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EN PORTADA

MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament 
estudiarà la possibilitat de dotar 
el cementiri municipal d’un espai 
físic de suport i confort per a aque-
lles persones que han patit una 
pèrdua perinatal, gestacional o 
neonatal. Així es va aprovar al ple 
de dilluns, arran d'una moció d'Ara 
Mollet ERC MES, que va comptar 
amb el suport de tots els grups.

Es considera mort gestacional, 
perinatal i neonatal les pèrdues 
que es donen durant l’embaràs o 
en el moment al voltant del naixe-
ment. És a dir, pèrdues durant la 
gestació, ja sigui en les primeres 
setmanes d’embaràs, o en gesta-
cions a partir de les 28 setmanes 
(considerades morts fetals tarda-
nes), durant el naixement, o les 
morts dels nounats fins als 28 dies 
de vida. Segons dades de la moció, 
que recollia esmenes del PSC, el 
2019 van morir a Catalunya 157 
menors d’un any, dels quals 34 
abans de les primeres 24 hores de 
vida i 96 entre el dia 1 i els 28 dies. 

La portaveu d'Ara Mollet, Marta 
Vilaret, explicava que l'objectiu de 
la proposta és "visibilitzar una 

qüestió que s'ha viscut sempre 

en l'àmbit més personal, un tema 

que s'ha silenciat i que provoca 

que sovint les famílies que pa-

teixen una pèrdua d’aquestes 

característiques es trobin soles 

a l’hora d’afrontar aquest dolor".
Per la seva part, el regidor de 

Junts per Mollet, Joan Daví, es mos-
trava d'acord amb la proposta però 
posava en valor que des de l'Hospi-

tal de Mollet "fa anys que els pro-

fessionals donen suport psico-

lògic a les persones que passen 

aquest moment dolorós".
La moció proposa crear un es-

pai col·lectiu específic per facilitar 
el dol i l’acompanyament de les 
famílies que pateixen la pèrdua i 
planteja la possibilitat que aque-
lles que així ho desitgin, puguin 
realitzar un enterrament indivi-
dual. A la comarca, hi ha municipis 
com Granollers que ja treballen en 
la creació d'aquest espai.

Enterraments d'altres creences
Per contra, però, en el mateix ple, 
el govern municipal anunciava que 
no té previst habilitar cap espai a la 
ciutat per poder dur a terme enter-
raments que segueixen el ritu mu-
sulmà, en resposta a un prec fet per 
Ara Mollet ERC MES sobre inhuma-
cions de col·lectius minoritaris i el 
dret a ser enterrat segons les seves 
conviccions, ètiques o espirituals.

En la seva exposició, Oriol 
López, portaveu d'Ara Mollet, 
posava en relleu els canvis de la 
població molletana en les darre-
res dues dècades amb l'arribada 
de veïns amb creences i amb ritus 
funeraris diferents, en especial 
els d'origen musulmà. Segons el 
padró municipal de 2020, gairebé 
2.000 veïns de la ciutat són nas-
cuts al Magrib, on la religió musul-
mana és la predominant, i molts 
dels seus fills ja són nascuts a 
Catalunya, però també professen 
l'Islam. "Quan mor un membre 

Mollet estudiarà crear un 
espai de dol per mort 
perinatal al cementiri 
El govern, però, descarta zones per a enterraments pel ritu musulmà

El gust per les coses ben fetes
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2 LIONESES DE MARISC
2 CANAPÈS DE LLESQUETA DE TOMÀQUET 

AMB ANXOVA DEL CANTÀBRIC
2 CANAPÈS DE CREMA DE POLLASTRE 

ROSTIT AMB XAMPINYONS
10 CROQUETES DE ROSTIT

150 GRAMS DE SALMÓ FUMAT
250 GRAMS DE REBOSTERIA SALADA 

MINI CANAPÈS
4 RACIONS DE FIDEUÀ

1 AMPOLLA ANNA DE CODORNIU, 
TAMANY BENJAMÍ.

PACK DINAR 2 PAX 
AMB CAVA PARXET

2 MONTADITOS MINI HAMBURGUESETA
2 C. SALMÓ

2 C. TONYINA BARQUETA P.
2 CULLERETA CANELÓ ROSTIT VIÑALLONGA

2 GOTET TATAKI DE TONYINA
2 C. FOIE POMA

2 C. LLESQUETA TOMAQUET ANXOVA
2 C. TOMAQUET IBÈRIC DE GLA

2 PASTISSETS DEL DIA DE LA MARE
1 CAVA PARXET BRUT NATURE 375 ML.

de la comunitat musulmana, 

normalment, repatrien el cos 

al seu país d'origen amb una 

assegurança prèvia", explicava 
López, unes repatriacions, però, 
que no s'han pogut fer durant la 
pandèmia per les restriccions de 
mobilitat internacional.

A més, segons un informe del de-
partament d'Afers Religiosos de la 
Generalitat, a mesura que aquesta 
comunitat arrela i que el nombre 
de musulmans d’origen català 
augmenta –se situa com la segona 
religió a Catalunya després de la 
catòlica–, l’opció de la repatriació 
deixa de tenir sentit. "Creiem que 

aquesta no és la solució. La le-

gislació diu que les confessions 

musulmana i jueva tenen dret 

a parcel·les reservades als ce-

mentiris municipals", assegura-
va López durant el plenari.

Tot i la normativa legal, a Cata-
lunya, els cementiris que dispo-
sen d'espais per a enterraments 
seguint el ritu musulmà es poden 
comptar amb els dits d'una mà. En 
aquest sentit, López considerava 
que "aquest seria un pas per un 

Mollet intercultural i ser refe-

rent en la lluita contra la isla-

mofòbia", opinava López.

Encarats a la Meca
El ritu islàmic d'inhumació consis-
teix a enterrar a terra amb un suda-
ri sense fèretre, amb el cos recolzat 
sobre el cantó dret i encarat cap a 
la Meca. A més, no està permesa la 
incineració. Davant aquesta reali-

tat, el grup republicà demanava al 
govern molletà que estudiés la pre-
visió de la demanda present i futura 
d'enterraments segons el ritu fune-
rari, els costos obligats per a l’Admi-
nistració Local i contribucions dels 
usuaris per sostenir la viabilitat del 
servei, un càlcul de l’espai necessari 
per a atendre aquestes noves ne-
cessitats d’inhumació i l'habilitació 
d’un espai aconfessional per a pre-
gàries i adaptació d’aquest als dife-
rents ritus. Un estudi que es faria en 
paral·lel a l'inici de converses amb 
els representants de les diferents 
comunitats religioses amb presèn-
cia a la ciutat per tal de promoure 
una comissió de treball pel bon 
condicionament d’aquests espais 
d’inhumació i la seva gestió.

Cementiri aconfessional
Davant la petició, la regidora de 
Serveis Urbans, Mireia Dionisio, 
recordava que el reglament de 

serveis funeraris aprovat a la ciu-
tat indica que el cementiri muni-
cipal és aconfessional. "Hi tenen 

cabuda totes les religions. S'in-

tenta adaptar a les diferents 

confessions però sempre dins 

les nostres normatives i del sis-

tema de nínxols. Aquesta ha de 

ser la nostra postura munici-

pal", deia Dionisio.
Per la seva part, el regidor de 

Junts per Mollet també posava so-
bre la taula el problema de l'espai. 
"Les mides del cementiri actual 

i les característiques d'aquests 

enterraments farien necessaris 

terrenys", deia Daví, qui afegia: 
"Potser hauríem de treure del 

calaix la creació d'un cementiri 

al bosc de Can Veire prou gran 

perquè aquests col·lectius pu-

guin ser enterrats", una possibi-
litat que ja es va plantejar fa anys, 
però que va ser rebutjada per gran 
part de la ciutadania.  laura ortiz

arxiu

EN VERTICAL  El cementiri actual manté el sistema de nínxols i columbaris
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MOLLET.  L'exsíndic personer Lluís 

Martínez reprendrà el programa 

escolar dedicat a explicar els nens 

i nenes de 5è i 6è de primària de 

les escoles molletanes els drets i 

els deures que tenen com a infants.

L'actual Síndic, Salvador Ro-

virosa, va comentar en la roda de 

premsa de dimecres celebrada a 

la sala de plens de l'Ajuntament 

que ell no podria desenvolupar 

actualment aquest projecte, "per 

temps", i és per això que li va pro-

posar a Martínez. "Vaig pensar 

que valia la pena seguir fent tota 

la feina que havia desenvolupat 

el senyor Lluís Martínez. Li vam 

proposar i amb molt de gust va 

acceptar l'encàrrec".

L'exsíndic va explicar que es 

tracta d'una "iniciativa que es va 

començar fa pràcticament qua-

tre anys" i que va arrencar com 

una voluntat sorgida del Consell 

d'Infants. En els dos primers anys i 

mig "va tenir un èxit important" 

i, de fet, el programa va arribar a 

gairebé dos milers d'infants de la 

ciutat. Tanmateix, amb la pandè-

mia es va haver d'aturar.

Martínez assegurava que "exis-

tia la voluntat de reprendre-ho" 

i, tant és així, que ja fa uns me-

sos que ho van plantejar. Ara es 

comença a treballar en aquesta 

proposta per tal que, si les condi-

cions sanitàries de la pandèmia ho 

permeten, puguin reprendre's les 

sessions a partir del setembre o 

octubre, coincidint amb l'inici del 

curs escolar.

Lluís Martínez també va des-

tacar la importància que la tasca 

del Síndic Personer no es limiti a 

les consultes i demandes que pu-

gui fer arribar la ciutadania: "Crec 

que la sindicatura, més enllà 

d'actuar de manera reactiva i 

estrictament amb la gestió de 

les queixes, també ha d'intentar 

fer coses més proactives i més 

propositives i preventives".

A banda, va assegurar que "a 

nivell personal és una satisfac-

ció recollir aquesta proposta i 

poder acabar aquest programa, 

perquè és una de les coses de 

L'exsíndic reprèn el programa
per difondre els drets dels infants

CIUTADANIA  SALVADOR ROVIROSA HA ENCARREGAT AQUESTA TASCA AL SEU ANTECESSOR EN EL CÀRREC, LLUÍS MARTÍNEZ

s.c

SALA DE PLENS  Raúl Broto, Salvador Rovirosa, Josep Monràs, Lluís Martínez i Núria Muñoz

les quals estic més content de la 

meva etapa de Síndic".

En la intervenció del batlle, Josep 

Monràs va agrair la tasca dels dos 

síndics i va explicar que aquesta 

iniciativa encaixa amb un projecte 

que el consistori té present: "Vo-

lem treballar per ser Ciutat ami-

ga de la infància", reconeixement 

que atorga Unicef.    sergio carrillo

A l'aula

Les sessions tenen una durada de 55 

minuts i es desenvolupen en tres parts. 

En la primera es fa una explicació i ex-

posició de què són els drets dels infants, 

amb molta participació dels estudiants. 

Després, se'ls hi expliquen els seus deu-

res i es comparen amb els drets: "Aquest 

dret, per poder-lo exigir, requereix 

que a la vegada hi hagi un deure. Si 

no compleixo el meu deure, després 

no podré exigir el meu dret". Va dir en 

Lluís Martínez. La darrera part té a veure 

amb qui i com fa la defensa dels drets 

dels infants: "Parlem dels agents que 

hi intervenen: pares, mestres, ajunta-

ments, policia... I a Mollet, qui també 

se n'encarrega, és el Síndic Personer".

55 MINUTS DE SESSIÓ 
PARTICIPATIVA

PLENARI

Mollet en Comú 

demana l'adhesió

a un programa

de cooperativisme

MOLLET. Mollet en Comú ha demanat 

al govern local l'adhesió al progra-

ma Municipi Cooperatiu, de la Fede-

ració de Cooperatives de Treball de 

Catalunya, per promoure el coope-

rativisme. "L’economia social i el 

cooperativisme representen una 

alternativa que ajuda al desenvo-

lupament social i econòmic i que 

ajuda a construir un món millor 

més just", consideren des de Mollet 

en Comú. Per part del govern local, 

el regidor Raúl Broto apuntava que 

s'estudiarà l'encaix de la proposta 

en àmbits com el cooperativisme 

a les escoles i el Mollet Hub i recor-

dava la col·laboració del consistori 

amb l'Ateneu Cooperatiu.  

SOCIETAT

Comissió per reformar el ROMCanvi de la seu local d'Agbar a Mollet
El grup municipal de Cs Mollet feia dilluns al ple 

un prec al govern municipal perquè impulsi la 

comissió per a la reforma del Reglament Orgànic 

Municipal (ROM). La creació de la comissió es va 

acordar el juliol de 2019 i encara no s'ha convocat. 

La companyia d’aigües Agbar –anteriorment SOREA– ha traslladat 

la seva seu de Mollet. Les noves dependències, que van començar 

a funcionar dilluns i que són més àmplies i accessibles per a la 

ciutadania, estan situades al carrer Sant Ramon, 24, local 5B 

(entrada per la plaça de les Nacions Unides). 

MOLLET. El ple municipal ha apro-

vat per una àmplia majoria una 

moció, presentada per Mollet en 

Comú a proposta de l’Associació 

de Jubilats i Pensionistes de Mo-

llet, per tal que els governs com-

petents acabin amb la nova pràc-

tica dels bancs d'imposar quotes 

abusives que denominen presta-

ció de serveis i que perjudiquen 

especialment aquelles persones 

amb menys ingressos.

El ple, contrari a les 

comissions abusives 

dels bancs
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La realitat del nostre mercat laboral 
és que es produeix un decalatge en-
tre les competències que demanda 
el mercat i l’oferta de professionals. 
Segons el Centre Europeu pel Des-
envolupament de la Formació Pro-
fessional, en 2025, el 49% dels llocs 
de treball que s’ofertin a Espanya 
requeriran una qualificació intermè-
dia, és a dir, perfils tècnics i tècnics 
superiors, que són precisament pels 
quals capacita l’FP. La xifra actual 
de persones amb un nivell interme-
di de qualificació és del 25 %, davant 
del 48 % de la Unió Europea. Tenim 
l’oportunitat de duplicar les persones 
amb aquesta formació que es po-
drien incorporar al mercat de treball.

Pel que fa a les taxes d’escolaritza-
ció en FP de grau mitjà, Espanya en 
té una de les pitjors de l’OCDE: el 12% 
davant del 26% dels països que inte-
gren l’organització. És molt probable 
que aquest fet expliqui la taxa d’atur 
juvenil que tenim entre els menors de 
25 anys, situada en el 41% a Espanya 
(el 38,1% a Catalunya), mentre que 
en els països del nostre entorn és 
del 14%. A països com Alemanya, on 
hi ha un fort arrelament de l’FP Dual, 
la taxa d’atur juvenil era del 5,6% el 
2019, fet que demostra l’alta inser-
ció laboral d’aquest model formatiu.  

El camí a seguir és precisament el 
que ja van recórrer països com Ale-
manya, Àustria, Itàlia o Suïssa, que 
van fer una aposta decidida per l’FP 
i, específicament, per l’FP Dual, en 
què es realitza una alternança dels 
estudis entre el centre i pràctiques a 
l’empresa. Amb una inserció laboral 
al voltant del 70%, i en determinades 
famílies professionals com les vin-
culades a la digitalització, del 100%, 
l’FP Dual es perfila com la millor 
alternativa per accedir a un lloc de 
treball. Tanmateix, a Espanya només 
representa el 3% de tota l’oferta edu-

FP Dual de l'aigua, la millor opció 
formativa per a una ocupació de qualitat 

> AGBAR OFEREIX DES DE FA 9 ANYS AQUESTA MODALITAT D'ESTUDIS EN CENTRES PÚBLICS COM L'ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL DE GRANOLLERS

cativa d’FP, mentre que pot assolir el 
40% a països com els anteriorment 
referenciats.

Agbar i l’FP Dual a Catalunya
Agbar és el referent de l’FP Dual en 
el sector de l’aigua i promou, a través 
de l’Escola de l’Aigua, aquesta moda-
litat formativa des de fa nou anys en 
col·laboració amb instituts públics, 
ajuntaments i el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya. 
La companyia ha participat des d’un 
primer moment en el disseny de l’FP 
Dual, que combina les classes a l’au-
la amb l’aprenentatge a l’empresa. 
Així mateix, ha impulsat un grau mit-
jà a Catalunya l’any 2014 i, posterior-
ment, ha participat en la configuració 
del cicle superior.
L’èxit d’aquest model educatiu, 
basat en la col·laboració entre ad-
ministracions públiques, centres 
educatius i empreses, permet unir 
ocupació, talent i productivitat. Ac-
tualment, s’imparteixen programes 
duals del sector de l’aigua en tres 
centres públics de Catalunya, l’Ins-
titut Pere Martell de Tarragona, l’Es-
cola Municipal del Treball de Grano-
llers, i l’Institut Esteve Terradas de 
Cornellà de Llobregat. 
Des de l’Escola de l’Aigua, es coor-
dina la implementació dels progra-
mes a partir d’un treball estret amb 
els docents dels instituts i els ex-
perts d’Agbar, que ofereixen la seva 
experiència i coneixement com a 
referents dins del sector de l’aigua. 

Els joves han estat un dels col·lec-

tius més greument afectats per la 

pandèmia de la Covid-19. L’atur ju-

venil s’ha enfilat fins al 38,1% durant 

el 2020, segons les dades del quart 

trimestre de l’Enquesta de Pobla-

ció Activa. Aquesta xifra és gairebé 

tres vegades més que l’atur global 

a Catalunya, que és del 13,8%. Tota 

una generació albira un futur fosc, 

però no ens podem deixar endur per 

aquesta tendència tan negativa, sinó 

que hem de cercar les oportunitats 

per recuperar la prosperitat.

+ Per a més informació, www.fpdualaigua.info

Aquest enfocament repercuteix en 
el foment de l’ocupació de qualitat, 
un dels vectors sobre els quals se 
sustenta el pacte social que impul-
sa la companyia. En aquest sentit, 
per exemple, el grau mitjà compta 
amb una ocupabilitat al voltant del 
80% dels estudiants que finalitzen 
el cicle formatiu. La tecnificació i in-
novació del sector de l’aigua permet 
generar llocs de treball de qualitat, 
amb una formació adaptada a les 
necessitats de les empreses. 

El projecte europeu 3LoE 

El gran repte és involucrar les pimes 
en l’FP Dual, ja que representen més 
del 99% del nostre teixit empresarial. 
En aquest sentit, Agbar participa, jun-
tament amb l'Institut Pere Martell de 
Tarragona i el Departament d’Educa-
ció, en un projecte europeu de cen-
tres d'excel·lència d'FP, que té com a 
objectiu impulsar la transició ecolò-
gica de forma competitiva en les PI-
MES. I la fórmula per dur-ho a terme 
és a través dels cicles de formació 
professional del sector de l’energia i 
de l’aigua. Les accions principals del 
projecte pretenen afrontar els reptes 
de l’economia verda a través d’una 
cooperació transnacional.
El projecte s’emmarca dins del Pacte 
Verd Europeu, el full de ruta que im-
pulsa la UE per assolir una economia 
sostenible. L’acompliment d’aquest 
objectiu exigirà que transformem els 
reptes climàtics i mediambientals 
en oportunitats en tots els àmbits 
i assolim una transició justa i inte-
gradora que no deixi ningú enrere. En 
aquest sentit, la UE té particularment 
en compte un dels actors fonamen-
tals dels ecosistemes industrials 
europeus, les pimes, que suposen 
el 99% de les empreses europees, el 
50% del PIB de la UE i són respon-
sables de dos de cada tres llocs de 
treball. Així mateix, considera l’FP 
Dual com a palanca fonamental de la 
competitivitat empresarial.
El programa Erasmus+ ha impulsat 
la creació de 7 Centres d'Excel·lèn-
cia Professional per proporcionar 
estudis de formació professional 
d’alta qualitat i així atendre la dema-
nada de joves professionals per part 
de les empreses del sector, donar 
suport a activitats emprenedores i 
difondre la innovació en l’àmbit de 
l’economia verda com a eina de su-
port a la competitivitat de les petites 
i mitjanes empreses.
Més informació sobre el projecte 
europeu 3LoE a www.3-loe.eu. i

L'EMT DE GRANOLLERS, UN CAS D'ÈXIT
La primera edició del cicle formatiu de grau mitjà en xarxes i estacions 

de tractament d’aigües es va començar a impartir el curs 2017-18 

a l’Escola Municipal del Treball (EMT) de Granollers. Des de llavors, 

s’han format 75 alumnes. El pròxim mes de setembre s’inicia la  

cinquena edició. Agbar destaca que l’èxit d’aquesta formació es  

fonamenta en les aliances educatives i en la col·laboració  

publicoprivada. En aquest sentit, l’Ajuntament de Granollers ha apostat 

per l’FP dual, fins a esdevenir una de les ciutats amb més convenis de 
dual per a alumnes matriculats a cicles formatius. 

Així doncs, l’FP Dual del sector de l’aigua genera oportunitats de futur 

i obre un horitzó per garantir una ocupació de qualitat als joves. 

Convidem els més joves a descobrir aquest sector i el seu futur 
professional a través d’aquests cicles i els centres educatius per al 
curs 2021-22 a www.fpdualaigua.info.

L'EMT DE GRANOLLERS, UN CAS D'ÈXIT
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Desmantellada una plantació de 
marihuana a un pis de Plana Lledó

Mollet no ha cobrat ni un euro de les 
multes per les mesures contra la Covid 
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
sol·licitarà a la Generalitat de Ca-
talunya la competència per poder 
gestionar les sancions per les in-
fraccions lleus per incompliment 
de les mesures contra la Covid, una 
competència que a hores d'ara, a 
Mollet, encara manté el Govern 
català. D'aquesta manera, l'Ajun-
tament podria sancionar incom-
pliments de mesures com l’obliga-
ció de l’ús de la mascareta, l’horari 
d’obertura i tancament d’esta-
bliments i activitats, la distància 
física interpersonal de seguretat 
en llocs públics o privats, oberts o 
tancats, el confinament i limitaci-
ons de concentració de persones 
en reunions i o trobades tant en 
l’àmbit privat com el públic.

El Govern de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar el Decret 
Llei 30/2020, de 4 d’agost, pel 
qual s’estableix el règim sancio-
nador específic. A Mollet, totes 
les denúncies fetes per la Policia 
Municipal s’han tramès a la Gene-
ralitat de Catalunya perquè imposi 

les sancions pertinents i en faci el 
cobrament. "Interior tramitava 

l'expedient i aportava una part 

de la sanció a l'Ajuntament", ex-
plicava en el ple el regidor de Se-
guretat Ciutadana i Convivència, 
Juan José Baños. Amb tot, segons 
fonts municipals, l'Ajuntament no 
ha rebut ni un euro en concepte 
d'aquestes sancions. 

El mateix Decret estableix que 
el Govern català pot delegar la 
competència sancionadora per 
la comissió d’infraccions lleus, i 
per tant el cobrament íntegre de 
la sanció, en els ajuntaments que 
així ho sol·licitin. "La tasca que 

ha fet la Policia Municipal ha 

portat moltes hores i esforços 

i no tenim molt clar com s'està 

gestionant per part del Govern", 
deia Baños, qui aclaria: "Quan una 

administració ha de gestionar 

centenars de milers de multes 

és complicat que ho pugui fer 

perfectament. Ara per ara no sa-

bem si s'estan gestionant i això 

no incentiva el compliment de 

les mesures per part dels ciu-

tadans", asseverava Baños, qui 
reclamava que la potestat sancio-
nadora tingui caràcter retroactiu.

La proposta per demanar les 

competències per gestionar les 
sancions va comptar amb els vots 
favorables de tots els grups mu-
nicipals excepte Ara Mollet ERC 
MES i Mollet en Comú. La portaveu 
de Mollet en Comú, Marina Escri-
bano, es preguntava per què no 
s'havien sol·licitat abans aquestes 
competències i demanava que la 
decisió "no incentivi un ànim re-

captatori desmesurat" per part 
de l'Ajuntament, un comentari al 
qual Baños responia amb una de-
fensa de la professionalitat de la 
Policia Municipal a l'hora d'impo-
sar les sancions.

Per la seva part, el portaveu de 
Cs, Iván Garrido, apuntava que 
aquestes sancions tenen "un en-

tramat jurídic qüestionable" 
i advertia que si és Ajuntament 
qui imposa les sancions i després 
són recorregudes "els costos bu-

rocràtics també hauran de ser 

assumits per l'Ajuntament". Per 
aquest motiu, Garrido demanava 
al govern local un estudi de la via-
bilitat de les sancions.    laura ortiz

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra i el 
grup Fura de la comissaria de Mo-
llet van desmantellar el passat 21 
d'abril una plantació de marihua-
na a un pis de l'avinguda Caldes de 
Montbui. En l'operació es va dete-

nir un home de 39 anys, de nacio-
nalitat marroquina i veí de Mollet, 
com a presumpte autor d’un delic-
te contra la salut pública per tràfic 
de drogues i un delicte de defrau-
dació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar des-
prés de rebre diverses queixes veï-
nals per la forta olor de marihuana 
que sortia del pis. Arran d’això, els 
agents van confirmar l’existència 
d’una plantació de marihuana i 

SUCCESSOS  ELS MOSSOS VAN TROBAR A L'HABITATGE DE L'AVINGUDA CALDES 260 PLANTES DE CANNABIS I VAN FER UNA DETENCIÓ TRIBUNALS  

PLANTACIÓ  Les plantes es trobaven al menjador del pis situat a l'avinguda Caldes

mossos

van comprovar que la llum estava 
punxada. El dia 21 d’abril, quan els 
investigadors estaven fent vigilànci-
es als voltants del pis van trobar un 
home que sortia de dins del domicili. 
L’home, que feia tasques de mante-
niment de la plantació, va ser detin-
gut. Tot seguit, es va portar a terme 
una entrada i escorcoll a l’habitatge 
i es va localitzar una infraestructura 
per mantenir la plantació de ma-
rihuana il·legal. També es van in-
tervenir 260 plantes de marihuana, 
ubicades al menjador del domicili, 
una arma de foc curta i una defensa 
elèctrica. A banda, es va comprovar 
que, efectivament s’havia manipu-
lat la connexió dels comptadors a 
la xarxa elèctrica, fet que havia su-
posat una defraudació del consum 
d’energia per valor de 5.884 euros.
L’arrestat va passar a disposició 
judicial el dia 23 d’abril al Jutjat 
de guàrdia de Mollet, qui va decre-
tar-ne la llibertat amb càrrecs.

La investigació continua oberta i 
no es descarten més detinguts re-
lacionats amb aquests fets.    

MOLLET.  L'Ajuntament de Mollet 
ha retirat l'expedient sancionador 
a un membre de la plataforma Sal-
vem el Calderí per una concentra-
ció celebrada al desembre davant 
l'Ajuntament per estar mal trami-
tat. Segons explicava en el ple de 
dilluns Juan José Baños, regidor 
de Seguretat Ciutadana i Convi-
vència, l'Ajuntament ha retirat 
d’ofici la sanció perquè "estava 

mal tramitada, ja que l’Ajun-

tament no té les competències 

per autoritzar o no una concen-

tració", reconeixia el regidor. Ba-
ños ho explicava en resposta a una 
pregunta de l'oposició.

L'expedient s'havia obert arran 
les diligències de la Policia Munici-
pal per una presumpta infracció de 
l'Ordenança de Convivència Ciuta-
dana sancionable amb una multa 
de fins a 750 euros per "realitzar 

una manifestació sense obtenir 

la prèvia autorització de l'Ajun-

tament", deia la resolució. 

MOLLET. L'assassinat d'Ángel de 
Mingo Planas, el guàrdia jurat del 
supermercat Esclat de Mollet que 
va morir en un atracament a l'es-
tabliment, i que va commocionar el 
barri de Can Borrell, arribarà a judi-
ci el proper dilluns 3 de maig, des-
prés que a l'octubre quedés ajornat 
i disset anys després dels fets.

L'Audiència de Barcelona obrirà 
dilluns el judici contra el presump-
te autor dels fets, I.G.F., detingut el 
2015, i pel qual la Fiscalia demana 
un total de 28 anys pels delictes 
d'assassinat i robatori amb violèn-
cia. Els fets van ocórrer l'octubre de 
2003, quan l'acusat, acompanyat de 
dos homes que no han estat identi-
ficats, va entrar al supermercat amb 
ganivets de grans dimensions. L’al-
darull va alertar el vigilant, que va 
mirar de dissuadir els atracadors. 
Un dels dos individus va atacar el 
vigilant, que anava desarmat, i li va 
ocasionar diverses ferides d’arma 
blanca al tòrax. Segons la Fiscalia, 
l'acusat va sortir de la botiga però 
va tornar hi va assestar-li diverses 
ganivetades més, que van acabar 
amb la vida de la víctima. 

Està previst que el judici amb 
jurat comenci dilluns vinent a l'Au-
diència de Barcelona. 

L'Ajuntament retira 
la sanció al membre 
de Salvem el Calderí

Judici a l'acusat 
de l'assassinat del 
vigilant de l'Esclat

1.883
ÉS EL TOTAL DE DENÚNCIES FETES PER
LA POLICIA MUNICIPAL DES DE L'INICI
de la pandèmia. D’entre d’elles les 
més nombroses són per restricció a 
la mobilitat en horari nocturn amb 
una mica més de 900, l'incompliment 
de l’ús de la mascareta o el seu ús 
inadequat (551) i l'incompliment de les 
limitacions del número de persones 
assistents a trobades en l’àmbit privat/
públic (71). L'Ajuntament assegura 
que no té quantificada quina seria la 
xifra que es recpataria amb aquestes 
sancions , totes elles infraccions amb 
sancions entre 100 i 3.000 euros.
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NECROLÒGIQUES  FEIA DUES DÈCADES QUE ERA EL MÀXIM RESPONSABLE DE L'ENTITAT 

HABITATGE  EL SERVEI HA POSAT EN MARXA ELS MECANISMES PER PODER SOL·LICITAR ELS AJUTS PER AL PAGAMENT DE LLOGUERS

MEDI AMBIENT  

MOLLET. Julián Ruiz, president de 

la Penya Barcelonista Mollet, mo-

ria dimarts als 73 anys. El molletà 

feia dues dècades que era el mà-

xim responsable de la penya mo-

lletana del FC Barcelona, que és de 

les que més socis en té amb prop 

de 900 afiliats. Enguany la Penya 

Barcelonista de Mollet comme-

mora el seu 50è aniversari i Ruiz 

havia estat un dels encarregats 

de presentar a principis d'any el 

cartell de l'efemèride i la proposta 

d'activitats. De fet, fa poques set-

manes havia fet un escrit al diari 

Som Mollet un article, on explica-

va la importància dels 50 anys de 

la penya molletana del FC Barce-

lona. "És l’entitat que més so-
cis té del conjunt d’entitats de 
Mollet i una de les penyes més 
grans de Catalunya. Hem creat  
durant aquests anys una massa 
social important entorn de la 
nostra entitat, gràcies a l’esforç, 
tenacitat de moltes persones 

MOLLET. El ple de Mollet aprovava 

dilluns per unanimitat el Pla d’Acció 

per l’Energia Sostenible i el Clima 

(PAESC), que el govern feia públic 

la setmana passada, i que té com a 

principal objectiu reduir en un 40% 

les emissions de gasos d’efecte hi-

vernacle abans del 2030, com mar-

quen els objectius de sostenibilitat 

establerts per la Unió Europea. El 

pla contempla 65 accions per mi-

tigar els efectes del canvi climàtic 

i promoure l’adaptació a aquests 

canvis. El regidor d’Educació i Jus-

tícia Ambiental, Ecologisme i Tran-

sició Energètica, Raúl Broto, desta-

cava la importància "que l'acord 
sigui el més ampli possible per-
què és una política a mig i llarg 
termini", deia. Per la seva part, 

l'oposició, tot i mostrar-se a favor, 

demanava més concreció en el pla 

i recursos per portar-lo a terme i la 

implmentació de polítiques fiscals 

per ajudar a implantar mesures a 

nivell domèstic i empresarial.   

Mor Julián Ruiz, president de 
la Penya Barcelonista Mollet

Julián Ruíz García
President de la Penya Barcelonista de Mollet 

Morí als 73 anys el 27 d’abril de 2021

Descansa en pau

En nom de la família barcelonista volem transmetre el nostre 

més sentit condol a la seva esposa, filles, nets i familars.

L'Oficina Local d'Habitatge de Mollet 

va fer 7.000 atencions durant el 2020
MOLLET. L'Oficina Local d'Habitat-

ge (OHL) de l'Ajuntament de Mo-

llet va fer l'any passat unes 7.000 

atencions a la ciutadania sobre as-

pectes relacionats amb l'habitat-

ge. D'aquestes més de 7.000 aten-

cions, 3.100 van ser telefòniques, 

2.430 via correu electrònic –de les 

quals més de la meitat van estar 

relacionades amb el servei d'in-

termediació de deute hipotecari– i 

1.796 presencials.

El ple de dilluns va aprovar l'ad-

denda de pròrroga del conveni de 

col·laboració entre l'Ajuntament 

i l'Agència d'Habitatge de Catalu-

nya amb relació a l'Oficina Local 

d'Habitatge, un servei gratuït, que, 

entre altres, tramita qüestions 

com els ajuts al lloguer just, la sub-

venció per al pagament del lloguer 

per a menors de 35 anys, les sub-

vencions a l'IBI per a habitatges 

amb lloguer social i per a la reha-

bilitació d'edificis d'ús residencial, 

i gestiona la Borsa de Mediació al 

Lloguer Social, entre altres.

D'altra banda, l'OHL ja ha posat 

en marxa els mecanismes necessa-

ris per tramitar les sol·licituds als 

compromeses amb la Penya", 

deia amb orgull sobre la Penya 

Barcelonista de Mollet.

Des de la Penya Barcelonista de 

Mollet han publicat un comunicat 

on mostren el dolor per la pèrdua 

de Ruiz. "En nom de tots els que 
formem part de la gran família 

barcelonista volem transmetre 
el nostre més sentit condol a 
la seva esposa, filles, nets i fa-
miliars. Amic Julián, sempre et 
recordarem", deia el comunicat. 

El comiat de Julián Ruiz va tenir 

lloc dimecres a la tarda a la parrò-

quia Sant Vicenç, de Mollet.  

MOLLET. Amb el lema "Treballar 

menys per a treballar tothom", la 

Confederació General de Treballa-

dors (CGT) del Vallès Oriental ha 

concovat una concentració aquest 

pròxim dissabte, 1 de maig,  a 

les 12 h, davant l'Ajuntament de 

Mollet. El sindicat celebra el Dia 

Internacional dels Treballadors  

reivindicant una reducció de la 

jornada laboral i l'eliminació de 

les hores extres. 

La CGT reivindica a 

Mollet els drets dels 

treballadors per l'1-M 

SANTA MARIA. Un helicòpter del 

Sistema d’Emergències Mèdiques 

(SEM) va haver d'evacuar aquest 

diumenge un menor de 13 anys 

que havia patit ferides de caràc-

ter menys greu en un accident de 

bicicleta a l’entorn de Santa Maria 

de Martorelles. El ferit, que  va ser 

traslladat a l'Hospital Sant Pau 

després de ser atès al lloc dels 

fets, anava amb quatre persones 

més que no van patir cap lesió. 

Evacuat amb 

helicòpter un menor 

ferit a Santa Maria

MOLLET. El veí Mohamedou Traore, 

que va denunciar l'Ajuntament per 

les traves per empadronar-se, ha 

aconseguit finalment inscriure's al 

padró. La plataforma Mollet Acull 

ho ha fet públic a través de les xar-

xes, on acusa l'Ajuntament d'haver 

negat el padró a les persones que 

l'han sol·licitat en un domicili en el 

qual ja hi estiguessin empadrona-

des 8, un extrem que es nega des 

del govern municipal.

Inscrit el veí 

que va denunciar 

l'Ajuntament pel padró

arxiu

JULIÁN RUIZ  En un acte a la seu de la Penya Barcelonista de Mollet

ajuts al pagament de lloguer que 

ofereix l'Agència de l'Habitatge de 

Catalunya. Són ajuts a fons perdut 

per fer front al pagament del llo-

guer de les unitats de convivència 

que tinguin ingressos baixos o mo-

derats, a qui el cost de l'habitatge 

pot situar en risc d'exclusió social 

residencial. Es destinen a perso-

nes físiques titulars d’un contracte 

de lloguer de l’habitatge que cons-

titueixi el seu domicili habitual i 

permanent i que no superi un llo-

guer mensual de 800 €. La convo-

catòria per optar a aquests ajuts 

finalitza el 4 de juny.  

El ple es compromet

a reduir un 40% les 

emissions a Mollet 

abans del 2030

Divendres, 30 d’abril de 2021

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

Esteves

Dissabte, 1 de maig de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 2 de maig de 2021

A les 11.45h (22.10h reemissió): El Partit: CF 

Mollet UE- CE Júpiter

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 3 de maig 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, 4 de maig 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, 5 de maig 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? (entrevista 

prèvia a Instagram Live i emissió del capítol a 

Instagram, Twitter i Facebook i web)

Dijous, 6 de maig 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: Visions, amb Alba Castilla

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

22/04 Rafael Naharro Pérz 92 anys

24/04 Julio Céspedes Rubio 73 anys

24/04 Sigfrido Blasco Ros 86 anys

25/04 Concepción Fernández Vela 88 anys

26/04 Felipe Jurado López 63 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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MOLLET.  Ara fa cinc anys va arren-

car l'hort comunitari del Centre 

Cívic de Can Borrell. Es tracta d'un 

projecte que amb el pas del temps 

ha anat arrelant al barri amb l'ob-

jectiu que el veïnat se'l sentís pro-

pi, participant-hi i cuidant-lo ple-

gats. En aquest sentit, el regidor 

de Justícia Ambiental, Ecologisme 

i Transició Energètica, Raúl Broto, 

explica que, "com que és un pro-

jecte que té un fort component 

comunitari, fins que el barri 

no se'l va fer seu, va costar una 

mica". De fet, afegeix que "al prin-

cipi hi havia vandalisme i la gent 

no se'l mirava tant, però al final 

hem aconseguit que sigui l'hort 

del barri, i que sigui de tothom i 

de ningú a la vegada". Broto tam-

bé recalca que "és un projecte 

molt complet, perquè té aques-

ta part educativa i pedagògica, 

que fa que les persones puguin 

aprendre com funciona i agafar 

la idea per posar-se'l a casa".

Els dilluns de 15.30 h a 17.30 h, els 

MEDI AMBIENT  GEOBLAU DINAMITZA AQUEST HORT COMUNITARI I ENSENYA A LES ENTITATS I A LES PERSONES QUE S'HI APROPEN A CUIDAR-LO I A FER-LO REEIXIR

AL CENTRE CÍVIC DE CAN BORRELL  Al seu exterior hi ha l'hort vertical en el qual participa el veïnat, així com entitats

aj. mollet

veïns troben l'Aida Grima, gerent de 

Geoblau Educació Ambiental, dina-

mitzant activitats a l'hort. Ho fa tant 

amb entitats o centres educatius, 

com amb la gent que s'hi vol sumar. 

"Abans de la pandèmia s'hi apro-

paven molts nens que estaven al 

parc i que volien involucrar-se 

amb l'hort. També hi havia un 

parell d'avis que venien a l'hort i 

ens ajudaven a posar-hi canyes".

Més enllà dels dilluns, qualsevol 

persona que ho vulgui, pot entrar a 

l'equipament públic i preguntar en 

què pot ajudar per cuidar i mante-

nir aquest hort comunitari. De fet, 

la dinamitzadora destaca i agraeix 

que hi ha gent que fins i tot hi col-

labora autònomament els caps de 

setmana –quan el centre cívic està 

tancat–.

Producció 100% ecològica
A l'hort vertical de Can Borrell es fa 

una "agricultura 100% ecològi-

ca". "Si hi ha una plaga, l'intento 

gestionar de manera natural, 

amb infusions, remeis... I si no 

puc fer-hi res, al final l'acabo ar-

rencant", diu Grima. A banda, tota 

la producció és de temporada i, per 

tant, ara estan retirant les cols, les 

coliflors i les faves i ja estan intro-

duint el cultiu de primavera i es-

tiu, plantant enciams, tomaqueres, 

pebroteres i albergínies. Quan és 

temps de collita, tot s'acaba repar-

tint entre les entitats, els infants i les 

persones que hi han col·laborat.

Exposat a les Nacions Unides
L'hort de Can Borrell i un projec-

te de reducció del malbaratament 

alimentari que es duu a terme amb 

els tarongers urbans del carrer San-

ta Rosa, són dues de les iniciatives 

que l'Ajuntament ha exposat aquest 

abril en una jornada europea pre-

paratòria de la Conferència Inter-

nacional pel Clima (COP 26), que or-

ganitza Nacions Unides i que tindrà 

lloc de l’1 al 12 de novembre a Glas-

gow sota el lema Unir el món per fer 

front al canvi climàtic.    s.carrillo

L'hort comunitari de Can Borrell, 
exemple per reproduir a les llars

DIGITAL  L'AJUNTAMENT DESPLEGA ONZE NOUS PUNTS DE CONNEXIÓ A L'ESPAI PÚBLIC

Mollet millora la connexió 
al Wifi gratuït de la ciutat

MOLLET. Després que fa uns anys 

Mollet posés en marxa una xarxa 

Wifi gratuïta a la ciutat, ara, gràcies 

a un ajut de la Unió Europea, l'Ajun-

tament ha pogut ampliar i millorar 

la potència de la xarxa amb l'habili-

tació de nous punts de connexió si-

tuats a diversos punts del municipi.

D'aquesta manera, l’Ajuntament 

culmina el desplegament de la xar-

xa WIFI4EU, que ja disposa d'onze 

nous punts de connexió Wifi, ubi-

cats a vuit espais públics: plaça 

Major (Ajuntament), parc de Can 

Mula (Biblioteca Municipal), plaça 

Prat de la Riba (Mercat Vell), l'ex-

terior dels centres cívics de Can 

Borrell i Can Pantiquet, Mercat 

Municipal, Parc de les Pruneres i 

l'exterior d’El Lledoner.

Per poder accedir al Wifi, només 

cal estar dins la cobertura dels 11 

punts de connexió, seleccionar 

WIFI4EU i iniciar la sessió. Tots 

PARC DE LES PRUNERES  Senyalització d'un dels nous punts Wifi de la ciutat

s.c.

els llocs on hi ha connexió estaran 

identificats amb un senyal.

Mollet ha estat un dels primers 

44 municipis catalans en participar 

d’aquest projecte de la Comissió 

Europea que pretén proporcionar 

connectivitat a espais com parcs, 

places, i exteriors edificis oficials, 

biblioteques, centres de salut i mu-

seus de municipis de tota Europa. 

A Mollet, l'actuació "ha permès 

millorar la qualitat i la potència 

de la xarxa sense fil present a 

pràcticament tota la ciutat", as-

seguren des de l'Ajuntament.

Mollet ha rebut l'aportació des-

prés d'haver estat seleccionats en 

la primera convocatòria de la ini-

ciativa europea WiFi4EU, a la qual 

la Comissió Europea va destinar un 

total de 42 milions d’euros per sub-

vencionar un total de 2.800 ajun-

taments, entre aquests 224 d’es-

panyols, amb Catalunya com a la 

comunitat autònoma amb més pes, 

un total de 44 municipis. Entre els 

municipis catalans que han rebut 

subvenció també es troben Parets 

del Vallès i Montornès del Vallès.

El regidor Xavier Buzón, regidor 

d’Administració Digital, assegura 

que el govern treballarà per conti-

nuar augmentant aquesta connec-

tivitat a més punts de la ciutat.  

Els voluntaris de protecció civil volen 
que se'ls reconegui com a essencials
BAIX VALLÈS. Les associacions de 

voluntaris de protecció civil de 

Catalunya denuncien "menyste-

niment" per part de la Generali-

tat des de fa anys i asseguren que 

el tracte que reben s'ha agreujat 

durant la pandèmia. En una car-

ta reclamen que es reconegui els 

més de 1.600 voluntaris que hi ha 

arreu del territori com a personal 

essencial i se'ls vacuni contra la 

Covid-19. A més, demanen que la 

Generalitat obri una línia d'ajuts 

perquè adquireixin material i facin 

la seva tasca. L'associació de Pro-

tecció Civil de Mollet, ha mostrat 

el seu acord amb les reclamacions, 

tot i que lamenta "falta de coor-

dinació entre la resta d'AVPCs... 

Hem d'anar totes a una".  

n  El Consorci per a la Gestió dels Resi-
dus del Vallès Oriental ofereix del 2 al 8 de 
maig la possibilitat d’aconseguir fins a 50 
litres de compost per persona i dia a totes 
les deixalleries. Forma part de les accions 
incloses en la Setmana Internacional del 
Compost que se celebra del 2 al 8 de maig, 
que enguany centra la seva temàtica en el 
cicle de la matèria orgànica: Creix, menja 

... COMPOSTA ... Repeteix.

COMPOST GRATUÏT
A LES DEIXALLERIES

 La Policia Local de Martorelles ha donat els seus antics uniformes a l'ONG policial 
pel desenvolupament ASPERPOL. Concretament, es tracta de 12 quilos de tèxtil, 
la major part del qual són uniformes de l'antiga vigilància local del municipi, que 
l'ONG enviarà a la policia de Gàmbia, a l'Àfrica. Foto: aj.martorelles

Uniformes per a la policia de Gàmbia
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Garantim que les pensions es revalorin 

poder públics que posin fi a les reformes i a 

tat de formar governs i pactar pressupostos 
des de la UGT volem aprofitar l’ocasió per a 
reclamar la derogació de la reforma de les 

adquisitiu amb la recuperació de la revalora
ció de les pensions d’acord amb l’evolució de 
l’IPC.

A Catalunya, hi ha gairebé un milió i mig de 
persones pensionistes (jubilació, viduïtat i 

lunya  són inferiors als 1.000 euros i el 16%, 
o sigui més de 275.000 pensions, necessiten 

Per tot plegat, des de la UGT de Catalunya 

poders públics garanteixin la suficiència 

tualitzades, i reclamar la derogació definitiva 
d’un índex que empobreix les persones pen

Amb la dissolució anticipada de les Corts 

cions Generals, entre d’altres qüestions no 
s’ha pogut resoldre el tema de la revalorit
zació de les pensions de la Seguretat Social 
a partir del 2020, amb el perill que suposa 

les pensions que torni a entrar en vigor l’Ín
dex de Revaloració de les Pensions que es 
va aprovar el 2013 i que ha estat paralitzat 
durant els anys 2018 i 2019.

Des de la UGT reclamem derogar la reforma 
del 2013, assegurar el poder adquisitiu de les 

erradicant el dèficit de la Seguretat Social 
acabant amb les bonificacions a la contrac
tació, finançant les despeses de la Seguretat 
Social des dels Pressupostos Generals de 
l’Estat i destopant les bases de cotització.

En el nostre sindicat valorem la transferència 
de 600 milions d’euros units als 13.830 mi
lions del fons de les pensions per pagar l’ex

la llei en relació al fons de Reserva.

Però, no obstant això, des de la UGT recla
mem la consolidació del sistema de la Se
guretat Social, eliminant el dèficit total, per 

i mig termini. Per a això, en el nostre sindi
cat proposem la derogació de la reforma de 
pensions del 2013, assegurar el poder adqui
sitiu de les pensions, perquè en una dècada 

fonts de finançament i finançar el sistema 
no només amb cotitzacions, sinó també amb 
impostos, sense excloure cap pensió del sis
tema i amb un model de finançament per a 

Per a la revaloració anual de les pensions, cal 
derogar d’una vegada l’Índex de Revaloració 
del Govern del PP i aplicar la previsió d’infla
ció més una clàusula de revisió a final d’any. 
La fórmula que conté la reforma del 2013 

anys, el sistema de pensions, amb la fórmula 
actual, es convertirà en un sistema de pen

L’objectiu és restituir l’equilibri entre ingres
sos i despeses de la Seguretat Social destruït 
per les polítiques que s’han adoptat durant la 
crisi. Per a nosaltres, cal que el sistema de 
pensions, sense excloure cap pensió, es fi
nanci no només amb cotitzacions sinó amb 

Això suposaria definir una cistella d’impos
tos la recaptació de la qual es destinaria en 
la seva integritat a finançar el sistema de 
pensions. Tindria un caràcter finalista: to
talment o amb majoria d’impostos directes 

diferència entre ingressos i despeses. Això 

d’ingressos suficients per seguir pagant les 

Per a la UGT ens resulta imprescindible aca
bar amb les bonificacions a la contractació 
de les empreses, finançar les despeses de la 
Seguretat Social des dels PGE (com la res

cotització . Tres mesures que, per al nostre 

milions d’euros a la Seguretat Social i po
drien acabar amb el dèficit que el Govern del 
PP ha anat augmentant durant anys amb les 

A més d’aquests tres eixos, reclamem al nou 
Congrés un canvi d’orientació en les políti
ques que emanin de la Comissió del Pacte de 

de ser àmpliament consensuades, abordin 

la finalitat amb la qual va néixer el Pacte de 

faci ús del Fons de Reserva per última vega

tueixi el compromís explícit i ferm que en tres 

sures que acabin amb el dèficit de la Segu
retat Social.

ARA TOCA COMPLIR. Un país en deute amb la seva gent treballadora.

GRANOLLERS C. Esteve Terrades, 30-32 (08400) · Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02 · Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS C. Balmes, 10, 2 (08100) · Tel. 93 579 07 17 · Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat

El Primer de Maig de 2020 es va produir en ple confina-
ment per la pandèmia de la COVID-19. No per aquest 
motiu per a la UGT va deixar de ser un dia reivindicatiu, 
on vàrem reclamar la necessitat d’un model social i 
econòmic més just i l’obligació de protegir i reforçar 
els serveis públics, imprescindibles en una societat 
democràtica, i destacar el valor insubstituïble de la 
feina, de les treballadores i treballadors, per tirar en-
davant una societat davant situacions tan complexes. 

Ha passat un any molt dur, tant en l’àmbit sanitari com 
en l’econòmic i social, en què la pandèmia ha seguit 
manifestant-se virulentament i on els serveis públics 
i els essencials han estat claus. Per això, volem en 
aquest Primer de Maig posar de màxim relleu el món 
de la feina i fer un reconeixement explícit a totes les 
persones treballadores que han format part d’aquests 
serveis essencials, que en un moment tan complicat 
i enmig d’una plaga de contagis han estat al capda-
vant: salvant vides; tenint cura de la nostra gent gran 
a les residències; garantint la producció, distribució i 
subministrament d’aliments i altres productes neces-
saris; efectuant serveis de neteja i manteniment; con-
tribuint a la seguretat de les persones; ens han portat 
a casa el que necessitàvem, han garantit la mobilitat 
o han estat informant-nos, entre d’altres. 

Un reconeixement que no pot quedar-se en un mer 
gest moral, sinó que s’ha d’acompanyar d’actuacions 
i compromisos concrets que millorin les seves con-
dicions de treball; és el que toca i és el que exigim. 
UGT, durant aquesta llarga crisi, hem demostrat la 
nostra corresponsabilitat, no només a través de la 
participació molt activa en el diàleg social a Espanya i 
a Europa, desenvolupant mesures socials destinades 
a salvaguardar l’ocupació i el teixit productiu –com a 
màxim exponent han estat els diferents acords sobre 
els ERTO encara que no els únics, sinó també en la 
construcció d’una forma diferent d’informar i d’ajudar 
al conjunt de persones treballadores en aquesta dura 
pandèmia–. Queda camí per recórrer. Moltes perso-
nes es troben avui en situació de necessitat i la sorti-
da de la crisi s’ha de fer des d’una perspectiva social. 

Ara toca afrontar en l’àmbit del diàleg social matèries 
molt relacionades amb aquesta posada en valor del 
món de la feina i de les activitats essencials. I alhora 
desplegar la nostra activitat en les taules de nego-
ciació dels convenis col·lectius i els plans d’igualtat 
entre dones i homes, mantenint les mobilitzacions i 
vagues necessàries per defensar els drets laborals i 
els llocs de treball. 

Per tant, una vegada que s’ha iniciat la vacunació i 
s’ha prioritzat la salut de la ciutadania, és urgent po-
sar en marxa l’agenda social pendent i comprome-
sa pel Govern de coalició de PSOE i Unides Podem 

amb els agents socials i amb la ciutadania. Ara toca 
complir. Això passa per posar per davant les perso-
nes en les polítiques de reconstrucció d’aquest país. 
Els fons de reconstrucció, transformació i resiliència 
europeus, gesta en què les organitzacions sindicals 
europees van jugar un paper fonamental, suposen un 
estímul important i necessari per sortir de la crisi, per 
impulsar el canvi de model productiu i una oportunitat 
per a l’assignació política de les prioritats que tenim 
com a país. Això implica potenciar la participació im-
prescindible dels agents socials en el disseny, execu-
ció i avaluació dels projectes. 

L’abast de les mesures a prendre en matèria de nor-
mativa laboral passa per acomplir també les exigèn-
cies europees: tallar la dualitat del mercat de treball, 
l’excés de contractació temporal i l’atur juvenil. 

Per això és urgent finalitzar la negociació de les ma-
tèries que van quedar pendents a la taula de diàleg 
social amb l’arribada de la pandèmia, enfocades a 
derogar la reforma laboral del 2012: acabar amb la 
dualitat del mercat de treball, recuperar l’ultraactivitat 
dels convenis col·lectius, que els convenis sectorials 
recuperin la seva referència de mínims i no puguin ser 
modificats a la baixa en l’àmbit de les empreses, re-
gular els contractes i subcontractes perquè les perso-
nes que treballen en activitats externalitzades tinguin 
garantits els seus drets a través d’un conveni col·lec-
tiu, i una legislació amb més garanties i control de les 
inaplicacions dels convenis col·lectius. 

Una agenda social que passa també per mesures tan 
necessàries com: 
· Una reforma ambiciosa en matèria de contractació 
laboral, que acabi amb la temporalitat endèmica que 
afecta d’una manera especial a les dones i a les per-
sones joves. 
· Mesures de flexibilitat interna negociades amb la re-
presentació legal de les persones treballadores, que 
evitin que, davant problemes conjunturals, les empre-
ses utilitzin l’acomiadament com l’únic recurs, i con-
tribueixin a l’estabilitat en l’ocupació, avançant cap a 
una transició necessària a un nou model de relacions 
laborals. 
· Apostar pel sistema públic de pensions i derogar la 
reforma unilateral que el Govern del PP va implantar 
el 2013 amb l’objectiu d’afeblir el sistema públic de 
pensions i de reduir les actuals i futures prestacions. 
Actuar sobre els ingressos de sistema en línia amb 
les propostes del Pacte de Toledo. 
· Millorar les prestacions per desocupació tant al nive-
ll contributiu com assistencial. 
· Renovar les polítiques actives d’ocupació perquè tin-
guin un major i millor impacte en la creació d’ocupa-
ció, amb acords en matèria de polítiques de garantia 
d’ocupació juvenil de qualitat. 

· Aprovar una llei d’igualtat salarial. 
· Promoure un pla de xoc contra la sinistralitat que 
freni les inacceptables xifres d’accidents laborals. 

D’altra banda, considerem injustificable la negativa 
del Govern a pujar el Salari Mínim Interprofessional. 
Ja que afecta a sectors que aglutinen els col·lectius 
més vulnerables i de sectors essencials, de manera 
que no renunciem a la pujada d’aquest salari en 2021. 
Quant als ERTO, que ens han acompanyat al llarg 
d’aquesta crisi, s’hauran de seguir adaptant a les si-
tuacions que es vagin produint fins que es doni una 
reactivació total de l’activitat en tots els sectors. 

Fem una crida a les organitzacions empresarials a po-
tenciar el diàleg bipartit i a buscar un nou Acord per 
l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) que fa-
ciliti el desenvolupament dels convenis col·lectius per 
afrontar una sortida justa i equitativa d’aquesta crisi, 
que no suposi una devaluació dels salaris, i avançar en 
els processos de modernització i adaptació a les no-
ves realitats que s’estan produint en món de la feina. 

UGT som una organització internacionalista i soli-
dària. Per això volem aprofitar aquesta data per re-
cordar als milers de persones que segueixen sent 
coaccionades, castigades, reprimides, fins i tot assas-
sinades per reclamar millors condicions de vida per 
als i les treballadores. La llibertat sindical i la justícia 
social segueixen estant en el punt de mira dels que 
segueixen negant-se a repartir la riquesa. El nostre 
homenatge a totes les dones i homes que, cada dia, 
al món, s’enfronten als poderosos sense més finalitat 
que el bé comú. 

Tanmateix, volem recordar que la sortida de la crisi de 
la COVID-19 només serà efectiva si se’n surt el món 
sencer, en el seu conjunt. La sanitat i les cures són 
drets universals i, per això, exigim a tots els governs 
-regionals, nacionals i supranacionals que garanteixin 
que les vacunes i medicaments arribin a tot el plane-
ta. No només serà injust, sinó que no serà efectiu si 
el món sencer no aconsegueix aconseguir la desit-
jada immunitat. Aquests són els compromisos dels 
sindicats de classe en aquest Primer de Maig, tenint 
present que els efectes laborals i socials d’aquesta 
crisi han colpejat amb més duresa els segments de 
la població més vulnerables, amb una major incidèn-
cia en els sectors amb àmplia presència de dones en 
què la precarietat laboral és més greu i que, en gran 
mesura, formen part d’aquells serveis que hem consi-
derat essencials durant tota la pandèmia. El país està 
en deute amb totes aquestes persones i per això ara 
toca complir i millorar els seus drets laborals i les se-
ves condicions de vida.

VISCA EL PRIMER DE MAIG!
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Els immunitzats amb dues 
dosis de vacuna al Baix Vallès 
superen els que han emmalaltit
BAIX VALLÈS. El nombre de perso-

nes totalment immunitzades amb 

les dues dosis de la vacuna de la Co-

vid al Baix Vallès, supera ja la xifra 

de persones que han passat la ma-

laltia al territori.

Segons les dades Covid del De-

partament de Salut de la Generali-

tat, als municipis baixvallesans fins 

a aquest dijous s'havien vacunat 

amb les dues dosis 13.895 perso-

nes, mentre que la xifra d'homes i 

dones que ha patit la malaltia des de 

l'inici de la pandèmia i fins aquest 

dijous era de 13.298.

CORONAVIRUS  LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES EMPITJOREN ALTERRITORI AMB EL RISC DE REBROT PER SOBRE DELS 500 PUNTS

Per altra banda, ja són 14.239 

els baixvallesans i baixvallesanes 

que porten la pauta completa de 

vacunació (en aquesta dada s'in-

clouen les persones que han rebut 

la vacuna monodosi de Jassen i  les 

persones de 65 anys o menys amb 

un diagnòstic de Covid-19 previ a 

l'administració de la primera dosi). 

Pel que fa a la primera dosi ja s'ha 

administrat a 36.115 persones del 

Baix Vallès.  

■ En plena campanya de vacunació 
contra la Covid, el debat sobre l'allibe-
rament de les patents per part de les 
empreses farmacèutiques ha arribat a 
l'Ajuntament de Mollet. El ple molletà 
ha aprovat la proposta de Mollet en 
Comú d'adherir-se a la Declaració de 
Barcelona per l’alliberament d'aques-
tes patents com a mesura per garantir 
l'equitat en la distribució dels vaccins 
arreu del món. La moció destaca que 
les vacunes són "la millor i potser 

l’única esperança per deixar enrere 

aquesta pandèmia" i denuncia que la 
producció i la distribució mundials de 
les vacunes "s’evidencien limitades 

i desiguals". La proposta aprovada 
considera que les principals causes de 
la distribució desigual són les patents. 

PETICIÓ PER ALLIBERAR 
LES PATENTS DE LES 
VACUNES

arxiu

13.895  Són les persones que han rebut ja les dues dosis de la vacuna
Amb tot, el risc de rebrot al ter-

ritori ha tornat a incrementar i 

aquest dijous es trobava en els 514 

punts, gairebé el doble que fa dues 

setmanes quan estava a 260. Tam-

bé ha pujat fins a l'1,43 la velocitat 

de transmissió de la malaltia  

L'Hospital manté la 
xifra d'ingressos
MOLLET. Tot i l'increment de les da-

des epidemiològiques, a l’Hospital 

de Mollet es mantenen el nombre 

d’ingressos per Covid-19 amb 

26 persones ingressades, quatre 

menys que la setmana anterior. En 

concret, s’han donat 28 altes, amb 

un total de 1.319 acumulades des 

de l'inici de la pandèmia. Però, a 

diferència de la setmana anterior 

que no va traspassar cap persona, 

aquesta setmana el centre ha ha-

gut de lamentar 3 defuncions.  

Campanya solidària 
per fer arribar 
xeringues a Cuba

MOLLET. Mollet amb Cuba s'ha ad-

derit a la campanya solidària Els 

Bloquejos maten, la teva solidari-

tat dóna Vida, per recaptar fons 

per ajudar a la compra de fins a 

25 milions de xeringues per a les 

vacunes cubanes. L'acció es fa a 

través de SODEPAU i els fons que 

s'aconsegueixin seran aportats a 

la campanya europea que coordi-

na Medicuba Suïssa per a la com-

pra conjunta dels materials.  
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Mites i realitats sobre la ventilació 
en temps de la Covid-19
En aquest últim any, a causa de la pan-
dèmia, ha quedat palesa la importàn-
cia de dur a terme una bona ventilació 
en les llars. Aconseguir que l'aire que 
respirem en els edificis sigui de qua-
litat, ens ajudarà a preservar la salut. 
En aquest cas, la pregunta és com re-
alitzar una correcta ventilació, o bé 
cada quant temps fer-la.

Que la ventilació que es dugui a 
terme no sigui correcta, ajudarà a 
augmentar el risc de propagació de 
malalties de transmissió aèria.

És suficient amb ventilar cada matí? 
Perquè fos efectiu, seria necessari 
obrir les finestres de manera periò-
dica cada cert temps en funció de la 
grandària de l'estada i de la quantitat 
de persones que hi ha en ella.

L'aire que entra per la finestra, és el 
més sa? La majoria de la població viu 
en entorns urbans amb alts nivells de 
contaminació atmosfèrica per la com-
bustió dels vehicles, de tal manera 
que en obrir les finestres, el que entra 
per elles no és aire ni pur ni natural. 
Tampoc es lliuren els qui viuen en el 
camp, on l'aire pot contenir substàn-
cies nocives procedents dels adoba-
ments químics, els fertilitzants, etc.

Quan es ventila a través d'un siste-
ma de ventilació de doble flux, l'aire 
que procedeix de l'exterior, abans 
d'introduir-lo a l'interior de l'edifi-
ci passa per una sèrie de filtres que 
atrapen part de les partícules que 

l'aire porta en suspensió. Existeixen 
molts tipus de filtres en funció de les 
necessitats, inclosos filtres específics 
que atrapen virus. Així, els sistemes 
de ventilació mecànica de doble flux 
permeten el manteniment d'una qua-
litat òptima de l'aire en les estades 
evitant l'entrada de partícules noci-
ves de l'exterior, mantenint el per-
centatge d'humitat adequat, evitant 
els corrents d'aire i minimitzant les 
pèrdues energètiques.

Són efectius els purificadors d'aire? 
L'auge dels denominats purificadors 
d'aire com a solució per a l'elimina-
ció de virus ha estat notable arran de 
l'actual pandèmia. No obstant això, 
el funcionament d'aquests aparells 
es basa en la recirculació de l'aire de 
la mateixa estada, absorbint-lo, fil-
trant-lo i tornant a expulsar-lo. Així, 
depenen gairebé per complet de l'efi-
càcia i del nivell de manteniment del 
seu filtre. amic - tot sant cugat
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MOLLET. Fa poc més de dos anys 

que es consumava el divorci de 

la coalició entre els comuns i Po-

dem a nivell molletà amb el tren-

cament de Canviem Mollet, una 

ruptura que s'acabaria consoli-

dant amb la presentació de dues 

candidatures –Mollet en Comú i 

Podem– a les eleccions munici-

pals de maig de 2019.

Ara, membres de les bases 

d'ambdues formacions han fet 

públic un escrit conjunt (el podeu 

llegir a la pàgina 17) que advo-

ca per la reunificació de tots dos 

partits en un únic espai polític a 

imatge dels seus homònims na-

cionals. "Les direccions tant de 
Podem com de Catalunya en 

Comú indiquen que cal anar 
cap al camí de la confluència 
total", explica David Moreno, 

inscrit a Podem Mollet, i un dels 

signants de l'escrit, qui recorda 

que els votants molletans que 

han participat en els processos a 

nivell nacional han apostat majo-

ritàriament per aquesta unió. "No 
podem separar els projectes 
estatal, nacional i local, perquè 
formen part d'un mateix relat 
transformador", creu Moreno, 

qui opina que la ruptura a Mo-

llet "és artificial perquè respon 
més a qüestions personals que 
no de caràcter polític". 

Com a inscrit al cercle local de 

Podem Mollet, Moreno considera 

que el trencament de Canviem 

Mollet es va fer "sense un debat 
real i amb manca de diàleg –en 

el si del cercle de Podem– i ara 
molts inscrits s'han quedat pel 
camí perquè no estan d'acord 
amb el seguidisme al PSC i amb 
què no s'obrís la possibilitat a 
altres acords", assevera Moreno.

Demanda per obrir el debat
Amb aquesta iniciativa, les bases 

favorables a la confluència volen 

forçar les direccions a obrir el de-

bat a les respectives assemblees 

de Podem i Mollet en Comú per-

què es posi sobre la taula la reuni-

ficació de l'espai. "És una qüestió 
que s'ha plantejat entre la mi-

litància perquè creiem que ara, 
amb la pujada de la ultradreta, 
és quan l'esquerra ha d'estar 
més unida que mai", considera 

Cristóbal Camacho, sindicalista i 

membre de Mollet en Comú, qui 

afegeix: "Amb aquesta petició 
el que volem és que les direc-
cions dels partits reflexionin", 

conclou.   laura ortiz

SANT FOST. Els Serveis Jurídics de 

la Diputació de Barcelona avalari-

en que Maria José Sánchez manti-

gués el seu sou de regidora durant 

els mesos que va prestar els seus 

serveis a la corporació.  Aquesta 

és una de les conclusions que s'ex-

treu de l'informe al qual ha tingut 

accés aquest diari i que l'alesho-

res alcalde de Sant Fost, Carles 

Miquel, havia demanat a la Dipu-

tació per tal de valorar l'abast de 

la Sentència del Tribunal Suprem 

1401/2020 de 26 d'octubre, amb 

relació als nomenaments de regi-

dors no adscrits i aclarir així si la 

doctrina establerta per aquesta 

sentència seria aplicable a l'acte 

administratiu de nomenament de 

Sánchez, el qual no havia estat re-

corregut. Un informe que l'alcalde 

havia demanat el novembre pas-

sat, després que IUSF presentés 

una moció per suspendre de sou la 

regidora no adscrita. 

Segons aquest informe, "el con-
tingut subjectiu de la Sentència 
es limita al conflicte jurídic del 
cas concret enjuiciat" i la deci-

sió de cessament o de revocació 

"no presuposen la invalidesa 
de l'acte administratiu previ de 
nomenament, per la qual cosa 
el regidor no adscrit no tin-
drà l'obligació de retornar les 
remuneracions percebudes". 

El document també alerta que: 

"Sostenir el contrari, propicia-
ria una situació d'enriquiment 
injust de l'Ajuntament".

Per tot plegat, des del Grup Mu-

nicipal Esquerra - Junts demanen 

a la Intervenció Municipal que 
"procedeixi a aixecar els repa-
raments fets - a petició d'Inde-
pendents Units per Sant Fost 
- als expedients de les nòmines 
dels mesos de desembre de 
2020 i gener, febrer i març de 
2021 de la regidora no adscri-
ta" i que, "de manera immediata 
i urgent, corregeixi la situació 
d'enriquiment injust derivada 
de l'impagament" a Sánchez.   

POLÍTICA  LA MILITÀNCIA RECLAMA A LES DIRECCIONS D'AMBÓS PARTITS QUE S'0BRI EL DEBAT A LES RESPECTIVES ASSEMBLEES 

MUNICIPAL  L'EDIL NO ADSCRITA NO HAURIA COBRAT ELS ÚLTIMS QUATRE MESOS DE MANDAT

Les bases locals de comuns i Podem 
advoquen per la reunificació a Mollet

L'informe de la Diputació avalaria el 

sou com a regidora de M. José Sánchez
MOLLET. Després de la baixa de 

part de la Comissió Local d’EUiA 

Mollet per crear la secció local 

d'EUCat a la ciutat, els membres 

romanents de la Comissió Local 

esdevenen els integrants de la 

Comissió Gestora d’EUiA Mollet, i 

assumeixen de forma interina la 

direcció de la formació fins que 

tingui lloc la celebració d’una As-

semblea General, en què, segons 

han informat des d'EUiA, "s’haurà 
d’analitzar l’actual situació de 
l’organització, així com definir 
les línies estratègiques a seguir 
i designar una nova Comissió 
Local, amb el seu corresponent 
coordinador o coordinadora".

La creació d'EUCat 

deixa EUiA Mollet 

en mans d'una 

comissió gestora

Consideren que la ruptura a
Mollet va respondre més 

a qüestions de caràcter
personal que no polítiques

Tributació per 

IRPF durant els 

períodes en què 

un immoble està 

desocupat

Una recent Sentència del Tribunal 

Suprem s’ha ocupat de la tributació 

dels immobles que estan llogats 

només durant una part de l’any.

D’un costat, per aquells períodes 

en què l’immoble no estigui llogat, 

l’arrendador ha d’imputar una ren-

da immobiliària, ja que tot immoble, 

que no sigui l’habitatge habitual, és 

susceptible de generar una renda o 

un ingrés, de manera que la mera 

possibilitat d’obtenir aquesta renda 

queda gravada en l’IRPF, amb un 

mínim equivalent al 2% o 1,1% del 

valor cadastral.

D’altra banda, pel temps en el que 

wl’immoble no genera rendiment, 

no cal deduir les despeses anuals 

(com l’IBI, les assegurances, o les 

despeses de comunitat). Perquè 

siguin deduïbles han de reportar-se 

en períodes en els quals es generin 

ingressos. D’aquesta manera, la part 

d’aquestes despeses proporcional 

als dies de l’any en què l’immoble 

hagi estat buit no és deduïble.

Pel que fa a les reparacions, el Tri-

bunal no es pronuncia. Però aquest 

tipus de despeses sí que estan 

clarament correlacionades amb els 

ingressos que desprès s’obtindran 

(una vegada s’iniciï el lloguer), per la 

qual cosa sí que poden considerar-se 

despesa deduïble.

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org
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L'app de la DGT té disponibles dife-

rents funcions: en aquesta, s'inclou 

el permís de conduir virtual o la do-

cumentació de cadascun dels nostres 

vehicles.

Quan donem d'alta el nostre per-

fil en l'aplicació miDGT, de manera 

automàtica, apareixen vinculats els 

nostres automòbils i totes les seves 

dades. Aquest apartat té un desplega-

ble del nostre perfil i es diu 'Els meus 

Vehicles'. En prémer sobre aquest, 

apareixen tots els vehicles associats 

al DNI.

Si premem en el vehicle, ens mos-

tra tota la informació relativa al cotxe. 

I entre les diverses dades es troba el 

d'Inspecció Tècnica de Vehicles o ITV 

("Fitxa tècnica").

En accedir a aquest punt, l'aplicació 

ens mostra si l'última inspecció va ser 

favorable o desfavorable. Si es tracta 

d'un vehicle que encara no ha hagut 

de passar la ITV (la primera s'efectua 

al cap de quatre anys des de la matri-

culació), sempre apareixerà per defec-

te favorable.

Però a més, en aquest apartat tam-

bé s'indica la data en la qual caduca la 

ITV del teu vehicle. amic- tot sant cugat

Com 
veure quan 
caduca la 
ITV del cotxe

La DGT aclareix l'ús de 
la màscara al vehicle
La DGT ha emès un comunicat relatiu 

a l'ús de la màscara en el cotxe per a 

aclarir un concepte essencial: l'in-

compliment de la normativa respecte 

al seu ús no suposa una infracció de 

Trànsit en si, per la qual cosa la DGT no 

té competència 

en la regulació 

d'aquesta.

D'acord amb 

el Reial decret 

llei 2/2021, de 

29 de març, les 

persones de 

més de sis anys 

estan obligades 

a l'ús de màsca-

res, excepte les 

excepcions es-

pecificades per 

motius de salut.

La DGT ha 

volgut aclarir 

que no existeix 

cap article en la 

Llei de Trànsit i Seguretat Viària que 

reculli que no portar màscara durant 

la conducció sigui un precepte infrac-

tor. Sí que és obligatori el seu ús, però 

no és un assumpte de Trànsit, sinó de 

Sanitat.

En el cas que, per exemple, viatgem 

en el cotxe amb amics amb els quals 

no convivim i cap dels passatgers por-

ti la màscara, Trànsit podrà efectuar la 

denúncia, però la sanció no la portarà 

la DGT, sinó una altra divisió depen-

dent de Sanitat.

Trànsit pot multar per infringir 

l'Article 18 del Reglament General 

de Circulació, que especifica que "el 

conductor d'un vehicle està obligat a 

mantenir la seva pròpia llibertat de 

moviments, el camp necessari de visió 

i l'atenció permanent a la conducció". 

En aquest sentit, l'ús incorrecte de la 

màscara en el cotxe, com per exemple 

penjar-la del mirall retrovisor, estaria 

regulat en aquest article. amic 
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L'any passat es va detectar un repunt en la sinistralitat laboral, tot i el descens 

d'activitat arran de la pandèmia i l'augment del teletreball. I és que les crisis 

acostumen a anar acompanyades de precarietat i de retallades a les empreses 

en seguretat i prevenció. Així ho alerten sindicats amb motiu de l'1 de Maig 

en un intent de sensibilitzar el teixit empresarial i les administracions, que 

consideren que haurien de ser més actives a l'hora de perseguir conductes 

poc curoses amb la salut dels treballadors. A més, a banda de l'increment 

d'accidents laborals, cal tenir en compte els problemes de salut que pot 

comportar una feina determinada. De fet, el reconeixement de les malalties 

professionals és un camí encara molt llarg per recórrer, en especial a l'Estat 

espanyol que, de tota Europa, és on menys se'n distingeixen com a tals. La 

Covid ho ha capgirat tot i venen moments decisius per mantenir els drets 

adquirits després d'anys de lluites socials. Administracions i societat civil han 

de fer un tàndem que pedali en una sola direcció, la de protegir el conjunt de la 

ciutadania, si no es vol que la pandèmia sumi moltes més morts col·laterals.

MORTS COL·LATERALS

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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vui dia tenim limitada la jornada 
de treball a 8 hores diàries gràcies 
a l’esperit inconformista de cen-
tenars de persones treballadores 

que un dia van dir prou. Els vaguistes de La 
Canadenca van paralitzar Barcelona fins que 
el 3 d’abril de 1919 el president del govern 
de l’estat espanyol, Álvaro Figueroa Torres, va 
cedir a les seves exigències i va signar el de-
cret de limitació horària. No es tracta, doncs, 
d’un assoliment recent. Ni tan sols d’aquest 
segle. Ja és hora, per tant, de reprendre aquest 
esperit de lluita i plantar-se davant una jorna-
da que actualment és insostenible. La lògica, 
després d’aquests 103 anys sense canvis, ens 
dicta que ha arribat el moment de fer un salt 
endavant: treballar millor, treballar menys 
temps i cobrar més no només és possible, 
sinó que ens permetrà disposar d’una socie-
tat més justa, equilibrada i sostenible.

Fins ara, el gran augment de la capacitat 
productiva només ha suposat beneficis per als 
empresaris, alhora que ha provocat la destruc-
ció sistemàtica de molts llocs de treball. Cada 
nova generació de màquines necessita menys 
persones per fer una major producció. La pèr-
dua de poder adquisitiu —i de la capacitat de 
consum—, la reducció de les cotitzacions i l’aug-
ment de la necessitat de subsidis o d’ajudes són 
algunes de les conseqüències que ja ens tro-
bem actualment i que no faran sinó augmentar 
la despesa pública si continuem amb el mateix 
model de jornada laboral. Cal un canvi que per-
meti a les persones  treballadores poder gaudir 

Jornada laboral de 8 hores: 
insostenible i anacrònica

A

JORDI 
CARRO SANNICOLAS

Responsable de Seccions de Barris 

i Nova Ciutadania d'Ara Mollet ERC, 

sindicalista d'UGT i membre del 

Fòrum Sindical d'ERC

d’una bona estabilitat —tant social com econò-
mica—, ja que aquesta és la clau per poder mi-
llorar la riquesa dels nostres recursos públics.

La viabilitat d’aquest plantejament, sem-
pre en entredit pels partits liberals, ja ha si-
gut comprovada satisfactòriament a altres 
països: segons el llistat de l'Organització per 
a la Cooperació i el Desenvolupament Econò-
mic (OCDE) de 2019, Alemanya és el país amb 
una mitjana més baixa d’hores treballades, 
1.356 anuals amb un salari mitjà de 52.185 €. 
El segueixen Dinamarca, amb una jornada la-
boral anual de 1.408 hores i un salari mitjà de 
57.312 euros, Noruega, 1.419 hores i un salari 
mitjà de 62.400 euros; i Holanda, 1.433 hores 
anuals i un salari mitjà de 53.198 euros.

L’Estat espanyol, per contra, té una mitjana 
anual de 1.691 hores laborals i un salari mit-
jà de 27.537 euros anuals. Hi ha, doncs, molt 
espai de millora respecte als nostres veïns 
europeus i aquesta millora ha de passar per 
derogar les reformes laborals.

Cal una contrareforma laboral que derogui 
les anteriors, que només ens han dut a una pre-
carietat laboral mai vista en els últims anys, i 
que limiti el treball diari a 6 hores. Amb aquest 
canvi, per cobrir una jornada laboral de 24 
hores es necessitaran quatre torns de treball 
i es reduirà l’atur, a més de distribuir-se equi-
tativament els beneficis privats  tindrà efectes 
positius per a afavorir la conciliació familiar.

Les oligarquies econòmiques i els polítics li-
berals han fet creure a l'opinió pública, a través 
dels seus mitjans de comunicació, que la classe 
treballadora viu per sobre de les seves possi-
bilitats. Ans al contrari: la gent treballadora 
té salaris per sota de les seves necessitats i ha 
d’exigir un canvi. Jornades anacròniques de 8 
hores i polítiques que promouen allargar la vida 
laboral, provoquen que cada vegada hi càpiga 
menys gent en el mercat laboral actiu i això és 
senzillament insostenible.

En anar a viure a ciutat, l'herència

pagesa va quedar limitada a les

pàgines tancades d'aquell primer

llibre que ara jeu, encara, en un

moble de pi envidriat

l viatge migratori de la família 
va ser, com tants d’altres, cap 
als anys 60, d’un poble antic de 
l’aspra plana urgellenca a la pe-

rifèria del Raval barceloní. En aquell pis ens 
hi vam enquibir tots set amb totes les nos-
tres pertinences. A Agramunt hi deixàrem 
records i vivències en proporció inversa a 
l’edat; la casa on vivíem i les terres treba-
llades durant més de dos-cent anys pels 
avantpassats eren de l’amo. Entre els mo-
bles que vam traginar hi havia una pesada i 
vella calaixera de noguera amb secreter,  un 
tauler inclinat li feia de tapa que, en obrir-
se, podia fer d’escriptori deixant a la vista 
uns calaixos laterals de diferent fondària, 
unes lleixes estretes a banda i banda i una 
porteta central. Cada fragment d’aquell 
món, que s’obria només quan calia, tenia la 
seva funció. De tot el seu contingut recordo 
especialment un termòmetre, moltes foto-
grafies de mida diversa i un llibre: el primer 
llibre,  el més antic dels que tinc memòria. 

El títol amb lletres daurades gravades 
sobre una coberta gruixuda de color blau 
fosc: Agricultura y ganadería e industrias 

agrícolas. Sota les lletres, una làmina rec-
tangular adherida reprodueix un bodegó 
de fruites amb predomini dels grocs que 
ressalta sobre una sanefa floral i un pai-
satge, gravats com el títol,  on hi destaquen 

E

PRIMER LLIBRE

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

una dona amb unes vaques i un tractor 
menat per un home. Editorial Sopena, 
1941, més de set-centes pàgines d’un trac-
tat de pagesia moderna que el meu pare 
va comprar en alguna fira en temps de 
postguerra. Un llibre que mai no he llegit 
però que m’entretingué llargues estones 
d’infantesa tot mirant-hi dibuixos i foto-
grafies de cereals,  farratges i hortalisses, 

fruites i fruiters,  arrels, tubercles i bulbs; 
d’aus de corral, porcs, conills i animals de 
tir; d’eines i màquines, de procediments 
de conreu i per a l’elaboració d’olis, vins, 
formatges i farines. 

En anar a viure a ciutat, l’herència pagesa 
va quedar limitada a les pàgines tancades 
d’aquell primer llibre que ara jeu, encara, 
en un moble de pi envidriat.  El conreu de 
les lletres vindria després amb els missals, 
els llibres de texts i els obligatoris. L’afició 
a la lectura és una altra cosa,  primer seri-
en els tebeos, després llibres de diferents 
disciplines, ficció i poesia. En aquest Sant 
Jordi, un record pel primer llibre.

Bústia

Un Sant Jordi trist
Enguany hem viscut a Sant Fost un Sant 
Jordi trist, sense cap mena de celebració. Es 
deia abans col·loquialment que "Sant Jordi 
matava l'aranya" però dissortadament crec 
que enguany a Sant Fost ha estat "l'aranya" 
qui ens ha matat Sant Jordi, i ha fet de la 
"diada" un dia trist, una mena de frustració 
que necessito comunicar. Sortosament, ha 
estat compensat pel que hem pogut gaudir 
a Mollet, que malgrat les necessàries res-
triccions que imposa l'actual situació de la 
pandèmia, hem passejat per carrers i places 
plens de persones amb manifestacions de 

cultrua: de flors i llibres, elements que han 
estat sempre l'eix d'aquesta diada. Espero 
i desitjo poder gaudir-los per molt temps. 

 manel domènech mir / sant fost

Agraïment a l'Hospital

Vull fer l'agraïment més gran a la Unitat 3 de 
l'Hospital de Mollet per l'atenció a la meva 
mare, Lourdes Bastida, al meu home i a mi. En 
aquests moments tan durs m'he sentit molt 
informada i acompanyada. Gràcies per la vos-
tra humanitat, empatia i servei i suport. 

 m. mercè milà bastida / mollet 
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e’ns fa difícil d’entendre-ho. El món, 
que ja fa temps havia començat a 
canviar, ha esclatat sembla que defi-
nitivament. Intuïm que les coses ja no 

tornaran a ser iguals. Un exemple el tenim en 
la celebració del Primer de Maig; ja serà el se-
gon any que l'haurem de celebrar sense sortir 
de casa, sense reunir-nos amb els companys 
de classe,  buscant alguna alternativa.

És clar que l’evolució del tipus de treball 
que s’albira, amb una gran part dels treballa-
dors fent la seva feina des de casa, provocarà 
un distanciament social que repercutirà en 
les relacions laborals i la tasca dels mateixos 
sindicats. Nogensmenys, The Economist par-
la d’un escenari molt favorable per als tre-
balladors, com es veu als USA amb el retorn 
molt dinàmic del nivell d’ocupació i de l’aug-
ment dels ingressos –que té a veure amb els 
programes del govern d’impuls fiscal. 

No ho veu tan clar Claudio Magris, que 
assenyala “que aquesta relació a distància 
que mantenim ara tots modificarà l’equilibri 
polític i social. El mercat ja no es percep com 
un sistema eficient, sinó com la mesura de la 
vida. I això és quelcom que torba, doncs les 

Ens trobem davant d’una de les situacions 
més complexes i perilloses des de la recupe-
ració de la democràcia fa més de 40 anys. Una 
tràgica pandèmia que ha colpejat durament a 
la ciutadania, arrabassant la vida de desenes 
de milers de persones, de llocs de feina i ens 
ha instal·lat en una crisi econòmica fruit de la 
crisi sanitària, especialment dura contra els 
sectors populars. En aquest context hi ha una 
ofensiva de la dreta i l’extrema dreta econò-
mica neoliberal que aposta per retallar drets i 
impulsar les velles receptes econòmiques que 
tantes desigualtats i pobresa va crear durant 
el període de la crisi econòmica anterior i de 
què encara no ens hem recuperat. En el temps 
que vivim es fa més necessari que mai l’enfor-
timent de l’espai que representem Catalunya 
en Comú i Podem per fer front a les polítiques 
econòmiques neoliberals i defensar els drets i 
llibertats democràtiques de la ciutadania.

Es des d’aquesta visió que a Mollet cal una 
profunda reflexió de l’espai de Mollet en Comú 
i Podem Mollet. El 2015 ens vam presentar 
plegats amb un programa innovador i de canvi 
i això la ciutadania ens ho va premiar, estàvem 
sumant per fer possible una nova realitat local 
més ecològica, més social i més participativa. 
No va ser així el 2019 que vam anar separats 
amb uns resultats ben diferents al 2015.

Catalunya en Comú aposta per la construc-

Molts 1rs de Maig

Unitat per sumar

S

M. ÀNGEL 
SÒRIA

Exalcalde de Martorelles i membre 
de Comunistes i Esquerra Unida i 

Alternativa del Baix Vallès

distàncies socials i laborals augmenten”.
Per això, i mentre esperem canvis que ens 

permetin ajuntar-nos al carrer recordem poesi-
es que van reflectir el Primer de Maig a la seva 
obra. Comencem per Joan Brossa i el seu poema 
L'u de maig, de L’esmorzar a la muralla, 1968: 
Poble, deixa anar el xàfec i amara la batalla, 
estrelles de finestres acuiten la claror, 
prou passes endarrera, amunt la revifalla!
tornem al primer dia de revolució.
Estripa munts de seda i pren altes les atxes,
camina dret, camina, i bat amb noves ratxes
el plany de la foscúria;
serenes les torratxes,
respira nova pluja i encén tot el carbó.
L’ombra s’entrebada la porta d’un nou dia,
no fugis de la ruta, que el temps et darà pa;
la cendra que t’enfonsa pertany a una via,
l’hivern no ens ha de perdre si aquí ens 
donem la mà.
Esclati una tempesta damunt la lludrigada;
que trons i llamps rebatin el curs de la ventada,
contesta a qui et despinta, dóna per acabada
la nit militarista amb sol republicà.
Ajunta escopinades i veuràs com s’allunya,
la venjança de l’ombra et deixarà tot sol;
emprèn la caminada, t’envia Catalunya:
la llum et farà pactes i agafaràs el vol.
Oh sol vivent, tu, poble, aixeca la bandera,
amb gran estrall de brases fes d’estrella primera,
rebenta a fuetades la cabrota amb guerrera
que entenebreix les platges des d’aquell juliol!

ció d’un espai de transformació, en què poden 
trobar aixopluc totes les persones de progrés que 
volen impulsar polítiques alternatives i de canvi 
a les seves localitats i que generin espais d’acció 
política comuna més enllà del cicle electoral, en 
les institucions, la societat civil i a peu de carrer.

La Mesa Confederal d'Unides Podem també 
aposta per enfortir l’espai polític a nivell esta-
tal i territorial i proposa la creació de Meses 
Territorials, autonòmiques i municipals amb 
l’objectiu de defensar un projecte de país que 
volen que sigui feminista, verd, plurinacional i 
amb justícia social , davant l’ofensiva dels poder 
econòmics i mediàtics que volen que no pros-
peri aquest model de país que defensem.

No hi ha una línia divisòria entre projecte 
estatal, nacional i local, al revés forma part el 
projecte transformador forma part d’un ma-
teix discurs i relat, per això hem de combinar 
aquest triple discurs local i general, és a dir, de-
finir conjuntament la nostra proposta d’acció 
política a nivell local amb un discurs que tin-
gui dimensió estatal i nacional. Volem recollir 
l’esperit majoritari de les bases de Podem i els 
Comuns i donem un pas endavant per la uni-
tat de l’espai que representem conjuntament, 
per sumar des dels nostre valors d’esquerres 
transformadores, verdes, feministes i republi-
canes per crear un espai unitari democràtic, 
d’alternativa progressista a Mollet del Vallès.

JAUME
MARTORELL

Politòleg

esquerra madrilenya ha dibuixat 
de forma clara el dilema al qual 
s’enfronten a les eleccions del 4 de 
maig: o Vox, o democràcia. Després 

de les amenaces a Iglesias i altres ministres del 
Govern, sembla que finalment identifiquen a 
Vox com el que són: un perill existencial per 
a la democràcia. Si aquest front democràtic 
reeixirà més enllà del 5 de maig depèn dels 
resultats del 4, però sobretot depèn de la va-
lentia amb què l’esquerra de l’Estat és capaç 
d’apostar per una solució democràtica per a 
Catalunya. Per a tal d’entendre com l’estat Es-
panyol ha arribat a aquesta bifurcació entre 
Vox o democràcia, ens hem de retreure a un 
altre dilema, el “o referèndum, o referèndum” 
del president Puigdemont, quan va encarre-
gar al vicepresident Junqueras i el conseller 
Romeva l’organització de l’1 d’Octubre. És la 
reacció autoritària de l’Estat a aquest repte de-
mocràtic i cívic, el que explica l’ascens de Vox.

Una causa, que els principals mitjans de 
l’Estat han estat incapaços d’explicar. El duo-
poli mediàtic madrileny explica l’auge de Vox 
com una resposta a les “provocacions” de l’in-
dependentisme català. Una anàlisi equivoca-
da que no reflecteix la realitat i responsabi-
litza a les víctimes de l’odi de l’extrema dreta 
del seu ascens, tot eximint a aquells els hi 
donen suport i legitimat la seva acció política.

La normalització i la legitimació de la seva 
acció política per part de l’establishment 
polític i mediàtic, és clau a l’hora d’expli-
car l’ascens de l’autoritarisme. Vox irromp 
a les institucions al llarg de 2019, legitimat 
per una política repressió descarnada vers 
l’independentisme, justificant la violència 
policial i  l’actuació de l’ultradreta al carrer 
(recordem a Arrimades fent-se fotos amb els 

El dilema d’Espanya: 
o Vox, o referèndum

L'

ultres que havien agredit a un grup d’inde-
pendentistes a les platges de Canet de Mar) i 
l’empresonament de líders polítics i socials. 
Monasterio, a Madrid, només fa que emprar 
el mateix manual de confrontació que Arri-
madas va desempolsar per Catalunya.

Vox creix quan l’Estat legitima el seu discurs 
d’odi vers les minories nacionals. Vox fa servir 
aquesta bel·ligerància com la palanca per assal-
tar les institucions espanyoles i estendre un dis-
curs d’odi dretà, xenòfob, homòfob i masclista. 
Amb la tranquil·litat que, per a molts sectors de 
l’establishment  espanyol, la seva acció política 
és més legítima que la del republicanisme català 
–i fins i tot el republicanisme Espanyol. Per ells, 
el cordó sanitari s’ha d’aplicar contra aquelles 
opcions que qüestionen obertament els pilars 
del règim del 78: una monarquia opaca, impune 
i corrupte, un estat i economia centralistes i que 
redistribueixen cap a dalt, un poder judicial 
dretanitzat i cada cop més autoritari.

Massa cops el PSOE –i el PSC- juguen en 
aquest camp del cordó contra el republicanis-
me. Sense anar més lluny fa una setmana, quan 
el PSC defensava donar un dels senadors desig-
nats pel Parlament de Catalunya a VOX, abans 
que donar-ho a Esquerra Republicana o la CUP. 
Malgrat que hi havia mecanismes legals per im-
pedir-ho, el PSC defensava l’opció que maximit-
zava els senadors del bloc del règim del 78 i el 
cordo polític contra el republicanisme.

Aquest cordó contra el republicanisme no és 
compatible amb aïllar a l’extrema dreta. Avui, 
a l’Estat Espanyol, és impossible deslegitimar 
l'acció política dels d’Abascal, sense advocar 
pel reconeixement de la natura democràtica 
de les demandes independentistes i negoci-
ar per adreçar-les, sense avançar pel camí de 
l’amnistia i el referèndum acordat. Si el cen-
treesquerra espanyol és incapaç d’adoptar 
una actitud valenta en aquest aspecte, només 
escurça el temps que queda perquè veiem mi-
nistres de Vox a la Moncloa. Avui, el dilema a la 
taula de l’Estat Espanyol és més clar que mai: o 
Vox, o democràcia; o Vox, o referèndum.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

CRISTÓBAL CAMACHO
DAVID MORENO 

Membre de Mollet en Comú i inscrit a Podem Mollet, respectivament
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Caigudes del CC Mollet a SabadellCarmen Sánchez, al Mundial de Relleus
El Club Ciclista-Transluján va participar 

diumenge a la 25a edició del Memorial Fidel 

Bagan, de Sabadell. La pluja va trastocar els 

plans del club molletà, que va patir caigudes, 

que van impedir que lluités pel triomf. 

La molletana Carmen Sánchez ha estat convocada amb la selecció 

espanyola per disputar el Mundial de Relleus, que tindrà lloc el cap 

de setmana a Chorzów, a Polònia. L'atleta molletana prendrà part 

dels equips 4x400 metres  femení i mixtes. Els equips espanyols 

buscaran en aquesta competició la classificació olímpica.

MOLLET. Judith Fernández, de 25 

anys, és la nova coordinadora del 

futbol femení del CF Mollet UE. 

La marxa de José Aguilera a la UE 

Sant Fost ha obligat el club molle-

tà moure fitxa i centrar l'atenció 

en l'exfutbolista amb arrels entre 

Mollet i la Llagosta. Fins a la tem-

porada passada, Fernández juga-

va a la Segona Divisió espanyola 

amb un club històric, el Racing 

de Santander, però a causa d'una 

lesió va decidir penjar les botes. 

"Ara formava part d'una agèn-

cia de representació i em va 

sorgir l'oportunitat de portar 

la secció femenina del CF Mollet 

UE, i crec que hi ha molt bon po-

tencial", explica la baixvallesana, 

que tot just aquesta setmana ha 

aterrat al Municipal del Germans 

Gonzalvo. 

Des del 2015, el CF Mollet UE té 

estructura de base femenina i es 

vol convertir en un referent valle-

sà. Aquest curs l'entitat té equips 

en categories aleví, infantil, cadet 

i juvenil. "Tenim un bon juve-

nil, que creiem que la pròxima 

temporada podria lluitar per 

pujar de categoria i, potser en 

dos o tres anys, ser una clara 

FUTBOL L'EXJUGADORA, FORMADA A BARÇA I ESPANYOL, NOVA COORDINADORA DEL CF MOLLET

aposta per convertir-se en el 

nostre sènior femení", comenta 

Fernández, que té com a principal 

objectiu "impartir una mateixa 

metodologia d'entrenament 

a tots els equips femenins". A 

més, la vallesana considera que 

el CF Mollet UE té les condicions 

"per convertir-se en un refe-

rent en el futbol formatiu fe-

mení", i fins i tot, ha admès, que 

"s'han d'aconseguir treure més 

jugadores com l'Alèxia Putellas 

o la Queralt Gómez", totes dues, 

cf mollet ue

consolidades a la Primera Divisió 

espanyola.

Experiència a França i Anglaterra
Judith Fernández va iniciar-se en 

el futbol al CE La Llagosta i ràpi-

dament va passar al futbol base 

de l'Espanyol i el FC Barcelona, on 

va debutar amb els seus primers 

equips. En edat sènior, va jugar a 

la Premier League, al Bristol, i a la 

Segona Divisió de França i d'Es-

panya, en equips com l'Alavés i el 

Racing Santader.  jl.r.b.

COORDINADORA  La vallesana a les instal·lacions del club molletà

Nou impuls del futbol femení 
amb Judith Fernández

BÀSQUET | Lliga Catalana  EL MATARÓ L'ELIMINA EN SEMIFINALS

MOLLET. El DM Group Mollet s’ha 

quedat a les portes de la final de la 

Lliga Catalana d’EBA. Els molletans 

van perdre dissabte la semifinal 

contra el Mataró Germans Homs, 

per 63 a 76. El conjunt maresmenc, 

encapçalat per uns brillants Natxo 

Ariño (20 punts) i Marc Traver (13 

punts), va elevar el ritme i l'encert 

a partir del descans (38-36), i es va 

recolzar en el seu bon llançament 

des de la llarga distància així com 

també en els punts per segones 

opcions. A la represa, el Mataró va 

marcar el ritme amb un parcial de-

molidor al tercer quart, 10 a 19, que 

posava un avantatge pels mares-

mencs de 48 a 55, que va mantenir 

El DM Group, sense Lliga 
Catalana, un cop més

fins al final del compromís. 

Aquesta és la primera derrota 

oficial del Mollet d'aquesta tempo-

rada, tot i que ja havia perdut els 

quarts de final contra el Martinenc 

–un duel que es va quedar sense 

efecte perquè el Martinenc no va 

complir amb el protocol Covid–.

Pendents del Salou a EBA
El Mollet rep a Mataró un toc 

d’atenció per afrontar la prèvia de 

les fases d’ascens, que molt proba-

blement seran contra el Salou. Tot i 

que encara s'està a l'espera del duel 

entre Roser i Llucmajor  aquest dis-

sabte, que tancarà definitivament la 

fase regular de la Lliga d'EBA.  

m.A. chAzo / fcBQ

MOLLET. El Mollet HC femení afron-

ta l'última setmana de la fase re-

gular amb opcions serioses d'as-

cens a la Nacional Catalana. Les 

molletanes van guanyar la jor-

nada passada contra l'Igualada 

(1-2), que no s'havia deixat cap 

punt fins aleshores, i disputarà els 

últims tres partits amb la moral 

ben alta. 

El Mollet HC femení és tercer 

HOQUEI | Primera Catalana EL MASCULÍ ES QUEDA A SEGONA

EN JOC  Sergi Tell lluita una pilota de la semifinal de la Lliga Catalana

MOLLET. El CF Mollet UE ha igualat 

la seva millor ratxa de dues victò-

ries seguides i vol demostrar que 

està en el seu millor moment amb 

una tercera victòria consecutiva 

contra un històric, ara en la part 

baixa, el Júpiter. Els molletans 

van guanyar la jornada passada al 

camp del Rubí, per 1 a 2, i es man-

tenen al tercer lloc del grup 1B, 

amb 18 punts, a tan sols un punt 

del segon classificat, la Unificació 

Llefià. 

El CF Mollet UE vol 

encadenar la millor 

ratxa del curs 

Primera Catalana

CF MOLLET UE - JÚPITER
Diumenge, 2 – 12 h Mollet

MOLLET. La Unió FS Mollet ne-

cessita guanyar el derbi baixva-

llesà contra l'AE Montornès FS 

per trencar la ratxa negativa de 

resultats que acumula des de fa 

quatre jornades, amb tres empats 

i l'última derrota a la pista de l'Es-

cola Pia Sabadell B (6-3). L'equip 

molletà ocupa el 7è lloc, del grup 

1, amb nou punts i no guanya des 

del 20 de març. Pel que fa a l'AE 

Montornès, és penúltim amb tan 

sols tres punts. 

Derbi baixvallesà 

entre Unió FS Mollet 

i AE Montornès FS

FUTBOL SALA | Primera

UFS MOLLET - MONTORNÈS

Dissabte, 1 – 17 h Mollet

MOLLET. L'equip del Club Billar 

Mollet, de la Segona Divisió esta-

tal, va perdre el seu tercer com-

promís contra el Barcelona, per 2 

a 6. L'equip molletà ocupa el ter-

cer lloc després de guanyar contra 

el Sant Andrià i empatar amb el 

Casablanca, de Saragossa. 

Pel que fa a les lligues catala-

nes, a la Primera Divisió, el con-

junt molletà lidera la classificació 

després dels triomfs contra Lleida 

(3-5) i Llinars (8-0).  A la Segona 

Divisió catalana, el segon equip és 

segon classificat amb una victòria 

contra Premià (6-2) i un empat 

amb el Vic (4-4). 

El Club Billar perd 

contra el Barcelona i 

baixa al tercer lloc

BILLAR | Segona Divisió

SFÈRIC - MOLLET HC FEMENÍ

Diumenge, 2 – 12.30 h Terrassa

El Mollet HC, amb opcions 
d'ascens a Nacional Catalana

amb 13 punts i si guanya diumen-

ge a l'Sfèric, que és quart amb nou 

punts, s'asseguraria la tercera po-

sició, que podria convertir-se en 

ascens directe perquè els dos pri-

mers classificats, Igulada i Mataró, 

no podrien pujar per tenir ja un 

primer equip a Nacional. 

El sènior femení jugarà dos par-

tits més la pròxima setmana con-

tra Cerdanyola i Horta. 

D'altra banda, el sènior masculí 

va perdre contra el Mataró (1-2) 

i ha acabat al 5è lloc del grup 2A, 

sense opcions d'ascens. 
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BAIX VALLÈS. Aposta ferma de la 

Generalitat de Catalunya per la 

continuïtat de la Fórmula 1 al 

Circuit de Barcelona-Catalunya. 

Dilluns es va presentar al traçat 

vallesà la 31a edició de la Fórmula 

1 Aramco Gran Premi d'Espanya, 

que tindrà lloc del 7 al 9 de maig 

sense públic.

El conseller d’Empresa i Conei-

MOTOR  ES PRESENTA EL GRAN PREMI D'ESPANYA DE LA F1, QUE SE CELEBRARÀ SENSE PÚBLIC DEL 7 AL 9 DE MAIG AL TRAÇAT VALLESÀ

El Govern vol que el Circuit 
sigui seu fixa de la Fórmula 1

A LA RECTA DEL CIRCUIT  Fotografia de família amb les autoritats que van anar a l'acte de presentació de dilluns

xement de la Generalitat, Ramon 

Tremosa, va garantir durant l'ac-

te de presentació de la cursa que 

“l’interès del Govern és mante-

nir el Circuit com a seu fixa de 

la F1”. “Si surts del calendari no 

saps quan hi podràs tornar a 

entrar: cada cop hi ha més ciu-

tats, regions i països que saben 

l’extraordinari impacte i po-

tencial que té un esdeveniment 

d’aquestes característiques”, va 

dir Tremosa. 

El contracte de la Fórmula 1 aca-

ba aquest 2021 i des del Govern i 

la direcció del Circuit es treballa 

amb els dirigents de la competició 

per aconseguir un contracte de 

llarga durada. A més, per aquest 

2021 hi ha la petició d'estalviar-se 

ATLETISME | Trail  L'ATLETA S'ENTRENA A MOLLET AMB EL TÈCNIC ROGELIO VEGA

MOLLET / MONTORNÈS. Maria Carner, del CE 

Penedès, ha quedat subcampiona del Cam-

pionat d'Espanya sub-23 de curses de mun-

tanya, que va tenir lloc dissabte a Liendres, 

Cantàbria. L'atleta, que s'entrena sota les 

ordres de Rogelio Vega a la pista d'atletisme 

de Mollet, també va penjar-se una medalla 

de bronze per equips en la categoria absolu-

ta amb el seu club de l'Alt Penedès.

L'atleta vallesana va completar els 16 km 

del recorregut en 1 hora, 18 minuts i 44 se-

gons, a quatre minuts de la campiona sub-

23, Sara Alonso. De fet, la corredora de trail 

va acabar a l'11è lloc de la classificació ge-

neral, que en categoria absoluta, va guanyar 

la seva companya d'equip, Núria Gil, amb un 

temps d'1 hora, 12 minuts i 43 segons.  

Miquel Corbera, campió estatal
Miquel Corbera, de l'Atletisme Montornès, 

s'ha proclamat campió d'Espanya sub-23 

de curses de muntanya. L'atleta baixvalle-

sà va imposar-se amb un temps d'1 hora, 3 

minuts i 58 segons. Corbera va aconseguir  

també al cinquè millor temps de la classi-

ficació absoluta, quedant a poc més d'un 

minut del campió, Jan Margarit, del Club 

Atlètic Granollers.  

Maria Carner, subcampiona 
d'Espanya de curses de muntanya

rfea

AL PODI  La vallesana se situa al segon lloc del podi estatal sub-23

C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

El veterinario trabaja con un solo objetivo 
UNA SALUD o One Health

En el año 2000 se declaró el último sábado 
de abril como día mundial del veterinario 
y cuya función es preservar la salud y vida 
de los animales domésticos y silvestres, de 
los seres humanos y del medio ambiente. 
Es una profesión de dedicación total con 
una gran labor en todas las sociedades 
del mundo. Además de cuidar del bienes-
tar animal como labor principal, tiene un 
papel muy importante y esencial a nivel 
de salud pública y así lo ha demostrado in-
tentando aunar conocimientos epidemio-
lógicos en la lucha frente a enfermedades 
zoonóticas(de trasmisión de animales a 
humanos) como el caso de la covid-19.  

Profesión de vocación y apasionada, de de-
dicación exclusiva hacia los animales que 
abarca grandes ámbitos con la medicina 
preventiva (adelantarse a la enfermedad), 
sanar cuando hay enfermedad, evitar sufri-
miento cuando no hay cura, vigilancia de 
enfermedades contagiosas entre animales 
y de animales hacia personas; control en to-
dos los eslabones de la cadena alimentaria.

Con este pequeño escrito quiero hacer un 
homenaje a mi profesión, a mis colegas, 
auxiliares y a los que sin ser veterinarios 
dedican todas sus fuerzas por lograr bien-
estar animal (protectoras, cuidadores de 
colonias felinas, educadores caninos y sin 
olvidar a los peluqueros). Gracias a los que 
se dedican con el corazón y entusiasmo 
con un fin común la SALUD.

Entre todos hacemos un llamamiento al no 
maltrato y al no abandono y a cuidar lo más 
preciado que tenemos nuestro ecosistema 
tan frágil y expuesto a los cambios que van 
acompañados de la mano del hombre.

Día mundial del veterinario

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es

el cànon per celebrar la Fórmula 1 

perquè, tal com va passar el curs 

passat, tampoc hi haurà public. 

"L'any passat, no tenir públic 

va comportar que no hi hagués 

cànon i estem treballant en això 

per explicar i transmetre bé les 

condicions amb les quals farem 

la prova i buscar que el cànon 

sigui el menys possible", va dir 

Josep Lluís Santamaría, director 

del Circuit. 

Belén García, pilot vallesana
La vallesana Belén García va ser 

una de les protagonistes de l'ac-

te de presentació del Gran Premi 

de la Fórmula 1. La de l'Ametlla 

del Vallès rodarà al traçat vallesà 

amb el Formula Regional Europe-

an Championship by Alpine, com a 

campionat de suport que acompa-

nya la F1. “La primera cursa va 

ser difícil, després de molt de 

temps d’aturada i sense poder 

fer els entrenaments previs. 

Ara he recuperat la passió per 

les curses i ser aquí, on pràcti-

cament he nascut, és tot un ho-

nor”, va explicar Belén García, tot 

i que el gran objectiu pel que es 

prepara la de l'Ametlla per aques-

ta temporada és la categoria de les 

W Series.  jl.r.b.

CURSA POPULAR

BAIX VALLÈS. La Mitja Montor-

nès-Montmeló-Vilanova-La Roca 

del 2021 s'ha ajornat fins a la 

tardor. La cursa popular baixva-

llesana ja s'havia suspès el 2020 

i pel 2021 hi havia la possibilitat 

de celebrar-la durant la prima-

vera, però finalment s'ha deci-

dit ajornar-la fins a la tardor "a 

causa de la situació sanitària 

actual i la incertesa de poder 

organitzar-la amb les garanti-

es i possibilitat de participació 

suficients", ha comunicat el Club 

Atletisme Montornès. "Els orga-

nitzadors esperen que a la tar-

dor la situació ja sigui l’adequa-

da per garantir la participació 

segura del major nombre d'at-

letes possibles, ja que l’atleta 

popular i el caire participatiu 

és l’essència de la Mitja Mon-

tornès", indica al comunicat, que 

no concreta cap data a la tardor. 

A més, des del club montornesenc 

s'agraeix a tots els implicats en la 

cursa "la comprensió, el suport i 

l’ajuda prestada".  

La Mitja Montornès 
s'ajorna fins a la 
tardor per la Covid
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La final del concurs literari AMIC-Ficcions, amb representants del Baix VallèsLa 13a edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha presentat el seu llistat de finalistes amb 7 relats del Vallès Oriental, dels quals dos són del Baix Vallès. Es tracta dels grups Lesdevorallibres, de l’Escola Sant Gervasi 
(Mollet), i luciapaula, de l'INS Alba del Vallès (Sant Fost). Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, Smartphone i auriculars sense fils. També es premiaran els docents més motivadors de cada territori amb una estada de dos dies per a dues persones amb sopars i/o esmorzars inclosos.

MOLLET.  Els dies 8 i 9 de maig tindrà lloc la cinquena edició de la Global Bubble Weekend, organitzada a Mollet per l'associació Un Toc de Festa, el Casal Cultural i el Petit Casal. Si fins ara les tres edicions presencials que s'havien fet –l'any passat, a causa del confinament, es va fer una proposta virtual– havi-en consistit en una cercavila del Doctor Bombolles pels carrers de la ciutat, principalment al parc de les Pruneres, enguany s'aposta per programar dos espectacles.Dissabte (16 h i 20 h) la compa-nyia Enlaire representarà Vegin 
i Passin al Mercat Vell i diumenge (11 h i 12.45 h) serà el mateix Doc-tor Bombolles qui farà el seu xou 
Bombolles a dojo al Jardinet del Casal, emmarcat en els espectacles del Petit Casal. Les entrades es po-

den adquirir a entrapolis.com.Adrià Viñas –membre d'Un Toc de Festa i Doctor Bombolles– va recordar dimecres en la roda de premsa de presentació que la Glo-bal Bubble Parade "és un movi-

ment mundial al qual ens vam 

incorporar fa cinc  anys". Per a la present edició, inicialment van pensar a combinar cercavila amb representacions de sala: "El pro-

jecte presentat a l'Ajuntament 

era una cercavila i un espectacle 

d'interior dissabte; i diumenge 

una minicercavila i un espectacle 

al Jardinet". Tanmateix, va lamen-

tar que "la situació pandèmica no 

ens permet fer la cercavila, pel 

control d'aforament". En aquest sentit, va puntualitzar que cal con-trolar el nombre d'aforament, però també la seva traçabilitat, i això no seria viable a la via pública.En aquesta adaptació a la pandè-mia i en aquesta forçada necessi-tat de reinvenció, Viñas va explicar que la seva actuació haurà de ser menys participativa del que ho és habitualment. En tot cas, hi va afe-gir: "Diumenge mirarem que els 

nens i nenes puguin fer quatre 

bombolles, però no és la par-

ticipació amb la qual estàvem 

acostumats, amb una cercavila i 

un taller". A falta del taller, bons seran els quits de bombolles que es lliuraran als assistents, perquè la canalla en pugui crear a casa.
Un art que atrau molt la canallaEl membre d'Un Toc de Festa va assegurar que l'objectiu amb la Global Bubble és "convertir-se 

en un festival d'arts escèniques 

més dels que tenim a Mollet. 

Tenim la MITMO, L'Arlequí... i 

la Global Bubble Weekend pre-

tén ser un festival d'espectacles 

de bombolles que es programi 

anualment, i que la gent ja sà-

piga que després de la MITMO 

La Global Bubble vol convertir-se en 
un festival fix en l'agenda molletana

ARTS ESCÈNIQUES  EL 8 I EL 9 DE MAIG ACTUARAN LA COMPANYIA ENLAIRE I EL DOCTOR BOMBOLLES AL MERCAT VELL I AL JARDINET DEL CASAL, RESPECTIVAMENT

venen les bombolles".Viñas va reiterar que aquest art atrau molt la canalla: "On hi ha un 

nen feliç mirant o fent una bom-

bolla, n'hi ha un altre més feliç 

petant-la". També va reivindicar que cal continuar fent cultura de manera segura: "Ens ho volem 

passar bé, volem començar a 

fer coses i crec que es poden fer 

SOCIETAT

s.c.

RODA DE PREMSA  Al Jardinet amb Adrià Viñas i Àlvar Yáñez

coses molt xules al Jardinet o 

al Mercat Vell. Però no podem 

obviar la seguretat i la situació 

amb què ens trobem. Ens ho pas-

sarem bé, veurem bombolles 

i espectacles, gaudirem, però 

amb les mesures pertinents".Per part del Casal Cultural, el seu president, l'Àlvar Yáñez, va asse-verar: "Amb qualsevol persona 

de Mollet que ens fa una propos-

ta que s'endinsa en el nostre ob-

jectiu, si podem, hi col·laborem 

de totes totes". Yáñez va conclou-re dient: "Avui amb la pandèmia 

fan falta aquestes dosis d'emo-

ció, que curen l'ànima, si és que 

existeix".    sergio carrillo

'La luz' i 'Último beso', al 
microteatre de La Tramolla

MOLLET. L'Espai d'Art i Creació La Tramolla ha programat dues ses-sions de microteatre per a aquest dissabte (18 h) al seu local del car-rer Santa Bàrbara número 5. Con-cretament es tracta de dues pro-postes de microteatre acabades de 
sortir del Microteatre Barcelona, i ho farà "amb les mateixes com-

panyies, format, condicions i 

preus: perquè si la comarca no 

va al microteatre, el microtea-

tre ve a la comarca!".La primera obra serà La luz, es-crita per Isabela Peruzzi, dirigida per Andrés Vicente i interpretada per Julia de García, Rafa Dionisio i Lydia Segorbe, i gira entorn d'un primer dia de feina en què "la com-

plicació arriba a extrems insos-

pitats". L'altra representació serà 
Último beso, escrita i dirigida per 

Santi Portela, i interpretada per Inma Garzía i Arnau Lobo, i tracta 
"una relació tòxica, envoltada 

de necessitat i possessió".El cost de l'entrada és de 5 euros i es pot reservar per correu (info@
latramolla.cat) o per WhatsApp (717 712 483).
Mostra pel Dia de la DansaEnguany La Tramolla tornarà a celebrar el Dia Internacional de la Dansa. Des de l'escola d'arts escè-niques oferiran diumenge a partir de les 18 h una gala en un fals di-
recte a www.latramolla.cat, com les que ja han fet per a la nit de Cap d'Any, en la qual exposaran diver-ses mostres dansaires de les seves companyies. Tot plegat ho fan "es-

perant poder tornar molt aviat 

al Parc de Can Mulà". 

AQUEST DISSABTE A LES 18 H AL CARRER SANTA BÀRBARA, 5

ÚLTIMO BESO  Inma Garzía i Arnau Lobo actuaran dissabte a La Tramolla

dissabte 1

diumenge 2

divendres 30

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  Cel amb molts núvols 
durant tot el dia, alternats amb clarianes i amb possi-bilitat d’algun ruixat feble. Temperatures semblants.Ruixats ja de bon matí, 
que poden ser d'intensitat moderada, i que es pro-longaran fins a la tarda, quan s'obriran clarianes.Continuarà el temps ines-table, altre cop amb possi-bilitat de ruixats febles, cel variable i amb tempera-tures sense canvis impor-tants.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 22 17ºC 8ºC 17ºC - 23 km/h NE

DIVENDRES, 23 20ºC 7ºC 18ºC - 34 km/h ESE

DISSABTE, 24 20ºC 7ºC 17ºC - 24 km/h SE

DIUMENGE, 25 21ºC 10ºC 19ºC - 29 km/h ESE

DILLUNS, 26 20ºC 13ºC 13ºC 4 27 km/h ENE

DIMARTS, 27 18ºC 11ºC 16ºC 0,2 23 km/h SSW

DIMECRES, 28 19ºC 12ºC 17ºC 2 21 km/h SE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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MOLLET. L'Ajuntament va apostar 

per descentralitzar el Sant Jordi, 

per intentar evitar aglomeracions 

i, d'aquesta manera, la Diada es va 

celebrar a la capital baixvallesana 

amb alguns estands ubicats da-

vant de les mateixes botigues o en 

espais pròxims.

Una de les parades que hi va ha-

ver va ser la de la Llibreria L'Illa, 

a l'avinguda Llibertat. Un dels pro-

pietaris, Carles Peña, explica que la 

jornada "va anar bé" i que "hi va 

haver força gent durant el dia".

Després d'un any sense un Sant 

Jordi a l'abril –tenint en compte 

el confinament domiciliari d'ara 

fa any, es va ajornar aquesta cele-

bració al juliol–, la festivitat d'en-

guany s'ha apropat més a les tradi-

cionals, com a mínim pel que fa al 

volum de vendes. En aquest sentit, 

Peña explica que van detectar que 

la gent hi ha anat de manera més 

repartida. "Normalment la prè-

via és bona, però ha estat millor 

que altres anys. La gent no va es-

perar fins a l'últim dia, tot i que 

el gruix de vendes es va concen-

trar el 23, com és normal".

Segons les xifres estimades pel 

Gremi de Llibreters, es van vendre 

1,3 milions de llibres per Sant Jor-

di, "molt per sobre" de les seves 

expectatives, ja que la previsió 

girava entorn d'un milió d'exem-

plars venuts. La xifra representa el 

85% de l’activitat que es va gene-

rar la diada del 2019, abans de la 

pandèmia. A més, el 53% dels lli-

bres venuts van ser en català.

D'aquesta manera, la Cambra 

del Llibre considera un èxit la 

jornada i agraeix la resposta dels 

lectors i el "comportament cívic" 

dels ciutadans durant tota la jor-

nada. Quant als llibres més venuts, 

es confirmen Xavier Bosch i María 

Dueñas, i Oriol Mitjà i Paz Padilla, 

com els més venuts respectiva-

ment de ficció i no-ficció en català 

i castellà.  

TRADICIONAL   S'ESTIMA QUE A TOT CATALUNYA ES VAN VENDRE 1,3 MILIONS DE LLIBRES EL DIA 23, UNA XIFRA QUE REPRESENTA EL 85% DE VENDES DEL 2019

s.c.

PARADES DESCENTRALITZADES  La Llibreria L'Illa va ser un dels establiments que va muntar-hi estand

El Sant Jordi desconfi nat no perd volada

UNA DOTZENA DE NOVETATS LITERÀRIES
A LA BIBLIOTECA DE CAN MULÀ
■ La Biblioteca de Can Mulà va incorporar per Sant Jordi una dotzena de noves 
obres. A hores d'ara tots els nous llibres estan en préstec i les persones que els 
vulguin llegir n'hauran de fer una reserva. Les dotze novetats són: El juego del 

alma, de Javier Castillo; L'home que va viure dues vegades, de Gerard Quintana; 
Sira, de María Dueñas; Los privilegios del ángel, de Dolores Redondo; La dona 

de la seva vida, de Xavier Bosch; L'anguila, de Paula Bonet; Ready Player Two, 
d'Ernest Cline; El juicio del agua, de Juan Francisco Ferrándiz; Independencia, de 
Javier Cercas; El ángel negro, de John Verdon; Seis cuatro, d'Hideo Yokoyama; i El 

arte de engañar al karma, d'Elisabet Benavent.

Mollet del Vallès
GLOBAL BUBBLE WEEKEND 8 I 9 DE MAIG

“Vegin i Passin”
Cia. Enlaire

Dissabte 8 al Mercat Vell
A les 16.00 h i a les 20.00 h

Infantil 5€ - General 7€ 
Socis/es Casal 5€
Per cada 3 entrades un kit de regal.

Entrades del festival a: www.entrapolis.com
Organitza: Col·labora:Mesures de seguretat COVID a totes les activitqts, possibilitat d’anul·lació per restriccions PROCICAT.

El Petit Casal presenta:

Cia. UnTocDeFesta

Diumenge 9 
al Jardinet del Casal 

A les 11.00 h i a les 12.45 h

“Bombolles a Dojo”

Ronda Can Fabregas, 5

En cas d’aforament complert sessió extra a les 17.30 h

Entrada familiar: 8€ amb un Kit de regal.

Sorteig Solidari a favor de l’ONG
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Sabem ser emoció? (II)

(Prové de l'edició de la setmana passada)

Aquestes memòries tenen unes arrels fortes que acos-

tumen a enganxar-nos, per la qual cosa, sense prendre’n 

consciència i realitzar un procés d’alliberació emocional, re 

informar-les no és quelcom fàcil.

Si acceptem que les emocions tenen dos punts de parti-

da: un és l’impuls automàtic què les caracteritza i l’altre és 

la realitat de les memòries emocionals gravades en el nos-

tre inconscient, ben segur ens cal entrenament per poder 

decidir ser uns bons gestors emocionals.

Gabinet Psicopedagògic i Mèdic Naturista Molins, ofereix 

tot un seguit de serveis amb l’objectiu de facilitar aquesta 

tasca. Tot i que la  seva base és la Teràpia Psicoanalogis-

ta, d’acord amb tot l’argumentat, paral·lelament s’utilitzen 

d’altres eines com: Psicoespinoanalogia, Flors de Bach, 

EFT, Medicina Natural, Sanació Prànica, Tècniques de rela-

xació física i mental...

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 ALDues actuacions del CRA'P 

pel Dia Internacional de la Dansa

MOLLET. L'entitat molletana CRA'P 

celebrarà aquest dissabte (19 h) el 

Dia Internacional de la Dansa amb 

dues representacions a Can Gomà. Es 

tracta de dos espectacles residents al 

CRA'P. La primera és Chop Suey, de la 

companyia Charol&Ferraro. Es tracta 

d'un quadre, una trobada entre allò  

íntim  i  allò  públic,  un  paisatge  car-

nal  on  allò  pictòric porta a construir 

una sèrie de relats. Les dues intèrprets 

exploren com transferir l'homònima 

obra d’Edward Hopper a l’univers tea-

tral, cercant quin és l’enigma que hi ha 

darrere dels personatges del pintor. La 

segona serà Adesso la finestra, de Juli-

eta Ferraro. A partir del concepte de 

finestra com a obertura en un mur per 

donar espai a l’aire i a la llum, sorgeix 

aquesta versió escènica d’un llibre 

amb el mateix nom. Entre dos mons, 

les paraules del llibre i una escriptora, 

una ballarina apareix com a pont i el 

seu cos com a llindar. Les entrades són 

gratuïtes amb reserva prèvia a mollet-

valles.koovin.com.

Dansa virtual al web de Mollet
D’altra banda, l'Ajuntament també 

s'ha sumat a aquesta commemoració 

involucrant-hi les escoles de dansa de 

la ciutat. Enguany s'ha  canviat el for-

mat de l’espectacle que es feia habitu-

alment al parc de les Pruneres i es farà 

en línia (www.molletvalles.cat), on es 

podran veure els vídeos amb l’actua-

ció de cada escola, així com sentir els 

missatges i descarregar el Manifest del 

DID 2021. 

Les escoles que hi participen són: 

CRA'P, Sqs team school, La Tramolla, 

Espai de dansa i teatre, Escola Munici-

pal de Música i Dansa, Dandi i Escola 

Isabel Farrés.  

DANSA  CAN GOMÀ ACULL DISSABTE LES REPRESENTACIONS 'CHOP SUEY' I 'ADESSO LA FINESTRA'

'ADESSO LA FINESTRA'  Representat per Julieta Ferraro

cra'p
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