contrapunt fos al Museu Abelló amb la participació 
d’un combo de l’Escola Municipal de Música era una picada d’ullet per 
començar a teixir aliances amb la cultura local". Per la seva part, Toni López 
afegeix que volien que el primer número definís el mitjà. "Volíem donar un 
tema potent, que marqués perfil: defensar el català i la cultura, i alhora, 
portar la iniciativa informativa, marcar nosaltres l'agenda amb temes 
propis, elaborats i que creessin debat i recollissin inquietuds", apunta. 

van haver d'informar o alguna de les 
que més recorden, Toni López, cap de 
redacció entre el 2001 i el 2004, en 
parla de l'homicidi del porter del bar 
musical Norbuk, a Riera Seca el 2001, 
o la formació de l'Entesa per Mollet. 

El seu relleu al càrrec, Montse Eras, 
cap de redacció entre 2004 i 2015, 
en destaca el debat sobre el POUM 
de 2005 i la preservació de Gallecs. 
"Recordo que el procés per inclou-
re l’espai rural dins del Pla Especial 
d’Interès Natural (PEIN) va ser llarg i 
semblava que no arribaria mai, la qual 
cosa creava moltes suspicàcies entre 
l’administració i les entitats ecolo-
gistes. Quan finalment va arribar la 
data d’inclusió de Gallecs al PEIN vam 
ser els primers a explicar-ho, gràcies 

a una trucada a temps a una font de la 
Generalitat", recorda Eras, qui afegeix: 
"Als ajuntaments els hi va molestar 
que ens avancéssim al seu anunci i a 
les associacions els hi va semblar que 
seguíem el joc a les administracions. 
Tot i això, nosaltres teníem una pri-
mícia i Gallecs una eina de protecció".

Potser per deformació professio-
nal –Eras és historiadora de l'art– la 
troballa anys més tard, del menhir al 
pla de les Pruneres, quan s’estaven 
fent les obres de l’actual aparca-
ment soterrat, també li porta records 
especials. "La incògnita inicial del 
valor del que es va demostrar ser 
una de les trobades del neolític més 
importants del país, les converses 
amb especialistes, la decisió de la 
Generalitat de si retornava a Mollet 
o es quedava a un museu nacional", 
explica Eras, actualment directora 
de les edicions de SomGranollers, 
SomlesFranqueses i SomVallès. 

Per la seva part, Torrents recorda 
un altre dels episodis d'aquells pri-
mers anys que va portar cua: els inci-
dents durant la inauguració del Parc 
dels Colors i la judicialització poste-
rior. "Va suposar un punt d’inflexió 
en la relació tensa entre el poder 
polític del govern Tura i els crítics 

habituals sorgits del moviment 
veïnal. En perspectiva, crec since-
rament que durant molt de temps 
aquesta tensió retroalimentava 
ambdues parts: enfortia la tasca 
fiscalitzadora d'aquest moviment, 
i forçava l’equip de govern a ser 
millor i a explicar-se millor. Però el 
xoc, profundament desagradable, 
va fer volar pels aires aquest difí-
cil equilibri, i va passar d’enriquir 
a enterbolir el pols govern-movi-
ment veïnal", considera Torrents.

Records de noms propis

La trajectòria dels tres periodistes 
va estar lligada irremeiablement a 
personatges vinculats a la informa-

ció local. Fonts d'informació, pro-
tagonistes de notícies, tot un elenc 
heterogeni que va ajudar a omplir els 
milers de pàgines del setmanari. En 
la memòria de López s'amunteguen 
noms com els "hiperactius líders 
veïnals", com ell mateix qualifica, 
Paco Rodríguez, Paco Jiménez –els 
Pacos– i Lluís Ansó, tots tres ja des-
apareguts, un trio que també apareix 
a la llista de Torrents i Eras, qui, amb 
tot, té un record especial per Ansó, 
un referent de la lluita per la preser-
vació de Gallecs. "Sabia de la impor-
tància dels mitjans de comunicació 
com a altaveu de les reivindicacions 
de Cànem, primer, i de la Plataforma 
per la Defensa de Gallecs i la Fede-

ració d’AV, després. Per això ens 
venia a visitar sovint. Era un bellu-
guet, impulsiu i amb uns principis 
inamovibles que defensava amb 
convicció i tossuderia", recorda.
López completa la seva nòmina de 
personatges amb noms relacionats 
amb el món de la cultura i l'educació, 
com Jaume Noró, Josep Cot, Noemí 
Fernández o en Fer... "I, evidentment, 
de la política, amb qui més relació 
vam tenir aquells pirmers anys va 
ser amb Montserrat Tura", l'alesho-
res alcaldessa de Mollet. Torrents hi 
afegeix Ezequiel Martín, Quim Aranyó, 
Dani Novo, Josep Torrecillas, Antonio 

Continua a la pàgina 30

La preservació de Gallecs, 
el naixement de l'Entesa, els
fets del Parc dels Colors o la

troballa del menhir, temes
 destacats en la memòria
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Malgrat molts no siguem conscients, 

tots i cadascun de nosaltres pertanyem 

a una generació degudament acota-

da. Boomers, mil·lenials... per la vostra 

edat us classifi caran. Els diaris Som 
no se'n salven i, nascuts el 2001, són 

membres de l'anomenada Generació Z, 

aquella nascuda amb el canvi de segle 

i que ha viscut l'expansió massiva d'In-

ternet i les xarxes, una digitalització a 

la qual també s'ha hagut d'adaptar el 

producte i els seus professionals. El 
juny de 2007, CONTRAPUNT feia el salt 

a Internet i naixia www.contrapunt.cat. 

Ara, 13 anys després d'aquella primera 

incursió en el món 2.0, l'editora compta 

amb deu capçaleres digitals i milers de 

seguidors a diverses xarxes socials. 

"El que més ha canviat en aquests 
20 anys és la irrupció de les xarxes 
socials i l'extensió generalitzada 
d'internet", comenta el primer re-

dactor en cap del diari, Toni López, 

sobre la transformació de la feina 

periodística en aquestes últimes 

dues dècades. "D'una banda ens 
han enriquit i facilitat la feina (per 
la immediatesa, per la diversitat 
de fonts, per la democratització de 
l'accés...), però alhora ens ha afeblit 
com a gremi (tenim més competèn-
cia i per tant hi ha menys hàbit de 
lectura del paper, més fake news 

que desmuntar)", opina López.

En aquest sentit, Ramon Torrents, 
primer director del setmanari, des-

taca "l'esclavatge" que suposen les 

xarxes i l'exigència d'immediatesa. 

"Les redaccions tenen cada cop 
menys temps per a l’slow journa-
lism, els reportatges en profunditat 
i la investigació periodística, temps 
que aboquen a la gestió de les co-
munitats digitals, a la distribució 
de la informació a internet, a res-
pondre mil mails", diu Torrents, qui 

també veu, però, la part positiva de 

les xarxes. "Ens exposen i connec-
ten als lectors, ens faciliten l’accés 
a la informació i han permès que les 
nostres audiències siguin enormes, 
més grans que mai", assegura. 

"La irrupció del digital ha obli-
gat a guanyar en rapidesa a l’hora 
de publicar, la qual cosa sovint es 
tradueix en una notícia menys re-
fl exionada i en el periodisme de 
declaracions", afegeix Montse Eras, 
exredactora en cap de Contrapunt, 

qui sobre les xarxes socials conside-

ra que "han obert una fi nestra im-
portant a l’hora de trobar temes. La 
ciutadania s’ha convertit en obser-
vadora i comunicadora; i el perio-
dista pot anar a aquestes fonts per 
estirar d’un tema", diu.

L'evolució tecnològica d'aquests 

últims 20 anys també ha tingut una 

gran repercussió en els processos de 

producció del mitjà. "La tecnologia 
ha escurçat els timings en tots els 
processos, fet que ens permet en un 
temps gairebé impensable fa dues 
dècades, d’incorporar imatges i in-
formacions a l’edició de l’endemà", 

explica Torrents, qui recorda que  l’any 

2001 "a la redacció funcionàvem re-
velant rodets, sense whatsapp, amb 
comunicats rebuts per fax, sense 
una xarxa on ho pots trobar gairebé 
tot amb una simple cerca, i en una 
època en què tancar una pàgina en 
PDF trigava prou temps com per anar 
a fer un mos", rememora. "El món di-
gital ha permès optimitzar recursos 
i guanyar agilitat en el procés de 
creació del mitjà", referma Eras.

L'estira-i-arronsa amb les fonts
La relació amb les fonts d'informa-

ció també ha patit una evolució per 

la irrupció de les xarxes i la profes-

sionalització dels gabinets de prem-

sa. En aquest sentit, Eras opina que 
aquesta professionalització "ha fet 
un fl ac favor al periodisme, que tro-
ba més difi cultats a l'hora d'accedir 
a les fonts directament i a treballar 
temes propis. A més, ha provocat 

certa uniformitat entre els mitjans, 
fi ns i tot en la manera d’enfocar els 
temes", diu.

Per la seva part, i també sobre la 

relació entre el poder polític, les ad-

ministracions i els periodistes, To-

rrents percep "una certa vel·leïtat 
en alguns polítics de saltar-se els 
mitjans de comunicació privats per 
fer arribar el seu missatge sense 
intermediaris, sigui a través de Fa-
cebook, twitter, instagram o a través 
d’un canal municipal convenient-
ment dirigit i instrumentalitzat per 
interessos partidistes i no necessi-
tats reals de la institució", explica. 

"El periodisme incomoda el poder, 
és en bona part la seva funció, i pot-
ser aquesta era de les xarxes ens ha 
acostumat massa a espais autorefe-
rencials, on la gent amb qui ens re-
lacionem i la lògica dels algoritmes 
ens situen en una zona de confort 
en què la versió de qui opina dife-
rent mai no apareix", creu. Per aquest 

motiu, Torrents reivindica el paper de 

mitjans com els diaris Som, que "ge-
neren debat, que fan confl uir visions 
discrepants". "Els mitjans locals 
propicien una democràcia més sana 
i plena, i combaten la intolerància a 
l’opinió discordant i l’abús de po-
der", conclou.  laura ortiz

López, Josep Gordi, Xavier Esteve, Jo-
sep Masats –primer columnista del 

diari–, la gent de Tio Canya i Cànem i 

"el malaurat i enyorat Sergi Mingote, 
quan vam ampliar el radi de cober-
tura a Parets", sense oblidar el pintor 

molletà Joan Abelló, "que mai va te-
nir un no per resposta sempre que li 
vam sol·licitar una col·laboració. El 
llistat no acabaria mai i me’n deixo 
un munt", conclou Torrents. 

Periodisme, orgull i conflicte
Vint anys d'informació local donen 

per a moltes notícies: de bones i do-

lentes, de confl ictives, de colpidores 
i d'aquelles de les quals un perio-

dista se'n sent orgullós. "Me'n sen-
to especialment content d'aque-
lles pàgines que donaven la veu i 
la imatge de les entitats, com les 
de Carnaval, Fira d'entitats, festes 
majors... on publicàvem fotos de 
comparses o les activitats que re-
fl ectien el ric teixit associatiu del 
municipi", explica López. Per la seva 

part, Eras recorda amb satisfacció 
una sèrie de reportatges urbanístics 

relacionats amb l'anterior POUM de 

Mollet. "L'objectiu va ser apropar el 
signifi cat d’aquells documents a la 
ciutadania, mostrar que darrera del 
llenguatge tècnic sovint inintel·li-
gible per a la majoria, hi havia una 
fi losofi a de transformació de la ciu-
tat que afectava el veïnat. Crec que 
va ser un exercici interessant i una 
manera didàctica d’explicar-ho", 

opina Eras. L'anterior redactora en 
cap també reconeix sentir-se orgu-

llosa d’haver aconseguit fer públics 

temes que l’administració "intentava 
tapar o edulcorar, com per exem-
ple, la sentència de la Vinyota, que 
ha obligat l’Ajuntament a pagar mi-
lions als antics propietaris expro-
piats i que ha marcat les fi nances 
de la ciutat en la darrera dècada. 
Penso que el paper fi scalitzador del 
periodisme envers el poder no s’ha 
d’oblidar", diu.

D'entre les més de 900 portades 

publicades, Torrents recorda una 

dedicada  a un estudi que advocava 

perquè Mollet esdevingués capital 

d’una nova comarca: "Responia en 
bona mesura a la pregunta de “qui 
érem”, un mitjà amb vocació de re-
lligar i vertebrar el Baix Vallès", una 

aposta que des d'aquell primer nú-

mero de 2001 i fi ns al que teniu a les 
vostres mans ha perviscut en la tra-

jectòria del mitjà.   laura ortiz

Un diari de la generació Z
La capçalera i els seus professionals s'han adaptat a l'expansió d'Internet i les xarxes  

Ve de la pàgina 28

"Les xarxes ens han enriquit

i facilitat la feina però també

ens han afeblit com a gremi

periodístic perquè hi ha més 

competència i més 'fake 

news' a desmuntar

"En l'era digital, els mitjans

locals propicien una 

democràcia més sana i 

plena i combaten la 

intolerància a l'opinió 

discordant i l'abús de poder"

m.e.

ELECTRÒNICS La publicació s'ha adaptat al format digital i és present a diferents xarxes socials

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS
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ERNESTO 
BRICEÑO

Director del Centre d'Estudis 
Musicals Maria Grever de Parets

QUIM 
PÉREZ

Membre d'Ecologistes en 
Acció i Mollet pel Futur

DANIEL 
BOIL

President de 
PIMEC al Vallès Oriental

Director del Centre 
d'Estudis Molletans

Arxiver de l'Arxiu Municipal 
de Montornès del Vallès

Felicitats diaris Som! Per 

molts anys i gràcies per fer 

ressonar la vida de la nostra 

comarca. Sou un gran equip.

J. ÁLVARO 
MARCOS

Jutge de pau de Montornès

Valoro molt positivament la 

vostre tasca d'informació 

local. Esperem poder seguir 

gaudint de vosaltres desde el 

poble de Montornès del Vallès 

i desde tot el Baix Vallès. 

Felicitats pels 20 anys!

KIKO 
MONTOYA

President de la UD Molletense

En nom de la UD Molletense, 

us volem felicitar en el vostre 

vintè aniversari. Agraits 

per la difusió i el rigor en les 

informacions. Felicitats 

pels 20 anys!

A Som Mollet, i en el seu 

moment al diari Contrapunt, 

hem d'agrair-li que sempre 

ha donat veu als moviments 

socials i ecologistes.

Moltes gràcies i moltes

felicitats per aquests anys 

d'informació!

PEPA 
VENTURA

Directora 
del Museu Abelló

El Museu Abelló va celebrar 

20 anys el 2019. Ara li toca 

al diari SomMollet, que va 

néixer com a Contrapunt a les 

instal·lacions del Museu. Som 

dos serveis ben diferents, art 

i informació, però igual de 

necessaris. Moltes felicitats!

LLUÍS 
FARRÉ

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

Des de l'Associació d’Autònoms, 

agraïm Contrapunt i ara

Sonmollet, la col·laboració 

que hem tingut des de la 

nostra fundació fa més

d'onze anys. Moltes felicitats 

pels 20 anys d'informació i 

col·laboració.

Des de PIMEC felicitem els 

diaris Som pel 20è aniversari 

i agraïm molt especialment la 

tasca informativa al costat de 

les Pimes que conformen el 

teixit industrial i comercial del 

Baix Vallès. Una tasca molt 

rellevant que valorem 

enormement.

Els diaris, les revistes i, en 

general, les publicacions 

periòdiques locals són un 

instrument clau per a la 

recerca historiogràfi ca d’aquell 
territori. A Mollet estem de 

sort, d’una banda per disposar 

de publicacions periòdiques 

des de 1909 i, de l’altra, per 

celebrar els primers 20 anys de 

Contrapunt – Som Mollet. Per 

molts anys!!

Felicitats als diaris Som i 

al SomMontornès, per tots 

aquests darrers anys de feina 

comunicativa. Des de l'Arxiu 

Municipal treballem per la 

recuperació de la història 

local, fem accessibles els 

documents, promovem 

investigació, difonem 

coneixement per entendre la 

complexitat de la vida social, 

l'economia, la política i la 

cultura dels temps passats. 

El present, la vida quotidiana 

del dia a dia queda coberta 

pels diaris, pel vostre diari 

arrelat al territori, nexe 

identifi cador. Notícies, 
reportatges i articles que 

demà començaran a ser 

passat. Gràcies per recollir la 

realitat del que som i fem avui 

a Montornès! 

Regidor portaveu 
d’Ara Mollet ERC-MES

Contrapunt va néixer fa 20 

anys. Va ser un autèntic 

revulsiu per a la comunicació 

i la informació de Mollet. 

Frescor, obertura, mirades 

diferents... Ara els diaris 

Som han esdevingut 

imprescindibles al Vallès, 

ja que ajuden a teixir unes 

realitats socials, econòmiques, 

polítiques, i culturals. Llarga 

vida a la llibertat d’expressió i 

al bon periodisme.

ORIOL LÓPEZ
MAYOLAS

JORDI 
BERTRAN 
I DUARTE

NICOLAU
GUANYABENS

Regidora de Santa Maria en Comú 
i cap de l'oposició a l'Ajuntament

El diari Som ha estat l'altaveu 

dels petits municipis com 

el nostre, qui ha recollit el 

sentir i l'evolució del territori. 

Enhorabona pel treball 

d'aquests 20 anys i molta força 

per seguir representant tothom!

OLIVIA 
MONES

Regidora portaveu del PSC i cap de 
l'oposició a Montornès del Vallès

Des del PSC volem sumar-nos

a l'efemèride agraïnt 

als diaris Som del Baix 

Vallès aquests 20 anys de 

constància, treball i informació.                                                               

Llarga vida a la premsa del Vallès!

EVA 
DÍAZ

Alcalde de 
Santa Maria de Martorelles

Vull donar-vos un missatge 

d'agraïment envers la feina i 

l'esforç que feu setmanalment 

per apropar les notícies de 

proximitat i que ens afecten 

directament als nostres 

conciutadans i conciutadanes. 

LUIS MARIA
PINTOR 

La competència dels grans 

mitjans que acaparen la 

majoria de fets informatius 

generalistes és molt gran i 

heu sapigut trobar l'estratègia 

adequada per ser un mitjà 

d'informació proper i dinàmic. 

La incorporació dels canals 

digitals també faciliten 

aquesta proximitat i 

immediatesa. 

Moltes gràcies per la feina 

d'aquests anys.

Exalcaldessa de Mollet i 
exconsellera d'Interior i Justícia 
de la Generalitat de Catalunya

M'agrada molt ser de Mollet. 

Valoro molt ser d’un lloc, 

sentir-se arrelat.  La meva feina 

em porta a d'altres indrets, i 

sempre descobreixo grans i 

petites raons per sentir-me a 

casa quan torno a Mollet. 

Quan una publicació escrita, 

MONTSERRAT 
TURA 

d'informació local esdevé part 

de la nostra vida quotidiana 

i no podem concebre la 

setmana sense fullejar-la, s’ha 

convertit en una de les arrels 

que ens vinculen a Mollet. 

Contrapunt primer i SomMollet 

després ha viscut amb 

nosaltres, ens ha informat, ens 

ha permès participar.

Dues dècades on hem 

compartit alegries i tristeses, 

dues dècades en què la 

setmana no és plena si no 

obrim 

les seves 

pàgines de paper o virtuals i 

ens informem del que passa 

al nostre entorn immediat. 

La informació és un dret per 

poder escollir amb major 

coneixement i els professionals 

que han fet possible aquests 

vint anys ens han donat  

instruments per conèixer millor 

Mollet i el seu entorn. Gràcies.

Gràcies a 

tots vosaltres
Desenes de baixvallesans d'àmbits com el 

teixit associatiu, els esports, polítics i del 

món de la cultura valoren la tasca de Som*

20è

20
01 - 2021
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Felicitats per aquests 

20 anys de trajectòria. 

Compartim ciutat 

i valors cooperatius.
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Alcalde de Parets del Vallès

Regidora portaveu del PSC-MAPM 
a l'Ajuntament de Martorelles 

Regidor portaveu de Podem 
a l'Ajuntament de Mollet 

Director general de la 
Fundació Sanitària Mollet 

Exalcalde i regidor d'ERC-Junts 
a Sant Fost de Campsentelles

Cap de colla morat 
el 2003 i 2004

Alcalde de Montornès 
del Vallès

XAVIER 
CUNI

President del FS Barri Can Calet 
de Sant Fost de Campsentelles

Els divendres són els dies 
d'esperar tenir el diari a les 
meves mans. Soc fi del a 
Contrapunt i després a 
SomMollet des de fa molts 
anys. M'encanta llegir les 
notícies que apereixen sobre 
el nostre club. Des del club 
que represento us desitgem 
moltes felicitats per aquests 
20 anys!!!

Felicitats SOM! 
Pels vostres primers 20 anys 
de periodisme i informació al 
nostre poble. Pàgines i pàgines 
que han recollit els fets més 
destacats del nostre municipi. 
Gràcies pel vostre servei al 
conjunt de les paretanes i els 
paretans. Ja formeu part de la 
història recent de Parets del 
Vallès. 

Anys i anys per molts anys i ja 
en fa 20 que el Som il·lumina 
els nostres camins amb la 
seva vocació de servei als 
ciutadans amb la veritat, la 
honestedat i la transparència 
en la informació que cada 
setmana gaudim. Des de la 
Coalició de Progrés 
(PSC-MAPM) hem compartit 
la visió i la missió del Som i 
ara volem agrair-vos-les i 
celebrar la seva existència 
amb vosaltres. Per molts anys!

La premsa local és la gran 
oblidada dels mitjans de 
comunicació. És una pedrera 
de grans professionals del 
periodisme que realitzen 
un treball fonamental en la 
informació d'allò que ens és 
més proper i que ens 
afecta directament, 
malauradament, sempre 
amb escassetat de recursos 
però amb una gran 
professionalitat. 
Moltes felicitats 
Contrapunt i després 
SomMollet pel gran treball 
fet en aquests 20 anys i 
a per altres 20 més !!!!

Els diaris Som fan 20 anys. 
20 anys durant els quals 
hem anat de la mà per oferir 
informació transparent i de 
proximitat al Baix Vallès. La 
promoció i prevenció de la 
salut entre la ciutadania del 
nostre territori, especialment 
al llarg d'aquest últim any, 
ha estat un objectiu comú 
i per això volem felicitar 
el diari Som per la seva 
imprescindible tasca com a 
mitjà d'informació local amb 
qui esperem seguir treballant 
en els propers anys.

Els 20 anys de periodisme de 
proximitat s'han de celebrar 
i cal fer-ho mirant enrere 
amb orgull. Superar les dues 
dècades, en el cas d'una 
publicació de premsa d'àmbit 
comarcal, demostra solidesa i 
raó de ser. 
La gent del Baix Vallès, durant 
aquests 20 anys, hem rebut 
informació de proximitat, de 
temes que no es tracten en 
altres àmbits més generals, 
que visibilitzen la nostra 
comunitat. Feliç aniversari i a 
fer-ne molts més !

Des de la Colla Morada, 
volem agrair a Contrapunt i a 
SomMollet la seva gran labor 
en tots aquests anys, perquè 
ens han acompanyat al llarg 
de la nostra història mantenint 
al dia les nostre bogeries,  
activitats i festes. Esperem 
gaudir molts anys més de 
Festa Major amb SomMollet 
darrere explicant-ho.

Des de l'Ajuntament de 
Montornès del Vallès, volem 
felicitar l'editora SOM pel seu 
20è aniversari i per la feina feta 
per engrandir les publicacions 
gratuïtes com a mitjans 
d'informació de proximitat. Per 
molt anys!

FRANCESC 
JUZGADO

M. CARMEN 
VILLARAZO

XAVIER 
BUZÓN

JAUME
DURAN

CARLES 
MIQUEL

ISIDRE 
PUJOL

JOSE A. 
MONTERO

Portaveu de la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca de 
Mollet i el Baix Vallès

Les iniciatives populars i els 
moviments socials, no sempre 
tenim l'altaveu necessari que 
ajudi a visibilitzar problemes 
com la manca de dret a 
l'habitatge, tot el que això 
comporta i el que hi ha darrere. 
Tot el nostre agraïment a 
SomMollet per estar sempre 
donant suport i cobrint, amb la 
seva tasca, les necessitats de 
les veïnes de la nostra ciutat i 
comarca. Per molts anys!

JUANJO 
RAMON

President de la Cambra 
de Comerç del Vallès Oriental

Des de la Cambra del Vallès 
Oriental us volem felicitar per 
aquests 20 anys de seguiment 
informatiu al territori. Que 
aquest aniversari serveixi per 
posar en relleu la bona tasca 
que heu portat a terme durant 
tots aquests anys, abans 
com a Contrapunt, ara com a 
SomMollet, i que us ha situat 
com a mitjà de comunicació 
líder al Baix Vallès. Gràcies per 
mantenir-nos informats i feliç 
aniversari!

JAUME 
ARAGALL

20è

20
01 - 2021

SERVEIS DE NETEJA 
· Diaria
· Setmanal
· Quinzenal
· Mensual
· Puntual

Carrer de Bartomeu Robert, 48   I  08100 Mollet del Vallès  I  T. 691 586 240 / 691 586 241
www.netejaactiva.es  I  info@netejaactiva.es

Quina necessites?
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PEPE 
AMAYA

Antic cap de 
colla de Torrats

JORDI 
CANDELA

President del CF Mollet UE 
i el Club Billar Mollet

JESÚS 
DOÑATE

Director Escola 
Montseny de Mollet

Exalcalde d'Ara Parets ERC i actual 
cap de l'oposició a l'Ajuntament

Regidora portaveu del PSC a 
l'Ajuntament de Mollet

Alcalde de Martorelles

Portaveu d'ERC La Llagosta Alcalde de la Llagosta

Per molts anys Contrap...Ups! 
SomMollet! :)
... I moltes gràcies pel vostre 
suport a les Colles de Mollet 
des del primer dia, començant 
per  aquelles entrevistes als i 
les presis de torn a la  
contraportada... passant pel 
gran suplement que es fa 
cada estiu per la festa major 
de la ciutat... i com no, per 
estar al dia de tots els actes, 
reunions i diferents afers que 
afecten les colles, i dels quals 
sempre esteu disposats a 
donar veu i portada! 
Petons i abraçades!

Com a president de dues 
entitats esportives, valoro 
que gràcies al diari tothom 
sap cada setmana què ha fet 
el seu equip: si ha guanyat 
o ha perdut i el diari ajuda a 
que aquestes notícies tinguin 
molta difusió. Per aquest 
motiu, el diari SomMollet ha 
tingut la seva importància 
durant dues décadas, en 
què ha anat millorant en 
les seves informacions i els 
professionals que hi treballen. 
Espero que durant molts anys 
pogueu donar moltes més 
informacions. Gràcies a tots!

Des de la comunitat educativa 
de l'Escola Montseny de 
Mollet traslladem la nostra 
felicitació pels 20 anys de 
SomMollet Contrapunt. 
Us felicitem per la feina que 
feu de difusió de les notícies 
del nostre entorn 
proper i per haver estat 
portaveu de molts dels 
nostres èxits i de les nostres 
necessitats. 

La informació és fonamental 
en els temps que vivim i us 
encoratgem a continuar amb 
la vostra tasca molts i molts 
anys més.

L’antic Contrapunt i en 
definitiva les publicacions 
que pertanyen al grup Som 
són sinònim de rigorositat, 
periodisme independent i 
plural, un periodisme que avui 
dia costa molt de trobar fins i 
tot en mitjans públics. 
Els professionals de Som 
contrasten la informació 
oficial amb la resta de 
versions, això fa que sigui un 
dels mitjans més veraços en el 
nostre territori. I no és fàcil, 20 
anys després. 

Moltes felicitats Som!
Crec que els mitjans de 
comunicació locals teniu una 
funció social molt important 
com a canal de transmissió 
d’informació. Ara que us esteu 
fent grans i celebreu el vostre 
20è aniversari, us desitjo 
que mai perdeu de vista el 
compromís amb els vostres 
lectors, l’objectivitat, ni la 
independència informativa. 
Endavant i per molts anys!

Vint anys donen per a 
molt. Recordo amb 16 anys 
il·lusionat en buscar les 
primeres capçaleres del 
Contrapunt. Des d’aleshores 
ens ha explicat qui som 
i com hem avançat, i des 
de fa dos anys amb una 
capçalera mensual per als 
veïns i veïnes de Martorelles. 
Moltes gràcies als que han 
fet, fan i faran possible aquest 
projecte periodístic des del 
cooperativisme. Llarga vida 
al Contrapunt i al grup Som.

En nom d'Esquerra 
Republicana de la Llagosta, 
volem transmetre a la xarxa 
de diaris Som les nostres més 
sinceres felicitacions pel vostre 
20é aniversari. Sou el mitjà 
de comunicació multicanal 
de referència al Vallès 
Oriental durant tots aquests 
anys, gràcies a disposar de 
1.500 punts de distribució 
i a publicar una informació 
propera i honesta. Per molts 
més aniversaris!!

No és fàcil complir anys en 
un món cada vegada més 
complicat com és el de la 
comunicació i, especialment, el 
dels mitjans locals. Per aquest 
motiu, en primer lloc, vull 
felicitar-vos per aquest nou 
aniversari a totes i a tots els que 
feu possible aquesta iniciativa 
des dels vostres diferents llocs 
de treball. 
Vull donar-vos també les 
gràcies per informar sobre 
les notícies que es generen a 

JORDI 
SEGUER

MIREIA 
DIONISIO

MARC 
CANDELA

CRISTINA 
SEGURA

Regidora portaveu 
de Mollet en Comú

Enhorabona per 20 anys de 
feina rigorosa i d'acostar la 
informació i en particular 
la política local, a la gent. 
Ens agrada els divendres de 
fullejar el Contrapunt, ara 
SomMollet. Per molts anys més 
de servei imprescindible.

MARINA 
ESCRIBANO

ÒSCAR 
SIERRA 

la Llagosta des de la màxima 
pluralitat. Els mitjans de 
comunicació locals feu una gran 
feina per donar a conèixer tot 
allò que passa en poblacions 
petites com la Llagosta, que no 
tenen espai en mitjans d’altres 
àmbits. 
No són moments fàcils per a 
la premsa local. La pandèmia 
de la Covid-19 està afectant 
clarament als ingressos en 
publicitat, però, des d’aquí us 
encoratjo a seguir amb la vostra 
feina. Els mitjans de comunicació 
plurals són fonamentals en 
democràcia. Enhorabona i per 
molts anys!

20è

20
01 - 2021
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Amb aquest recull hem volgut fer un 

mosaic de persones vinculades a àmbits 

diversos del Baix Vallès. En el cas dels 

polítics han estat convidats a col·laborar 

tots els portaveus dels grups municipals 

de Mollet i, en el cas de la resta de 

pobles, els alcaldes i alcaldesses i el cap 

de l'oposició. Gràcies a tots aquells que 

heu volgut deixar el vostre comentari en 

aquestes pàgines especials.

20è

20
01 - 2021

President del Club 
Atletisme Parets

Els mitjans de comunicació 

locals o de proximitat 

ens permeten conèixer la 

informació més propera i que 

més directament ens afecta. 

En el meu cas, com president de 

un club d'atletisme, és la forma 

de promocionar i informar de 

l'esport més proper a nosaltres. 

Per 20 anys més informant.

SALVADOR 
CORBERA

Regidor portaveu de Cs a 
l'Ajuntament de Mollet

Felicitats pels 20 anys. Espero 

que continueu apostant pel 

periodisme lliure, independent, 

objectiu i transparent.

IVAN 
GARRIDO

Secretari General de l'Agrupació
d'Industrials del Baix Vallès

President del Grup Clade i de 
l'Escola Sant Gervasi Cooperativa

Moltes felicitats en un 

aniversari, que és vostre, però 

que també és de tots els qui 

estem gaudint els darrers 20 

anys de premsa de proximitat.

Des de l’associació 

d’industrials valorem molt 

positivament la tasca que feu, 

donant visibilitat a notícies 

econòmiques i empresarials 

del nostre entorn geogràfic.
Amb el desig que els propers 

20 anys seguirem gaudint de 

les notícies que ens feu arribar 

des del SomMollet, moltes 

felicitats.

Fer soroll és fàcil i resta. 

Informar bé no és tan 

senzill com sembla i 

suma. Desenvolupar un 

projecte comunicativament 

responsable i empresarialment 

sostenible en l’àmbit del 

periodisme local i comarcal 

té molt de mèrit a l’era de les 

grans corporacions de mitjans. 

Institucions com SomMollet 

fan millor el Baix Vallès. Per 

molts anys, companys! Sou 

necessaris.

CARLES 
RICO

DAVID
COS

PDeCAT Mollet i regidor de 
Junts per Mollet a l'Ajuntament

President del 
Club Handbol Montornès

En aquests 20 anys us heu fet 

propers als veïns i veïnes de 

Mollet. Ens heu apropat el dia 

a dia de la ciutat. Aquest és un 

dels vostres èxits d’aquests 20, 

que de ben segur que en seran 

molts més. 

Moltes felicitats pels 20 anys 

d’existència informativa del 

diari setmanal. Sou un referent 

informatiu a la comarca 

i espero tenir-vos entre 

nosaltres com a mínim uns 20 

o 100 anys més!

JOAN DAVÍ
MAYOL

ENRIC 
MOLINA
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OPINIÓ

Aquest Sant Jordi, tot i que les parades no s'aplegaran a les rambles molletanes, 

es podrà viure al carrer, com toca, la diada del llibre i la rosa. Les parades i les 

activitats literàries i culturals tornaran a ser presents a les ciutats i pobles 

després d'un any d'interrupció oblidada en ple desconcert per la situació 

pandèmica. La recuperació de la normalitat –ni la vella ni la 'nova'– no s'està 

produint amb la celeritat que fa només uns mesos –quan s'injectaven les 

primeres vacunes– s'esperava. Però aquest Sant Jordi és un petit sender en 

el camí cap a la recuperació de les llibertats de mobilitat i socialització que 

la ciutadania desitja. Un espurna al final d'un llarg túnel, encesa gràcies a la 

cultura i el comerç de proximitat, dues peces claus en el teixit d'una societat 

cohesionada i justa. Aquest 23 d'abril és hora de tornar a passejar –amb el llibre i 

la rosa a la mà, no només per gaudir-ne i per donar suport a dos sectors que van 

patir molt el 2020, sinó també com a símbol de com volem que sigui el futur.

RECUPERAR LA CULTURA I EL COMERÇ

Editorial

Promou:

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

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat

Editora fundada l’any 2001

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 
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FE D'ERRADES En l'edició 980, a la notícia sobre l'homenatge als deportats de Montornès als camps nazis es deia per 
error que l'autora de l'estudi era Noemí Hidalgo, quan el nom correcte és Andrea Hidalgo. 

D'altra banda, a la mateixa edició de la setmana passada, a la notícia sobre la inauguració de la plaça de la 
República de Sant Fost es deia que no hi havia assistit cap regidor de ERC-Junts per Sant Fost, però sí que va ser 
convidat i va assistir-hi el regidor de Junts per Sant Fost, Francisco Javier Rebollo. 

finals del 2020 el Congrés ratificava 

per àmplia majoria l’acord assolit 

en la Comissió parlamentària del 

Pacte de Toledo sobre les pensions, 

una comissió de treball dels grups parlamen-

taris que fan una sèrie de recomanacions per 

negociar posteriorment amb els sindicats i la 

patronal i després de aprovar-les al Congrés, 

perquè el Govern les converteixi en decrets llei.

Per tant, l’acord del Pacte de Toledo és l’ini-

ci d’un procés legislatiu, en què es debatran 

les vint recomanacions. La situació política, 

econòmica i social que tinguem després de la 

pandèmia influirà en el seu desenvolupament, 

sortiran les discrepàncies del procés de debat, 

per això, el moviment de jubilats i pensionistes 

hem d’influir en el Govern per suprimir del text 

els aspectes negatius i introduir noves propos-

tes, especialment en relació a les pensions més 

baixes de les persones que viuen soles amb pen-

sions de pobresa, a majoria són dones.

L’acord recull part de les reivindicacions 

que el moviment de pensionistes i els sindi-

cats de classe, han estat reclamant al carrer i 

Pensions i el Pacte de Toledo 

A

ANTONIO CUÉLLAR
JOSEP TORRECILLAS

Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet

als centres de treball. Destaquen, la defensa 

del sistema públic de pensions. Es manté la 

separació dels fons de financiació, es descar-

reguen les despeses impròpies que finança la 

Seguretat Social, que passaran a l’Estat a tra-

vés dels pressupostos, els ingressos necessa-

ris en cas d’insuficiència en períodes de crisis. 

Es manté el poder adquisitiu de les pensions 

fent una revalorització anual en base a l’IPC 

de forma permanent per llei.

També té aspectes negatius com la Llei Re-

guladora del Factor de Sostenibilitat de les 

pensions vinculada a l’esperança de vida i la 

Reforma laboral que va imposar el PP, lleis que 

s’han de derogar. Tampoc no podem permetre 

que sigueixin dient que s’ha de retardar l’edat 

de jubilació fins als 70 anys com volen els po-

ders econòmics de la UE, així com que vulguin 

passar de 25 a 35 anys per calcular la base de 

cotització. No es poden tenir pensions dignes 

amb la precarietat laboral actual que pateixen 

molts ciutadans i futurs pensionistes.

Des del 2011, la Seguretat Social té dèficit, 

fruit de la destrucció d’ocupació i de la baixa-

da dels salaris, per això el sistema de pensions 

necessita més ingressos ja que la despesa en 

pensions que fa l’Estat està per sota dels països 

de la zona euro, però també exigim els 519.104 

milions d’euros, de transferències que es feia 

l’Estat per equilibrar les comptes públiques.

Hem avançat però no prou. Hem de seguir 

mobilitzant-nos per aconseguir els objectius 

com a moviment de jubilats i pensionistes.

quests vespres pandèmics 

d’abril, atenuats per la magra 

promesa del canvi horari d’es-

tiu, tenen el seu especial desen-

cís, i amaren d’algun pensament lànguid els 

panots mig desèrtics. Tenim un altre Sant 

Jordi desnerit i merdós, poc diferent de l’an-

terior. Per sort, passant per la Rambla de 

Mollet per tal de refugiar-me de nou a casa, 

albiro llunyana una figura solitària, des-

presa, entotsolada. Tot i així, em reconforta 

veure-la en aquesta estranyesa perquè com-

provo que no sóc l’únic pòsit pensant fent la 

travessa de la inhòspita via pública. Apro-

pant-m’hi, sé que tenim força altres coses en 

comú, però mai arribarem a creuar-nos les 

mirades amb complicitat; és impossible que, 

essent a tocar, tant en sintonia, mai puguem 

entendre’ns, comunicar-nos.

Distès, distret no només de l’entorn, sinó 

fins i tot d’allò que fa, recolzant-se lleugera-

ment, sense pensar-hi, sobre una cama que 

l’inclina lleugerament, es troba palplantat. 

A

ANOTACIONS 
AL MARGE (II)

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

Goita, aquest paio que supura abstracció 

bé podria ser un bon dandi si aixequés els 

ulls, malaguanyat, em dic. 

Trenco la trajectòria, no em val la pena 

reflectir-m’hi tant: la meva gata em pot lle-

par la barba a pleret mentre escric, però 

un colom no podria confraternitzar amb el 

verdet amb el qual el temps m’hauria dis-

tingit, i ni de bon tros deixar-me a la solapa 

de l’americana la llàntia d’una cagarada en 

acomiadar-se’m.

Mentre ell, absent ja, contempla les pà-

gines del seu diari en un gest ocasional, i 

intenta fixar l’efímer del seu present inexis-

tent, penso en canvi que el nostre present 

es fa insofrible pel règim d’absoluta actuali-

tat al qual ens veiem sotmesos, en contrast 

amb la sensació que mai no acaba de pas-

sar res. La més intranscendent trivialitat. 

Aquesta perplexitat m’aclapara quan penso 

que ara fa just vint anys vaig començar a 

col·laborar amb crítiques musicals al naixe-

ment de l’antic Contrapunt: no ha estat res. 

Al capdavall, no sé si és pitjor pensar que 

potser estic atrapat a les pàgines d’El lector 

de premsa, sense redempció, abandonat a 

la pluja que l’oxida.

nava pel carrer i tinc el mal cos-

tum de portar les butxaques ple-

nes de coses i amb la cremallera 

oberta. Em repeteixo moltes ve-

gades que algun dia tindré un ensurt pot-

ser per perdre alguna cosa, potser perquè 

alguna mà aliena prou hàbil en pot extreure 

el contingut sense que jo me n’adoni. Tris-

ta però certa, aquesta necessitat d’estar 

alerta, de no poder perdre de vista allò que 

se’ns pot prendre. 

Alhora que em feia conscient d’aquest 

mal costum i de les seves possibles con-

seqüències vaig recordar una conversa on 

evocàvem un temps de la nostra infància, 

als carrers del nostre poble, petit poble 

llavors encara, on tothom més o menys es 

coneixia. Recordàvem, amb un sentiment 

d’enyorança i alhora de l’estranyesa pròpia 

del temps que ens ha portat on som, com 

les portes de les cases del nostre carrer 

solien estar sempre obertes. Per a la meva 

àvia tancar la porta era un signe de rebuig 

A

PORTES OBERTES

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

cap a qui volgués venir a casa i es trobés 

la lliure entrada vetada. Hagués estat fer-li 

un lleig. Potser perquè els carrers llavors 

estaven plens de veïns i coneguts dels que 

no es desconfiava. Aquells mateixos veïns 

que treien la cadira a la porta les nits d’es-

tiu per parar la fresca, aprofitar per fer la 

conversa quan la feina ja estava feta i dis-

cutir alguna xafarderia. Aquells mateixos 

veïns que altres vespres venien a veure la 

tele a casa o als que jo anava a veure per 

passar l’estona entrant per la porta sense 

avisar o que si estaven malalts tenien uns 

el suport dels altres.

No pretenc fer un elogi dels temps antics 

ni molt menys dir que eren en tot millors 

que ara, no seria pas cert. Segur que en 

molts aspectes tenim un món millor. Però 

sí un elogi a la confiança, a la solidaritat 

immensa de la bona gent a petita escala en 

el petit grup. A aquell veïns de carrer i a la 

companyia de les portes obertes. Perquè 

avui tenim cases més confortables, amb 

les portes tancades, som més amants de 

la nostra intimitat, ja no solem compartir 

la tele, però possiblement estem més sols.
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MOLLET. La final de la Lliga Catala-

na d'EBA espera finalista entre el 

DM Group Mollet i el Mataró. La 

segona semifinal d'aquesta 39a 

edició tindrà lloc dissabte al Palau 

d'Esports Josep Mora de Mataró 

en un únic partit, que donarà el 

passi a la final de la competició ca-

talana per jugar-se el títol contra  

el Plus Ultra Seguros Roser.  

En l'última dècada el Mollet ha 

disputat fins a quatre finals de la 

Lliga Catalana d'EBA amb un ple 

de derrotes. Els molletans volen 

aixecar el títol de campions que el 

curs passat se'ls va escapar contra 

el CB Vic (78-71). Per guanyar la 

copa, els de Josep Maria Marsà 

han de vèncer en primer lloc al 

Mataró. Curiosament, els dos con-

junts, que militen al mateix grup 

C4 de la Lliga d'EBA, es van veure 

les cares fa tan sols dues setma-

nes a la pista maresmenca amb 

una victòria molletana tàctica en 

l'últim sospir del compromís. Una 

cistella de Xavier Assalit pocs se-

gons abans del final va permetre 

tancar la fase regular als molle-

tans com a únic equip invicte de 

les lligues estatals de bàsquet amb 

BÀSQUET | Lliga Catalana  EL DM GROUP JUGARÀ LA SEMIFINAL DISSABTE EN UN ÚNIC PARTIT

un triomf ajustat, 75 a 77. 

Els dos precedents d'aquesta 

temporada entre Mollet i Mataró 

són favorables als vallesans. En el 

partit de la primera volta els mo-

lletans van posar el mode picona-

dora i van guanyar amb rotundi-

tat, 85 a 53.

Pendents del Salou a EBA
El DM Group Mollet està a l'es-

pera de conèixer el seu rival per 

a la fase prèvia de la promoció 

arxiu

d'ascens d'EBA. A falta d'un partit 

ajornat, el rival a hores d'ara seria 

el Brasol CB Salou, que encara no 

és matemàtic perquè va perdre el 

seu últim compromís contra l'Es-

parreguera. Tot i això, els tarra-

gonins ho tenen molt a favor seu 

perquè tan sols jugarien la fase 

prèvia si el Plus Ultra Seguros 

Roser guanya el seu duel ajornat 

contra el Llucmajor i ho fa recu-

perant els 65 punts de diferència 

amb el Salou.  jl.r.b.

EN PISTA  El DM Group Mollet va tancar invicte la fase regular d'EBA

El Mataró, últim escull per 
a la final de Lliga Catalana

3X3  CREA UNA SECCIÓ DE LA NOVA MODALITAT OLÍMPICA

MONTORNÈS. El CB Vila de Montor-

nès serà un dels clubs pioners cata-

lans que posarà en marxa una sec-

ció de bàsquet 3x3. L'entitat ha fet 

una crida per les xarxes socials amb 

l'objectiu d'iniciar entrenaments el 

2 de maig i ja n'ha rebut la inscrip-

ció d'una vintena de jugadors. 

El bàsquet 3x3 serà esport olím-

pic a Tòquio aquest estiu i des de 

fa uns anys, la Federació Catalana 

de Basquetbol potencia aquesta 

modalitat amb una lliga amb diver-

ses seus i en l'àmbit estatal. També 

hi ha una competició que any rere 

any agafa més embranzida. "Pot-

ser serem dels clubs pioners en 

posar en marxa el 3x3 de bàs-

quet, però creiem que hem de 

fer una secció pròpia amb en-

Una vintena d'incrits 
al nou equip del CB Vila

trenaments específics, clínics i 

explicar com s'hi juga, que per 

exemple, la mida de la pilota 

és diferent de la del bàsquet de 

cinc, i la gent això no ho sap", 

admet el president del CB vila de 

Montornès, Xavier Espín, que està 

convençut de l'èxit del projecte: 

"ja hi ha una vintena d'interes-

sats en el 3x3, que alguns són de 

Montornès, però d'altres prove-

nen d'altres clubs catalans".

La intenció del club montor-

nesenc és crear una estructura de 

bàsquet 3x3 des dels més petits 

fins als sèniors, amb categories 

masculina i femenina.

Els inicis del bàsquet 3x3 a Mon-

tornès tindran lloc els diumenges, 

de 14 a 15 h.  

Alèxia Putellas contra el PSGJavier López, dorsal 00 d'El Tast de Granollers 
El FC Barcelona d'Alèxia Putellas es jugarà el 

passi a la final de la Lliga de Campiones contra 

el PSG, de França, que ha eliminat les vigents 

campiones, l'Olimpique de Marsella. L'anada 

serà diumenge a Paris i la tornada el 2 de maig. 

La cursa popular El Tast de la Mitja ha lliurat el dorsal 0 a l'atleta 

Javier López, de 69 anys i veí de Montornès. El corredor és un 

habitual de les curses granollerines i dissabte correrà la seva 

primera prova atlètica després de recuperar-se de la Covid-19, 

que va patir el 2020 després de passar 21 dies a l'UCI. 

MATARÓ - CB MOLLET

Dissabte, 24 – 19 h Mataró

Copa Catalunya

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

B necessita reaccionar per trencar 

la ratxa de cinc derrotes seguides. 

L'última va tenir lloc la jornada 

passada contra el CN Sabadell, per  

67 a 43. Diumenge (12h), els mo-

lletans rebran el penúltim classi-

ficat, el Santfeliuenc, que tan sols 

té una victòria i cinc derrotes. Un 

duel important pels molletans per 

sortir de la cua del grup. 

El Recanvis Gaudí 
rebrà el penúltim

Copa Catalunya

MOLLET. La Constriuctora Pere-

fran CB Mollet femení va guanyar 

el segon partit en quatre jornades 

i lidera el grup 3A, de la Segona 

Catalana. Les molletanes van im-

posar-se contra el Sant Nicolau B, 

per 54 a 51, amb un gran paper 

de Silvia Sánchez, que va anotar 

16 punts. El pròxim duel serà el 

23 de maig perquè les molletanes 

descansen la pròxima jornada.  

La Constructora 
Perefran és líder
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FS PARETS

BAIX VALLÈS. L'FS Parets va mos-

trar una jornada més que aspira a 

l'ascens. L'equip paretà va golejar 

contra l'Sporting Montmeló, per 6 

a 0, i dissabte disputarà el partit 

més important de la temporada a 

la pista del CFS Montcada, que li-

dera el grup 1 amb 24 punts. De 

l'equip paretà depèn que hi hagi 

emoció al tram final de la compe-

tició si aconsegueix doblegar la 

dinàmica positiva dels del Vallès 

Occidental.

El Parets, després de golejar 

l'Sporting Montmeló per 6 a 0, 

ocupa el quart lloc amb 19 punts 

i té ara a dos el segon, el Manlleu, 

i manté la distància de cinc amb el 

Montcada, líder sòlid. Els paretans 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor Catala  VISITA EL LÍDER, QUE ENCARA NO HA PERDUT CAP PARTIT

El FS Parets afronta el duel 
més important a Montcada

Segona Divisió femenina  INICIA LA SEGONA VOLTA DE LA LLIGA

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 

inicia la segona volta contra el Red 

Star, de Saragossa, després d'una 

setmana de descans competitiu. 

De fet, les llagostenques encade-

nen dues setmanes sense jugar 

perquè fa dues va ajornar-se el 

duel contra el Joventut d'Elx. 

Les llagostenques van guanyar 

a la primera volta les aragoneses, 

per un contundent, 4 a 1. Tot i 

això, la Concòrdia no vol sorpre-

ses i té la intenció de guanyar per 

mantenir el tercer lloc i optar a la 

segona posició, del Castelló. 

L'equip de Saragossa és antepe-

núltim i una derrota les allunyaria 

de les opcions d'ascens. 

La Concòrdia va a Saragossa

FUTBOL | Primera Catalana  EL PARETS ÉS CUER AMB SIS PUNTS 

MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE 

vol igualar la seva millor ratxa de 

dues victòries seguides al camp 

del Rubí. Els molletans van tren-

car la dinàmica negativa d'un punt 

de nou possibles amb una victòria 

còmode contra el Sabadell Nord, 

per 3 a 0, la jornada passada. Un 

triomf que va donar confiança a 

l'equip dirigit per David Parra, 

que no s'havia trobat amb gens de 

fortuna de cara al gol i que contra 

els del Vallès Occidental va retro-

bar el camí de l'encert amb Alexis, 

Arnau Fortuny i David Sánchez, 

que tornava a jugar un partit des-

prés de superar una lesió.  

El Mollet ocupa el tercer lloc 

amb 15 punts i està immers en la 

lluita pel segon lloc, que ocupa la 

Unificació Llefià amb 18 punts. Lí-

der és la Guineueta, amb 20 punts, 

i un partit pendent. Els molletans 

van empatar a la primera volta 

contra el Rubí, que ocupa el quart 

lloc per la cua amb 12 punts, tres 

menys que el Mollet. Els del Vallès 

Occidental van guanyar la jornada 

passada contra el Júpiter, per 1 a 3. 

Pel que fa al CF Parets va perdre 

la jornada passada per la mínima 

al camp del líder, per 1 a 0, tot i 

mostrar un bon nivell i estar a punt 

de donar la sorpresa. Els paretans, 

que són cuers amb sis punts, re-

bran diumenge l'EF Mataró, que és 

sisè amb 12 punts.  

El CF Mollet es reenganxa 
a la tercera posició 

volen demostrar que poden optar 

a la plaça d'ascens que manté el 

conjunt del Vallès Occidental, tot i 

que per fer-ho, hauran de fer que el 

Montcada perdi el seu primer com-

promís del curs perquè encadena 

ja set victòries. El Parets té la sego-

na millor ratxa en set partits amb 

sis victòries i un empat. 

Pel que fa a l'Sporting Montmeló 

i el Barri Can Calet lluiten per no 

baixar de categoria. Els santfos-

tencs i montmelonins ocupen llocs 

de descens, tot i que el Can Calet té 

la salvació a  dos punts i l'Sporting 

a tres. De fet, el Montmeló rebrà 

un rival directe per la salvació, el 

Malgrat, que també ocupa llocs de 

descens; mentre que el Can Calet 

haurà de veure-se-les contra un 

equip de la zona noble, el Sant Julià 

de Ramis.  

Primera Catalana femenina

PARETS. El FS Parets femení va su-

mar el segon partit sense perdre 

de la temporada. El conjunt paretà  

va empatar a la pista de l'Arenys 

de Munt (1-1), líder desacat del 

grup 1. Les paretanes ocupen l'an-

tepenúltim lloc amb quatre punts i  

dissabte reben el Montcada. 

Empat a la pista 
del líder, l'Arenys

MONTCADA - FS PARETS

Dissabte, 24 – 18 h Montcada

SPORTING - MALGRAT
Diumenge, 25 – 12.15 h Montmeló

CAN CALET - SANT JULIÀ DE RAMIS
Diumenge, 25 – 19 h Sant Fost

PLANTILLA  L'equip paretà celebra la golejada contra el Montmeló

RUBÍ - CF MOLLET UE

Diumenge, 25 – 12 h Rubí

CF PARETS - EF MATARÓ
Diumenge, 25 – 12 h Parets

Tercera Catalana EL FILIAL PARETÀ ÉS COLÍDER DEL GRUP 9

BAIX VALLÈS. L'empat sense gols 

entre el CF Martorelles i el CD 

Montornés Norte no serveix a cap 

dels dos equips per a les seves as-

piracions d'ascens. Els dos equips 

baixvallesans mantenen el pols 

amb els dos primers classificats, 

Sant Celoni i Parets B, que han 

guanyat els set compromisos que 

han disputat. El Montornés Norte 

amb 17 punts, s'allunya quatre 

punts respecte als colíders; men-

tre que el Martorelles, amb un 

partit pendent i 14 punts, està a 

set punts. 

El pròxim partit del Martorelles 

L'empat entre Martorelles i 
Montornés Norte no serveix 

serà al camp de l'Atlètic Vallès (7è 

amb 11 punts) i el del Montornés 

Norte a Vilanova del Vallès (5è 

amb 12 punts). Pel que fa al Pa-

rets B, va camí de lluitar pel seu 

segon ascens consecutiu perquè 

després del primer tram del cam-

pionat manté el pols amb el Sant 

Celoni. Els paretans rebran el Lli-

çà d'Amunt (8è amb 9 punts). 

El quart equip baixvallesà del 

grup és el Montmeló que aquest 

cap de setmana tindrà la tasca 

complicada de rebre el Sant Celo-

ni. Els montmenolins ocupen el 

12è lloc amb set punts. 
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i.a.
MOLLET / PARETS. L'atleta paretana 
Íngrid Andrés va guanyar el Cam-
pionat de Catalunya de clubs d'at-
letisme 2021 amb el FC Barcelona. 
El club barceloní va imposar-se 
el cap de setmana a Sabadell a la 
segona, i definitiva, jornada de la 
lliga catalana amb una puntuació 
total de 932 punts, per davant de 
l'Hospitalet i l'AA Catalunya.  

Andrés va participar en dues 
de les proves de velocitat i ho va 
fer amb victòria. Als 100 metres 
va imposar-se amb un registre de 
12,50 segons i al relleu 4x100 me-
tres, l'equip blaugrana va guanyar 
amb un segon de marge respecte a 
les segones, l'Hospitalet. 

ATLETISME | Campionat de Catalunya  L'ATLÈTIC MOLLET ES MANTÉ A LA TERCERA CATEGORIA

Íngrid Andrés guanya 
el campionat català de clubs

KARATE TRES MEDALLES DEL KARATE MONTORNÈS A LA UPC

2021: NUEVAS INSTALACIONES EN GRANOLLERS

ÍNGRD ANDRÉS MONTORNÈS. Wiam Koubiss va 
guanyar el Campionat de Catalu-
nya Universitari de karate, que 
va tenir lloc el cap de setmana a 
la Universitat Politècnica de Ca-
talunya a Barcelona. Koubiss, que 
forma part del Karate Montornès, 
es va imposar en la modalitat de 
combat en menys de 55 quilos.

La representació montorne-
senca al campionat català va te-
nir dos medallistes més amb dues 
medalles de bronze. En combat, 
Cristina Fernández va ser tercera 
en menys de 61 quilos; i Ciro Gu-
tiérrez, en kata.

La pròxima competició dels 

lluitadors del club montornesenc 
serà a la localitat valenciana de-
Xest. Una delegació de set mem-
bres competirà a la Lliga Naci-
onal sub-21 amb Helena Ortiz, 
Laura Naud, Teresa López,  Ciro 
Gutiérrez, Ilia Gutiérrez, Íngrid 
López i Sergio Hernández. 

María López amb Espanya
Maria López  va poder reprendre 
la seva activitat esportiva i el cap 
de setmana va participar en una 
nova concentració de la selecció 
espanyola absoluta, que va tenir 
lloc a la localitat madrilenya de 
Pinto. 

D'altra banda, l'Atlètic Mollet ha-
via participat amb bons resultats 
en la primera jornada del grup C 
del Campionat de Catalunya i op-
tava a l'ascens al grup B, però en 
la segona jornada es va veure su-
perat i relegat fins a l'antepenúltim 
lloc. Tot i això, va aconseguir man-
tenir la tercera categoria catalana 
en un grup molt ajustat. De fet, el 
campionat va tenir lloc a les pistes 
molletanes, que van viure l'ascens 
del Vic i el Gavà i el descens del Llu-
ïssos Mataró i el Sant Just. 

Pel que fa a l'Atletisme Parets, va 
acabar últim del grup D amb 638 
punts, a cinc punts del penúltim, el 
Canovelles.  

MEDALLISTES  Els tres lluitadors amb les medalles a la UPC

Wiam Koubiss, or al català 
universitari de karate

karate montornès

HOQUEI PATINS | Primera Catalana EL MOLLET HC A IGUALADA

MOLLET. El Mollet HC ha tingut 
una baixa per lesió, de gravetat, 
de Gemma Siscart. La jugadora 
molletana es va fracturar durant 
un entrenament el peroné i serà 
baixa pel que resta de temporada. 
Aquesta és una baixa sensible per 
a l'equip molletà de la Primera 
Catalana, que lluita per pujar a la 
Primera Nacional Catalana.

Diumenge, les molletanes visi-
taran la pista de la Igualada, que 
ocupa el segon lloc amb 15 punts. 
El Mollet HC és al tercer lloc, amb 
10 punts, i aspira a guanyar el 
compromís per escurçar la dife-
rència contra un rival directe.

Possible promoció d'ascens
El Mollet HC masculí afrontarà 
l'últim duel de la fase regular a Se-
gona Catalana contra el Mataró, a 
casa (19.45h). Els molletans volen 

Gemma Siscart es perd la 
resta del curs per una lesió

mollet hc

GEMMA SISCART

desempatar pel segon lloc amb el 
Mataró, Tordera i Blanes, amb nou 
punts, per passar a la promoció 
d'ascens. 
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circuit
BAIX VALLÈS. La Fórmula 1 Aramco 
Gran Premi d'Espanya 2021 se ce-
lebrarà els dies 7, 8 i 9 de maig sen-
se públic, en el marc de les mesures 
de salut pública per a la contenció 
de la pandèmia provocada per la 
Covid-19. Segons ha informat el 
Circuit, el Procicat ha comunicat 
al Circuit de Barcelona-Catalunya 
que la celebració del Gran Pre-
mi no es pot dur a terme amb les 
condicions previstes en el protocol 
d'accés al públic. En aquestes con-
dicions, no es pot determinar amb 
total certesa si els dies 7, 8 i 9 de 
maig la situació epidemiològica i 
assistencial permetran avançar en 
la flexibilització de mesures, que 
restringeix també la mobilitat en 
l'àmbit comarcal i que, per tant, fa-
rien inviable el desplaçament dels 
aficionats de fora de la comarca del 
Vallès Oriental. Tanmateix, segons 
han comunicat els departaments 
d’Interior i de Salut de la Generali-
tat, ni la situació epidemiològica ni, 
especialment, la situació als hos-
pitals permeten preveure, a hores 
d'ara, una revisió de les mesures 
vigents o una liberalització relle-
vant de les restriccions, tenint en 
compte la proximitat de les dates 

MOTOR | F1  LA CURSA INTERNACIONAL AL CIRCUIT TINDRÀ LLOC ELS DIES 7, 8 I 9 DE MAIG

El Gran Premi de la Fórmula 1
se celebrarà sense públic

PATINATGE ARTÍSTIC  JUDIT SALLENT, PLATA EN INFANTIL

SANT FOST. Marta Sallent, del Club 
Patinatge Artístic Les Franqueses, 
va quedar subcampiona del Cam-
pionat Territorial de Solo Dance 
de Barcelona, que va tenir lloc el 
cap de setmana al Pavelló Munici-
pal Sant Jordi de Torredembarra. 
La santfostenca, que s'ha classifi-
cat pel Campionat de Catalunya, 

va penjar-se una medalla de plata 
al territorial amb una puntuació 
de 46,59, quedant a menys de cinc 
punts de la campiona. 

Pel que fa a la santfostenca Judit 
Sallent, es va penjar una medalla 
de plata infantil i fa una setmana 
havia guanyat el Campionat de 
Catalunya de Xous Petits, cadet. 

Marta Sallent, plata al 
Territorial de Solo Dance

M.S.

FUTBOL AMERICÀ DISPUTA LES TRES PRIMERES JORNADES

MOLLET. El Mollet Panthers ja ha 
iniciat la temporada de la lliga 
catalana open de futbol americà 
amb la disputa de les tres prime-
res jornades. L'última va tenir lloc 
el cap de setmana passat a Mollet 
i el conjunt baixvallesà va sumar 
el primer triomf de la temporada 
amb una ajustada victòria con-
tra el Barcelona Uroloki, per 30 a 
23. Durant la tercera jornada, el 
Panthers va jugar un segon partit, 
que va perdre contra l'altre equip 
vallesà del grup, el Bigues i Riells 
Scorpions, per 18 a 12.  

Feia un any que el futbol ameri-
cà molletà no competia en partit 
oficial i ja suma un balanç de qua-
tre derrotes i una victòria, en tres 
jornades. "Ara estem fent una 

lligueta i ens agradaria estar 

classificats entre els quatre pri-

mers i passar al play off, però la 

temporada no està anant com 

voldríem. Tot i això, el principal 

objectiu és tornar a competir i 

ho estem fent amb dificultats, 

però amb moltes ganes", admet 
el president del Mollet Panthers, 
Carlos Galera, que ha remarcat que 
"el millor premi ha estat tornar 

a competir". Aquesta  temporada, 
el Mollet Panthers ha viscut una re-
novació a la plantilla i al cos tècnic. 
A més, s'ha vist afectat per la tem-
porada Covid amb baixes d'alguns 
jugadors de la plantilla, que no els 
hi era possible poder competir.

La quarta jornada, i definitiva, de 
la fase regular de la lliga catalana 
es disputarà el pròxim 8 de maig 
contra el Sant Cugat Pagesos, el 
Terrassa Reds i el Barcelona Page-
sos Open. 

El conjunt molletà ocupa l'últim 
lloc de la lligueta.    jl.rodríguez b.

El Mollet Panthers suma 
el primer triomf del curs

de celebració del Gran Premi.
La direcció del Circuit ha comu-

nicat a Formula One Management 
Limited que la Fórmula 1 Aramco 
Gran Premi d'Espanya 2021 s'hau-
rà de celebrar sense públic. El Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya farà 
el reemborsament a tots els aficio-
nats que tenen entrada pel Fórmu-
la 1 Aramco Gran Premi d'Espanya 
2021 i la compensació proporcio-
nal als abonats del Circuit. 

c.G.

PLANTILLA  L'equip molletà durant la tercera jornada del campionat

EN PISTA  Marta Sallent durant el Campionat Territorial

CICLISME  DIUMENGE CONTINUA EL CALENDARI DE LA COPA

Automobilisme

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya continua exercint el 
seu paper de banc de proves per 
als certàmens del món del motor 
de referència. En aquesta ocasió, 
es tracta dels campionats de Fór-
mula 2 i Fórmula 3.

La Fórmula 3 ha estat la primera 
a assaltar la pista. Després del seu 
pas per Àustria, el certamen se-
gueix amb les jornades d'entrena-
ments oficials de pretemporada a 
Barcelona, ciutat que serà escenari 
inaugural de la seva temporada 
2021 de competicions del 7 al 9 de 
maig, coincidint amb la Fórmula 1. 
De dimecres a dijous, la germana 
petita de l’F1 ha dut a terme un to-
tal de 12 hores de rodatge.

Pel que fa l'F2, aquesta ja ha 
estrenat el caseller de puntuació 
amb una primera prova disputada. 
De divendres a diumenge, l'F2 es-
tarà fent entrenaments oficials al 
Circuit.  

El Circuit rep la 
visita de l'F2 i l'F3 
fins diumenge

El Team WRT s'imposa a les 4 Hores

Les European Le Mans Series han exhibit un gran espectacle a la pista 
del Circuit de Barcelona-Catalunya el cap de setmana. El certamen de 
resistència ja pot destacar Robert Kubica, Louis Deletraz i Yifei Ye com 
primers classificats del campionat, tant de la general com de la categoria 
LMP2. Tots ells, enrolats al Team WRT, han guanyat les 4 Hores de Barcelona. 

cc Mollet

El Club Ciclista, concentrat a la Garrotxa

El Club Ciclista Mollet-Translujan ha fet una concentració de tres dies 
abans de reprendre el cap de setmana el calendari de la Copa Catalana 
júnior. L'equip molletà estarà del 17 al 18 d'abril a Sant Ferriol, a la 
Garrotxa. La pròxima cursa dels molletans a la Copa Catalana júnior tindrà 
lloc diumenge a Sabadell amb el Memorial Fidel Bagan, de 70 km.
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• Control analític (hemoglobina glicosilada)

• Control de la pressió arterial

• Contol Colesterol, Triglicèrids, Glucèmia...

• Dietètica i Nutrició

• Homeopatia

• Dermofarmàcia

Sempre al seu servei

M

Francesc Layret, 73 · Mollet del Vallès 

T. 665 01 27 25 · www.farmamollet365.com

OBERT
365 DIES 

L’ANY

luisbelmontemarin@yahoo.es · 638 31 35 51

Bares y restaurantes 
viven un momento crucial. 
Ya no sirve únicamente 
dar un buen servicio, 

hay que dar 
el mejor servicio.

Asesor comercial 
en el Departamento de Cafés 

de la distribuidora de alimentación 
y hostelería Disbesa

LUIS BELMONTE 
LA REFERENCIA DEL CAFÉ 

PARA HOSTELERÍA 

En materia de café, déjate guiar por quien más sabe. 

Asesoramiento personalizado y el producto más óptimo en cada caso 

con nuestras gamas La Flor del Café y Gran Vivace.
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Alfred López i el seu 
hobby professionalitzat

PARETS. La Sala Basart va acollir di-
vendres la presentació del llibre El 

listo que todo lo sabe ataca de nue-

vo. Palabras y palabros, del paretà 
Alfred López. Ja és el seu sisè llibre, 
i aquest compta amb l'edició de la 
prestigiosa Larousse.

López es defineix com un "col·
leccionista de paraules i de cu·
riositats", una afició que li ve des 
que era estudiant d'EGB. Primer va 
començar recopilant retalls en cai-
xes, que estaven apilonades a casa. 
Però avui ja compta amb un regis-
tre digitalitzat amb el qual trobar 
àgilment aquells temes, conceptes 
i expressions que cerca. Fa 15 anys 
que va començar a compartir la 
seva col·lecció a l'aleshores inicià-
tic món dels blogs. "Un dia va ser la 
meva parella qui em va dir: 'Per 
què no ordena això una mica i 
ho poses en un bloc?'", recordava 
López instants abans de presentar 

la seva nova obra a la ciutadania. 
Doncs concretament va ser el 2006 
quan ho va anar penjant a internet, 
dosificat i ben explicat, i a partir 
d'on va néixer El listo que todo lo 
sabe. Allò li va professionalitzar 
el seu passatemps: "Era un hob·
by, però vaig haver de deixar la 
meva feina per dedicar·me pro·
fessionalment a escriure blogs 
i llibres, a treballar en ràdios, a 
fer xerrades...".

L'acte va comptar amb la parti-
cipació del periodista de RAP107 
Carles Font, qui hi va dir: "Ell no ha 
descobert res. Tot això ho han 
treballat filòlegs o historiadors. 
Però moltes vegades això no ar·
riba al gran públic i l'Alfred és el 
transmissor, i a més ho fa amb 
gràcia". També hi va participar 
el batlle, Francesc Juzgado, qui va 
agrair-li que la primera presenta-
ció la torni a fer al poble.    s.c.

LITERATURA  ALFRED LÓPEZ VA PRESENTAR EL SEU NOU LLIBRE

A LA SALA BASART  Francesc Juzgado, Alfred López i Carles Font

s.c.

'Cuatro reinas', primer llibre

de la molletana Esther Ventura
MOLLET. L'escriptora molletana 
Esther Ventura Grimau va pre-
sentar dijous a la biblioteca de 
Can Mulà el seu primer llibre pu-
blicat, Cuatro reinas (Ediciones 
Carena), que es pot adquirir a 
edicionescarena.com i es pot de-
manar a qualsevol llibreria.

El 2001, quan l'autora va anar 
a viure a Londres, aquesta histò-
ria "va començar a gestar·se al 
cap". Tanmateix, "la idea va estar 
14 anys morta de pena mentre 
començava a moure'm amb els 
relats", explica Ventura. Després 
d'anys de relats breus i d'haver 
guanyat alguns reconeixements 
literaris, el 2015, "any nou, vida 
nova", va arribar el moment 
d'afrontar-se als fulls en blanc 
d'una novel·la, que va enllestir el 
desembre del 2016. Tot plegat ho 
va tenir aturat dos anys més, "per·
què estava dedicada a la feina", 
però entre el 2019 i el 2020 va estar 
cercant una editorial. "Em deien 
que la gent s'autopublica, però a 
mi em semblava una muntanya 
i són molts més diners que ara, 
que faig coedició". Finalment, el 
29 de març –vint anys després de 
l'inici del relat– va sortir Cuatro 

reinas al mercat.

Les quatre reines del tarot
La novel·la té un toc d'espiritisme i 
de reminiscència cap al tarot i està 
protagonitzada –com el mateix 

nom indica– per quatre reines, que 
en realitat "no són reines de res", 
avança l'autora.

La Reina d'Ors, Meredith Ander-
son, representada a la portada en 
la seva joventut, "és una senyora 
gran que viu a Londres amb la 
seva gosseta. Ha estat actriu i és 
qui va rebent en certa manera 
les altres reines".

La canadenca Rosemary Wilkins 
és la Reina de Copes i és qui fa les 
feines de casa a la senyora Ander-
son. El record d'un assassinat que 
va viure a bord del Queen Mary 
quan tenia dos anys li aflorarà 

bruscament davant d'un impac-
tant quadre de la National Ga-
llery, l'Execució de lady Jane Grey, 
de Paul Delaroche. Sobre l'escena 
representada, Ventura diu que és 
"esgarrifosa", però "està tan ben 
pintada, sobretot el vestit de la 
noia, d'aquell blanc de seda bri·
llant...". "És un quadre que t'es·
garrifa o t'enamora", hi afegeix 
l'escriptora molletana.

La italiana Isabella Giordano és 
la Reina d'Espases i accepta es-
criure sense gaire entusiasme les 
memòries de la retirada actriu An-
derson, desitjant així triomfar en el 
món literari. A aquesta reina, locu-
tora de ràdio que acaba de passar 
la crisi dels 40 i a qui el nuvi la va 
deixar plantada a l'altar, l'autora la 
descriuria com a "amargada".

Per últim, la jove espanyola Ire-
ne Márquez, la Reina de Bastons, 
viatja fins a la capital britànica per 
aconseguir un paper en un musical. 
S'hi instal·la a casa de la Reina d'Ors 
i allà, dins l'armari de l'habitació, 
"veu que hi ha un nen, que no és 
un nen, sinó un esperit". La Irene, 
però, "ja sap que té aquest do i 
ja no s'espanta, ja s'ha espantat 
prou a la seva vida i li ha costat 
molt assumir·ho". Aquest nen és 
un fill mort de la Reina d'Ors i el noi 
sovint es comunica amb la mare 
mitjançant desconcertants missat-
ges. És ell qui les anomena reines a 
totes quatre.    sergio carrillo

LA NOVEL·LA, AMB TOCS ESPIRITISTES, LA PROTAGONITZEN QUATRE DONES D'EDATS DIFERENTS

ESTHER VENTURA GRIMAU

e.v.

Taller de rap a MontornèsConcert sardanista de Tradicions i Costums Des d'aquest dijous 22 fins al 17 de juny, el 
Centre Juvenil Satèl·lit de Montornès acull tots 
els dijous un taller de rap a càrrec de Levico. 
S'adreça a joves d'entre 16 i 20 anys i les 
sessions són gratuïtes amb reserva prèvia.

L'entitat molletana Tradicions i Costums celebrarà aquest divendres 
un concert sardanista al Mercat Vell amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi. Amb la Cobla Mediterrània, l'actuació serà a les 18.30 h. Les 
entrades estan exhaurides, però disposen de llista d'espera per cobrir els seients en cas que algú finalment no hi pugui anar.

CULTURA
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La Diada de Sant Jordi es desconfina
BAIX VALLÈS.  Aquest divendres, 23 

d'abril, torna Sant Jordi als carrers i 

als equipaments del Baix Vallès. No 

serà el Sant Jordi tradicional, pro-

tagonitzat per desenes d'estands 

de llibres i roses a cada poble, i 

multitud de veïns gaudint d'aques-

ta diada, però tampoc tindrà res a 

veure amb el Sant Jordi del 2020, 

quan tothom estava reclòs a casa, 

a excepció d'aquells qui hi havien 

de sortir per treballar o per anar al 

supermercat com a molt.

A Mollet hi haurà parades da-

vant de les botigues de roses i lli-

bres. La no acumulació de parades 

en un mateix espai evitarà aglome-

racions, permetent així una com-

pra més tranquil·la i segura.

A banda de les parades, l’Ajunta-

ment i entitats de Mollet han pro-

gramat activitats relacionades amb 

la diada. D'entrada, la Biblioteca de 

Can Mulà està compartint durant 

tota aquesta setmana recomanaci-

ons literàries a través del seu comp-

te d'Instagram i aquest divendres a 

partir de les 15.30 hi posaran una 

parada de novetats literàries al ves-

tíbul de l’equipament. A més, el Mu-

seu Abelló proposa dues activitats 

molt literàries a la terrassa de l’equi-

pament: una sessió de contacontes 

–Hi havia una vegada... un museu ple 

de contes!, a càrrec de Gemma Gar-

cia– on els protagonistes seran els 

personatges de les obres del museu; 

i un espectacle de poesia teatralitza-

da, Instants previs, amb Josep Sobre-

vals i Marta Tricuera.

El programa molletà de Sant Jor-

di també compta amb una sessió 

de contes per a adults organitzada 

pel Departament de Gent Gran i 

un programa online dedicat a Sant 

Jordi a l’Instagram de Joventut.

Parades de llibres i roses a Parets
La programació paretana va arren-

car el dia 7 i, concretament, aquest 

divendres hi haurà parades de 

llibres i roses a la plaça de la Vila 

de Parets de 10 h a 21 h, i hi haurà 

alguns escriptors locals que sig-

naran els seus llibres recentment 

publicats. El consistori, a més, va 

apostar per crear un web on les lli-

breries i floristeries de Parets han 

exposat els productes i serveis que 

ofereixen per celebrar la Diada de 

Sant Jordi, amb vídeos i fotografies.

També hi haurà lloc per a les 

arts escèniques. La Biblioteca Can 

Butjosa penjarà aquest divendres 

al seu canal de YouTube la repre-

sentació titellaire de la llegenda de 

Sant Jordi a càrrec de la Colla del 

Follet, El drac que menjava prince-

ses. A més, per a diumenge a les 16 

h i 18.30 h, l'Ajuntament ha pro-

gramat una doble sessió de l'es-

pectacle musical El Pot Petit al te-

atre, que va exhaurir les entrades 

a les poques hores de publicar-se.

Estands a la Pau Picasso
La plaça Pau Picasso tornarà a ser el 

centre del Sant Jordi montornesenc. 

De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h hi hau-

rà parades de llibres i roses amb 

música d'ambient. Durant el dia 

també s'hi podrà gaudir de l'expo-

sició Quan parles fas màgia, sobre el 

Voluntariat per la llengua, que pro-

mou el Consorci per a la Normalit-

zació Lingüística (CPNL). Qui vulgui, 

també podrà participar en un joc de 

preguntes i la persona que n’encerti 

més optarà a un premi. Al mateix es-

pai, la Penya Els Bartomeus oferirà 

un joc de pistes anomenat Busquem 

la llegenda perduda de Sant Jordi.

El pati de Can Xerracan serà 

aquest divendres l'altre escenari 

de la Diada, amb dues activitats 

organitzades per la Biblioteca de 

Montornès (reserves a entrades.

montornes.cat). La primera tindrà 

lloc a les 17 h i a les 18.15 h i serà 

la 14a marató de contes familiars 

per a majors de 3 anys, a càrrec de 

Marcè Rubí i mOn Mas. Consorci 

per a la Normalització Lingüística. 

Tot seguit, a les 20 h la companyia 

Comando Impro Show representa-

rà l’espectacle Operació L.L.I.B.R.E, 

en què els actors i actrius s’inven-

taran històries a partir dels llibres 

que les persones assistents portin 

en aquell moment.

Roses als comerços de Sant Fost
Amb les restriccions sanitàries 

existents, l'Ajuntament de Sant 

Fost ha decidit no organitzar cap 

activitat. Tanmateix, repartirà mi-

lers de roses al comerç local per-

què es lliuren als clients. A més, 

repartiran gratuïtament a l’Ajun-

tament, a l’Ateneu Jaume Rifà i al 

CEM Can Lladó un dels llibres de 

l'historiador Jaume Rifà, a qui el 

consistori vol homenatjar.

Cal titella, de Galiot, a Carrencà
El Pati de Carrencà celebrarà de 

16.30 h a 20 h la Diada amb para-

des de llibres i roses, amb un reci-

tal de poesia i música en directe, 

i amb l'espai Cal Titella de Galiot 

Teatre. Cal Titella és una mena de 

parc infantil ple d’enginys i de di-

ferents maneres de fer titelles.

Parades de roses a Joan Matons
A Santa Maria de Martorelles, l’Es-

cola Viver Castell de Sant Foix ins-

tal·larà aquest divendres la seva 

tradicional parada de roses de 

Sant Jordi a la plaça Joan Matons. 

Avui, a més, l'Ajuntament reparti-

rà roses a la gent gran del poble.

Durant el cap de setmana hi con-

tinuarà la celebració de la diada. El 

casal d'avis (de 12 h a 14 h) obrirà 

l'exposició fotogràfica Postes de 

sol; dissabte (18 h) a la plaça de 

l'Església, M. Helena Iglesias ex-

plicarà el seu conte Una llebre de 

primavera; i diumenge (13 h) a la 

plaça Joan Matons hi haurà para-

des de llibres i roses i el recital de 

poesia a càrrec del grup dels Poe-

tes Vius amb l’acompanyament del 

Taller de Música de Santa Maria.  

POPULAR   PARETS I MONTORNÈS GAUDIRAN DE PARADES PLEGADES A LA VIA PÚBLICA, MENTRE QUE A MOLLET HI ESTARAN DAVANT DELS MATEIXOS ESTABLIMENTS

MENÚ UNICO DIA DE LA MADRE
APERITIVO DE BIENVENIDA

PRIMEROS PLATOS A ELEGIR:

Festival de Closques a la Marinera (Mejillones, Almejas y Gamba)
Escalivada LUCENA con Anchoas, Atún y Huevo Duro

Maxi canelón de Brandada de Bacalao con Gambas y Velouté de Pimientos
Carpaccio de Bacalao con fondo de Tomate y toque de Guacamole

Parrillada de Verduras con Romesco (Espárragos, Gírgolas, Tomate y Calabacín)
Platillo de Jamón Ibérico con Pan de Coca

Chipirones a la Andaluza con Calamares Romana
Carpaccio de Ternera de Nebraska
Brownie de Buey y Setas al Oporto

Ensalada con Queso de Cabra sobre Piña natural con Frutos Secos y Rojos
Huevos estrellados con Jamón y Foie Micuit

Timbal de Aguacate, Mango y Quinoa con Langostinos
Tallarines a la Boloñesa, Napolitana o Roquefort

C/ Pompeu Fabra, 42 
Mollet del Vallès 

www.lallardentariel.com

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR:

Entrecot de Ternera de Vic · Tira de Churrasco de Ternera
Costillas de Cordero del País · Hamburguesa Casera 200gr

Conejo · Alitas de pollo Adobadas · Hamburguesa Vegetariana
Pollo · Lomo · Butifarra · Secreto Ibérico · Abanico Ibérico · Pinchitos

Solomillo Ibérico en salsa de Oporto
Paella de Mariscos con Bogavante

Merluza fresca Plancha O salsa del Chef
Sepia fresca a la Plancha con Ajito y Perejil
Bacalao a la Plancha O estilo Donostiarra

Solomillo de Ternera Nacional (+8 €) 
Pluma Ibérica (+8 €)

Refrescos, Vino Tinto Faustino Ribero Rioja, Sangría de Cava o de Vino
Postres caseros

22,90€
IVA INCLUIDO

93 570 05 46 

607 699 912

¡HAZ YA TU RESERVA!

El Consorci de Residus del Vallès Oriental 

promou fins diumenge la campanya per 

a la recuperació de llibres usats –Deixa 

Llibres– a la xarxa de deixalleries co-

marcal. Tots els equipaments  han instal-

lat un punt de reutilització de llibres usats 

i els usuaris poden endur-se'n aquell 

que més li agradi. L'objectiu és allargar 

la vida útil dels llibres.

LLIBRES REUTILITZATS 
A LES DEIXALLERIES

arxiu

PARC DE LES PRUNERES  El 2019, en l'última celebració multitudinària de Sant Jordi a Mollet

A Mollet, les parades 
estaran instal·lades davant

dels establiments per
evitar aglomeracions
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Tres dècades d'Escola Municipal de Música

MOLLET.  L’Escola Municipal de 
Música de Mollet complirà el prò-
xim 5 de maig el seu 30è aniversa-
ri. Concretament el 5 de maig de 
1991 va tenir lloc la seva inaugu-
ració. L'Ajuntament creava ales-
hores aquest centre amb l’objectiu 
d’oferir un ensenyament de quali-
tat que fomentés l’interès envers 
la música des de la infància, creant 
un entorn afavoridor per gaudir 
plenament tant de l'aprenentatge 
teòric com del pràctic.

L'acte inaugural a Can Gomà va 
comptar amb la presència de qui 
aleshores era batllessa del poble, 
Montserrat Tura, així com del mi-
nistre de Cultura, el molletà Jordi 
Solé Tura. Qui va estar l'escollit 
per crear el projecte va ser l'actual 

director i professor de l'escola Xa-
vier Esteve.

Pocs mesos després arrencava 
el primer curs (1991/92), que va 
comptar amb 55 alumnes a partir 
dels 6 anys i amb cinc professors 
Només un any després, la quanti-
tat d'alumnes i docents es va du-
plicar: 112 alumnes a partir dels 5 
anys i 11 professors de música.

És en el primer trimestre 
d'aquest segon any –desembre 
de 1992– quan l'escola assumeix 
un dels seus primers grans rep-
tes, que va ser la participació del 
grup de vent en la inauguració de 
la Rambla Nova acompanyant, ni 
més ni menys, que a tot un Joan 
Manuel Serrat.

No ha estat aquest l'únic lligam 

entre l'Escola Municipal de Música 
de Mollet i el noi del Poble Sec, sinó 
que el curs 1999/2000 hi van tor-
nar a col·laborar, en aquest cas amb 
el disc Encuentros con La Habana. 
Es tracta del disc més internacio-
nal produït per l'escola molletana, 
i que va comptar amb la participa-
ció d'artistes de la talla de Pablo 
Milanés, Víctor Manuel, Fito Páez, 
Ketama o Ismael Serrano, així com 
del mateix Serrat, entre d'altres. Es 
tractava d'una acció emmarcada en 
el gran projecte solidari amb les es-
coles musicals de Cuba.

Cal apuntar, però, que aquest 
no va ser ni el primer ni l'últim 
disc produït. N'han fet set, des del 
primer el 1996, amb motiu del 5è 
aniversari, en el qual van partici-

par 150 alumnes del centre, i on la 
caràtula llueix una obra del mestre 
Joan Abelló obsequiada pel mateix 
artista molletà.

L'oferta actual
Actualment l'oferta es divideix en 
quatre àmbits. Un és el programa 
d'estudis de música, amb sensi-
bilització i inici, nivell elemental, 
nivell mitjà i repertori. Un altre és 
el d'instruments: clarinet, flauta 
de bec, flauta travessera, guitar-
ra, percussió, piano, saxo, violí i 
violoncel. Un tercer programa són 
les formacions instrumentals i 
vocals, amb orquestres, cors, con-
junts instrumentals i els grups de 
cambra.

Per últim, hi ha el programa 

d'estudis de dansa, unes classes 
que s'imparteixen des del curs 
2008/2009, quan l'Escola Munici-
pal de Música va passar a assumir 
la gestió de l'escola de dansa mu-
nicipal.  

MÚSICA   ES VA INAUGURAR EL 5 DE MAIG DE 1992, A CAN GOMÀ, I DES DEL CURS 2008/2009 HI INCORPOREN TAMBÉ L'ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA

emmm

EL 1992  El grup de vent actuant amb Joan Manuel Serrat

emmm

EL 2019  El Gran Conjunt Instrumental actuant amb motiu del Concert de Santa Cecília de fa dos anys

■  L'Escola Municipal de Música i Dansa de 

Mollet organitzarà el dissabte 8 de maig al 

matí una jornada de portes obertes, que 

en aquest cas serà virtual, a causa de les 

restriccions sanitàries. Cal cita prèvia 

trucant al telèfon de l'escola (93 570 68 

51) entre el 26 d'abril i el 7 de maig.

8 DE MAIG, PORTES 
OBERTES VIRTUALS

Jose Núñez, alumne 
d'Assaig, interpretarà Billy 
Elliot al musical del Tívoli
SANT FOST.  Jose Núñez, alumne 
d'11 anys de l'escola de dansa i 
arts escèniques Assaig, ha estat se-
leccionat per interpretar l'homò-
nim protagonista del gran musical 
Billy Elliot que acollirà el teatre Tí-
voli de Barcelona. Júlia Trias –qui 
codirigeix Assaig conjuntament 
amb Jordi Cid–, assegura que per a 
l'escola "és un orgull, perquè et 

dona la sensació que estàs fent 

les coses bé".
Trias, a més, destaca el "talent 

natural del Jose" i el gran treball 
que hi ha hagut de fer per assolir 
aquest èxit. També explica que 
"fa un any va fer una prova que 

requeria teatre, dansa i cant. Va 

anar passant proves i fins que 

l'han seleccionat".
Ara a les tardes assajarà a l'esco-

la Coco Comin fins que tingui sol-
tesa amb totes les disciplines, a les 
quals hi haurà d'afegir el claqué. 
Posteriorment, pujarà a l'escenari 
per protagonitzar l'espectacle. No 
serà, però, fins a la tardor. En tot 
cas, com que és menor d'edat, el 
paper de Billy se'l repartiran entre 
diversos nois, perquè legalment 
no pot fer totes les representaci-
ons un de sol.

Nova secció jove de teatre
D'altra banda, Assaig estrena 
aquest cap de setmana la nova 

secció jove de teatre de l'escola 
amb la representació de la comè-
dia Benvinguts a Pineapple Store’, 
que es podrà veure a l’Ateneu di-
vendres i dissabte a les 19.30 h, i 
diumenge a les 18 h. Les entrades 
valen 5 euros i es poden reservar a 

pineapple@assaig.cat.
Es tracta d'una comèdia molt di-

vertida que representa companyi-
es que fan estratègies comercials 
amb els seus empleats dins d'una 
botiga semblant al que seria una 
Apple Store. 

ARTS ESCÈNIQUES   EL JOVE SANTFOSTENC D'11 ANYS ASSAJARÀ A PARTIR D'ARA A L'ESCOLA COCO COMIN DE BARCELONA

assaig

FELICITAT  Els mestres d'Assaig celebrant la notícia amb el Jose Núñez

La Tramolla 
presenta La Petita 
Companyia 2021

MOLLET. L'escola d'arts escèniques 
La Tramolla presentarà aquest 
diumenge (18 h) La Petita Compa-
nyia 2021. Ho farà per streaming 
a www.latramolla.cat. La compa-
nyia jove de dansa clàssica i con-
temporània estrena temporada 
aquest cap de setmana i, com és 
habitual, ho fa primer de tot a Mo-
llet, concretament al Mercat Vell. 
Enguany, però, ho fa sense públic 
i amb aquesta emissió en directe 
per donar a conèixer les seves no-
ves creacions.

A banda d'això, La Tramolla tam-
bé compta amb una agenda farcida 
d'activitats, entre les quals la darre-
ra sessió de Màgia de Prop (clandes-

tina) de Pau Segalés, dijous 29 a les 
20.30 h. Els dijous clandestins con-
tinuaran el 6 de maig amb la música 
en acústic d'Óscar Bretau, qui tam-
bé és professor del centre. 
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EL CARTELL DEL FILM

CINEMA

El cinefòrum de 
Montornès, amb un 
film d'Almodóvar

MONTORNÈS. El Centre d'Estudis 

de Montornès organitza un nou ci-

nefòrum virtual amb una pel·lícula 

sobre el dolor, la culpa i la pèrdua 

que l'any 2016 va rebre 7 nomina-

cions als Goya, Julieta, de Pedro Al-

modóvar. Per seguir l'activitat cal 

inscriure's a centredestudis.mon-

tornes@gmail.com, veure el film 

de manera individual i diumenge a 

les 18 h connectar-se a la tertúlia 

virtual per comentar el film. 

L'Orquestra Barroca actua 
al teatre Margarida Xirgu

MONTORNÈS. L'Orquestra Barroca 

de Barcelona estrenarà dissabte el 

primer Cicle de Música Barroca de 

Montornès. Ho farà a partir de les 

19 h al Teatre Margarida Xirgu, on 

tocaran diverses composicions de 

Vivaldi i Pergolesi. Es tracta de les 

obres Simfonia del Santo Sepulcro 

RV 169, d'Antonio Vivaldi, i d'Sta-

bat Mater (1736), de Giovanni Ba-

tista Pergolesi. Els intèrprets seran 

la soprano Esther Ribot i el con-

tratenor Víctor Jiménez, dirigits 

per Adolf Gassol. Tots plegats van 

representar aquest concert diu-

menge a Carrencà, dins del tercer 

cicle de Música Antiga de Martore-

lles. Pel que fa a l’orquestra, es va 

crear el 2010 per difondre i donar a 

conèixer la música dels segles XVII 

i XVIII i està integrada per músics 

especialitzats en la interpretació 

de música barroca amb instru-

ments d’època. L'entrada té un 

preu de 5 € i es poden adquirir els 

tiquets entrades.montornes.cat.  

MÚSICA  DISSABTE ESTRENARAN EL CICLE DE MÚSICA BARROCA

A CARRENCÀ  Diumenge van actuar a l'exterior de la masia martorellesenca

aj. martorelles

La vuitena edició del 
Fitkam serà al setembre

MONTMELÓ. L’Ajuntament celebrarà 

la vuitena edició del Fitkam (Festival 

Infantil i juvenil de Teatre a Mont-

meló) el 18 i 19 de setembre. L'edi-

ció del 2020 es va cancel·lar a causa 

de l’emergència sanitària, i en el seu 

lloc, es va fer un acte simbòlic virtual 

a la Sala Polivalent de Montmeló, on 

es van programar nou espectacles 

de teatre familiar per gaudir en fa-

mília des de casa. Enguany, amb les 

noves dates, s’està treballant per 

oferir una edició adaptada a les me-

sures vigents i en unes ubicacions 

a la mida de la normativa. Els vuit 

espais escollits acolliran una vin-

tena d’espectacles i l'organització 

ha obert la convocatòria a totes les 

companyies professionals perquè 

presentin les seves candidatures 

fins al 16 de maig. La convocatòria 

està adreçada a companyies profes-

sionals amb qualsevol disciplina ar-

tística –teatre, dansa, titelles, musi-

cal, clown– adreçats per a un públic 

familiar, infantil o juvenil. 

ARTS ESCÈNIQUES  S'OBRE CONVOCATÒRIA PER A LES COMPANYIES

EL 2019  Espectacle 'Avua', de la companyia Bool

aj. montmeló
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ESPECTACLES  ES VAN VENDRE MÉS DE 2.000 ENTRADES PER A LES 14 REPRESENTACIONS QUE VAN TENIR LLOC AL MERCAT VELL, A LA SALA FIVELLER I A CAN GOMÀ

MOLLET.  El cap de setmana pas-

sat va tenir lloc la 14a edició de la 

Mostra Internacional de Titelles 

de Mollet (MITMO), que enguany 

s'ha celebrat en tres espais tancats 

–el Mercat Vell, la Sala Fiveller i el 

Teatre Municipal de Can Gomà– i 

amb reduccions d'aforament per 

complir les mesures del Procicat.

El festival coorganitzat per Gali-

ot Teatre i l'Ajuntament de Mollet 

"va tenir una gran acollida, amb 

totes les entrades exhaurides 

i un seguiment excepcional a 

través de les diferents retrans-

missions en línia". En total, es 

van posar a disposició del públic 

2.159 entrades, distribuïdes en un 

total de 14 representacions de nou 

espectacles diferents. Com que la 

limitació d'aforament podia evitar 

que molta gent gaudís in situ de les 

actuacions, també es va apostar per 

la retransmissió en directe a través 

d’streaming de la majoria dels es-

pectacles –excepte aquells que per 

les seves característiques d’il·lumi-

nació ho feien impossible–. Aquest 

nou format va comptar amb una 

audiència superior a les 650 conne-

xions. El consistori també apunta 

que han estat precisament més de 

650 persones les que ja han visitat 

l’exposició de la Mitmo, Exposició 

titelles del Món, que es podrà gaudir 

durant tot el mes d’abril al Centre 

Cultural de la Marineta.

Amb tot, la regidora de Cultura, 

Mercè Pérez, valora molt positiva-

ment la MITMO d'enguany: “Dar-

rere de la MITMO hi ha moltes 

persones treballant per buscar 

espectacles de qualitat, de dife-

rents tècniques i temàtiques. En 

l’edició d’enguany a més, també, 

per organitzar-la donant com-

pliment a totes les mesures de 

seguretat. Crec que la MITMO 

d’enguany, malgrat que hagi 

estat diferent i amb aforaments 

limitats, ha estat un èxit”. Pérez 

també hi afegeix: "Espero que 

l’any vinent, puguem celebrar 

una MITMO com les que estem 

acostumats, amb grans especta-

cles al carrer". 

aj.mollet

JORDI MONSERDÀ A ESCENA  'Palla Fusta i Pedra', de Galiot Teatre, va obrir divendres al Mercat Vell la MITMO

aj.mollet

'EUREKA'  D''El Cau de l'Univers', va tenir lloc dissabte al Teatre de Can Gomà

La MITMO 'indoor' esgota les entrades

Èxit del Jardí de l'Arlequí: "Hi 
ha ganes de consumir cultura"

MOLLET. Escena Mollet i el Casal Cul-

tural han programat aquesta pri-

mavera dos caps de setmana cultu-

rals, amb disciplines ben diferents 

al Jardinet, sota el nom del Jardí de 

l'Arlequí. Pau Segalés, un dels or-

ganitzadors, es mostra "molt con-

tent" per com s'ha desenvolupat tot 

plegat: "Hi ha ganes de consumir 

cultura". També es mostra "molt 

orgullós" perquè diumenge va ser 

la primera vegada que una propos-

ta seva –en aquest cas compartida 

amb El Negro Casali– participa de 

l'Arlequí. Es tracta de Trepitgem fus-

ta!, un parc de jocs d'habilitats  amb  

els  peus, que va tenir molt bona re-

buda entre els participants.  

EL MOLLETÀ PAU SEGALÉS VA FER-HI DIUMENGE L'ESTRENA DE 'TREPITGEM FUSTA!"

AL JARDINET  El 'Trepitgem fusta!' de Segalés va ser el protagonista de diumenge

l'arlequí

dissabte 24

diumenge 25

divendres 23

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

Cel  serè al matí, amb sol que 

lluirà tot el dia, i ja a darre-

ra hora de la tarda, alguns 

núvols alts. Temperatures 

clarament més altes.

Cel enteranyinat de núvols 

alts al matí, que es faran 

més abundants a partir de 

migdia. Les temperatures 

continuaran en ascens.

Nuvolositat variable, 

sobre tot de núvols alts i 

mitjans, amb vent de lle-

vant a partir de migdia, 

i temperatures més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 15 17ºC 10ºC 14ºC - 26 km/h SE

DIVENDRES, 16 14ºC 10ºC 11ºC 3,4 29 km/h NE

DISSABTE, 17 14ºC 5ºC 12ºC - 34 km/h ESE

DIUMENGE, 18 17ºC 4ºC 16ºC - 29 km/h SSW

DILLUNS, 19 17ºC 7ºC 15ºC - 27 km/h ESE

DIMARTS, 20 17ºC 9ºC 15ºC - 23 km/h E

DIMECRES, 21 14ºC 12ºC 13ºC 2,2 23 km/h ENE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Sabem ser emoció? (I)
Tot i que som energia emocional, sóc testi-

moni diari de la nostra dificultat a l’hora de 

gestionar les emocions i  ser emotius cons-

cientment. 

Paul Ekman és un gran expert en l’estudi 

de l’expressió de les emocions. Fa 40 anys 

que es dedica a estudiar les expressions fa-

cials de les diferents cultures. No em sem-

bla gens estrany que, com a investigador de 

com manifestem les emocions, decidís cen-

trar-se en la cara, doncs tots sabem que és 

el mirall de la nostra ànima.

Tot i que som un tot on cada part expres-

sa constantment el que sentim: les mans, la 

posició de l’esquena, com posem els peus 

quan caminem, l’estat i característiques del 

nostre cabell, la manera de respirar..., quan 

iniciem una conversa, acostumem a dirigir 

la mirada cap a la cara del nostre interlocu-

tor. Aquest acte automàtic no és casual, sinó 

que respon a un coneixement inconscient 

que ens assenyala on mirar per connectar 

de debò amb l’altre.

Tot i que no podem escollir d’on neix 

l’impuls automàtic d’una emoció, podem 

desenvolupar la capacitat de ser-ne cons-

cients i utilitzar l’espai de temps entre 

l’impuls i l’acció. Dit d’una altra manera, es 

tracta de treballar la intenció de ser més in-

dependents emocionalment i decidir quina 

reacció/acció volem tenir davant del que 

sentim, o bé estimular ser conscients d’allò 

que ha generat una emoció concreta.

Aconseguir-ho requereix un entrena-

ment constant en cada moment present, 

però alhora, i donat que tots tenim un bon 

magatzem de memòries emocionals res-

pecte de les nostres vivències passades, 

considero important i necessari combinar 

el comentat en el paràgraf anterior, amb 

una feina terapèutica de re informar aques-

tes memòries cel·lulars. 

Tot dins del nostre cos té memòries tant 

genètiques com adquirides a través dels 

hàbits (alimentació, estil de vida...), a partir 

del naixement i no solament físiques, sinó 

també emocionals.  

(Continuarà en l'edició de la setmana vinent)

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

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

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

Riscos de deixar sortir el gat al carrer

Moltes persones pensen que el seu gat serà 

més feliç sortint cada dia al carrer, on pas-

sejarà, farà exercici i es socialitzarà amb al-

tres gats. No obstant això, el carrer està ple 

de perills que poden posar en risc la seva 

vida i, en el millor dels casos, acabar pro-

vocant nombrosos problemes al propietari.

Un gat que visqui en una casa i tingui ac-

cés a una finestra per veure l'exterior o a 

un balcó –sempre sota supervisió– pot ser 

tan feliç, o més, que un gat a qui es permeti 

sortir al carrer.

Quins són els contres de deixar el nostre 

gat sortir a l’exterior? El primer perill és la 

possibilitat de ser atropellat; en l'improbable 

cas de no morir, pot patir seqüeles tota la seva 

vida. Moltes persones a les quals no els agra-

den els gats decideixen, de manera despie-

tada, acabar amb les seves vides mitjançant 

verins que li provocaran la mort en poques 

hores –amb un gran patiment per a l'animal. 

Els atacs de gossos i les baralles amb altres 

gats, poden arribar a causar-li ferides de gra-

vetat. D'altra banda, si el gat que li ha atacat 

és portador d'alguna malaltia contagiosa, pot 

transmetre-la-hi al teu felí.

Algunes d'aquestes malalties són mor-

tals; és el cas de la leucèmia felina, la im-

munodeficiència felina i la peritonitis infec-

ciosa felina; d’altres, són igualment greus, 

ja que no hi ha cap tractament per a la seva 

curació; l'herpesvirus i el calicivirus són un 

exemple. Aquestes malalties no són trans-

misibles a l'ésser humà.

El contacte amb un gat que visqui al car-

rer també pot ser font, per al nostre felí, de 

paràsits externs –puces, àcars en les ore-

lles– i interns –cucs intestinals.

Finalment, un altre perill són les possi-

bles agressions de persones amb trastorns 

psicològics que, lamentablement, són capa-

ços de fer del patiment de l’animal una ma-

cabra diversió.

La decisió de deixar sortir al teu gat al 

carrer és teva, però la responsabilitat sobre 

la seva vida també et correspon a tu.

Per a qualsevol pregunta o aclariment, 

podeu seguir-me a Twitter o Facebook. 

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

La decisió de deixar sortir el teu

gat de casa teva és teva, però la

responsabilitat sobre la seva vida

també et correspon a tu

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas
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Moltes 

felicitats

SomMollet!


