
CLÍNICA DENTAL
MEDICINA ESTÉTICA
Tu clínica de confianza

Berenguer III, 11 · Mollet del Vallès · T. 699 70 16 23 - 93 570 16 23

Ortodoncia invisible Invisalign, Implantes dentales, Relleno de labios, Bótox, Depilación definitiva, Varices, Mesoterapia, 
Verrugas, Ortodoncia infantil, Carillas estéticas, Plasma rico en plaquetas, Prótesis dentales, Mutuas y mucho más...

CULTURA

La molletana 
Neus Ballús 
opta a presidir 
l'Acadèmia 
del Cinema  21

Gonzalo Plata és reelegit 

secretari comarcal de CCOO

L'acusat arriba a un acord 

abans d'iniciar el judici pels fets

TRIBUNALS

Cinc anys de presó per a 
l'autor de l'homicidi del 
vigilant del supermercat 
Esclat de fa 17 anys  7

MEDI AMBIENT  EL SECTOR TRANSPORT GENERA EL 50% D'EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI A LA CIUTAT, SEGONS EL PLA D'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA  2, 3 i Ed.

La meitat del parc de vehicles de Mollet 
haurà de pagar el nou impost del CO2

ECONOMIA

Els sindicats alerten que 
els accidents laborals han 
crescut un 30% durant 
l'any de pandèmia  15
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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

POLÍTICA

LES DIRECCIONS DE PODEM I MOLLET EN COMÚ 
AVANCEN QUE TRACTARAN EL DEBAT DE LA 
CONFLUÈNCIA EN PROPERES ASSEMBLEES   14

MEMÒRIA DE 
L'HOLOCAUST

sergio carrillo

ENTREVISTA A Montserrat Sanmartí, alcaldessa de Sant Fost

"VAM GUANYAR LES ELECCIONS I ENS VAN 
MENYSTENIR PERÒ AMB AQUESTS MESOS A L'OPOSICIÓ 
HEM FET AUTOCRÍTICA I HEM CRESCUT"  12 i 13

OFRENA  Membres del Consistori i de l'associació Amical Mauthausen dimecres en un acte íntim en memòria dels deportats i assassinats als camps nazis   8



dV, 7 maig 20212

EN PORTADA

Bosch Car Service Tallers Esclusa

Mecànica

Electrònica

Vehicle elèctric / híbrid

Pneumàtics

Planxa i pintura

Serveis de mobilitat

Bosch Car Service: per a tot allò que el teu automòbil necessita.

Demana cita prèvia:

 935 93 17 41

 681 68 97 17

 681 68 97 49

tallersesclusa@bosch-bcs.com

Carrer de la Química, 2-4

08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

Més de 14.000 vehicles 
molletans pagaran el 
nou impost que grava 
les emissions de CO2
L'Agència Tributària de Catalunya ha publicat un padró provisional, on 
es pot consultar quins són els vehicles que hauran de tributar l'impost

MOLLET / BAIX VALLÈS. La declara-

ció d'emergència climàtica i les 

mesures per mitigar-ne els seus 

efectes també tenen una traduc-

ció que es deixarà notar a les bu-

txaques dels contribuents. Aquest 

2021 s’implanta l’impost sobre 

les emissions de diòxid de carboni 

dels vehicles de tracció mecànica, 

un nou tribut aprovat el 2017 pel 

Parlament de Catalunya, que té 

per objectiu incentivar la reducció 

d’emissions de CO2 dels vehicles, 

que tenen un impacte directe en 

l’efecte d’hivernacle i l’escalfa-

ment global.

A Mollet, segons el padró pro-

visional que ha elaborat l'Agència 

Tributària de Catalunya (ATC), hi 

ha 14.126 vehicles afectats que 

hauran de pagar aquest impost, 

que es començarà a recaptar a 

partir del 15 de setembre. Aque-

ta xifra representa un 47% del 

parc mòbil molletà, que segons 

les dades de l'ATC compta amb un 

total de 30.175 vehicles. Pel que 

fa al parc mòbil del Baix Vallès, el 

nombre de vehicles que hauran de 

tributar el nou impost són 37.857, 

segons el padró de l'ATC, una xifra 

que representa el 47% del total de 

vehicles. 

En concret, hauran de fer front 

al nou tribut els titulars d’un tu-

risme, furgoneta o motocicleta amb domicili fiscal a Catalunya 
el 2020 i les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalun-

ya, però que hi tinguin un establi-ment, sucursal o oficina i vehicles 
registrats a Catalunya durant el 

2020. Estan exempts de tributar 

els vehicles 100% elèctrics, els 

ciclomotors, els camions o vehi-

cles de més de 3,5 tones, els au-

tocars i els vehicles autoritzats 

a transportar més de 9 persones 

(incloent-hi el conductor), els his-

tòrics i els clàssics.

El primer any d'aplicació de 

l'impost, que correspon a l’exer-

cici 2020, estaran exempts de 

pagar-lo tots els turismes i mo-

tocicletes que emetin menys de 

120 g de CO2/km i les furgonetes 

que n'emetin menys de 160 g/km, d’acord amb les emissions oficials 
de cada model. A partir d’aquests 

nivells d’emissions, s’haurà de pa-

gar una quota que s’incrementa 

per trams i que va dels 0,55 als 

276 €, per a turismes i motos, i 

dels 0,3 als 87 €, per a furgonetes. 

D’acord amb les darreres esti-

macions realitzades per la Secre-

taria d’Hisenda de la Generalitat 

de Catalunya, l’any 2021 es pre-

veu una recaptació potencial es-

timada de 67,4 milions d’euros. 

I segons dades de la Direcció Ge-

neral de Trànsit (DGT), d’un cens 

aproximat de 4,85 milions de ve-

hicles a Catalunya, l’impost n’afec-

tarà enguany un total de 2,31 mi-

lions, perquè la resta de vehicles 

del parc mòbil o bé no arriben al 

nombre d’emissions mínim, o bé 

n’estan exempts o bé no han de 

tributar perquè pertanyen a la ca-

tegoria d’històrics o clàssics.

Recaptació finalista 
Segons informa el Govern català, 

el cent per cent de la recaptació 

d’aquest tribut es destinarà a no-

drir a parts iguals el Fons climàtic 

i el Fons del patrimoni natural, 

amb l’objectiu d’invertir "en ac-

cions de millora de l’entorn i 

del transport públic, fomen-

tar les energies renovables i 

els vehicles nets, i impulsar la 

mobilitat sostenible, la gestió 

dels parcs naturals i la recerca", 

apunten.

L’impost ha de contribuir a 

COM SÉ SI EL MEU VEHICLE 
HA DE PAGAR EL NOU IMPOST?
n Des del dissabte 1 de maig i fins al dia 15 d'aquest mes, els contribuents 

podran consultar i revisar les dades sobre el titular i les característiques del 

vehicle, així com la quota a pagar, que l’agència ha fet públiques a la seu 

electrònica de l’ATC mitjançant un padró provisional que es pot consultar a 

l'adreça electrònica atc.gencat.cat/impostco2. També podran 

presentar-hi al·legacions en el cas que aquestes no siguin correctes fins al 4 

de juny.  Després, a partir de l’1 de setembre, la mateixa agència catalana farà 

públic el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament a través de la mateixa 

seu electrònica. L’Agència Tributària de Catalunya ha posat a disposició dels 

contribuents alguns canals d’assistència: el telèfon 012, per a consultes generals 

sobre l’impost; el telèfon de L’ATC us truca, 93 551 51 51 per a assistència en els 

tràmits relacionats, com pot ser la presentació d'al·legacions o la domiciliació del 

pagament de l'impost, i les oficines de l’ATC, demanant cita prèvia a través de la 

seu electrònica: https://atc.gencat.cat/citaprevia.

l’assoliment dels objectius de 

desenvolupament sostenible de 

l’Agenda 2030 aprovada pel Go-

vern català i està en línia amb les 

recomanacions de l’FMI, l’OCDE i 

la Comissió Europea, que coinci-deixen a apostar per la fiscalitat 
verda "com una eina imprescin-

dible davant la crisi ambiental i 

d’emergència climàtica". 

Dubtes sobre l'efectivitat
L'aposta per gravar el vehicle privat, 

però, no és compartida per part del 

sector de l'automoció,  que recorda 

que ja es tributa amb els impostos 
La Generalitat preveu una 

recaptació potencial de 67,4
milions que es destinaran als 

fons climàtic i natural



dv, 7 maig 2021 3

EN PORTADA

ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

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

-40% dte
TOT UN

I MÉS

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

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

TOT UN

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

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

laura ortiz

El sector del transport 
representa el 49,7% de 
les emissions a la ciutat

MOLLET. Si bé és cert que en els da-

rrers anys les emissions de CO2 

han anat disminuint, aquests ga-

sos d'efecte hivernacle continuen 

sent un dels cavalls de batalla en 

la lluita contra la contaminació. Se-

gons les dades de l'informe del Pla 

d'Acció per a l'Energia Sostenible i 

el Clima (PAESC) de Mollet, apro-

vat en el darrer ple municipal, les 

emissions de CO2 a la ciutat van 

passar de girebé 190.000 tones 

anuals l'any 2005 a unes 160.000 

tones el 2018. D'aquestes 160.000, 

la meitat, unes 80.000 tones eren 

produïdes pel transport, un sector 

en què els consums i les emissions 

estan estretament vinculats al 

nombre de desplaçaments i a l’es-

tat del parc de vehicles. 

Segons el PAESC, el 2018, el 

trànsit rodat a la ciutat, envol-

tada de grans artèries de comu-

nicació del país com l'autopista 

AP-7, la C-33  i la carretera C-17, 

generava un 49,7% de les emis-

sions de CO2 a l'atmosfera. "Per 

reduir el percentatge d’emis-

sions és important afavorir un 

parc automobilístic més net", 

apunten els autors de l'informe. 

En aquest sentit, segons el mateix 

document, el parc de vehicles del 

municipi es caracteritza per un 

alt percentatge de l'ús de com-

bustibles derivats del petroli com 

la gasolina (16,6%) i sobretot de 

gasoil (82,6%). Els biodièsel, elèc-

trics o híbrids representen encara un percentatge ín�im, tot i que, es 
preveu que aquest mercat vagi a 

arxiu

ARTÈRIES DE PAÍS  Autopista AP-7 al seu pas pel terme de Mollet

Tributen No tributen % que paga

La Llagosta 3.601 3.768 49%

Martorelles 1.814 2.039 47%

Mollet 14.126 16.049 47%

Montmeló 3.137 3.049 51%

Montornès 5.303 5.834 48%

Parets 6.498 7.164 48%

Sant Fost 3.115 3.834 45%

Santa Maria 263 383 41%

BAIX VALLÈS 37.857 42.120 47%

Vehicles que 
tributen 

als municipis del Baix Vallès

de matriculació i circula-

ció. A més, consideren que 

l'aplicació del tribut no incidirà so-

bre les emissions efectives de CO2. 

"La taxa grava tots els vehicles, 

especialment els de més anti-

guitat, però hi queden exempts 

els vehicles pesants, que són els 

que generen més CO2", expliquen 

des del RACC. D'altra banda, enti-

tats com l’Associació Espanyola de 

Fabricants d’Automòbils i Camions 

(ANFAC), la Federació Nacional de 

Concessionaris 

(Faconauto) així 

com Foment del Treball, la Federa-

ció Catalana de Venedors de Vehi-

cles a Motor (Fecavem) i el Col·legi O�icial de Gestors Administratius de 
Catalunya van signar un document, 

en què consideraven que el nou 

tribut "perjudica el sector i a l’ac-

tivitat econòmica de Catalunya 

ja que pot produir una sensible 

reducció de les matriculacions 

en el territori català". ❉ laura ortiz

El 2018, el trànsit rodat va emetre unes 80.000 tones de CO2

2005 2018Generació 
de CO2 per 
sectors a 
Mollet

l'alça en els propers anys. 

A l'ús de combustibles que no 

provenen d'energies renovables 

se li ha de sumar l'antiguitat del 

parc automobilístic, que també 

determina les emissions. Segons 

les últimes dades actualitzades per la Direcció General de Trànsit, 

el 2015, l'antiguitat mitjana del 

parc (amb menys de 25 anys) se 

situava en els 10,4 anys. Pel que fa 

als turismes, tipologia majoritària 

de vehicles a la ciutat, gairebé la 

meitat tenien entre 8 i 14 anys i 

sobre el 20% tenien entre 15 i 24 

anys. ❉ laura ortiz
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ENERGIA

Els comuns 
proposen cobrir 
les carreteres amb 
plaques solars

Catalunya en Comú al Vallès Orien-

tal ha fet una proposta per evitar la 

proliferació de projectes de parcs 

solars en terrenys agrícoles. En 

concret, plantegen la semicober-

tura amb plaques solars d’alguns 

trams de les grans infraestructures 

viàries, com l’AP-7 o la C-17, al seu 

pas per la comarca, una alternati-

va que consideren "respectuosa 

amb el territori i el paisatge". 

Aquesta fórmula, expliquen, que 

ja està en fase d’estudi a diverses 

vies de gran capacitat d’Alema-

nya, podria generar prou energia 

per abastir bona part del Vallès 

Oriental, evitant en gran manera 

l’impacte territorial que generen 

els parcs solars, optimitzant el 

rendiment de l’energia generada 

i apostant per la col·laboració pú-

blico-privada en el desenvolupa-

ment del projecte. 

Els comuns plantegen l’arriba-

da dels fons de reconstrucció eu-

ropeus Next Generation com una 

oportunitat per fer realitat aques-

ta aposta, constituint una empresa 

pública d’energia del Vallès Ori-

ental, que coimpulsaria aquest i 

altres projectes per a la transició 

energètica. El grup també reclama 

que tots els equipaments públics 

instal·lin plaques solars, així com 

l'obligatorietat per als edificis 

de nova construcció d’esdevenir 

energèticament autosuficients. 

SOCIETAT

Manteniment d'autopistesCodis QR a les parades d'autobús interurbà

El Govern català destinarà 23,7 milions �ins al 2025 per al manteniment dels 
trams de les autopistes de la Generalitat 

que deixaran de ser de peatge al setembre, 

com la C-32 nord, la C-33 i la C-31.

Les parades de bus de la xarxa de transport interurbà compten 

cada cop més amb codis QR per tal que els usuaris puguin accedir 

amb el mòbil a la informació tant d’horaris com del servei. En el cas 

del Baix Vallès, Sagalés ja ha instal·lat aquests codis QR a totes les 

línies d’autobús exprés.cat operades a l'àrea de Barcelona.

Les obres del tercer carril de la 

C-17 en sentit nord entre Parets 

i Granollers començaran a la tar-

dor, just quan acabin els treballs 

del tercer carril que s'està cons-

truint en sentit sud en el mateix 

tram. Així ho van explicar re-

presentants de la Generalitat en 

una nova reunió de l'associació 

Xarxa C-17, una iniciativa im-

pulsada per organitzacions pú-

bliques i privades de l'àmbit de 

la C-17 centrada en el desenvo-

lupament de l'economia i les in-

fraestructures d'aquest territori.

De moment, al portal de con-

tractació pública de la Genera-

litat s'ha publicat l'adjudicació 

del contracte de serveis per a la 

direcció de les obres a l'empresa 

Esencat Fractal, per un import de 637.210,20 € amb IVA. La durada 
del contracte és d'un any i 6 me-

sos. També s'ha publicat el con-

tracte de serveis per a l'assistèn-

cia tècnica ambiental de les obres, 

que farà  la firma Enginyeria, Es-

tudis i Gestió Ambiental, SL per un import de 64.162,14 € amb IVA.
En la trobada de l'associació, es 

van abordar les principals obres 

previstes a la carretera C-17, entre 

les quals la construcció d'aquest 

tercer carril en sentit nord entre 

Parets i Granollers, unes obres amb un cost d'uns 20,6 milions, i que es 
preveu que comencin a la tardor, 

per al desdoblament entre Pa-

rets i la Garriga, l'execució de les 

obres i també la contractació de 

l'estudi de traçat entre Centelles 

i Vic. Mayoral, en referència a les 

inversions a l'R3 reclamades pel 

territori, afirmava que "ho tenim 

enfocat, però queda molta feina 

per fer i haurem de persistir".

Xarxa d'hospitals
Finalment, també es va presentar 

l'anomenada Aliança C-17, la xar-

xa d'hospitals que hi ha en l'àmbit 

d'aquesta carretera. L'aliança, ini-

ciada fa 7 anys, està formada per 5 hospitals (Granollers, Vic, Sant 
Celoni, Mollet i Hospital Clínic de 

quan hagi finalitzat la construcció 

del tercer carril en sentit sud.  

En la sessió també es va explicar 

en quin punt es troben les inversi-

ons de la xarxa ferroviària de l'R3. 

Segons la Secretaria d'Estat de 

Transports, Mobilitat i Agenda Ur-

bana, el desdoblament dels trams 

entre Parets i la Garriga es licitarà 

en pocs mesos, i ja han començat 

els tràmits per adjudicar les millo-

res de les estacions de Parets, Gra-

nollers, les Franqueses i la Garriga. 

El president de la Xarxa C-17 va 

destacar que es crearà una comis-

sió mixta, amb representació de 

la Generalitat, per seguir la tra-

mitació de les obres necessàries 

aj. parets

INFRAESTRUCTURES  LA XARXA C-17 PRESENTA EL PROJECTE DE LA XARXA D'HOSPITALS ALIANÇA C-17, QUE INCLOU CINC CENTRES

Les obres del tercer carril de la C-17 
en sentit nord començaran a la tardor

OBRES EN MARXA  Els treballs del tercer carril en sentit sud, avançats Barcelona) que donen servei a 1,5 
milions de persones. L'objectiu és 

millorar el servei a les persones des 

d'una perspectiva supramunicipal 

que fomenti l'equitat, prioritzant 

l'atenció directa al territori que evi-

ti desplaçaments, i, alhora, compar-

tint coneixements i recursos entre 

els professionals dels centres. 

També es va fer referència al 

nou centre de radioteràpia que hi 

haurà a Granollers, un equipament 

que es començarà a construir a la 

tardor i que es preveu que entri en funcionament el 2023 per poder 
fer la radioteràpia a tots els ma-

lalts de l'àmbit de la C-17 i estal-

viar desplaçaments a Barcelona. 
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MOLLET. L’Ajuntament de Mollet-

ha posat en marxa el programa 

Visita els Parcs i Jardins de Mollet 

del Vallès, adreçat als i a les alum-

nes del Cicle Mitjà d’Educació 

Primària. La iniciativa, per mitjà 

de visites guiades de les escoles, 

pretén donar a conèixer el valor 

paisatgístic i de biodiversitat que 

disposa la ciutat i augmentar la 

conscienciació i el compromís de 

la ciutadania en relació a aquest 

patrimoni natural del municipi. 

“La biodiversitat de Mollet és 

immensa. Cal tenir en compte 

que Mollet té més de 80 hectà-

rees de zones verdes urbanes, 

que tenim més de 130 espèci-

es d’arbres i que actualment, 

el 100% de la població viu a 

menys de 300 metres d’una 

zona verda”, apunta el regidor 

d’Educació i Justícia Ambiental, 

Ecologisme i Transició Energèti-

ca, Raúl Broto.

Segons fonts municipals, la 

iniciativa també té per objectiu 

informar sobre les actuacions 

que s’estan duent a terme en els 

diferents parcs i jardins així com 

promoure accions individuals i 

col·lectives que potenciïn la con-

servació i les noves construccions 

d’aquests espais.

 

Més de 330 arbres plantats
D'altra banda, l'Ajuntament de 

Mollet ha plantat durant aquest 

hivern i primavera més de 330 

arbres nous a la ciutat. Principal-

ment s'han plantat espècies com 

les Xicarandes, Arbres de l’amor, 

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha reprès 

les auditories energètiques per detectar i 

pal·liar possibles casos de pobresa ener-

gètica entre la gent gran de la ciutat. En 

aquests moments, a Mollet del Vallès s’es-

tan realitzant auditories a 70 persones 

grans, majors de 65 anys, que són ateses 

pel Servei d’Atenció Domiciliària i el Servei 

de Teleassistència. En concret, es fan dues 

visites a domicili en les quals es valora les 

característiques de l’habitatge, pel que fa a 

eficiència energètica, es revisa la contrac-

tació dels subministraments, així com l’efi-

ciència dels electrodomèstics.

A més, es dóna suport a les persones 

ateses en les tramitacions de les diferents 

bonificacions i ajuts a què puguin tenir 

dret, se les orienta en la millora d’hàbits 

de consum i se’ls entrega un kit d’estalvi 

per a la llar. L’objectiu del programa, que 

es realitza amb el suport de la Diputació 

de Barcelona, és pal·liar els efectes de la 

pobresa energètica aportant elements de 

diagnosi social vinculats als impactes que 

provoquen l’exclusió habitacional i la vul-

nerabilitat energètica.   

MOLLET. La plataforma Salvem El Calderí ha 

fet un pas més en la seva campanya contra la 

construcció del macrobarri a la zona agrícola 

del Calderí i ha demanat a Ada Colau, alcal-

dessa de Barcelona i presidenta del Consorci 

de la Zona Franca (CZF) de Barcelona, ens 

propietari de bona part dels terrenys, que es 

pronunciï i "ajudi a salvar aquest estratè-

gic indret paisatgístic, agrícola i natural", 

diu la plataforma en un comunicat.

Per a Salvem el Calderí, l'operació urbanís-

tica, suposa "un autèntic atemptat ecolò-

gic i social pel qual el CZF, n’és una part 

imprescindible". Per aquest motiu, la pla-

taforma ha demanat a Colau una reunió per 

"poder explicar-li amb detall la gravetat 

d’aquesta amenaça, i que se sumi al rum-

rum de la lluita per defensar el territori”, 

expliquen des de la plataforma. El col·lectiu 

manté que el camí cap a unes ciutats més sos-

tenibles "no passa ni per la passivitat da-

vant els fets consumats que imposen els  

agents especuladors, ni per la destrucció 

dels pocs espais agrícoles que han acon-

seguit resistir a la voracitat especulativa 

de la màfia del totxo metropolitana".   

ESPAIS VERDS  LA PROPOSTA PRETÉN FER VISIBLE EL PATRIMONI NATURAL DEL MUNICIPI I CONSCIENCIAR ELS ALUMNES DE PRIMÀRIA SOBRE LA SEVA CONSERVACIÓ

SUBMINISTRAMENTS  URBANISME  

Mollet duu a 
terme un programa 
escolar per conèixer 
els parcs i jardins

Mollet realitza 

70 auditories per 

detectar casos de 

pobresa energètica

Salvem el Calderí 

demana a Colau 

que s'impliqui en la 

defensa de l'espai

Queixes de brutícia i incivisme als parcs

El programa Visita els Parcs i Jardins de Mollet, coincideix en el temps amb 
les queixes veïnals per l'estat de conservació d'alguns d'aquests parcs a la 
ciutat. A través de les xarxes socials, han estat diverses les denúncies per 
brutícia i incivisme a espais com el parc de la Plana Lledó o dels Pinetons. 
Entre altres, el col·lectiu Mollet Opina feia una denúncia de la brutícia al 
parc de Plana Lledó pels botellots que s'hi fan, a més d'altres deixalles. 
"Veïnes han parlat amb els encarregats de l'escola de Jardineria Castell 

de Sant Foix i diuen que es passen dies traient escombraries, de vegades 

els vàndals defequen entre els arbustos i han de recollir els excrements, 

es troben matalassos, preservatius i roba interior", apunten en un fil 
a Twitter. Els veïns, que asseguren haver avisat la Policia Municipal en 
més d'una ocasió, també es queixen del soroll. Des de l'Ajuntament, han 
traslladat l'avís als serveis de Seguretat ciutadana i de Via pública.

mollet opina

Gingkos, Pistacea, Pomeres i Pe-

reres de Flor i altres, totes elles 

ben adaptades a les condicions 

climàtiques de la ciutat. Aquests 

nous arbres plantats formen part 

del global dels més de 15.550 que 

existeixen al nucli urbà. L'actua-

ció s'emmarca en una estratègia 

de millora dels espais verds dels 

diferents barris, renaturalitzant i 

fomentant la biodiversitat als jar-

dins de Mollet.

Les actuacions dels últims me-

sos de foment de la biodiversitat, 

s’han concentrat en punts com els 

parcs de Can Mulà i Can Borrell i 

en diferents espais del barri de la 

Riera Seca i s’aniran implemen-

tant els mesos que venen per tota 

la ciutat. En aquest sentit, aquesta 

setmana s'han d'enllestir les tas-

ques de millora de la plaça Mer-

caders, a Riera Seca, amb planta-

cions de nous arbres, 14 en total, i 

arbustos, uns 300 de 9 espècies, i 

la creació de parterres.   

Els nous exemplars d'arbres
formen part dels més de 
15.500 que existeixen al 

nucli urbà de la ciutat
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MOLLET. L'acusat de l'assassinat 
del vigilant de seguretat del super-
mercat Esclat de Mollet el 2003 ha 
arribat a un acord pel qual hau-
rà de complir poc menys de cinc 
anys de presó. El judici amb jurat 
popular assenyalat per dilluns 
d'aquesta setmana a l'Audiència 
de Barcelona finalitzava amb una 
conformitat entre les parts.

En concret, l'acord a què s'ha ar-
ribat és de 4 anys i 1 mes de presó 
pel delicte d'homicidi; 10 mesos i 
15 dies de presó pel delicte de ro-
batori amb violència i intimidació, 
i una multa d'un mes amb quota 
diària de 4 euros, per un delicte de 
robatori amb ús de vehicle. A més, 
l'acusat haurà de satisfer un total 
de 133.000 euros en concepte de 
responsabilitat civil (132.000 per 
als familiars i poc més de 1.000 eu-
ros per a l'establiment). La Fiscalia 
demanava 28 anys de presó.

El judici arribava 17 anys des-
prés dels fets, que van ocórrer el 
18 d’octubre del 2003, quan l'acu-
sat, acompanyat de dos homes 

que no han pogut ser identificats, 
va robar un vehicle i es va dirigir al 
supermercat Esclat situat entre els 
carrers Ferrer i Guàrdia, Gallecs i 
Nicaragua del barri de Can Borrell. 
Allà, cap a les 20.45 h, l'acusat i un 
dels acompanyants van baixar del 
cotxe i van entrar a l'establiment 
i, davant nombrosos clients, van 
dirigir-se amb ganivets de grans 
dimensions i fent crits violents cap 
a les caixes registradores, on van 
exigir a les caixeres els diners de la 
recaptació, 1.028 euros.

L’aldarull va alertar Ángel de 
Mingo Planas, el vigilant de l'em-
presa VSS, qui va mirar de dissua-
dir els atracadors sense fer cap ac-
ció, només de forma verbal. Va ser 
aleshores quan un dels dos indivi-
dus va atacar el vigilant, que anava 
desarmat, i li va ocasionar diver-
ses ferides d’arma blanca al tòrax. 
L'acusat va sortir del supermer-
cat amb l'altre atracador però va 
tornar enrere i va assestar diver-
ses ganivetades més a la víctima. 
Malgrat els intents de reanimació 

de diversos clients i del personal 
sanitari, la gravetat de les ferides 
li van provocar la mort. Els atraca-
dors van fugir per l'autopista AP-7 
direcció Barcelona i van deixar el 
cotxe abandonat en un descampat 
a Santa Perpètua de Mogoda.

Els agents encarregats de la ins-
pecció ocular del vehicle van loca-
litzar-hi roba amb què van obtenir 
el perfil genètic d’un dels assal-
tants, aleshores sense identificar. 
L’operatiu policial que es va posar 
en marxa aleshores per detenir 
l'autor del crim no va donar fruits i 
el cas va quedar sense resoldre.

Dotze anys després del succés, 
el 2015, els Mossos d’Esquadra 
van detenir el presumpte autor de 
l'homicidi, un home que aleshores 
tenia 35 anys, de nacionalitat es-
panyola i veí del Prat de Llobregat. 
Després de declarar en seu judici-
al, el jutjat d'instrucció del Prat de 
Llobregat va decretar el seu ingrés 
a presó. Deu mesos després, però, 
el mateix jutjat decretava la posa-
da en llibertat de l'acusat.   

MOLLET. La Policia Municipal ha 
denunciat una persona per ven-
dre aliments, alguns d'ells peribles 
com ara peix, en un vehicle al car-
rer sense permís de venda ambu-
lant. Va ser divendres 30 d'abril, 
quan agents del cos local van actu-
ar al carrer Bilbao del polígon Can 
Prat. Una de les persones identi-
ficades estava venent des del seu 
vehicle fruits secs, fruita i oli, sense 
poder aportar cap documentació 
de la compra dels productes i sen-

se autorització per vendre al car-
rer.La sanció per venda ambulant 
és de fins a 750 € i es va imposar 
a les dues persones que hi havia 
fent aquesta activitat, a una de les 
quals també se la va denunciar per 
transportar aliments peribles en 
males condicions, un fet sanciona-
ble amb una multa de fins a 2.001 
€ i tenir l'isotèrmic caducat, una 
sanció de fins a 2.001 € Aquestes 
últimes dues denúncies van ser in-
terposades per la Guàrdia Civil.   

TRIBUNALS  EL CAS, QUE S'HAVIA DE JUTJAR DILLUNS, HA ACABAT AMB UN ACORD ENTRE LES PARTS SUCCESSOS  LA VENDA ES FEIA EN UN COTXE AL POLÍGON CAN PRAT

Cinc anys de presó per a 
l'assassí del vigilant de l'Esclat

Denunciat per vendre 
aliments al carrer

aj.mollet

AL MALETER  Alguns dels aliments trobats al vehicle
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MEMÒRIA HISTÒRICA  CERIMÒNIA ÍNTIMA A MOLLET PER COMMEMORAR EL 76è ANIVERSARI DE L'ALLIBERAMENT DE MAUTHAUSEN

EL PROCÉS S'INICIARÀ AMB UN ACTE DE MEMÒRIA HISTÒRICA I CULMINARÀ AMB UNA VOTACIÓ

MOLLET. L'Ajuntament i l'Associa-
ció d'Amical Mauthausen de Mollet 
van commemorar dimecres el 76è 
aniversari de l’alliberament del 
camp de concentració de Mauthau-
sen. Ho van fer en una ofrena floral 
íntima, per complir amb les mesu-
res de seguretat sanitàries, amb 
familiars directes de les víctimes 
i representants de la Corporació 
Municipal.

Pilar Molins, presidenta d'Ami-
cal Mauthausen a Mollet i filla d'un 
dels cinc molletans assassinats 
als camps de concentració nazis, 
Joan Molins, es va mostrar agraï-
da perquè l'acte hagi pogut reei-
xir: "Aquest any –a causa de la 

Covid–no pensàvem pas venir 

al monument de la deportació, 

i quan em van trucar de l'Ajun-

tament per dir-me que avui hi 

portaríem un ram de flors, a mi 

se'm va eixamplar l'ànima".
Molins va assegurar que es trac-

ta d'un dia "difícil": "Potser el dia 

"És difícil pensar que el pare 
no va arribar a l'alliberament"

Sant Fost obre un procés participatiu 
per escollir la bandera del municipi
SANT FOST.  L'Ajuntament de Sant 
Fost ha obert un procés participa-
tiu per dissenyar i escollir la ban-
dera del municipi. 

Tot i que la senya d'identitat 
d'un municipi són l'escut i la seva 
bandera, la localitat encara no té 
bandera oficial. És per això, que 
de la mateixa manera que es va 
fer amb l'escut actual, creat i dis-

senyat per l'heraldista Armand de 
Fluvià l'any 1992, l'Ajuntament ha 
informat que la bandera serà dis-
senyada segons les bases que esta-
bleix l'heràldica de la Generalitat.

D'acord amb aquestes indicaci-
ons, la Regidoria de Participació 
Ciutadana ha redactat unes bases 
per tal de poder crear un procés 
participatiu i que sigui el poble de 

Sant Fost qui dissenyi la bandera.
El procés s'iniciarà amb un acte 

de memòria històrica amb l'objec-
tiu de promoure un debat ciutadà 
sobre la identitat i sobre fets his-
tòrics i geogràfics que permetin 
assentar les bases del disseny de la 
futura bandera, de la mà de l'histo-
riador local Xavier Pérez  i culmi-
narà amb una votació. 

de l'alliberament no hauria de 

ser difícil, però per a mi ho és 

pensar que no hi va poder arri-

bar el meu pare, ni tots els que 

van ser assassinats". Tanmateix, 
va dir que alhora és "un dia de 

joia", i hi va afegir: "Quan he vist 

la corona de llorer, he dit, 'la co-

rona dels campions'. Tots van 

ser uns campions, els que van 

viure i els que no van viure ho 

van ser".
Per la seva banda, l'alcalde de 

Mollet, Josep Monràs, va desta-
car que van considerar "que fora 

bo fer aquesta senzilla, però no 

MOLLET. L'Ajuntament va rebre 
aquest dijous una delegació de la 
Fundació Viver de Bell-lloc per 
valorar conjuntament la tasca que 
aquesta institució fa a diferents 
espais de la ciutat.  La Fundació es 
dedica a promoure la inclusió so-
cial i laboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i tras-
torn mental a través de diferents 
projectes i actuacions, preferent-
ment al Vallès Oriental.  

La Fundació Viver 
de Bell-lloc visita el 
consistori molletà

s.c.

OFRENA FLORAL  L'acte va comptar amb familiars directes de les víctimes

Divendres, 7 de maig de 2021

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

Dissabte, 8 de maig de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 9 de maig de 2021

A les 18h: En Parit: DM Group Mollet- CB Salou 

(dins del programa de La Xarxa ‘En Joc’)

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 10 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, 11 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, 12 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 

continuació a Instagram, Twitter i Facebook 

i web)

Dijous, 13 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 García

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

27/04 Julián Ladislao Ruiz García 73 anys

27/04 Rosa Fontarnau Palahi 91 anys

01/05 Antonio Carruana Arboledas 59 anys

PARETS DEL VALLÈS

30/04 Luisa Benítez Calero 88 anys

01/05 Ruben Guerrero García 45 anys

03/05 María Bolea Requena 96 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19 

o al web: 

www.triasdebes.es 

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

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

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

per senzilla menys important, 

ofrena floral". A més, va recalcar 
que actes com aquest no han de 
servir només com a record, "sinó 

també per enviar un missatge 

a les noves generacions dient 

que aquestes coses que sem-

blen molt lluny encara les tenim, 

desgraciadament, massa a prop, 

i hem de seguir lluitant per la 

conscienciació, la divulgació i la 

sensibilització de tot el que va 

passar en aquella etapa fosca de 

la nostra història".
Adreçant-se novament als joves, 

va insistir que per a ells "a vega-

des això és solament un redactat 

en un llibre. No! Hi va haver gent 

que va perdre la vida, que va ser 

torturada i assassinada pel fei-

xisme, perquè tenien una altra 

manera de pensar".

Conveni de col·laboració
Per últim, el batlle va anunciar que 
el consistori està treballant "per 

establir un conveni de col·labo-

ració amb Amical de Mauthau-

sen de Catalunya per treballar 

de manera coordinada en dur a 

terme aquesta tasca de divulga-

ció adreçada especialment a les 

noves generacions".  s.c.

AJUNTAMENT 

MARTORELLES.  La primera tinent 
d'alcaldia, Anna Nogueres, ha assu-
mit l'alcaldia accidental de Marto-
relles durant el permís de paterni-
tat del batlle martorellesenc, Marc 
Candela. Nogueres es queda també 
amb la regidoria d'Educació i in-
fància que té a càrrec seu Candela. 
Mentre que Espais Públics i Eficièn-
cia energètica les assumirà el regi-
dor Gerard del Caño. L'alcalde, en 
virtut del Reial Decret-llei 6/2019, 
d'1 de març que atorga als pares 16 
setmanes de permís per paternitat, 
farà ús al 100% d’aquest permís 
fins a finals de juny, quan es rein-
corporarà a mitja jornada. 

Anna Nogueres, 
assumeix l'Alcaldia 
accidental de 
Martorelles

aj. martorelles

ANNA NOGUERES  
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

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

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

JUEVES  20.00 - 21.00 H
SÁBADO  09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50

bee box

TRASTERS

LLOGUER DE

des de 1m2

Avda. Catalunya, 16-A (Carrer Xiol - Baixos) · 08185 - Lliça de Vall 

www.beebox.cat

VIDEO VIGILÀNCIA

ALARMA INDIVIDUAL

CONTROL ACCÉS

ACCÉS 24 H / 365 DIES

93 843 79 91
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Gerard Martínez guanya
les seves segones Catskills
MOLLET.  El molletà Gerard Mar-

tínez va guanyar el passat 21 

d'abril el seu segon premi Catskills 

com a professor. Hi va participar 

com a docent Raul Eréncia Rodrí-

guez i Garrett Muñoz Ortiz, repre-

sentant l'escola Creatiu i Tècnic 

Sabadell, i Raul Eréncia en va ser 

el campió.

Les Catskills és el campionat de 

Catalunya de formació professi-

onal on els alumnes d'ensenya-

ments professionals d'arreu del 

territori català competeixen en 

38 oficis (skills) relacionats amb 

els estudis que estan cursant. En 

aquest cas, hi participaven en Ani-

mació Digital 3D. De fet, fa dos anys 

ja hi va participar Martínez com a 

entrenador i també hi va guanyar.

El jove docent de 25 anys expli-

ca que la seva tasca va ser, prèvia-

ment a la competició, la d'entrenar 

els seus alumnes, i durant el cam-

pionat "avaluar la feina dels di-

ferents contrincants".

Pel que fa als alumnes, "han de 

fer un personatge d'inici a final, 

des de les 9 h fins a les 18 h. Això 

passa des del dibuix inicial, el 

modelatge i la textura, fins a fer 

una petita animació". Tot plegat 

es fa amb una temàtica que dona 

l'organització a l'inici de la jorna-

da, i que en aquest cas va ser crear 

un tomàquet mexicà d'estil com 

els personatges d'Angry Birds.

Martínez assegura que "és un 

honor grandíssim presentar 

alumnes de primer any i poder 

ser guanyadors" i destaca que, a 

causa de la Covid, tot plegat s'ha 

organitzat molt ràpidament i no-

més han tingut un mes de prepa-

ració.

Com a guanyadors del campio-

nat de Catalunya, a finals d'any hi 

participaran en les Spainskills a 

Madrid, on Gerard Martínez ja va 

competir fa dos anys –aleshores 

amb Sergio Sánchez com a alum-

FORMACIÓ  EL SEU ALUMNE RAUL ERÉNCIA –DE L'ESCOLA CREATIU I TÈCNIC SABADELL– HA ESTAT ESCOLLIT CAMPIÓ EN LA CATEGORIA D'ANIMACIÓ DIGITAL 3D

D'ESQUERRA A DRETA  Gerard Martínez, Raul Eréncia i Garrett Muñoz

ne– i hi van quedar tercers.

Els guanyadors del campionat 

estatal representaran Espanya 

a les WorldSkills, que serien les 

olimpíades de la Formació Profes-

sional.    sergio carrillo

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

SANT FOST. El ple municipal, el pri-

mer que celebrava el nou equip de 

govern format per Independents 

Units per Sant Fost (IUSF) i Sant 

Fost En Comú Podem després de la 

moció de censura, havia d'aprovar 

aquest dijous declarar el pou de 

glaç de Can Donadeu Bé Cultural 

d'Interès Local (BCIL).  

Del pou de glaç de Can Dona-

deu destaca la conservació de la 

torre de planta rectangular amb 

una escala interior que comunica, 

a través de finestres, les diferents 

seccions i alçades del pou, segons 

dades del Departament de Cultura 

de la Generalitat. També es coneix 

que les parets interiors del pou es-

PATRIMONI  LA DECLARACIÓ S'HAVIA D'APROVAR AQUEST DIJOUS DURANT LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

EL POU DE GLAÇ  Una construcció de finals del segle XVI o inicis del XVII

generalitat

tan arrebossades i en algun sector 

s'aprecia la roca mare.

Segons aquesta mateixa font, a 

l'entorn del pou s'aprecien altres 

estructures associades a la pro-

ducció de gel, com per exemple la 

galeria d'una mina d'aigua excava-

da a la base del pou, una gran bassa 

rectangular de 34,4 x 15,3 i 3,9 m 

de fondària i finalment una altre 

bassa de mides inferiors.

Possibles orígens cartoixans
A parer d'alguns autors (Pérez, 

1990) i (Porcel i Tarragó, 2004), 

els quals presenten un document 

escrit per un cartoixà de Tiana da-

tat de l'any 1718, el pou de glaç va 

ser construït a finals del segle XVI 

o inicis del segle XVII per ordre 

dels monjos de la cartoixa de Mon-

tealegre. Aquests mateixos autors 

afirmen que l'any 1740 el pou era 

propietat d'un ciutadà de Barcelo-

na anomenat Elias. 

Sant Fost declara el pou de 
glaç Bé Cultural d'Interès Local

MARTORELLES. L’Ajuntament ha 

comprat 175 portàtils per als cur-

sos de 3r a 6è de les dues escoles 

públiques del municipi. Aquests 

dispositius se cediran a Les Prune-

res i Simeó Rabasa i els centres 

s'encarregaran de distribuir-los als 

alumnes de cada curs que els hi per-

toqui. La compra d'aquests disposi-

tius arriba després que la regidoria 

d’Educació i els centres detectessin 

ara fa un any, en ple confinament 

i amb les escoles tancades, desi-

gualtats en l'accés a l'educació dels 

alumnes: "Aleshores van quedar 

més latent que mai les bretxes 

digitals i les desigualtats entre 

els infants dels nostres centres 

escolars", expliquen des del con-

sistori martorellesenc.

Per tal de continuar amb la línia 

d’acció 4 del Pla d’Acció Educatiu 

2019-2022 de Programes d’equi-

tat, la regidoria d’Educació, en 

un treball transversal amb altres 

àrees de l’Ajuntament i els centres 

escolars, van decidir fer una en-

EDUCACIÓ  ELS DISPOSITIUS S'HAN CEDIT A LES ESCOLES PER POSAR FRE A LA BRETXA DIGITAL DETECTADA DURANT LA PANDÈMIA

Martorelles compra portàtils 
per als alumnes de primària

SUCCESSOS

Una motorista 
ferida menys greu 
en un accident de 
trànsit a la B-500

SANT FOST. Una dona va quedar 

ferida menys greu dijous al matí 

a Sant Fost. L'accident, en el qual 

van estar implicats una moto i un 

minibús, va tenir lloc passades les 

7 h del matí a la carretera B-500 

amb el carrer Verge del Pilar, se-

gons va informar Protecció Civil 

de Sant Fost.

Al lloc dels fets s'hi van despla-

çar efectius de la Policia Local i 

de Protecció Civil de Sant Fost. 

També dues unitats del Sistema 

d'Emergències Mèdiques (SEM), 

els quals es van encarregar d'aten-

dre a la conductora de la moto que 

va quedar ferida menys greu i va 

ser traslladada a l'Hospital de Mo-

llet, segons va informar el SEM.

A conseqüència del sinistre, 

el carrer Verge del Pilar va estar 

tancat al trànsit durant aproxima-

dament una hora, mentre s'atenia 

a la persona ferida i es retirava la 

motocicleta de la via. També es 

va haver de donar pas alternatiu 

als vehicles que circulaven per la 

B-500. 

questa per veure quins alumnes 

no tenien mitjans per poder conti-

nuar el curs 19-20.

Arran d'aquesta enquesta es va 

valorar la necessitat de modificar 

el projecte d'Equitat Educativa i 

poder executar el projecte de dis-

positius portàtils pels alumnes de 

3r a 6è de primària. Segons el go-

vern de Martorelles, aquests dis-

positius "han de ser una eina més 

als centres escolars i en cas de 

confinament, han de servir per a 

poder continuar l'acció educati-

va en igualtat de condicions en-

tre tots els i les alumnes".  

g.m.
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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ENTREVISTA

Montserrat Sanmartí

Alcaldessa de Sant Fost

–El passat divendres va fer un mes del seu retorn a l'Al-

caldia com ha estat aquesta tornada?

–Durant aquest mes ens hem posat al dia per intentar tirar 
endavant el pacte que hem fet amb en Comú Podem. Hem 
intentat reorganitzar una mica, perquè ens hem trobat un 
ajuntament molt caòtic, trist i opac. Les primeres reunions 
que vam tenir van ser amb els departaments. També ens 
hem reunit amb veïns, amb associacions, entitats... Hem 
començat a fer reestructuració organitzativa i ens estem 
posant al dia de com estava la situació i la majoria de gent, 
gairebé el 100%, puc dir que ens ha dit: "Ja era hora que 

algú ens atengués". La veritat és que ens hem trobat un 
Ajuntament parat, amb molts temes pendents. 
–Com és la relació amb el seu soci de govern? 
–Estem treballant molt bé. Les decisions les prenem en 
equip que és la importància d'aquest pacte. Ens reunim 
cada dia per tractar els temes més importants i després 
ens reunim cada setmana amb la resta de l'equip. He de dir 
que la relació és excel·lent, estic molt contenta.    
–Què hi ha de les denúncies creuades que us vau inter-

posar entre IUSF i Podem?

–És cert que vam començar amb una relació de tibantor. 
Evidentment és pública i coneguda per tothom, però jo ja 
ho he dit moltes vegades i ho torno a recalcar. El fet que 
IUSF hagi estat 20 mesos a l'oposició i En Comú Podem 
hagi governat ens ha donat experiència tant a uns com 
als altres. No és el mateix estar a l'oposició que governar. 
I aquesta experiència ens va anar molt bé als dos partits.
–Com van ser els contactes? 

–Quan En Comú Podem va deixar el govern, vaig trucar a 
l'Alberto i vam començar a posar les coses a sobre la taula. 
Els dos teníem molt clara una cosa: ens estava preocupant 
molt com estava anant Sant Fost. 
–Teníeu clara la moció des d'un inici?

–No, va ser en reunions posteriors que es va plantejar. Pri-
mer vam començar a parlar, vam tenir moltes reunions i 
la veritat és que la sintonia va ser molt bona des de l'inici. 
Nosaltres no teníem intenció de pactar, però després, quan 
vam començar a veure que ens preocupaven les mateixes 
coses, vam dir: el poble no entendrà que si tenim bon fee-
ling, estiguem a l'oposició.
–Parlava que els preocupava com estava anant Sant 

Fost. En quin sentit?

–El descontentament de la població, la manera de gover-
nar de l'anterior equip de govern ha estat poc transparent 
i s'ha vist. Una de les coses que ens va fer posar les mans al 
cap és que els funcionaris tenien capats tant els registres 
d'entrada com de sortida. Només hi havia tres persones 
que els podien veure, quan és una informació pública... 
Doncs això no és transparència, un Ajuntament no pot fun-
cionar així. Ens trobem que no tenim ni secretari i tenim 
una interventora que ens ve un 30%. Per això hem trobat 
factures des del mes de setembre sense pagar, la liquidació 
del 2020 l'estem acabant ara... Ja sé que quan tanques l'any 
comptable t'arriben les factures més tard, les pots pagar 
al febrer, però no el mes de maig. Això és el que ens hem 
trobat també.
–Quina relació voleu mantenir amb l'oposició? 
–Veurem l'actitud que ells tenen. Només a tall d'exemple, 

“Si Carles Miquel hagués sigut 

alcalde amb un acord de partits, 
hauríem fet una oposició diferent”

Després de 20 mesos a l'oposició, 

Montserrat Sanmartí (IUSF) tornava 

a l'Alcaldia de Sant Fost gràcies a 

un pacte amb el regidor d'En Comú 

Podem, Alberto Bastida, exsoci de 

govern d'ERC-Junts i la regidora no 

adscrita.  Passat el primer mes de 

mandat, Sanmartí reflexiona sobre el 

seu retorn i el seu pas per l'oposició. 

el dia de la inauguració de la plaça de la República no-
saltres vam convidar a tot el grup, inclòs ERC i tenim la 
prova, perquè el senyor Rebollo (regidor d'ERC-Junts) va 
venir a l'acte. Nosaltres no ens tanquem a la cordialitat 
amb el grup de l'oposició, potser ells sí que es tanquen a 
la cordialitat amb l'equip de govern. Ja es veurà a mesura 
que vagi passant la legislatura. Nosaltres volem treballar, 
donar tranquil·litat i estabilitat al poble, que és el que es 
necessita. Quan estava a l'oposició sempre deia que s'ha 
de respectar la decisió del poble. Tant si guanyes com si 
perds. I el resultat era el que era. Si el senyor Carles Miquel 
hagués sigut alcalde amb un acord polític, de partits, no-
saltres hauríem fet una oposició completament diferent. 
Però van enganyar. Desgraciadament a Sant Fost una altra 
vegada, amb tema polític hem omplert moltes pàgines i ara 
que nosaltres hem arribat a un acord polític, de dues for-
ces, volem donar estabilitat i tranquil·litat i aquesta esta-
bilitat i tranquil·litat estarà oberta als partits de l'oposició. 
–Com valora l'oposició que vostès han fet?

–Durant els anys que hem estat governant ERC ha dit mol-
tes coses en contra nostra. Que érem una colla de corruptes, 
amiguisme... Moltíssimes coses. Van fer una campanya molt 
bruta. Jo, la meva família i membres del meu equip hem re-
but insults, amenaces... I resulta que entren a governar i de 
tot el que diuen es desdiuen. Van fer una auditoria i el senyor 
Carles Miquel la va tenir amagada més d'un mes en un calaix 
perquè el resultat de l'auditoria deia que estava bé. Perquè 
ens donessin informació no sé quantes vegades hem hagut 
d'anar a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Infor-
mació Pública (GAIP), ells que deien que nosaltres no érem 
transparents. I nosaltres hem fet una oposició de dir, i ara 
què?
–Considera que la seva oposició ha estat dura?

–No. Hem volgut demostrar que s'estaven fent les coses 
malament. Vam sentir que no ens van respectar, que es 
van burlar de nosaltres, ens van menystenir i nosaltres 
vam guanyar les eleccions i ens vam quedar a molt pocs 
vots per la majoria absoluta. Hi ha una part important del 
poble que vota IUSF. Nosaltres des de l'oposició hem cres-
cut. A mi m'han vingut a picar a casa meva per dir-me que 
volien entrar a IUSF. Per al meu equip, només tinc parau-
les d'elogi, ens hem unit moltíssim. Ens vam reorganitzar 
per estar quatre anys a l'oposició. Nosaltres quan vam dei-
xar l'Ajuntament ens van privar de tot. Qui va començar 
aquest joc de menystenir a l'oposició? Ells. Qui es va burlar 
de l'oposició? Ells. Qui no va permetre tenir un diàleg amb 
l'oposició? Ells. Per arribar a que IUSF pactés amb En 

Comú Podem o En Comú Podem amb IUSF, com estava la 
situació perquè el senyor Bastida hagués de deixar l'equip 
de govern? Nosaltres funcionem en equip, no sé treballar 
de cap altra manera. Per això vam aguantar els 20 mesos 
i hauríem aguantat quatre anys i per això som forts, i ho 
som i ho sé i espero que aquesta força d'aquí a dos anys 
el poble l'entengui. Espero que ens donin a les dues forces 
polítiques que estem tirant endavant Sant Fost una reno-
vació. Perquè hi ha ganes i il·lusió, ens tirem hores i no ens 
hem discutit. Estem molt bé, molt units.
– La setmana passada coneixíem les conclusions de 

l'informe que l'exalcalde va demanar a la Diputació 

sobre la re-

gidora María 

José Sánchez. 

Quina valo-

ració en fan 

com a Ajunta-

ment?

– No ens ha ar-
ribat l'informe 
a l'Ajuntament. Si el senyor Carles Miquel té l'informe que 
ell va demanar com a alcalde i que ha reclamat dos cops a 
l'Ajuntament, la lògica és que el fes arribar. Sé que existeix, 
però no ens ha arribat. El reclamarem. El que sí que he de 
dir que com a IUSF vam fer una denúncia al Tribunal de 
Comptes i ha estat acceptada i veurem què diu ara aquest 
tribunal. No puc fer declaracions davant d'un informe que 
no tinc. Quan el tingui ja valorarem. Però és un informe de 
la Diputació. Legalment el que val és l'informe del secre-
tari, que diu que no ha de cobrar i l'informe de tres inter-
ventores, que també diuen que davant de la sentència no 
ha de cobrar.  
–El dia de la seva investidura va explicar que el temps 

que va estar a l'oposició els havia permès reflexionar. 

–Més aviat diria que ens va servir per fer autocrítica. Pot-
ser en el nostre mandat vam donar prioritat a uns projec-
tes que en aquell moment el poble creia que eren correc-
tes, però que no eren prioritaris. Per exemple la seguretat, 
creiem que és un tema que s'ha de millorar i perfeccionar. 

No teníem intenció de pactar

amb Podem però vam veure 

que ens preocupava el mateix,

com estava anant Sant Fost

MONTSERRAT SANMARTÍ Aquest dimecres al despatx d'alcaldia que presideix de nou des del passat 30 de març



dv, 7 MAIG 2021 13

ENTREVISTA

aj. sant fost

També el tema social, ja vam fer una política social el 2008, 
però l'hem de millorar i potenciar i aquí l'Alberto està tre-
ballant molt i ens està ajudant a fer que la gent de Sant Fost 
intenti passar-ho el millor possible en aquests moments 
de crisi tan durs. Ja es veurà els projectes que estem tre-
ballant... Un dels àmbits que també prioritzem és el tema 
de via pública.
– Què plantegeu en via pública? 
– Hem trobat uns carrers molt bruts. Estem fent neteja de les 
illetes d'escombraries i també farem un pla de xoc de jar-
dineria, perquè el poble està una mica deixat en aquest as-
pecte. A més, estem treballant per fer el porta a porta, perquè 
segons el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Orien-
tal no hi havia res signat per tirar endavant aquest model de 
gestió de residus a Sant Fost. 
– Però aquest projecte ve de l'anterior govern...

– Sí, tenim el projecte, però hi ha decisions que no s'han pres 
i ara nosaltres ho volem tirar endavant amb la col·laboració 
del poble. Ha de ser un treball conjunt entre tots perquè si no 
el porta a porta no funcionarà. Sant Fost no és com un altre 
municipi que no té tanta urbanització ni tanta muntanya. En 
tenir tanta extensió de terreny hem de fer-ho bé i clar, tots els 
canvis, s'han d'explicar bé. S'ha de conèixer l'opinió del poble, 
aquest diàleg que no existia l'hem de recuperar, perquè per a 
nosaltres és clau i essencial.  
–Preveieu fer-ho en aquest temps que us queda de 

mandat?

–A veure com va, perquè s'ha de fer tota la tramitació. No hi 
ha res fet i les tramitacions són lentes, però nosaltres sí que 
ho volem endegar. És una cosa que estem treballant, però la 
volem fer bé, no la volem fer d'avui per demà. 
– Un dels altres projectes que va engegar l'anterior govern 

va ser el canvi de recorregut de l'Albús...

– L'Albús, volem millorar-lo. Estem treballant amb un nou 
recorregut. La nostra intenció en plena campanya ja era 
millorar el servei. Hem vist la remodelació del segon tra-
jecte que ha fet l'anterior govern i no és el que nosaltres 
volem. Vam estar reunits amb l'Associació de municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i la intenció és 
que, el més aviat, possible puguem tenir un projecte defi-

nitiu que arribi a quasi tot el poble i que pugui vincular-se 
bé amb l'estació de Mollet. 
–I en matèria de seguretat ciutadana deia que també 

volen fer millores...

–L'anterior govern ens va prometre un segon cotxe de po-
licia i no ho han fet. Ara estem a punt que vingui un inspec-
tor nou a la Policia de Sant Fost i volem prioritzar l'àmbit 
policial per millorar-lo i fer un cos com el que es mereix. 
No hi ha cap queixa dels agents, però l'Ajuntament ha de 
dotar-los i ens hem trobat que no era així. I amb la nova 
persona que vingui volem fer una policia més efectiva, que 
estiguin contents tant el poble com ells mateixos. 
–Com és que entra un nou cap?

–La caporal estava en comissió de serveis i ha tornat un 
altre cop a la seva plaça, a Mollet. 
–Mantindran el projecte del Pavelló 1 que preveia l'an-

terior govern d'ERC-Junts?

–Nosaltres no ens neguem a fer-lo, però gastar-nos 1 mi-
lió d'euros amb una millora externa i després entrar a un 
pavelló que té les grades dels anys 60 no ens acaba de 
convèncer. No diem que el projecte no s'hagi de fer, però 
és un projecte d'una magnitud econòmica considerable. 
Hem aconseguit del PUOSC 250.000 euros. Però, com tots 
aquests projectes s'han de pagar i després valoren si ho 
has fet tot adequadament i et tornen els diners de la sub-
venció...
–Per tant...

–No estem dient que això es tanqui. Estem valorant com 
ho hem de fer i després prendrem la decisió oportuna. Si 
és bo per al poble, nosaltres ho farem, vingui de qui vingui 
el projecte. 
–I el nou servei d'ocupació de la Serradora?

–Hi ha un conveni i estem treballant amb el regidor de 
l'àrea. La importància de la Serradora és que s'ha de po-
tenciar l'ocupació i la formació i Sant Fost estarà allà aju-
dant. Martorelles té un polígon que Sant Fost no té. Hi ha 
molts veïns de Sant Fost que treballen a Martorelles i veïns 
de Martorelles que treballen a Sant Fost. I si podem ajudar 
per potenciar, benvinguda sigui l'ajuda. 
–Com estan les relacions amb les poblacions veïnes?

–Les relacions amb els altres alcaldes són bones i conti-
nuaran. La meva intenció és que així sigui. Sant Fost no es 
pot tancar. Estem en una societat que ens hem d'obrir i 
ajudar i més amb situacions econòmiques com les actuals. 
Amb Mollet la relació ha de continuar sent excel·lent i amb 
tots els municipis del voltant la relació ha de ser bona. Jo 
soc una defensora de la Mancomunitat del Galzeran i crec 
amb una mancomunitat ben portada. Si ens tanquem com 
a municipi no surten els projectes. Ens hem d'unir i ajudar.
–Quan preveuen aprovar el pressupost?

–El farem al més aviat possible. Primer hem volgut tancar 
la liquidació del 2020.
–Quines retribucions tindran? Tornaran a una única 

dedicació exclusiva?

–Com a alcaldessa tindré una dedicació exclusiva. He 
passat dels 42.000 euros que tenia l'anterior alcalde, als 
38.000. El primer tinent d'alcalde continua amb un 80% 
de dedicació. Dels cinc regidors restants, tres cobraran per 
assistència que són el segon, tercer i quart tinent d'alcalde. 
La regidora de territori  tindrà una  dedicació del 80%, que 
són uns 30.000 euros anuals i la regidora d'Ensenyament, 
Salut, Dona i LGTBI, la dedicació serà d'un 20%, que són 
7.200 euros anuals. Hem rebaixat el cost que tenia l'ante-
rior equip de govern, però el que passa que no tenim se-
cretari i tenim moltíssima feina. L'hem demanat a la Gene-
ralitat, que té una borsa, però ens han dit que en aquests 
moments no tenen ningú disponible i ara hem agafat un 
funcionari A1. Ens preocupa molt això. Hem d'intentar 
resoldre els temes interns per poder tirar endavant tots 
els projectes. Pensa que aquestes eren les meves últimes 
eleccions...
– I ara què?

–No ho sé... és que si t'agrada..., quan una cosa t'agrada, t'hi 
enganxes. La política té això, és com una droga. T'absor-
veix tant i si t'agrada encara més. Perquè hi dediques tots 
els dies i totes les hores de la setmana, no tens descans. 
–O sigui que la porta no està tancada a tornar-se a pre-

sentar...

–Depèn de la meva 
gent. Sempre dic 
que tinc un con-
tracte, ara de dos 
anys, però abans de 
quatre anys de fei-
na, perquè per a mi 
això és una feina, i 
quan s'acaba el contracte és quan venen les eleccions i lla-
vors els meus caps, que és el poble dirà si em vol o no, però 
jo també com a persona he de dir si vull continuar o no. I 
continuar és que la meva gent de l'agrupació d'IUSF vulgui 
que continuï i, evidentment, si jo i la meva família estem 
disposats a continuar. Ja teníem bastant clar que eren les 
meves últimes, però en passar el que va passar, aquests 
mesos he fet molta autocrítica, m'he relaxat, m'he dedicat 
a reflexionar sobre el que havia fet bé, els errors... Jo per 
ara sí hi tornaria, però d'aquí a dos anys ja en parlarem. 
–Les ganes hi són...

–Sí, les ganes hi són, perquè m'agrada estar on estic, amb 
IUSF, perquè, com a partit independent, no depenem de les 
decisions de ningú, depenem de les nostres pròpies deci-
sions. Si veiem una necessitat que per al poble és impe-
riosa actuarem, perquè no depenem del que digui algú de 
Barcelona i aquest és un dels fets pels quals he fet política 
municipal. Ja m'han vingut a buscar altres partits, però he 
dit que no.
–Tornaríeu a pactar amb Podem el proper mandat?

–Per mi sí. Si el poble ens vol i els partits ho veiem oportú 
nosaltres tirarem endavant.   anna mir

Les ganes de tornar-me a

presentar hi són, perquè

m'agrada estar on estic. 

Dependrà de la meva gent

a.g.

EL NOU GOVERN LOCAL El passat dia 30 de març, després que prosperés la moció contra l'alcalde d'ERC-Junts, Carles Miquel

Aquest dimecres al despatx d'alcaldia que presideix de nou des del passat 30 de març
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MOLLET. La publicació la setmana 

passada a SomMollet d'un escrit 

signat per membres de base de 

Podem i Mollet en Comú a favor 

d'obrir un debat per reconstruir  

la confluència de tots dos partits 

a nivell local ha estat rebuda per 

les direccions de forma diferent. 

Mentre des del partit lila s'han 

mostrat "sorpresos" per la pro-

posta, des de les files dels comuns 

apunten que aquesta referma la 

seva voluntat "d'unitat".

Marina Escribano, responsable 

de Mollet en Comú, assegura que 

"des del principi de la creació 
dels comuns la nostra voluntat 
ha estat sempre la de la unitat. 
El cas de Mollet és una anoma-
lia perquè no va en la línia de 
confluència que segueixen els 
partits a nivell estatal i cata-
là", coincideix Escribano amb el 

document publicat. I afegeix: "La 
ruptura a Mollet es va donar 
per motius personalistes i les 
bases no entenen que no se se-
gueixi la línia de confluència", 

diu la líder dels comuns, qui, a di-

ferència de la direcció de Podem, 

assegura que la dels comuns "sí 
sabia de les inquietuds de les 
bases en aquest sentit".

Per contra, la secretària gene-

ral del cercle de Podem a Mollet, 

Núria Muñoz, recorda que el cas 

de Mollet, on els dos espais polí-

tics estan separats, "no és un cas 
aïllat. Cada cercle i municipi 
és una realitat i quan la nostra 
assemblea va prendre la deci-
sió de trencar Canviem Mollet 
i presentar-se en solitari vam 
tenir l'aval de la direcció a Ca-
talunya", assegura Muñoz.   

"Molestos" per les formes
Més enllà del fons de la propos-

ta, la responsable molletana de 

Podem assegura que els actuals 

membres del cercle estan "mo-
lestos" per les formes en què s'ha 

presentat. "Des de la direcció no 
teníem coneixement d'aquesta 
iniciativa i ens hem assabentat 
per la premsa. A Podem tenim 
els nostres òrgans de partici-
pació i si ho volien debatre ho 
haurien d'haver presentat a 
l'assemblea, que és on es deba-
ten i es prenen les decisions", 

opina Muñoz. La secretària ge-

neral del partit lila, a més, resta 

legitimitat al document perquè 

considera que no representa les 

bases de Podem. "El text el sig-
na una persona que, més enllà 
de ser un inscrit a Podem, no 
participa en el cercle ni a les as-
semblees locals", diu Muñoz. De 

fet, la líder de Podem recorda que 

des de fa un any, amb l'assemblea 

a nivell estatal del partit Vistalegre 

III, existeix la diferenciació entre 

la figura del militant i de l'inscrit. 

"Els militants són els que tenen 
dret a vot i a prendre decisions", 

diu Muñoz, qui assegura que les 

bases de Podem a Mollet –uns 30 

militants, dels quals una quinzena 

participen en les assemblees– es-

tan aliniades amb la direcció. "Si 
hi ha un corrent crític que pre-
sentin una alternativa", conclou.

Debat a les assemblees
Tot i els diferents posiciona-

ments, tant Muñoz com Escribano 

han avançat que el debat es por-

tarà a les respectives assemblees. 

"És un debat recurrent, però 
ens hem emplaçat a tornar-lo 
a parlar en la propera assem-
blea", assegura Muñoz, qui, amb 

tot diu: "En parlarem, però no 
es podrà votar res perquè no hi 
ha cap proposta ferma". Per la 

seva part, Escribano també avan-

ça que es portarà a l'assemblea 

dels comuns, tot i que "qui ha de 
dir com creu que s'ha d'abor-
dar la qüestió és el grup pro-
motor que ha fet la proposta. 
És interessant que les bases ho 
continuïn liderant".   laura ortiz

MOLLET. El Parlament de Catalu-

nya va escollir dijous de la setma-

na passada la diputada de JxCat 

Aurora Madaula com a nova se-

cretària segona de la Mesa. Amb 

74 vots a favor, la política molle-

tana relleva en el càrrec el diputat 

Jaume Alonso Cuevillas, qui va re-

nunciar a ser membre de la Mesa 

després de tenir discrepàncies 

amb la presidenta del Parlament, 

Laura Borràs, tres setmanes des-

prés de la constitució de l'òrgan.

Cuevillas va mantenir diferèn-

cies amb Borràs sobre el vot dele-

gat del diputat de JxCat Lluís Puig 

i la tramitació de propostes de 

resolució que poden comportar 

la inhabilitació de membres de la 

Mesa. A principis d'abril, tant ERC 

com la CUP ja van anunciar que 

donarien suport al nomenament 

de Madaula.

La votació per escollir la nova 

secretària segona de la Mesa del 

Parlament es va fer amb urna i pa-

peretes. Cada diputat va proposar 

un electe per assumir el càrrec. Al 

marge de Madaula que va rebre 

74 vots, el diputat d'En Comú Po-

dem Lucas Ferro en va rebre 40 i 

l'electa de Vox María Elisa García 

Fuster, 11. Es van produir 3 vots 

en blanc i 5 de nuls.

Madaula és llicenciada en His-

tòria Contemporània per la UB 

i és diputada al Parlament des 

de les eleccions de desembre de 

2017.    acn

POLÍTICA  LES DIRECCIONS AVANCEN QUE PORTARAN EL DEBAT DE LA CONFLUÈNCIA A LES ASSEMBLES

NACIONAL  LA MOLLETANA SUBSTITUEIX EL SEU COMPANY DE FILES JAUME ALONSO CUEVILLAS

Comuns referma l'aposta per 
la unitat mentre Podem diu 
tenir el suport de la seva base  

Aurora Madaula, nova 
secretària segona de 
la Mesa del Parlament

L’expert respon

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Hipoteca multidivisa: 

el Tribunal Suprem rectifica 
l’Audiència Provincial de Barcelona

A finals del passat mes d’abril, el 
Tribunal Suprem va fer pública 
una sentència en la qual recti-
ficava el criteri previ de l’Audi-
ència Provincial de Barcelona 
i, finalment, donava la raó a un 
matrimoni afectat per una hipo-
teca multidivisa representat pel 
nostre despatx d’advocats.

En el cas analitzat, la parella es 
va adreçar a una oficina de l’anti-
ga Caixa Catalunya (actual BBVA) 
per interessar-se per aquesta 
modalitat d’hipoteques contrac-
tades en una moneda diferent 
a l’euro després de veure una 
publicitat on l’entitat assegurava 
que es podrien beneficiar d’un 
menor tipus d’interès i accedir 
a quotes mensuals més baixes 
que les que pagaven amb la 
seva antiga hipoteca. La publici-
tat, però, va resultar enganyosa, 
doncs transcorreguts 8 anys des 
que van decidir contractar-la, i 
malgrat mantenir-se en tot mo-
ment al corrent de pagament, 
en el moment d’interposar la 
demanda el seu deute no havia 
disminuït i, en canvi, s’havia in-
crementat en 15.000 euros.

Tant el Jutjat de Primera Ins-
tància número 33 de Barcelona 
com, posteriorment, la Secció 
15a de l’Audiència Provincial de 
Barcelona van desestimar res-
pectivament la demanda i el 
recurs presentats per la parella 
en considerar que la informació 
proporcionada sobre el funcio-
nament de la hipoteca multidi-
visa era suficient i valorant que 
havien estat els propis clients 
qui tingueren la iniciativa d’inte-
ressar-se pel producte. 

Un criteri que des de Col·lectiu 
Ronda vam criticar en el seu 
moment i que, malauradament, 
exemplifica l’excessiva condes-
cendència que segons el nostre 
entendre mostra l’Audiència 
Provincial de Barcelona pel que 
fa a la manca de transparèn-
cia que és habitual per part de 
les entitats financeres en el seu 
tracte amb els clients. Sent així, 
vam interposar recurs front al 
Tribunal Suprem en considerar 
que els arguments esgrimits per 
justificar l’actuació de Catalunya 
Caixa no resultaven compatibles 
amb el deure de diligència i la 
bona fe que la legislació exigeix 
als bancs.

Finalment, tal i com reclamàvem 
en el nostre recurs, el Tribunal 
Suprem ha dictat una sentèn-
cia on dóna la raó al matrimoni 
afectat i obliga l’entitat a restituir 
les quantitats indegudament 
abonades i recalcular la hipoteca 
com si hagués estat contractada 
en euros i no pas en francs suïs-
sos, com era el cas. 

En la seva sentència, el Tribunal 
Suprem retreu a l’entitat no ha-
ver informat degudament sobre 
els veritables riscos de contrac-
tar aquest tipus d’hipoteques i 
emfatitza que no es va informar 
als clients que les variacions 
del valor de la divisa no només 
afecten l’import de les quotes 
mensuals sinó que s’apliquen a 
la totalitat del capital pendent 
d’amortitzar de tal forma que, 
com aquí succeïa, malgrat es-
tar al corrent de pagament, el 
deute en comptes de reduir-se 
amb el pas del temps no deixava 
d’incrementar-se. Segons la sen-
tència, tampoc es va informar 
als clients que el banc podia exe-
cutar anticipadament el préstec 
en qualsevol moment com a 
conseqüència de la fluctuació de 
la moneda, malgrat haver pagat 
les quotes i mantindre’s el valor 
de l’immoble hipotecat.

Una excel·lent notícia, doncs, 
pels milers de persones que a la 
província de Barcelona es veuen 
afectades per aquestes hipote-
ques que es van comercialitzar 
com a beneficioses quan, en re-
alitat, eren un veritable parany.

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

junts

AURORA MADAULA
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La Unió Intercomarcal de CCOO al 

Vallès Oriental, Maresme i Osona 

va celebrar dimecres passat a Gra-

nollers el seu congrés comarcal, 

en el qual es va reelegir el secre-

tari general Gonzalo Plata, amb el 

99% dels suports. El congrés tam-

bé va aprovar l'informe de gestió 

dels darrers quatre anys, amb el 

98% de suports; el pla d'acció per 

als pròxims quatre anys, amb el 

97% de suports; i va escollir nova 

direcció, amb el 97% de suports.

Al congrés van participar-hi 

135 delegats i delegades elegits 

en les assemblees i conferències 

prèvies, a més del secretari gene-

ral de CCOO de Catalunya, Javier 

Pacheco. Actualment, la interco-

marcal compta amb 15.300 per-

sones afiliades, de les quals més 

de 8.900 són del Vallès Oriental, 

CCOO reelegeix Gonzalo Plata 
com a secretari comarcal

Sinèrgies per generar ocupacióEls beneficis de Grifols cauen un 30,3% 
Amb l’objectiu de buscar fórmules que 

permetin generar més ocupació, l'Ajuntament 

de Mollet ha iniciat una ronda de contactes 

amb diferents empreses del territori per tal de 

crear més sinergies amb el sector empresarial.

Grifols ha guanyat durant el primer trimestre de l'any 129,9 milions 

d'euros, xifra que representa un descens del 30,3% respecte del mateix 

trimestre del 2020, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional 

del Mercat de Valors. Els ingressos s'han situat en els 1.185 milions d'euros, 

és a dir, un 8,4% menys que en el primer trimestre del 2020. 

ECONOMIA

Amb els lemes Al carrer a conquerir els nostres drets i llibertats i Treballar menys, 

per a treballar tothom, el sindicat CGT del Vallès Oriental va organitzar dissabte, 

dia 1 de maig, una concentració davant l'Ajuntament de Mollet per 

commemorar el Dia Internacional del Treballador. Foto: cgt

Concentració de la CGT a Mollet l'1-M

"Els accidents laborals han 
crescut un 30% durant la pandèmia"
MOLLET. Durant la pandèmia, els 

accidents laborals han augmentat 

un 30%. La xifra la donava el secre-

tari general de CCOO al Vallès Ori-

ental, Maresme i Osona, Gonzalo 

Plata, durant el debat sindical que 

amb motiu de l'1 de maig, va orga-

nitzar dijous passat la secció local 

d'Ara Mollet ERC.

En aquest sentit, també va enfo-

car el seu discurs Josep Maria Gebe-

lli, Coordinador de Seguretat i Salut 

Laboral de la Intersindical-CSC. Se-

gons Gebelli: "No hi haurà mai un 

treball digne si no visibilitzem 

la prevenció de riscos laborals" 

i afegia: "La importància que do-

nen les empreses a la seguretat 

laboral no està prou dimensio-

nada i això repercuteix en els re-

cursos que hi dediquen". Un toc 

d'alerta que també feia arribar al 

Govern: "El teletreball ha vingut 

precipitadament per la Covid, 

LABORAL ARA MOLLET ERC VA ORGANITZAR  DIJOUS PASSAT, COINCIDINT AMB LA CELEBRACIÓ  DE L'1 DE MAIG DISSABTE, UN DEBAT SINDICAL A LA CIUTAT

EL SINDICAT VA CELEBRAR A GRANOLLERS EL SEU CONGRÉS COMARCAL 

ha modificat les condicions de 

treball sense haver-hi una ava-

luació dels riscos".

Mentre que Vicenç Albiol, se-

cretari general de la UGT Vallès 

Oriental, anava encara més enllà: 

"Havíem reivindicat el teletre-

ball perquè permetia conciliar 

arxiu

GONZALO PLATA 

gairebé 4.300 del Maresme i més 

de 2.150 d'Osona. CCOO també és 

la primera força sindical a les tres 

comarques: representa el 46,4% 

del total a Osona, amb 521 dele-

gats; el 40,5% al Maresme, amb 

684 delegats; i el 48,9% al Vallès 

Oriental, amb 1.416 delegats.

Noves incorporacions
La nova direcció del sindicat in-

tercomarcal incorpora 6 persones 

del Vallès Oriental, 5 del Maresme 

i 2 d'Osona. Set persones treba-

llen en empreses vinculades als 

serveis, cinc a la indústria i dues 

a l'administració pública.La direc-

ció compta ara amb set dones i sis 

homes, i baixa l'edat mitjana del 

sindicat, amb dues incorporacions 

de joves menors de 32 anys.

El congrés també va aprovar el 

pla d'acció per als pròxims qua-

tre anys, per als quals es preveu 

mantenir l'activitat d'assessoria a 

Granollers, Mataró, Vic, Mollet del 

Vallès, Pineda de Mar, Sant Celoni 

i La Roca Village. 

la vida laboral amb la vida fa-

miliar, però posat a la pràctica 

les empreses s'han adonat que 

estalvien despeses i que s'in-

crementa la productivitat", deia 

Albiol enumerant altres problemà-

tiques que ha generat el teletraball, 

com la càrrega de treball descon-

trolada i els riscos psicosocials que 

se'n deriven.

200.000 llocs de treball menys
L'acte, que va presentar i moderar 

la molletana Judit Mas, membre de 

l'executiva d'ERC Mollet i del Fò-

rum Sindical d'Esquerra Republi-

cana, es va centrar també en altres 

efectes que ha provocat la Covid-19 

al món laboral, entre ells la des-

trucció de 200.000 llocs de treball 

que "ja no hi ha i que ningú tor-

narà a ocupar", deia Plata durant 

el seu discurs. El secretari general 

de CCOO al Vallès Oriental també 

afegia que a conseqüència de la 

pandèmia "hi ha més de 500.000 

persones més amb desocupació" 

i que "el desànim a l'hora de bus-

car feina s'ha triplicat perquè 

creuen que no en trobaran".

Per la seva banda, el secretari 

general de la UGT apuntava que tot 

i que s'està plantejant la recupera-

ció econòmica del país, "la pandè-

mia no és l'únic element a supe-

rar" i assenyalava: "El juliol del 

2019 - un mes que normalment 

es genera ocupació- ja hi va ha-

ver un augment d'aturats que no 

es donava des de feia molts anys, 

a causa de la crisi del govern de 

Trump i la Xina". Una situació que 

va empitjorar amb l'arribada de la 

Covid, i que s'ha intentat minimit-

zar amb els pactes dels ERTO, uns 

expedients de regulació temporal 

d'ocupació que  Albiol es pregunta-

va, com quedarien un cop finalitza-

da la pandèmia.

Amb tot, el secretari general de 

CCOO indicava que "aquesta crisi 

no és financera, és de demanda. 

Si impulsem a la demanda, en 

podrem sortir", deia Plata, asse-

gurant que: "Encara hi ha espe-

rances. Tindrem la injecció més 

gran de diners públics que hi ha 

hagut des del Pla Marshall", fent 

referència als fons Next Generati-

on de la Unió Europea.  a.m.

a.mir

A LA SEU D'ERC  Albiol, Gebelli i Plata durant la celebració del debat

Èxit de participació 
de la vaga de neteja
Els sindicats UGT i CCOO fan una-

valoració positiva del seguiment 

de la vaga de neteja als centres 

sanitaris i sociosanitaris d’àmbit 

de Catalunya del passat 30 d’abril.  

Consideren que "ha estat un èxit, 

tot i els abusius serveis mínims 

establerts per la Generalitat". 
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BAIX VALLÈS. Després d'un any 

majoritàriament a l'alça a conse-

qüència de la crisi provocada per 

la pandèmia, aquest mes d’abril 

ha finalitzat amb un nou descens 

de les xifres d’atur al Baix Vallès. 

Una reducció que ja s'havia no-

tat lleugerament el mes anterior, 

propiciada en part per la reober-

tura del confinament durant la 

Setmana Santa. 

Així, segons dades de l'Observa-

tori - Centre d'Estudis del Vallès 

Oriental, el conjunt de municipis 

baixvallesans han aconseguit fre-

nar l'increment de l'atur, una re-

ducció de gairebé el 2% respecte 

al mes de març que ha permès 

millorar fins i tot, les xifres regis-

trades fa un any.

Per municipis, el descens res-

pecte al mes anterior ha estat 

generalitzat i localitats com San-

ta Maria (-6,12%), Sant Fost 

(-5,80%), Martorelles (-2,92%) i 

Parets (-2,63%), són les que han 

registrat una caiguda més forta 

d'aturats. A Mollet el descens ha 

estat de l'1,78%, mentre que a 

Montornès (-1,62%), Montmeló 

(-1,49%) i la Llagosta (-0,29%) el 

nombre de persones sense feina 

s'ha reduït lleugerament.

D'aquesta manera, el conjunt 

del Baix Vallès, tancava aquest 

mes d'abril amb 8.356 desocu-

pats, un 3% menys (-258 perso-

nes) que a l'abril de l'any passat, 

en ple confinament total.

Amb tot, el territori es troba 

en un context d’atur encara molt 

elevat i superior al d’anys ante-

riors, sent la Llagosta (15,90%), 

Montornès (15,66%) i Mollet 

(14,37%), els municipis amb una 

taxa d'aturats més alta. Mentre 

que Sant Fost (10,74%) i Parets 

(10,83%) serien les localitats amb 

la taxa més baixa de desocupats.

 Segons l'Observatori-Centre 

d'Estudis del Vallès Oriental: "El 

descens registrat aquest mes 

és moderat, però indica certa 

recuperació de l’activitat en 

un context en què les dades 

epidemiològiques sembla que 

marquen una desacceleració 

en l’impacte de la pandèmia". Al 

conjunt del Vallès Oriental hi ha 

26.049 persones sense feina, 557 

menys que el mes de març passat, 

la qual cosa suposa un descens re-

latiu del 2,09%.

Increment dels ERO
Des del sindicat UGT fan una lec-

tura "positiva" de les dades, si es 

comparen amb les de l'abril del 

2020. Amb tot, alerten, però que 

"a Catalunya, entre els mesos 

de gener a març de 2021, 5.732 

persones treballadores han es-

tat acomiadades mitjançant un 

expedient de regulació d’ocu-

pació (ERO), 5.389 més que del 

gener al març del 2020". 

Els sindicats de Nissan han la-

mentat els "pocs avenços" de la 

mesa de reindustrialització i han 

anunciat una manifestació el di-

jous 13 de maig a Barcelona per 

mostrar el seu descontentament. 

"Això no avança com creiem 

que hauria d'avançar", ha la-

mentat el comitè d'empresa. En 

paral·lel, s'ha detallat que tres 

dels 17 projectes per a la rein-

dustrialització de les plantes de 

Nissan estan dirigits a la fabrica-

ció de vehicles de mobilitat soste-

nible (elèctrics i d'hidrogen), se-

gons fonts properes a la comissió 

que selecciona els inversors. Hi 

ha també dues candidatures de 

fabricació de components, dues 

més vinculades a la construcció i 

emmagatzematge industrial i els 

10 projectes restants estan enfo-

cats a la creació d'un hub d'elec-

tromobilitat.

KPMG analitzarà els projectes 
Fins a finals de maig, la consul-

tora KPMG -assitent tècnic de la 

comissió- analitzarà els projec-

tes presentats a partir de quatre 

paràmetres: perfil corporatiu de 

l'empresa, marc estratègic i de 

mercat (model de negoci i poten-

cial del projecte), pla industrial i 

viabilitat econòmica i financera 

del pla de l'empresa.

Els membres de la comissió del 

pla de reindustrialització de Nis-

san celebraran els dies 24 i 15 de 

maig sessions de treball conjun-

tes amb l'objectiu "d'analitzar 

en profunditat" els projectes 

presentats per les 13 empreses 

i compartir l'avaluació dels pro-

jectes per part de KPMG. "L'ob-

jectiu és facilitar la posterior 

presa de decisió per part de 

la comissió sobre els diferents 

projectes que continuaran en 

el procés", han precisat les ma-

teixes fonts sindicals, que han 

avançat que la propera reunió de 

la mesa de reindustrialització de 

Nissan se celebrarà al juny.  aCN

OCUPACIÓ  EL DESCENS HA ESTAT GENERALITZAT ARREU DEL TERRITORI, PROPICIAT EN PART PER L'ALLEUJAMENT DE RESTRICCIONS

ELS SINDICATS LAMENTEN ELS 'POCS AVENÇOS' DE LA MESA DE REINDUSTRIALITZACIÓ

L'atur cau per segon mes consecutiu 
al Baix Vallès després d'un any a l'alça

Manifestació dels treballadors de 
Nissan el pròxim 13 de maig

D’acord a les dades del Departa-

ment de Treball, Afers Socials i 

Famílies, i que l'Observatori-Cen-

tre d'estudis del Vallès Oriental 

ha publicat en una nota, a data 31 

de desembre de 2020, al Vallès 

Oriental hi havia 4.830 persones 

perceptores de la renda garanti-

da de ciutadania. La xifra suposa 

un increment del 32% respecte a 

l’any 2019. Mentre que si es com-

para l’increment de variació del 

2019 respecte al 2018, la xifra no 

va arribar a augmentar per da-

munt del 5%. Aquesta diferència 

posa en relleu l’augment excep-

cional de les persones destina-

tàries aquest darrer any. 

Augmenten en un 
32% els perceptors 
de renda garantida 
a la comarca

Alguns problemes 

derivats de les 

ampliacions de 

capital

La crisi que travessem provoca que 

moltes empreses necessitin una 

injecció de fons. Una manera de 

dur a terme la mateixa és a través 

d’una ampliació de capital. No obs-

tant això, convé ser cautelós quan 

aquesta ampliació només és subs-

crita per alguns socis, o per un tercer 

que entra així en la mercantil, ja que 

la conseqüència és que els socis 

que no aporten fons veuen reduït el 

seu percentatge de participació en 

la societat.

Així, per a aconseguir que el valor 

real de la participació del soci es 

mantingui igual abans i després de 

l’ampliació existeixen diferents me-

canismes. Per exemple, la fixació 

d’una prima d’emissió (un “sobre-

preu”) que pagarien els qui subs-

criuen l’ampliació; o, així mateix, 

la venda dels drets d’assumpció o 

subscripció preferent per part dels 

quals socis que no acudeixin a l’am-

pliació. Evidentment, és necessari 

valorar correctament tant la prima 

d’emissió com aquests drets prefe-

rents.

Aquests problemes, òbviament, no 

existeixen si l’ampliació la subs-

criuen tots els socis en la mateixa 

proporció en la qual ja participen en 

el capital. Però això no sempre és 

possible, per la qual cosa valorar 

correctament el negoci pot evitar 

conflictes futurs.

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado

Abogat

jicarnero@cgcabogados.net
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El setembre, la Generalitat començarà a cobrar el nou impost que grava les 

emissions de CO2 dels vehicles, un tribut que s'emmarca en l'estratègia 

d'impulsar una fiscalitat ambiental, que, més enllà de recaptar, té com a finalitat 

principal el canvi de conductes a favor de les bones pràctiques ambientals. El 

sector del transport és un dels que genera més emissions de CO2 i és coherent 

gravar l'ús dels vehicles més contaminants per incentivar un canvi cap a 

una mobilitat més sostenible amb dos objectius: potenciar els vehicles que 

s'alimenten d'energies renovables i fomentar l'ús del transport públic. Per això, 

i per assegurar-ne l'efectiva, cal acompanyar les mesures fiscals d'una aposta 

decidida per part de les administracions per millorar la xarxa de transport 

públic, entre altres. Qui més qui menys disposa d'un vehicle i, per tant, seran 

molts els que hauran de fer front al nou impost. L'administració, però, ha de 

posar també el punt de mira en altres sectors grans consumidors d'energia, que, 

a hores d'ara, encara gaudeixen de molts beneficis fiscals.

CAP A LA FISCALITAT AMBIENTAL

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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l 12 de maig és el Dia Mundial de 
la Fibromiàlgia, la Síndrome de Fa-
tiga Crònica, Sensibilitat Química 
Múltiple i Sensibilitat Electromag-

nètica i AFIMOIC, com cada any, vol donar a 
conèixer com són les nostres malalties i fer-
les visibles. Fa més d'un any que estem patint 
la pandèmia global del maleït virus Covid-19 
i necessitem que la vacunació arribi a  tota la 
població el més aviat possible. Els símptomes 
de les persones que han passat la Covid sense 
necessitat d'hospitalització són: un dolor im-
mens, un cansament extrem, i, segons ells, no 
poden amb el seu cos. Això és un mirall dels 
nostres símptomes, més molts altres, però 
malauradament, no hi ha cap prova mèdica 
que ho detecti i tampoc sabem quina és la cau-
sa , i així hem de viure dia rere dia. Una de les 
nostres frases: “De vegades dutxar-me és el 
primer desafiament del dia”.

Aquest any s'ha publicat un estudi que ha 
dut a terme l'Hospital de la Vall d'Hebron. És 
un tractament que millora els nostres símp-
tomes i la nostra qualitat de vida. Es tracta de 
l'estudi Fibrowalk, que combina un enfoca-
ment multi-component basat en l'educació 

Visibilitzar la malaltia

E

REMEI 

LÓPEZ
Presidenta d'AFIMOIC

en neurociència del dolor (PNE), exercici 
terapèutic i teràpia cognitiva conductual 
(TCBT). Es tracta del primer estudi en què el 
tractament multi-component és tan complet 
i el primer que demostra l'eficàcia del resultat 
combinat d'aquestes teràpies. És un estudi 
pioner, ja que ha demostrat ser un tractament 
eficaç que millora els pacients, amb tècniques 
que s'han realitzat fora de l'hospital, en un en-
torn de natura.

Aquet estudi, obre una esperança per a no-
saltres, i, per tant, Afimoic demana a la Uni-
tat de Fibromiàlgia de l'Hospital de Mollet 
que posi en marxa aquet tractament posant 
els professionals adequats per millorar l’es-
tat de les persones afectades per aquestes 
malalties. Dins d'aquesta unitat són ateses 
per professionals de reumatologia, psicolo-
gia, internistes i infermeria, però no són prou.  
Les visites que ens fan són cada vegada més 
llarg termini, a un any o un any i mig vista, i  
des de psicologia, se'ns fa una teràpia de grup 
reduït tres vegades l’any i podem accedir-hi 
pocs pacients.

És per això que continuem reivindicant que 
les visites siguin més freqüents, que apliquin 
totes les condicions que segons aquest estudi 
han  demostrat que milloren tant els símpto-
mes com la qualitat de vida, i que posin  els 
professionals adequats que necessitem: psi-
còlegs, fisioterapeutes, psiquiatres, iternistes 
i reumatòlegs. Més que mai hem de defensar 
la sanitat publica 100x100.

Queixós, 
l’hivern deixa una estela 
de vent fred quan marxa. 

A Can Serra el gall, 
hereu del cant, 
li fa el comiat des de la teulada                             
amb la gola ja perfumada de primavera.  

El sents?

Cristina Martín, del seu llibre Vigilant 
el pas

oeta, resident a Parets del Vallés, 
que en la jornada de Sant Jordi 
signava en la parada de la Lli-
breria Farrés, amb el títol Vigio-

lant el pas, fa pensar que és una enamorada 

P

HEREU DEL CANT

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

de l’excursionisme cultural alimentant la 
seva inspiració en les passejades per la na-
tura en la seva universalitat. 

La natura és el gran despertador de la cre-
ativitat poètica. I en la seva passejada, l’atu-
ra una veu enamorada de la cançó, la veu de 
l’hivern. L’hivern que en el seu comiat ens re-
gala el llenguatge del fred que conserva amb 
la seva presència la puresa de les emocions. 
I és precisament a Can Serra del Turó, ima-
gino, que el gall, hereu del cant l’acomiada 
amb el regust de la primavera amb la segu-
retat que el record del fred tindrà cura de la 
qualitat dels sentiments de la natura en flor, 
perquè la poesia és el jardí floral de la huma-
nitat. El gall del cant, el sol de tots els matins, 
es fa escoltar i pregunta: el sents? Amics lec-
tors i lectores el sentiu el cant del gall dels 
poetes i poetesses de Parets en les estacions 
de l’any. La lectura d’aquest llibre ens farà 
escoltar amb il·lusió el gall de la poesia que 
enamora.

És hora de frenar plegats el pas de
la demagògia, el classisme i les

desigualtats; al pensament corroït
dels poders i els seu novatxers 

enia l'obstinant sensació que ca-
lia esperar a saber els resultats 
de Madrid abans d’enviar la co-
lumna a la redacció. Intuïa, que 

entrar en el banc de proves en ple trasbals 
pandèmic –i econòmic i social– podia pro-
duir uns resultats extrems en un experiment 
que només els que preveien el resultat po-
dien considerar, sincerament, necessari. En 
ciència com en política i com en la vida quo-
tidiana «les proves, amb gasosa», com deien 
els avis/savis de la meva generació.

Doncs sí, a Madrid la prova –feta no pas 
amb gasosa sinó amb materials altament in-
flamables– ha produït, segons les primeres 
estimacions, un ferit en estat crític, Ciuta-
dans; un ferit molt greu, PSOE; un amb pro-
nòstic reservat, Podemos; dos amb contusi-
ons sense gravetat, Mas Madrid i Vox; i un 
il·lès, PP, que és qui, provocador de l’experi-
ment, sabia més que ningú alguns possibles 
resultats. Il·lès i reforçat, vist com han que-
dat els altres. Cert. El món no s’acaba aquí, 
però les conseqüències de l’explosió poden 
ser –no forçosament, per això encara hi ha 
vida– desastroses.

Curiosament, el partit que menys POLÍTI-
CA ha fet durant la campanya, ha estat l’únic i 
aclaparador guanyador; millor, guanyadora. 
I el que n’ha fet més profundament, el gran 
perdedor; trist: «no són temps per a la lírica», 
ans per al màrqueting. I en aquest aspecte, 

T

MADRID. GUANYA 
EL MÀRQUETING

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

ningú no podia superar l’enorme capacitat 
propagandística de Díaz Ayuso. Quan la po-
lítica es converteix en superficial, guanyen 
les superficialitats: l’embalum atractiu, la 
promesa que no cal complir, el raonament 
epidèrmic, la transgressió innòcua, el crit 
efectista, si cal... Si cal, ven fum, però ven-lo 
com si fos el millor. Ai, Llibertat!

A Madrid, al laboratori, els altres, els que 
volen fer un experiment científic, seriós, 
homologable, digne, amb objectius socials, 

profundament socials, hauran de pensar si 
no és hora d’unitats, de treball en comú, d’as-
segurar allò possible per arribar al somni ne-
cessari per a cada una de les humanitats que 
conformen la humanitat. Sincerament, és 
hora del «partit a partit», tan arrelat en una 
part de Madrid; és hora dels objectius im-
prescindibles, peremptoris, afrontats junts, 
sense distincions. És hora de frenar plegats 
el pas a la demagògia, el classisme i les desi-
gualtats; al pensament corroït i corromput 
dels poders i dels novatxers dels poders.

Deixem-nos d’onanismes i fem l’amor 
junts. També i especialment aquí, a Catalu-
nya! Que el roig de la revolta i el groc de l’es-
perança siguin els nostres llençols.

Per compartir
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El  Club Ciclista Mollet a OlotEl Mollet Panthers tanca la Lliga Catalana Open
El Club Ciclista-Transluján va participar 

diumenge en el 41è Trofeu Primavera, que va 

tenir lloc a Olot. El millor classificat de l'equip 

júnior molletà va ser Mario Fernández, que va 

ser 23è de la classificació general. 

El Mollet Panthers  tancarà la Lliga Catalana Open de futbol americà 

dissabte al Camp Municipal de la Trinitat Vella, a Barcelona. L'equip 

molletà acabarà la temporada amb els tres últims partits contra Sant 

Cugat Pagesos, Terrassa reds i Barcelona Pagesos Open. El Mollet 

Panthers ocupa el penúltim lloc amb una victòria i quatre derrotes. 

MOLLET. El DM Group Mollet ju-

garà diumenge el partit més im-

portant de la temporada contra 

el CB Salou. Després d'esclarir-se 

que l'equip del Tarragonès seria 

el rival molletà de l'eliminatòria 

prèvia de les fases d'ascens a Leb 

Plata, el conjunt dirigit per Josep 

Maria Marsà només té un únic ob-

BÀSQUET | Lliga EBA  L'ELIMINATÒRIA ES DISPUTA DIUMENGE EN UN ÚNIC PARTIT AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE LA PLANA LLEDÓ 

jectiu: guanyar el CB Salou en una 

eliminatòria a partit únic i que es 

disputa diumenge al Pavelló de la 

Plana Lledó. 

El conjunt molletà ha signat una 

temporada per emmarcar amb un 

ple de victòries en les dotze jor-

nades disputades del grup C4. De 

fet, el Mollet és l'únic equip de les 

lligues estatals de bàsquet que ha 

tancat la fase regular invicte. Tot i 

que els vallesans encara recorden 

l'últim partit disputat a la pista del 

Mataró en el duel de la semifinal 

de la Lliga Catalana, que va acabar 

amb una clara derrota (76-63) en 

cb mollet

un partit per oblidar. 

La dinàmica positiva del Mollet 

a la Lliga d'EBA ara queda en joc 

en només un únic partit contra el 

CB Salou, que en cas de perdre, 

posaria una taca a la immaculada 

trajectòria dels de Marsà. 

El Mollet és el favorit
De totes maneres, el Mollet és el 

teòric favorit de l'eliminatòria en 

classificar-se com a campió del 

grup C4, mentre que el Salou ha 

passat a l'eliminatòria en quedar 

segon del grup C2 amb una dinà-

mica de 8 victòries i 4 derrotes. 

PLANTILLA  L'equip molletà a la pista del Mataró, a la semifinal de la Lliga Catalana

El DM Group es juga entrar a 

la fase d'ascens contra el Salou

DM GROUP MOLLET - SALOU

Diumenge, 9 – 18.05 h Mollet

Tot i que en l'últim duel de la fase 

regular va perdre contra l'Espar-

reguera (83-71), hi havia encade-

nat cinc victòries. 

El nordamericà Courtney Jamal 

és el principal referent de l'equip 

de Salou. Ha disputat els dotze 

partits de la fase regular amb una 

anotació mitjana de 13,6 punts 

i 6,3 rebots per partit. Jamal té 

com a company predilecte Gon-

zalo Baza amb una anotació su-

perior, de 14,3 punts per partit. 

Fase d'ascens a Salou
Salou esdevindrà l'escenari de la 

fase final de la Lliga EBA entre el 

13 i el 16 maig de 2021. La ciutat 

tarragonina serà una de les dues 

seus designades per la Comissió 

Delegada de la Federación Es-

pañola de Baloncesto (FEB) per 

acollir, juntament amb València, 

aquest tram final de la competició, 

en què hi participaran un total de 

16 equips que buscaran les 5 pla-

ces d'ascens en joc. Ambdós grups 

estaran dividits en 2 subgrups 

conformats per 4 equips. Aquests 

conjunts jugaran una lliga de tots 

contra tots entre el dijous 13 de 

maig i el dissabte 15. En cas de 

passar a la fase d'ascens, el DM 

Group Mollet jugaria en un dels 

subgrups de Salou.

El primer classificat de cadas-

cun dels subgrups aconseguirà 

l'ascens directe i, el bitllet restant, 

se l'emportarà el millor segon 

d'entre els dos guanyadors dels 

encontres jugats el diumenge 16 

de maig entre els 2ns classificats. 

Tots els partits del Grup B es dis-

putaran al Pavelló Municipal de 

Salou.  jl.r.b.

MOLLET. El CF Mollet UE té l'obli-

gació de guanyar el derbi vallesà 

contra les Franqueses si es vol 

mantenir entre les posicions cap-

davanteres del grup 1B de la Pri-

mera Catalana. L'equip molletà va 

punxar el cap de setmana passat 

a casa contra el Júpiter (1-1), tot i 

que en els darrers tres partits n'ha 

sumat 7 dels 9 punts en joc. Tot i 

aquesta dinàmica, quan falten no-

més sis partits per acabar la tem-

porada, el Mollet necessita sumar 

de tres en tres per seguir optant  a 

l'ascens.

Al partit de la primera volta 

contra les Franqueses, el Mollet va 

empatar sense gols en un mal par-

tit, que es va haver de disputar en 

dimecres perquè havia estat ajor-

nat pel protocol Covid. El Mollet 

va gaudir de poques ocasions per 

marcar, que no va saber aprofitar 

en un dia amb els jugadors amb la 

pòlvora mullada. 

El Mollet és tercer classificat
El Mollet ocupa el tercer lloc amb 

19 punts i té a un el segon classi-

ficat, la Unificació Llefià; i a cinc el 

líder, la Guineueta. Pel que fa a les 

Franqueses, és sisè classificat amb 

17 punts i un partit pendent.  

El CF Mollet UE, 

obligat a guanyar 

el derbi contra 

les Franqueses

FUTBOL | Primera Catalana

LES FRANQUESES - CF MOLLET UE

Diumenge, 9 – 12.30h Les Franqueses
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MOLLET. El Mollet HC femení s'ha 

quedat sense opcions d'ascens 

després de sumar un punt dels 

darrers sis possibles. L'equip diri-

git per Rafa Trillo aspirava a tenir 

una última setmana competitiva 

amb tres partits decisius, però la 

derrota contra l'Sfèric (5-1) i l'em-

pat de dimarts contra el Cerdanyo-

la (3-3) fa que sigui impossible llui-

tar per l'ascens. Dissabte, l'equip 

molletà disputarà l'últim partit de 

la temporada contra l'Horta, que és 

penúltim classificat. 

El sènior femení és tercer amb 

14 punts i té els dos primers clas-

sificats a quatre punts, Mataró i 

Igualada, respectivament. De fet, 

l'únic equip que pot pujar és l'Igua-

lada perquè el Mataró té un equip 

a Nacional, que ho fa incompati-

ble. "Aquesta setmana ens han 

comunicat que tan sols pujarà 

un equip i nosaltres ja no podem 

arribar a superar l'Igualada, 

només ens queda una jornada", 

admet el tècnic del sènior femení, 

Rafa Trillo, que voldria acabar al 

tercer lloc de la classificació. Tot i 

HOQUEI PATINS | Primera Catalana  L'EQUIP MOLLETÀ DEFENSARÀ LA TERCERA POSICIÓ

El Mollet HC femení es queda 
sense opcions d'ascens 

FUTBOL SALA | Primera Catalana  TRENCA LA RATXA NEGATIVA

MOLLET. La Unió FS Mollet va su-

mar la tercera victòria de la tem-

porada i trenca una ratxa negativa 

de quatre partits sense guanyar –

tres empats i una derrota. L'equip 

molletà va imposar-se en el derbi 

baixvallesà contra el Montornès, 

per 4 a 5, tot i que va acabar de-

manant l'hora després d'haver 

anat guanyant per 0 a 5. 

El Mollet va ser solemne durant 

tres quartes parts del derbi. Al 

descans dominava per 0 a 2 i a la 

represa va tenir uns deu minuts 

de brillantor amb tres gols conse-

cutius, que deixava l'electrònic 0 a 

5. Els locals van prémer l'accelera-

dor jugant de cinc, amb el porter 

jugador i van aconseguir retallar 

la diferència a tan sols un gol, per 

acabar 4 a 5. 

El Mollet és 7è amb 12 punts i el 

Montornès és penúltim amb tres 

punts, en llocs de descens –només 

una victòria i sis derrotes. El prò-

xim partit dels molletans serà a la 

pista del Palau, que és desè amb 8 

punts; i el Montornès rebrà la Flo-

resta B, rival per la salvació.

El filial, penúltim a Tercera
El filial de la Unió FS Mollet ocupa 

el penúltim lloc del grup 1 de la 

Tercera Catalana, amb tres punts. 

L'única victòria molletana va te-

nir lloc fa dues setmanes contra 

el Dosrius (4-3). Aquesta l'equip 

molletà descansa. 

La Unió FS Mollet venç el 
derbi contra el Montornès

FUTBOL | Quarta Catalana  TÉ UN GRUP DE JUGADORS I UN TÈCNIC

MOLLET. La UD Lourdes vol recu-

perar el sènior masculí la pròxima 

temporada. Des de fa unes setma-

nes, el club estudia la possibilitat 

de recuperar el primer equip amb 

un grup de jugadors que havien 

militat al club molletà i que ara 

estan en equips de la Segona i la 

Tercera Catalana, o sense club. 

"Tenim uns 14 jugadors inte-

ressats en tornar al club. Les 

negociacions per muntar el 

primer equip estan molt avan-

çades, però fins que no acabi 

aquesta temporada no serà ofi-

cial", explica el president de la UD 

Lourdes, Fernando Diago. 

El responsable molletà, que va 

renovar com a president fa uns 

mesos després de només presen-

tar-s'hi la seva candidatura a les 

eleccions, té la voluntat de pro-

mocionar l'equip masculí. La tem-

porada passada el club va decidir 

no tenir sènior masculí aquest curs 

per l'alt cost de la plantilla, d'uns 

13.000 euros aproximadament, 

que costejava el club. "Nosal-

tres pagarem el cost d'àrbitres 

i l'equipació, que pot ascendir 

a uns 3.000 euros. La resta, ho 

ha de pagar la plantilla. Estem 

en Quarta Catalana, no pot ser 

d'una altra manera", assenyala 

Diago, que es mostra il·lusionat 

amb el possible retorn de l'equip, 

que en aquesta ocasió no tindrà 

cap conveni de col·laboració amb 

el CF Mollet UE.  

L'entrenador del nou primer 

equip a la Quarta Catalana serà 

un tècnic que fa unes setmanes va 

agafar la batuta d'un aleví, Juan Vi-

nuesa, que és de Montmeló i ha di-

rigit diferents equips al Baix Vallès. 

"Està treballant amb aquests 

jugadors interessats, des de fa 

unes setmanes ja entrena a la 

base, però la pròxima tempo-

rada serà el nostre entrenador 

del primer equip", indica el presi-

dent. 

Potenciar el futbol base
Amb la continuïtat com a presi-

dent de Diago, la junta directiva 

s'ha posat com a objectiu potenci-

ar l'estructura femenina del club. 

Aquesta temporada l'equip té un 

conjunt de futbol 7 cadet i juvenil, 

que no ha estat federat; i algunes 

jugadores que militen en equips 

benjamins i prebenjamins. El club 

ja ha iniciat la promoció del cam-

pus d'estiu, que anirà especial-

ment adreçat a les noies. "La coor-

dinadora del campus serà Aida 

Uceda, que va ser la nostra coor-

dinadora, però que per motius 

laborals ho va haver de deixar. 

Volem captar noies amb el nos-

tre campus i donar continuïtat 

al nostre projecte femení", diu el 

president molletà. El campus se ce-

lebrarà a partir del 28 de juny i les 

inscripcions estan obertes.  jl.r.b.

La Lourdes vol recuperar 
el primer equip masculí

que això ja no depèn de les molleta-

nes perquè l'Sfèric, encara amb dos 

partits,  té dos punts menys que les 

molletanes i les podria superar si 

venç els dos compromisos.

Tot i no assolir l'ascens, el Mo-

llet HC femení, que era un acabat 

d'ascendir, ha superat amb escreix 

l'objectiu de la permanència. "L'ob-

jectiu era la salvació, que hem 

aconseguit ja fa setmanes. Les 

jugadores han fet un curs excep-

cional, tot i les complicacions per 

la Covid. Cada setmana han anat 

a més i a cada entrenament, més 

i millor. Fins i tot, al principi de la 

temporada vam guanyar partits, 

que vèiem complicats, però ho 

vam fer", admet amb orgull Trillo, 

qui confia tancar la temporada amb 

una última victòria contra l'Horta.

Promoció del sènior B
El segon equip masculí del Mollet 

HC lluitarà per pujar a la Segona 

Catalana. Tot i que el club ja té el 

primer equip en aquesta categoria, 

la Federació Catalana de Patinat-

ge permet en aquesta divisió que 

hi hagi dos equips de la mateixa 

entitat en grups diferents. El filial 

masculí rebrà divendres el Mataró, 

a les 21.45 h. Pel que fa al primer 

equip masculí, la pròxima setmana 

iniciarà la fase de la permanència a 

Segona.  jl.r.b.

MOLLET HC FEMENÍ - HORTA

Dissabte, 7 – 19.45 h Mollet

PLANTILLA  L'equip molletà en un partit d'aquesta temporada al Riera Seca

CFS PALAU - UFS MOLLET

Dissabte, 7 – 15.45 h Palau

BILLAR

MOLLET. El primer equip del Club 

Billar Mollet lidera la Primera Ca-

talana, tot i empatar a la seu del 

Vic, 4 a 4. El conjunt molletà és le 

primer classificat de la lliga cata-

lana amb cinc punts. Pel que fa al 

segon equip, que milita a la Sego-

na Catalana, va guanyar contra el 

Club Billar Coral Colón, de Saba-

dell, per 6 a 4, i és colíder amb cinc 

punts, empatats amb el Prat.

Ajornat l'estatal a Madrid
Sergio Martínez disputarà el cap 

de setmana del 5 i 6 de juny el 

Campionat d'Espanya absolut a 

Madrid, que es va haver d'ajornar 

per la Covid-19. A més, el molletà 

s'ha quedat sense l'Europeu sub-

21, que s'ha cancel·lat.  

El Club Billar lidera 

la Primera Catalana 

i el filial és colíder

arxiu

FERNANDO DIAGO

MOLLET. El Club Atlètic Mollet 

preveu celebrar el Míting Ciutat 

de Mollet el pròxim divendres 21 

de maig, a les pistes d'atletisme 

la Pedra Salvadora. Aquest és un 

dels esdeveniments anuals més 

rellevants del club molletà amb la 

posada en escena de més de mig 

miler d'atletes, d'altres lloc sde 

Catalunya. "Fem un míting amb 

l'objectiu de proporcionar als 

atletes durant la jornada de tot 

un dia, una competició amb to-

tes les garanties per seguir amb 

els seus objectius i entrena-

ments", admet el director tècnic 

del club, Rogelio Vega. De fet, en 

els darrers anys han pres part at-

letes de renom, com ara l'olímpic 

estatal Adel Mechaal. 

L'esdeveniment molletà es rea-

litzarà amb el protocol Covid.  

El Club Atlètic celebrarà 
el Míting el 21 de maig

ATLETISME PROP DE MIG MILER D'ATLETES A LES PISTES 
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CIRCUIT
La Fórmula 1 Aramco Gran Premi 

d'Espanya 2021, que se celebra al 

Circuit de Barcelona-Catalunya el 

cap de setmana, finalment podrà 

comptar amb un miler d'aficionats 

el dia de la cursa. Els assistents 

seran abonats del Circuit, que po-

dran gaudir del Gran Premi des de 

la Tribuna Principal.

El Circuit ha elaborat un nou 

protocol d'accés, que preveu l'as-

sistència d'un màxim de 1.000 

persones, d’acord amb les mesu-

res previstes pel Procicat per als 

esdeveniments a l’aire lliure, que 

es poden desenvolupar amb un 

aforament del 50% i un màxim de 

1.000 persones amb seient pre-

assignat. Josep Lluís Santamaría, 

director general del Circuit, ha 

destacat "la rellevància de poder 
obrir les portes als aficionats i 
premiar els abonats per la seva 
fidelitat al llarg de la història del 
Circuit amb un esdeveniment 
de primer nivell com és la Fór-
mula 1. Tenim l'oportunitat de 
ser un exemple d'esport segur i 
d'oferir un escenari amb plenes 
garanties", considera.

MOTOR | Fórmula 1  ALGUNS DELS RECLAMS DE LA CURSA SERAN EL RETORN DE FERNANDO ALONSO I EL DUEL HAMILTON-VERSTAPPEN

Un miler d'espectadors tindran
accés al Gran Premi de la F1

CIRCUIT  Des d'aquest dimecres el Circuit ja llueix amb la Fórmula 1

El Circuit posa en marxa el proto-

col Covid, que entre d'altres mesu-

res, preveu que totes les persones 

que hagin de moure's per la zona 

del pàdoc i adjacents se sotmetin a 

un control exhaustiu a partir de la 

realització de proves PCR abans i 

durant l'esdeveniment. També per 

garantir l'accés al Circuit s'usa el 

control de temperatura, així com 

es recomana i es promou la desin-

fecció constant.

Fernando Alonso, reclam
Aquesta fita no es podia celebrar 

d'una altra manera que amb el 

retorn d'un dels representants 

estatals més importants que ha 

tingut aquest esport. El bicampió 

del món Fernando Alonso tornarà 

ATLETISME | Internacional  LA VELOCISTA MOLLETANA PARTICIPA AMB ESPANYA AL 4X400 METRES

MOLLET. Carmen Sánchez va as-

solir a Polònia la classificació per 

disputar el Mundial d'atletisme de 

relleus, que tindrà lloc el 2022 a 

Oregon, als Estats Units. La molle-

tana va participar el cap de setma-

na amb èxit en el Mundial de Re-

lleus de Silesia amb la delegació 

del combinat estatal. 

La velocista molletana va pren-

dre part de la prova dels 4x400 

metres femenins i l'equip es va 

situar quart classificat a les se-

mifinals de la cita internacional 

Carmen Sánchez, amb 
el billet per al Mundial

amb un temps de 3 minuts i 34,92 

segons, que va suposar el desè 

millor temps. D'aquesta manera, 

l'equip femení, amb Sánchez, ha 

obtingut el bitllet pel Campionat 

del Món 2022 a Oregon, tot i que 

no va poder aconseguir l'altre 

gran objectiu que era la classi-

ficació per als Jocs Olímpics de 

Tòquio, que se celebraran aquest 

estiu. "Hi havia un nivell molt 
alt. Les sensacions són bones. 
És una pista ràpida i segur que 
en la pròxima competició ho fa-
rem millor", va dir la molletana 

en acabar la competició.  

Copa d'Europa a Polònia
La pròxima competició del relleu 

estatal serà amb la Copa d'Europa 

de seleccions, el 29 i 30 de maig 

al mateix estadi de Silesia, a Polò-

nia. Aquesta serà l'última oportu-

nitat, per a la velocista molletana, 

per aconseguir el bitllet pels Jocs 

Olímpics de Tòquio.

Cal recordar que la molletana 

és una de les fixes del combinat 

espanyol i ja el 2018 va penjar-se 

una medalla de bronze al relleu 

femení als Jocs del Mediterrani de 

Tarragona. 

a disputar un gran premi de casa, 

un honor que comparteix amb el 

madrileny Carlos Sainz, enrolat a 

l'equip Ferrari. L'asturià, no obs-

tant això, ho fa als comandaments 

d'un monoplaça que li pot resultar 

una mica familiar, i és que és l'evo-

lució de l'escuderia que el va veure 

triomfar, Renault, ara sota el nom 

d’Alpine.

La quarta cita de l'any es pre-

senta amb un imponent Lewis 

Hamilton al capdavant, reivindi-

cant la seva condició de campió 

amb un total de 69 punts. Així i tot, 

Mercedes està lluny del doblet, i és 

que el segueix molt de prop Max 

Verstappen, amb 61. Entre els dos 

es reparteixen les victòries del 

que porten d'any, amb dos per a 

Hamilton i una per a Verstappen. 

Després de Mercedes i Red Bull es 

pot veure un McLaren, un fet que 

no succeïa des de fa molt temps. 

Es tracta de Lando Norris, que es 

va consolidant dins de l'escuderia 

anglesa amb actuacions brillants i 

que suma ja 37 punts.

La cursa del GP al Circuit arren-

carà diumenge a les 15 h.

Més campionats alternatius
Amb la Fórmula 1 hi ha altres 

competicions que li acompanyen. 

Com ara, la Formula 3 i la recent 

estrenada Formula Regional Euro-

pe Championship by Alpine. 

Rfea

EN PISTA  La velocista molletana en un moment de la semifinal

MOLLET. El Barça d'Alèxia Putellas 

es va imposar diumenge contra 

el PSG, per 2 a 1, en el partit de 

tornada (3-2 en el global), i s'ha 

classificat per a la segona final de 

la Lliga de Campions, amb el gran 

objectiu de conquerir-la per pri-

mera vegada. La futbolista molle-

tana va disputar els  90 minuts del 

transcendental duel de tornada de 

les semifinals. També hi era com 

a portera suplent la vallesana de 

Tagamanent, Gemma Font.

El Barça Femení segueix fent 

història. Una vegada assolida la 

classificació per a la segona Lliga 

de Campions femenina, després 

de la que va disputar el 2019, 

les de Lluís Cortés tenen el gran 

objectiu d’aixecar el trofeu per 

primera vegada. Tot això quan fa 

pocs dies es complia el segon ani-

versari de la primera classificació 

per a una final de la Champions 

femenina contra el Bayern.

El Chelsea-Barça serà la gran 

final de la Lliga de Campions 

2020/21, el 16 de maig al Gamla 

Ullevi de Göteborg. Les angleses 

s’han sumat a la gesta blaugrana 

remuntant el 2-1 de l’anada da-

vant del Bayern Munic amb un es-

pectacular 4-1 a Londres. 

Camí del triplet
La molletana va camí de guanyar 

un triplet històric amb el FC Bar-

celona aquesta temporada. Ja 

amb la final de la Lliga de Campi-

ons assegurada, l'equip barceloní 

està en disposició de guanyar els 

altres dos títols importants del 

curs. El Barça és líder destacat a la 

Primera Divisió espanyola amb 75 

punts, 14 punts més que el segon i 

amb tres partits menys; i a la Copa 

de la Reina s'ha classificat aquesta 

setmana per disputar la semifinal 

després de guanyar el Sevilla, per 

4 a 1,  

Alèxia Putellas 

disputarà la final 

de la Lliga de 

Campions 20-21

FUTBOL | FC Barcelona

Repte solidari

MOLLET. Jordi Arguisuelas tornarà 

a mesurar-se físicament per un 

repte solidari. L'atleta molletà, 

vinculat al Triatló Sant Gervasi, 

correrà dissabte 12 hores a la pis-

ta d'atletisme la Pedra Salvadora 

de Mollet amb l'objectiu de visi-

bilitzar l'Associació Petits Grans 

Herois,  formada per pares i mares 

d’infants prematurs de l'Hospital 

General de Catalunya. Arguisu-

elas iniciarà el repte a les set del 

matí i durant 12 hores farà voltes 

a la pista d'atletisme molletana. El 

repte solidari, a banda de donar 

suport als Petits Grans Herois, 

també servirà al molletà com a 

preparació al repte majúscul que 

prepara per a final d'any: comple-

tar set maratons seguides, és a dir, 

córrer 296 km sense parar. Tot i 

que ara per ara està centrat en el 

repte de dissabte, que segons la 

previsió de l'atleta, podria com-

pletar uns 120 km en 12 hores, és 

a dir, fer uns 10 km per hora.  

Jordi Arguisuelas 

correrà 12 hores 

seguides a Mollet

fC BaRCeLONa

ALÈXIA PUTELLAS
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Neus Ballús, candidata a 

presidir l'Acadèmia del Cinema
MOLLET. La directora molletana 

Neus Ballús es perfila com a candi-

data a presidir l'Acadèmia del Cine-

ma Català amb una llista en què hi 

ha els actors Sergi López, Yolanda 

Sey i Elena Martín, la directora de 

fotografia Bet Rourich, el munta-

dor Jaume Martí, i els productors 

Carla Sospedra i Oriol Maymó. 

La candidatura coordinada per 

Ballús aposta per "una junta ho-

ritzontal i amb menys presiden-

cialismes". Ballús també ha apun-

tat que s'ha animat a coordinar 

una proposta de candidatura per 

l'Acadèmia: "El més important és 

que no estic sola, sinó que m'he 

imaginat quin projecte podríem 

tirar endavant i ens hem trobat 

amb un equip que ens fa il·lusió 

presentar aquesta proposta". A 

més, ha assenyalat que han inten-

tat que sigui una proposta de Junta 

"el més diversa possible pel que 

fa a punts de vista i a disciplines 

artístiques i tècniques que re-

presenten". Així mateix, Ballús ha 

remarcat que molta gent de la Jun-

ta té ja experiència "amb el món 

associatiu, són persones preo-

cupades per allò col·lectiu i per 

la millora general del cinema i 

les seves condicions i l'impacte 

que té en la població".

Per últim, la molletana ha as-

severat que tenen el programa 

CINEMA  LA DIRECTORA MOLLETANA OPTARÀ AMB JUDITH COLELL A PRENDRE EL RELLEU D'ISONA PASSOLA, QUE HA OCUPAT EL CÀRREC ELS DARRERS VUIT ANYS

NEUS BALLÚS

Pere Francesch / acn

'VEGIN I PASSIN'  La Cia. Enlaire porta el seu xou de bombolles al Mercat Vell

cia. enlaire

MOLLET. Aquest cap de setmana 

tindrà lloc la 5a edició de la Global 

Bubble Weekend, organitzada a 

Mollet per Un Toc de Festa, el Casal 

Cultural i el Petit Casal.

Les novetats d'enguany són, 

d'una banda, la pèrdua de la tra-

dicional cercavila del Doctor Bom-

bolles –per la dificultat de contro-

lar-hi l'aforament–, i d'altra banda 

l'organització d'espectacles bom-

bollaires de sala. El primer serà 

dissabte, amb Vegin i Passin, de la 

Companyia Enlaire, que faran una 

doble sessió a les 16 h i a les 20 h al 

Mercat Vell, i per a la qual encara 

queden entrades disponibles a En-

trapolis.com. Aquest xou convida 

els assistents a un món fantàstic 

d'aigua i sabó. "Vegin bombolles 

que mai havien vist  i passin a un 

univers molt fràgil que tampoc 

mai oblidaran", hi diuen els artis-

tes. Un viatger singular, ancorat en 

el temps, amb l’anhel de transme-

tre realitats efímeres, demostrarà 

que les coses s'han de gaudir men-

tre succeeixen, perquè no tots els 

viatges duren per sempre.

El segon espectacle –les en-

trades estan exhaurides– serà 

diumenge a les 11 h i a les 13 h 

Tot a punt per al cap de 
setmana de les bombolles

ARTS ESCÈNIQUES  DISSABTE AL MERCAT VELL HI ACTUARÀ LA CIA. ENLAIRE AMB 'VEGIN I PASSIN', I DIUMENGE SERÀ EL TORN DEL DOCTOR BOMBOLLES AL JARDINET

al Jardinet del Casal. Es tracta 

de Bombolles a dojo, a càrrec del 

molletà Dr. Bombolles, qui torna 

a casa carregat d'estris, i andrò-

mines que ha recopilat arreu del 

món en les seves triomfals gires. A 

ritme de música trepidant crearà 

increïbles bombolles de totes les 

mides, formes i colors, omplint-les 

de fum, foc, alegria i felicitat.  

n  El festival tornarà a comptar amb una 

part solidària. Les tres edicions presen-

cials anteriors ja van recaptar fons per a 

l'ONG Juntos podemos superarnos, que 

elabora un projecte socioeducatiu a la 

República Dominicana per a nens hai-

tians. En aquest cas, la recaptació d'un 

dels passis de diumenge anirà íntegra-

ment per a l'ONG. A banda, se sortejarà 

un espectacle privat del Dr. Bombolles. Fa 

dos anys la persona afortunada va voler 

que el bombollaire molletà, l'Adrià Viñas, 

fes el seu xou a Aldea Infantiles de Saba-

dell. En una altra edició, la família que va 

guanyar el sorteig va aprofitar l'especta-

cle per celebrar l'aniversari de la seva filla.

MAI HI FALTA EL 

VESSANT SOLIDARI

Torna 'L'Habitació del Farmacèutic'Hobac presenta al mercat la seva nova cervesa
La Marineta acull des d'aquest divendres i fins al 5 de juny un tast híbrid de propostes 
col·laboratives, online i presencial de les diferents 

edicions de la mostra d'audiovisual col·lectiva 

L'Habitació del Farmacèutic des dels seus inicis.

La marca de cervesa artesanal de Santa Maria de Martorelles Hobac 

presentarà dissabte al matí la seva nova cervesa de coca de forner, 

elaborada amb la col·laboració del Forn Prat. Serà en una nova 

edició del Tast'l Mercat de Martorelles, al mercat setmanal, i hi 

haurà degustació així com un sorteig entre la clientela del mercat.

CULTURA

validat, elaborat i tancat i el faran 

públic el 19 de maig, que és quan 

la comissió electoral valorarà les 

candidatures.

Eleccions el 14 de juny
L'assemblea general de l’Aca-

dèmia de les Arts i les Ciències 

Cinematogràfiques Catalanes ha 

convocat per al 14 de juny les 

eleccions per escollir la propera 

junta directiva, que suplirà l'en-

capçalada per Isona Passola. A 

banda de Ballús, també es perfila 

com a candidata la també direc-

tora i guionista Judith Colell, qui 

compta amb companys de candi-

datura com Carla Simón o David 

Verdaguer.    acn
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Una obra sobre el Menhir de 

Mollet, exposada a Guimarães

Un miler de famílies participen 

en els dos jocs de la MITMO

MOLLET.  El Gegant Menhir de Mo-
llet, obra de l’artista Lola Lasurt 

que va produir per a un projecte a 

L’Aparador del Museu Municipal 

Joan Abelló fa deu anys, s’exposa a 

Portugal en el marc de l’exposició 

Complejo coloso, on es presenten 

diferents propostes artístiques 

que reflexionen sobre troballes ar-

queològiques.

Es tracta d’una obra que l’artista 

Lola Lasurt va mostrar l’any 2011 

en una intervenció a L’Aparador 

del Museu Joan Abelló i que des 

d’aleshores es troba en dipòsit al 

museu. Fins al 5 de setembre, es 

pot visitar al Centre Internacional 

de les Arts de José de Guimarães, 

juntament amb altres propostes 

artístiques que reflexionen sobre 

les troballes arqueològiques, des 

del vessant més científic fins a 

l’imaginari col·lectiu.

Lola Lasurt, nascuda a Barce-

lona el 1983, investiga la història 

com un procés obert i autocrític, a 

través de la instal·lació, la pintura, 

el vídeo i els processos col·labora-

tius des d’una perspectiva arqueo-

lògica dels mitjans.   

EXPOSICIÓ  ES TRACTA D''EL GEGANT MENHIR DE MOLLET', OBRA DE L’ARTISTA LOLA LASURT, QUE JA VA ESTAR EXPOSADA A L'APARADOR DEL MUSEU ABELLÓ EL 2011

MUSEU ABELLÓ

A PORTUGAL  L'obra està exposada a la mostra 'Complejo coloso'

TITELLES  DIJOUS PASSAT SE'N VAN SORTEJAR ELS CINC PREMIS AL MERCAT I A LA MARINETA

MOLLET. El Mercat Municipal i el 

Centre Cultural La Marineta van 

acollir dijous de la setmana pas-

sada els sortejos dels jocs Troba 
al Patufet i Busca els Titelles, una 

de les activitats dirigides especi-

alment als més petits d’aquesta 

passada Mostra Internacional de 

Titelles de Mollet (MITMO).

Enguany, a causa de la pandèmia 

de la Covid-19, s’ha transformat 

el circuit dels aparadors a través 

d’un joc de buscar titelles amb un 

codi QR. En el cas del Mercat Mu-

Aj. MoLLEt

AL MERCAT MUNICIPAL  Durant el sorteig dels cinc premis

MOLLET.  La Tramolla representa-

rà dissabte a les 19 h La Ópera del 
Todo a 1€, una versió pròpia del 

mític musical de Bertolt Brecht i 

Kurt Weill, Die Dreigroschenoper.

Aquesta òpera va ser l’obra de 

més èxit a Alemanya des de la seva 

estrena l’agost de 1928 fins al 30 de 

gener de 1933, dia en què els nazis 

van arribar al poder i quan l’obra 

va ser prohibida. Ambientada en 

un Londres victorià marginal i ana-

crònic, l’obra narra la vida, l'ascens 

i la caiguda del famós lladre Mackie 

Navaja. En aquesta versió, La Tra-

molla combina el text original de 

Bertolt Brecht amb una posada en 

escena i uns números musicals in-

novadors. De fet, en la seva estrena 

el passat octubre al Jardinet del Ca-

sal fins i tot hi van incloure un clàs-

sic del grup de música Camela.

Les entrades per gaudir d'aques-

ta obra dirigida per Ferran Jiménez 

i representada pel grup de joves ac-

tors de La Tramolla tenen un preu 

de 6 euros (5 euros per als socis).

Estiu Escènic a La Tramolla
Enguany tindrà lloc el 7è cicle d’in-

tensius d’arts escèniques a l’estiu 

de La Tramolla. L'Estiu Escènic 

s'adreça a infants de 4 a 12 anys i 

ofereix cinc setmanes "plenes de 

l’art més refrescant", del 28 de 

juny al 30 de juliol. Cada setmana 

es realitzaran dos tallers intensius 

de diferents disciplines artístiques 

impartits per professors especia-

listes, un de 9 h a 10.30 h, i un altre 

d’11 h a 12.30 h, amb una pausa de 

30 minuts per esmorzar i joc lliu-

re. Els dos tallers de cada setmana 

estaran interrelacionats i tindran 

com a objectiu la creació d’una 

peça escènica que es presentarà 

els divendres a la Sala de Mostres 

del centre. Hi haurà tallers de mú-

sica, cos i creativitat; de musicals; 

de videoclips; de contes; i de circ. 

'La ópera del todo a 
1€' de La Tramolla, 
a Can Gomà

TEATRE MUSICAL  LA REPRESENTACIÓ SERÀ DISSABTE A LES 19 H

LA trAMoLLA

OCTUBRE DEL 2020  Imatge de l'estrena de l'obra al Jardinet

nicipal, el joc consistia a trobar al 

Patufet.

La regidora de Cultura, Mercè 

Pérez, assegurava que “malgrat 

l’excepcionalitat d’aquesta 

MITMO, que hem hagut d’adap-

tar a les circumstàncies actuals, 

crec que podem parlar d’èxit. De 

fet, en els dos jocs que vam plan-

tejar, hi han participat prop de 

1000 famílies”. De cara al futur, 

la regidora espera “que les coses 

hagin canviat a millor i que els 

aparadors de la ciutat puguin 

tornar a lluir com sempre han 

fet durant la mostra i que el Ga-

liot Teatre pugui tornar a sortir 

al carrer”.

Els dos premiats del joc Troba al 
Patufet van ser Aimar Fernández 

(4 anys), Carla Vargas (8 anys); i 

els tres guardonats de Busca els Ti-
telles van ser Laia Marcos (8 anys), 

Arlet Duran (8 anys) i Ferran Alfa-

ro (11 anys).  

dissabte 1

diumenge 2

divendres 30

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

Dia majoritàriament asso-

lellat, amb temperatures 

força altes per l’època. 

Creixement de nuvolades a 

la tarda però sense conse-

qüències a casa nostra.

Vent del sud, que farà 

pujar la temperatura 

encara més, amb un matí 

ben assolellat i tarda que 

s’anirà enteranyinant.

Continuarem amb tempe-

ratures força altes, però 

amb més núvols, que al 

final del dia podrien donar 

algun ruixat feble.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 29 20ºC 14ºC 17ºC 0,4 31 km/h SE

DIVENDRES, 30 21ºC 14ºC 18ºC - 35 km/h SE

DISSABTE, 1 19ºC 12ºC 16ºC 20 27 km/h WSW

DIUMENGE, 2 16ºC 11ºC 15ºC - 23 km/h ESE

DILLUNS, 3 18ºC 7ºC 17ºC - 31 km/h SE

DIMARTS, 4 22ºC 8ºC 18ºC - 31 km/h SSW

DIMECRES, 5 23ºC 11ºC 19ºC - 26 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.  Dimecres es van complir 

30 anys de la inauguració de l'Es-

cola Municipal de Música de Mollet. 

Només un mes després d'aquest 

esdeveniment, s'hi va incorporar 

Oriol Fort com a regidor del consis-

tori molletà –càrrec que va osten-

tar 16 anys i els 12 primers va estar 

encarregat de l'àrea de Cultura–.

En aquest sentit, Fort recorda 

que quan va assumir el càrrec es va 

trobar "una escola a punt d'obrir-

se i molt ben preparada pel que 

fa a infraestructures, però calia 

muntar-hi el programa". Concre-

tament explica que mancaven dues 

decisions per prendre, una de caire 

més tècnica i d'altra de més polí-

tica. La primera era quin tipus de 

pedagogia es faria servir, qüestió 

sobre la qual apunta que ell com a 

edil "no hi podia entrar", sinó que 

ho va deixar en mans dels tècnics 

de Cultura de l'Ajuntament i del di-

rector del centre, en Xavier Esteve, 

qui ha encapçalat l'escola des del 

primer dia i fins avui.

L'altra decisió era definir a qui 

s'hi havia d'adreçar l'escola. "Aquí 

sí que hi havia un debat que es 

va anar surfejant molt bé, grà-

cies a la capacitat de diàleg dels 

tècnics i la direcció", apunta Fort. 

Les dues postures que es debatien 

eren: "Fem una escola perquè 

tothom pugui aprendre música? 

O fem una escola amb la voluntat 

directa de formar músics?".

D'entrada van apostar per obrir 

molt el ventall, i això va comportar 

que "la primera afluència de gent 

va ser molt diversa: des de cria-

tures molt petites fins a persones 

de més de 50 anys que tenien un 

violí a casa seva i volien tocar-lo".

Amb el pas dels anys van ado-

nar-se "que l'escola havia de di-

rigir-se cap a un ensenyament 

reglat" i d'ençà d'aquell moment 

l'escola va començar a "formar 

músics que tendeixin o que hi 

puguin pensar en la profes-

sionalitat". D'aquesta manera, 

l'Escola Municipal de Música fa 

d'avantsala del conservatori.

Tres accions claus
Fent memòria, l'exregidor destaca 

tres accions claus en l'evolució i la 

consolidació de l'Escola Municipal 

de Música. La primera és la gran 

quantitat de concerts que han ce-

lebrat cada any els alumnes.

Una altra és la creació de la Jove 

Orquestra i Cor d'Escoles de Mú-

sica del Vallès Oriental (JOCVO), 

que inicialment la va dirigir l'es-

cola molletana i després ha anat 

girant arreu de la comarca. "Eren 

uns concerts que aplegaven 

alumnes de totes les escoles de 

música del Vallès Oriental. Un 

producte intermusical i cultural 

de col·laboració amb persones 

desconegudes, a qui només co-

neixies unes setmanes abans, 

hi feies uns quants assajos junts 

i hi produïes uns concerts amb 

unes orquestres que omplien 

palaus d'esports i amb una re-

percussió social molt gran".

Per últim, el tercer projecte que 

destaca és la producció d'un disc 

per ajudar les escoles de música de 

Cuba (Encuentros con La Habana). 

"Va ser un treball extraordina-

ri amb artistes de primer nom", 

com Joan Manuel Serrat, Fito Páez, 

Víctor Manuel, Pablo Milanés, Isma-

el Serrano o Ketama. Aquell discva 

posar en relleu el centre musical de 

la capital baixvallesana.

Per tot plegat, i rememorant 

també "participacions en jor-

nades europees de música fent 

concerts a Suècia, que donaven 

un plus de ganes i d'orgull als 

participants", Oriol Fort hi asse-

nyala: "Amb l'Escola de Música 

érem a l'avantguarda, o com a 

mínim volíem ser-hi".

En aquesta mateixa línia, l'exedil 

també comenta que "va ser una 

de les escoles amb més voluntat 

de modernitat, d'evolució, de 

socialització i de presència a la 

ciutat que hi havia. Era un tre-

ball extraordinari de confluèn-

cia amb la ciutadania".

Amb un equip "extraordinari"
Al llarg de l'entrevista, l'Oriol Fort 

reitera el seu reconeixement a la 

tasca dels tècnics de cultura i del 

director de l'escola. "La gestació 

inicial, quan jo hi vaig arribar, ja 

estava feta. Si això és així és per-

què hi havia un equip de cultura 

excepcional. La voluntat de fer 

una escola de música partia de 

la clara convicció d'aquest equip 

de cultura, ja que consideraven 

que era un àmbit que no estava 

gens cobert a Mollet i el creien 

imprescindible per a una ciutat 

com la nostra". Davant d'aquest 

equip, "poques coses positives 

podíem aportar els regidors, no 

hi teníem marge, perquè era tan 

clar el que se'ns proposava...".

A més, Fort assegura que si el di-

rector i el seu equip de treball han 

passat tres dècades amb aquest 

projecte "és perquè s'ho han pas-

sat bé i hi han tingut molta lliber-

tat d'actuació".    sergio carrillo

MÚSICA  FORT REMEMORA, AMB SATISFACCIÓ, COM VAN SER ELS INICIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ENÇÀ QUE S'INAUGURÉS EL 5 DE MAIG DE 1991

Oriol Fort, exregidor de Cultura: "Amb 
l'Escola de Música érem a l'avantguarda"

arxiu

ORIOL FORT  

"Va ser una de les
escoles amb més voluntat 
de modernitat, d'evolució

i de socialització"

El CRA'P celebra un 
'revival' pels seus 10 anys

MOLLET.  Enguany el CRA'P (Pràcti-

ques de Creació i Recerca Artística) 

fa deu anys que va néixer a Mollet, 

amb un petit equip de socis que al 

llarg dels anys ha anat canviant.

Per celebrar-ho, aquest dissabte 

faran d'11 h a 20 h una festa al seu 

local, que comptarà amb la parti-

cipació d’alguns artistes que han 

estat residents o han col·laborat 

amb activitats al llarg d’aquests 

anys. Ho faran amb un revival del 

que ha estat el seu pas i procés a 

CRA'P mitjançant una proposta 

ARTS ESCÈNIQUES  LA FESTA D'ANIVERSARI COMPTARÀ AMB ARTISTES QUI HI HAN PASSAT

CARTELL D'ANIVERSARI  Ho celebraran al seu local del carrer Anselm Clavé 67, 3r

cra'p

presencial o, en cas que no puguin 

assistir-hi, amb text, imatges, àu-

dio o vídeo. A més d’aquestes ac-

tuacions també hi haurà un micro 

obert per tothom qui espontània-

ment o preparadament el vulgui 

utilitzar. Per assistir-hi cal fer una 

reserva a info@cra-p.org o al 666 

763 504, i s'ha de fer una aportació 

de 5 euros per persona.

Durant aquesta primera dècada, 

hi ha hagut una gran diversitat de 

propostes tant de creació com de 

formació, investigació i exhibició 

que han donat vida, cura i ener-

gia a la sala, així com als espais 

públics de Mollet on també hi han 

fet activitats en col·laboració amb 

l’Ajuntament: Centre Cultural La 

Marineta, Teatre de Can Gomà, 

Biblioteca de Can Mulà, Museu 

Abelló, parc de les Pruneres... Des 

de l'associació, a banda, assegu-

ren que "la col·laboració amb 

projectes i persones d’altres 

indrets ens han nodrit i donat 

sentit, desplaçant la nostra es-

sència a Llorenç del Penedès, 

Barcelona, Itàlia i el Líban".  

Segon concert del 

Cicle de Música 

Antiga de Martorelles

MARTORELLES. Diumenge arribarà 

una nova sessió del tercer Cicle de 

Música Antiga de Martorelles. Serà 

amb el segon concert d'aquest ci-

cle, que tindrà lloc al Celler de Car-

rencà de 12 h a 13.40 h.

El repertori per aquest concert 

se centrarà en Joseph Haydn i 

Antoni Vivaldi. Les dues peces de 

Haydn que tocaran seran Concert 

N’ 1 per Violoncel i orquestra en 

Do Major i Concert N’ 1 per Violí i 

orquestra en Do Major. Pel que fa 

a Vivaldi, les dues interpretacions 

seran Concert en Do menor per cor-

da i continuo RV 120 i Concert en Re 

Major per Llaüt i continuo RV 93.

Les entrades es poden com-

prar al web entradas.codetickets.

com i tenen un preu de 10 euros, 

a excepció dels jubilats –5 euros– i 

dels menors de 12 anys –entrada 

lliure–.

Les següents actuacions progra-

mades dins del cicle seran els dies 

6 de juny i 4 de juliol. 

LITERATURA

Mònica Esbert 
presenta llibre
a Can Mulà

MOLLET. L'escriptora santfostenca 

Mònica Esbert presentarà dijous 

vinent el seu darrer llibre publicat, 

Quan érem perverses, a la Biblio-

teca de Can Mulà. L'acte tindrà lloc 

a les 18.30 h i comptarà amb la 

participació de la psicòloga Maria 

Martínez i de la mateixa autora. 

m.e.

MÒNICA ESBERT
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