
MEDI AMBIENT

L'Ajuntament atura la caldera de biomassa 
de Plana Lledó per una avaria, que ha 
provocat noves queixes veïnals pel fum   8

ECONOMIA

PIMEC i l'Ajuntament signen un conveni 
perquè la patronal de la petita i mitjana 
empresa disposi d'un espai al MolletHub  14

CICLE DE L'AIGUA

Les obres de millora de la depuradora 
evitaran l'abocament de 800 tones a 
l'any de nitrogen al riu Besòs  10

LAURA ORTIZ

 ANY XXI   Núm. 986 28 maig 2021sommollet.cat

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

SANITAT

ELS INGRESSOS PER COVID A L'HOSPITAL DE MOLLET 
CAUEN A NIVELLS DE FINALS DE L'ESTIU PASSAT, UNA 
DAVALLADA QUE PERMET RECUPERAR L'ATENCIÓ AL PART  4

POC AUTOSUFICIENTS
En els últims 60 anys, Mollet ha perdut un 53% del sòl agrícola i amb 

l'actual només podria alimentar un 2,1% de la seva població  2, 3 i Edit.
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Pocs recursos 
alimentaris 
per abastir tot 
el territori
La producció agrícola que actualment té 

el Baix Vallès només permet alimentar el 

2,2% de la seva població, la qual supera els 

124.000 habitants en el seu conjunt

BAIX VALLÈS. El Baix Vallès és un 

dels territoris de la comarca del 

Vallès Oriental amb menor capaci-

tat per alimentar la seva població 

amb productes locals, amb  943 

hectàrees de terres disponibles i un grau d'autosu�iciència alimen-
tària del 2,2%. Això vol dir que 

la producció agrícola de la sub-

comarca només  podria  abastir  

2.758 persones amb productes 

de proximitat dels  124.296  habi-

tants  que  té actualment.  

Així  es  desprèn  de  l'estudi  Te-

rres  que  alimenten, elaborat per 

BCN Smart Rural,  l'estratègia  de  

la  Diputació  de   Barcelona   per   

transformar   el   sector agroali-

mentari de la demarcació.  El  tre-ball  aborda  l'autosu�iciència  ali-
mentària  dels  municipis  a  partir  de  la  super�ície  agrícola  dispo-
nible  per  abastir  els  seus  ciuta-

dans amb aliments de proximitat. 

Mollet: un 2,1% autosuficient 
L’anàlisi de les dades generals 

posa de manifest que la demarca-

ció de Barcelona segueix sent ter-

ra pagesa, però, a l’hora d’abastir 

els seus ciutadans amb aliments 

de proximitat, es veu afectada per 

l’alta densitat demogràfica. 

Per municipis, la Llagosta és 

la localitat amb menys capacitat 

d'abastiment de la comarca del 

Vallès Oriental. Segons aquest 

estudi, la població baixvallesana 

és només un 0,7% autosuficient i 

per tant, només podria alimentar 

un centenar de persones dels seus 

13.587 habitants. Aquest muni-

cipi té actualment 32 hectàrees 

de secà disponibles, de les 4.413 

que li farien falta per abastir tot 

el poble i només una hectàrea de 

regadiu, de les 236 previstes com 

a necessàries. També a la cua, des-

prés de la Llagosta, se situa Mar-

torelles que amb un 0,8% d'auto-

suficiència, només podria proveir 

d'aliments  amb la seva producció 

agrària 39 martorellesencs i mar-

torellesenques dels seus 4.820 

habitants. 

Pel que fa a terrenys, Martore-

lles té disponibles 13 hectàrees de 

secà de les 1.565 que necessitaria 

per abastir la població i tan sols 

una de regadiu, de les 84 neces-

sàries. Mentre que a Sant Fost el 

nivell d'autosuficiència s'eleva a 

l'1,6%. Amb aquest percentatge 

la localitat podria alimentar 1.109 

habitants dels 8.853 que té. El 

poble disposa de 37 hectàrees de 

secà de les 2.875 necessàries per 

abastir-se i 12 hectàrees de rega-

diu de les 154 precises.

La situació a Mollet del Vallès 

no és gaire diferent. La ciutat és 

només un 2,1% autosuficient, i 

només podria alimentar 1.066 

persones dels seus 51.600 ha-

bitants. Segons aquest estudi, la 

localitat molletana actualment   

té   disponibles 325 hectàrees de 

secà de  les  16.756  que  s'estima  

que  caldrien  per  abastir  tota  la  

població,  i  39  de  conreus  de  

regadiu  de  les  896 necessàries. 

Mentre que l'autosuficiència de 

Montornès és del 2,9%, amb la 

qual podria alimentar 488 perso-

nes dels seus 16.644 habitants. 

El municipi compta amb  75 hec-

tàrees de secà disponibles de les 

5.406 que necessitaria per abastir 

la seva població i 92 hectàrees 

de regadiu de les 289 precises.  A 

Parets, el percentatge d'autosufi-

ciència s'eleva al 3,9%. Amb tot, 

la localitat només podria abastir 

747 persones dels seus 19.071 

habitants. Parets té disponibles 

97 hectàrees de  secà, de les 6.194 

necessàries i 92 ha de regadiu de 

les 289 precises.

 Santa Maria de Martorelles, en 

canvi, és amb un 8,1%, el municipi 

més autosuficient del Baix Vallès 

i podria alimentar 72 dels 890 

habitants del poble. La localitat 

actualment  té  disponibles  22  

hectàrees  de secà de les 289 que 

s'estima que caldrien per abastir 

tot el municipi i dues hectàrees de 

conreu de regadiu de les 15 que es 

preveuen necessàries. 

Per  incrementar els percentat-

ges d'autosuficiència, BCN Smart  

Rural proposa recuperar per 

al  conreu terres abandonades  i  

reduir el  malbaratament  d'ali-

ments, dues línies d'acció munici-

pal que  facilitarien  la  transició  

cap a sistemes alimentaris més 

properes i sostenibles.  ❉ a.m.

espai rural gallecs

325 HECTÀREES  De secà són les que actualment té disponibles Mollet, de les 16.756 que s'estima que li caldrien 

EN ELS DARRERS 60 ANYS EL BAIX VALLÈS 
HA PERDUT 2.532 HECTÀREES DE CONREU
■ Entre el 1956 i el 2018,  al conjunt del Baix Vallès s'han perdut 2.532,97 hectàrees 
de conreu. Això representa una pèrdua anual d'unes 40,85 hectàrees de camps, 
segons l'estudi Terres amb futur de BCN Smart Rural elaborat per mostrar l’evolució 
dels principals usos del sòl a la demarcació de Barcelona. Una evolució que ha 
afavorit els terrenys urbanitzats en detriment del conreu. Per municipis, la pèrdua 
de conreus a Mollet ha estat del 53,40% amb 450,82 hectàrees menys; a Parets 
del 62,57% amb 473,98 hectàrees perdudes; a Montornès del 75,35 % amb 
478,55 hectàrees perdudes; a Santa Maria de Martorelles del 74,59 % amb 94,30 
hectàrees perdudes de conreu; a Montmeló del 85,55 % de conreu perdut, és a dir 
236,15 hectàrees menys; a la Llagosta del 85,93 % amb 185,73 hectàrees menys; a 
Martorelles del 87,50 % de conreu perdut, és a dir, 201,48 hectàrees menys i  a Sant 
Fost del 88,29% amb 411,96 hectàrees de conreu menys. 
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

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

-40% dte
TOT UN

I MÉS

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

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

TOT UN

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

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

–Les dades de l'estudi Terres 

que alimenten revelen que la 

producció agrícola actual no-

més pot alimentar el 2,2% de 

la població dels 8 municipis del 

Baix Vallès. Què en penseu?

–Marc Fernández (M.F.): La 
dada és molt reveladora. Mengem 
producte que viatja milers de kilò-
metres mentre al nostre territori 
fem piruetes amb la logística i el 
turisme, però no sabem realment 
de què hem de viure. Al final de-
penem d’altres territoris per a 
alimentar-nos... És difícil saber 
quina és l’escala ideal a què s’ha 
de resoldre cada necessitat, però 
nosaltres apostem per alimen-
tar-nos el més local possible.
–Per incrementar aquest per-

centatge BCN Smart Rural pro-

posa recuperar per al conreu 

terres abandonades i reduir el 

malbaratament alimentari. Què 

us sembla la proposta?

–M.F.: És una mica naïf i insufici-
ent… És obvi que s’ha de reduir el 
malbaratament alimentari, falta-
ria més, però no és suficient, no 
ataca l’arrel del problema que re-
flecteix la dada. S’ha de recuperar 
sòl fèrtil per al conreu i sobretot 
protegir i potenciar els que ja te-
nim i redreçar-los a la producció 
ecològica i la comercialització en 
canals de proximitat. 
–Com ara quins?

–M.F.: És incomprensible que amb 

"Cal protegir el poc sòl fèrtil que 
queda. És incomprensible que encara 
es pensi en urbanitzar el Calderí"

cinc quarteres

LA TRAMOLLA  Ha cedit un espai al grup per fer el repartiment d'aliments

aquesta dada sobre la taula enca-
ra es pensi a seguir urbanitzant 
terrenys com el Calderí a Mollet o 
el triangle de Riera de Caldes a Ga-
llecs pertanyent a Palau-solità. En 
el cas del Calderí, a més, és un ter-
ritori amb més accés a l'aigua del 
que compta Gallecs i, en aquest 
sentit, potser podria proveir més 
del que ho fa ara, només amb un 
altre model de gestió. 
–Quin seria aquest model?

–M.F.: S’ha de guanyar tot el sòl 
que es pugui al ciment en aquest 
sentit, els horts urbans comuni-
taris en solars buits són una altra 
política de pedaç que es podria ac-
tivar i que ens aportaria molts be-
neficis, però insisteixo que la qües-
tió és un canvi de model econòmic. 
–Quin paper ha de jugar l'admi-

nistració?

–Raquel Jiménez (R.J.): L’admi-
nistració ha de facilitar l’accés dels 
pagesos i pageses joves a les terres 
i protegir-les. La figura de les dina-
mitzadores agroecològiques pot 
ajudar, a més, pot ajudar a poten-
ciar els canals curts de comercialit-
zació, fent que els aliments que es 
produeixen a Gallecs es consumei-
xin a les seva rodalia. El Consorci 
de Gallecs sovint no dona l’abast 
i en aquest sentit sempre els re-
comanem que comparteixin més 
idees i projectes amb els Ateneus 
Cooperatius del Vallès Oriental i 
Occidental, que tenen objectius en 

la mateixa línia i disposen de re-
cursos molt interessants.
–Com pot contribuir un grup de 

consum com el vostre a millo-

rar aquestes dades?

–R.J.: D’una banda, creant un ca-
nal de comercialització curtíssim, 
que parteix d’una relació de con-
fiança i compromís amb les page-
ses i que busca precisament donar 
sostenibilitat econòmica amb el 
nostre consum al projecte agrí-
cola. Els grups tendim a escoltar 
per aprendre sobre el treball al 
camp, sovint oblidat i desconnec-

tat del nostre dia a dia a la ciutat, 
i a adaptar-nos a les necessitats 
de les productores per tal de ga-
rantir aquesta sostenibilitat: con-
sumint el producte de temporada, 
adaptant-nos a les fluctuacions de 
l’horta, o fins i tot hi ha casos de 
grups en els quals s’ha avalat la 
inversió inicial per arrencar una 
producció.
–I per altra banda?

–R.J.: D’altra banda, un grup de 
consum és una comunitat orga-
nitzada i enxarxada a nivell ter-
ritorial i pot influir en les políti-

ques públiques actuant com un 
interlocutor més amb una postu-
ra clara. Nosaltres apostem per 
garantir un relleu a les pageses, 
donar oportunitats a les joves 
que volen començar a treballar al 
camp i avançar cap a una transició 
cap a la producció ecològica i la 
comercialització en canals curts.  I 
sobretot i pensem que cal dir-ho 
més, protegir el poc sòl fèrtil que 
ens queda i mirar de guanyar-ne.
–El setembre farà un any de 

la vostra creació. Com us està 

anant?

–M.F.: Doncs fem una valoració 
molt positiva. Hem anat tenint altes 
i alguna baixa, però amb una ten-
dència a l’alça quasi cada mes. De 
fet vam tancar temporalment l’aco-
llida de noves consumidores per la 
incertesa que ens trobàvem amb la 
notícia que el Rave Negre plega. 
–I això?

–M.F.: Elles porten 13 anys a Ga-
llecs fent una feina fantàstica i 
molt dura, han estat mares i ne-
cessiten unes altres coses ara ma-
teix. Des del grup de consum hem 
pressionat una mica al Consorci 
perquè dins les possibilitats es 
pogués garantir un relleu del pro-
jecte i sembla que finalment hi ha 
l'opció que això passi i estem molt 
orgulloses. Això encara s’ha d’aca-
bar de concretar i per això estem 
en un moment de transició com a 
grup de consum. 
–Com valoreu tot el que heu fet 

fins ara per seguir endavant?

–M.F.: Pensem que l’important és 
la cohesió i la dinàmica de grup que 
s’ha generat. Estem organitzades, hi 
ha noves persones implicades i la 
gestió és cada cop més compartida i 
això ens dona molta empenta. 
–I amb la Tramolla com va la 

col·laboració que vau iniciar?

–M.F.: Estem molt contentes de 
compartir espai a la Tramolla i 
trobar-nos amb altres persones i 
col·lectius. De moment només te-
nim aquest punt de repartiment 
i no ens plantegem buscar-ne de 
nous. ❉ anna mir

Fa 8 mesos naixia a Mollet el grup de consum agroecològic 
Cinc Quarteres amb l'objectiu de fer un "consum transformador" i 
abastir-se de productes alimentaris de proximitat. La Raquel Jiménez 
i el Marc Fernández, consumidors d'aquest grup de consum molletà, 
valoren les necessitats i possibilitats alimentàries del territori.



dv, 28 maig 20214

SOCIETAT

BAIX VALLÈS.  L'evolució positiva 

de les dades epidemiològiques 

també es deixa notar en la pressió 

assistencial al Baix Vallès, on ha 

anat caient progressivament en 

les darreres setmanes. L'Hospital 

de Mollet informava dimecres que 

registrava nou ingressats per Co-

vid –quan fa dues setmanes n'eren 

24– una xifra que no es donava des 

del setembre de l'any passat. En 

l'última setmana, s’han comptabi-

litzat 26 altes i cap defunció.

Una situació similar es viu a 

l'Hospital de Granollers, que ha 

consolidat la tendència a la baixa 

d'ingressats per Covid i, per pri-

mera vegada des de l'estiu passat 

té menys de 20 pacients. 

Menys ingressos, més serveis 
Aquesta reducció d'ingressos, en 

el cas de Mollet, ha permès se-

guir ampliant l'horari de visites 

d’acompanyants amb l’obertura 

d’una nova franja de dues hores a 

la tarda a l'àrea d’hospitalització. 

Un altre dels serveis que es recu-

pera és l’atenció al part, derivada 

des del passat mes d’octubre. El 

Departament de Salut ha esta-

blert que el centre recuperarà el 

servei el pròxim dia 15 de juny. A 

partir d'aquest dia, les gestants ja 

podran acudir al seu centre de re-

ferència per donar a llum.

En plena pandèmia, el Departa-

ment de Salut va decidir concentrar 

els parts en determinats hospitals 

davant la incertesa de l’evolució 

epidemiològica i amb l’objectiu de 

minimitzar els riscos a les perso-

nes ateses. Actualment els parts de 

l’Hospital de Mollet s’estan atenent 

a l’Hospital Universitari Parc Taulí 

de Sabadell i a l’Hospital General de 

Granollers –segons la procedència 

de la gestant. En tot moment , però, 

Mollet ha continuat atenent les 

consultes per al control de la gesta-

ció (ecografies i seguiment de l’em-

baràs) i les urgències d’obstetrícia, 

pediatria i ginecologia.

Així mateix, les residències Santa 

Rosa i Pedra Serrada de la Funda-

ció Sanitària Mollet han rebut l’au-

torització del Departament de Ben-

estar per obrir el Centre de Dia, que 

inicia els tràmits per fer efectiva la 

posada en marxa pròximament. 

SANITAT  LA REDUCCIÓ D'INGRESSATS PERMET A L'HOSPITAL DE MOLLET RECUPERAR L'ATENCIÓ ALS PARTS, DERIVADA DES DE L'OCTUBRE A GRANOLLERS I SABADELL

La pressió als 
hospitals per la 
Covid cau a nivells 
de finals d'estiu

l.o.

CAN PANTIQUET, UN DELS PUNTS QUE POSARÀ 
LA SEGONA DOSI A COL·LECTIUS ESSENCIALS
El punt de vacunació habilitat al 

Centre Cívic Can Pantiquet és un 

dels 25 espais de tot Catalunya, que 

s’encarregarà de posar la segona 

dosi de la vacuna als col·lectius 

essencials. Aquest dijous estava 

previst que arribessin les vacunes 

per, a partir d'aquest divendres, 

poder començar l'administració de 

les segones dosis. A Catalunya hi ha 

240.042 persones menors de 60 anys 

que han rebut una dosi de la vacuna 

d’AstraZeneca i estan pendents de 

rebre la segona, després que a fi nals 
d'abril, la Comissió de Salut Pública 

decidís suspendre l'administració de 

la segona dosi d'AstraZeneca després 

que se'n notifi quessin alguns efectes 
adversos. Per defecte, la persona que 
s’apropi al punt el dia i hora de la cita 

se la vacunarà amb Pfi zer. En cas 
que vulgui posar-se AstraZeneca ho 

haurà de manifestar al mateix punt de 
vacunació i haurà de presentar signat 

un consentiment informat que es pot 
descarregar al web de Salut o que es 

trobarà en paper al mateix centre de 
vacunació el dia de la cita.

Aquesta setmana, Can Pantiquet 

–preparat amb sis equips de 

vacunació– ha estat vacunant la 

franja d'edat entre 50 i 59 anys, 
amb una mitjana de 770 persones 

al dia, una xifra inferior a la de la 
setmana passada quan el ritme va 

ser d'unes 1.600 punxades diàries. 
La disponibilitat de vacunes –que 

arriben sense una periodicitat 

concreta– i l'estratègia de vacunació 

del Departament de Salut marquen 

aquest ritme. Aquesta setmana, per 

exemple, s'ha frenat a l'espera de 
la resolució de l'administració de 

les segones dosis d'Astrazeneca en 
col·lectius essencials.

Menys farmàcies de guàrdia a les nits al Baix Vallès

La Covid ha deixat el Baix Vallès amb farmàcies de guàrdia nocturnes només a Mollet. Abans 

de la pandèmia, les farmàcies de la Llagosta també obrien a la nit, però s'han adaptat a la 

nova situació del CAP de la localitat, que, a causa de la pandèmia, obre de dilluns a diumenge 

de 8 h a 21 h. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública denuncia que les farmàcies a 

Mollet "no sempre tenen els medicaments necessaris i deriven a Granollers".

196
RISC DE REBROT AL BAIX VALLÈS 
Dijous, el risc continuava sent alt a 
Mollet, la Llagosta, Parets i Montmeló, 
mitjà-alt a Sant Fost i mitjà-baix a 
Montornès, Martorelles i Santa Maria.
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ENTREVISTES A LES ENTITATS VEÏNALS DE MOLLET (II)

AV Santa Rosa

–En quin context es crea, a finals dels 80, l’Associació de 

Veïns de Santa Rosa, i quines reivindicacions hi havia?

–Teresa (T): L’associació es va fundar el 1988 i aleshores 
aquest era un barri on hi havia poca gent, tothom es conei-
xia perquè molts hi vivíem des de feia anys i panys. Quan es 
va crear, a Mollet hi havia una gran quantitat de coses que 
s’havien de reivindicar: les instal·lacions de l’aigua, pavi-
mentar els carrers, que hi hagués equipaments... Una de les 
primeres demandes va ser pels carrers: com es distribui-
rien, els sentits de la circulació... Vam parlar els veïns, ho 
vam presentar a l’Ajuntament, i després l’Ajuntament va fer 
el que va voler.
–Tres dècades després, quines són les demandes actu-

als del barri?

–T: El manteniment i la neteja dels carrers és encara un 
tema pendent. Als Pinetons, per exemple, dissabte hi va 
haver botellot, i avui [dijous] encara està tot el camí ple de 
vidres. No hi ha un servei de neteja regular i quan venen 
tampoc ho netegen tot.
–José Antonio (J.A.): Els bancs que hi ha a l'entorn de 
l'Hospital estan plens d’herbes; i als arbres de les places 
Salvador Allende i Federico García Lorca també l'herba està 
molt alta. Abans venia una màquina sovint i ho netejava, 
però ara no ho fan; i això quan s'asseca és un perill.
–T: Ara haurem de mirar per on surten amb el POUM, que 
no vulguin construir-hi a la zona dels Pinetons. És un espai 
bastant gran i molt llaminer per anar-hi construint pisos. 
Com més pisos, més IBI tenen i més diners. El que no es pot 
fer és construir molt a Mollet i no canviar-ne els serveis: les 
clavegueres, les canonades d’aigua... Tot s’ha de renovar i 
s’ha anat construint sense renovació.
–L'aparcament us genera mals de cap...

–T: Amb el pas dels anys s’han anat construint equipaments 
com la piscina, la residència o l'Hospital, i nosaltres en som 
l’aparcament.
–Rosario (R): El pàrquing de qui va a la piscina o a l'Hospi-
tal són les nostres cases.
–J.A.: De fet, a casa nostra, al carrer, no hi pots aparcar, per-
què al matí també ve la gent per agafar el tren.
–T:  A més, fa temps que estem lluitant perquè pavimentin i 
condicionin el pàrquing del costat de la via.
–R: El pàrquing de Santa Rosa, on hi ha el pipican. Aquest 
descampat ens agradaria que estigués urbanitzat.
–J.A.: A les nits hi fan virolles amb els cotxes i hi aixequen 
una bona polseguera.
–Sobre mobilitat, hi teniu alguna petició de millora?

–T: Un dels problemes principals de Santa Rosa és l'excés 

de velocitat.
–J.A.: La gent no respecta ara els 30 ni abans els 50. El car-
rer Sant Francesc de baixada sembla una autovia.
–T: El ressalt ens va costar anys aconseguir-lo i al final vam 
haver d’anar al Síndic Personer després que hi hagués un 
accident. Com que va venir-hi la policia i ja hi tenien cons-
tància, al final vam aconseguir-lo.
–J.A.: Però en comptes d'aquestes bandes que hi van posar, 
n'haurien d'haver fet uns d'elevats.
–Com és el vincle que teniu amb el regidor de barri?

–J.A.: Hem tingut vàries reunions amb ell [Juanjo Baños], 
ha vingut aquí i s’hi ha preocupat.
–T: Hem de dir que chapeau amb el Juanjo Baños. Amb el 
Dani Novo funcionàvem superbé. Però quan ell va plegar, 
amb tots els que han anat venint, res. En canvi el Juanjo s’hi 
preocupa. Podrà fer més o menys, perquè tampoc dependrà 
d’ell, però es preocupa. Jo hi tinc contacte amb ell via Tele-
gram i ens comuniquem bastant.
–Baños és responsable de Mobilitat i Seguretat. Pel que 

fa al segon àmbit, teniu preocupacions?

–T: De delinqüèn-
cia n'hi ha com en 
qualsevol barri, 
però amb la policia 
municipal tenim re-
unions cada sis me-
sos i amb els Mos-
sos també ho anem 
parlant i ens expliquen els dispositius que preparen.
–R: Al parc de la Farinera hi ha molt...
–J.A.: ...trapicheo.
–Com a associació, us costa arribar al veïnat?

–T: És un barri on la gent ve a dormir. No hi ha botigues, ni 
equipaments culturals. S’hauria de donar a conèixer més 
l’associació. Per exemple, a l'estiu, quan tothom marxa de 
vacances, la policia m'avisa que hi faran un dispositiu. Ho 
hauríem de traspassar als veïns del barri, però ens falta 
aquest contacte directe amb la gent i és el que ens agrada-
ria guanyar.
–R: No entenc perquè la gent no s’implica més amb els 
moviments veïnals. Jo hi vaig entrar per la meva iniciativa. 
Ningú em va dir res: ho vaig conèixer, m’hi vaig informar i 
m’hi vaig implicar. No sé perquè has d’anar darrere de la 
gent, si la gent ja sap que som aquí.
–T: Però és un mal de totes les associacions. Falta gent per-
què s’hi impliquin. En determinada festa o activitat podrà 
venir la gent, però quedar-se, no. Quan es va fundar aques-

ta associació, la gent vivia al barri i hi participava i es co-
neixia tothom. La gent que va fundar això, s’ha anat fent 
gran o s’ha anat morint. S’ha ampliat tant el barri, que s’ha 
perdut aquest caliu de conèixer-nos tots. Ens coneixem els 
de sempre...
–J.A.: També cal dir que molta gent quan té algun problema 
ve a l'associació, però fem una reunió i venim sempre els 
mateixos. A més, que molts ni són socis.
–T: Almenys fes-te soci, que val només 10 euros l’any i ens 
ajudes a fer força.
–Entenc que com més socis sigueu, més força tindreu 

davant del Consistori...

–T: En principi el paper de totes les associacions de veïns 
és el de reivindicar. Però l’Ajuntament passa bastant de no-
saltres. Farà més efecte si jo com a veïna faig una instància 
i em queixo, que si ho faig com a associació. Ho he compro-
vat. Jo també sóc presidenta de la Federació d'Associacions 
de Veïns, fa un mes que vaig demanar una reunió amb l’al-
calde via instància i via mail, i ni m’han contestat. Passen 
bastant de nosaltres. Crec que l’alcalde hauria de tenir al-
menys una entrevista amb cadascuna de les associacions. 
Què menys que això!
–Parlem de carnaval, una de les vostres activitats estre-

lla. Quina gran evolució ha tingut...

–T: El carnaval va començar amb quatre veïns el 1994 dis-
fressats de diables i hem anat creixent. A mesura que entra 
gent nova hi ha idees noves, i ara ja és un monstre que ne-
cessita molta feina. Primer anàvem també a Martorelles, i 
vam créixer i vam anar a Tossa i a Calella, l’any passat vam 
anar a Vilassar i ara hi ha quatre llocs on anem sempre. Per 
carnaval som entre 80 i 90 persones a la rua, i amb els car-
rossaires, els pares que hi col·laboren i les maquilladores, 
en som més d'un centenar.
–Aviat arribarà la revetlla de Sant Joan. Heu preparat 

alguna activitat?

–T: Havíem plantejat una activitat de ball en línia pel dia 
19 de juny a l'escola Can Besora. Vaig demanar-ho a l'Ajun-
tament i em van dir que havien de mirar la normativa. 
L'Ajuntament de Mollet no destaca per tenir massa iniciati-
va, la gran majoria de coses que es fan, es fan perquè hi ha 
moltes associacions que es mouen. La Covid està limitant 
molt, però pensa una miqueta com pots adaptar-te: no fem 
macrofestes, però fem-ho en petit comitè i fem algunes ac-
tivitats. Si no ho fas tu com a Ajuntament, deixa que algú ho 
faci i no hi posis peròs. Amb l'Ajuntament, és com moure un 
elefant, i els veïns som ratolins.  

sergio carrillo

“Amb l'elaboració del 
POUM mirarem que no 

vulguin construir pisos a 
la zona dels Pinetons; és 
un espai molt llaminer”

s.c.

L'Associació de Veïns de Santa Rosa compta amb 155 socis i des del 1988, 
encapçalats aleshores per la primera presidenta de l'entitat, Paquita Pascual, fins 
a avui, han treballat amb un objectiu fix: reivindicar la millora del barri. SomMollet 
n'entrevista tres membres de la junta: Teresa Prades, presidenta (esquerra); José 
Antonio Fernández, secretari (centre); i Rosario Jiménez, vocal (dreta).

"L'Ajuntament passa bastant

de nosaltres; farà més efecte

si em queixo com a veïna, que

si ho faig com a associació"
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ORGANITZADORS PREMIS MANUEL ARROYO 2021 COL·LABORADORSPARTNER PRINCIPAL PATROCINADORS

PREMIS MANUEL ARROYO 2021
a exalumnes de l’Escola Sant Gervasi

JORDI CABANA · PMA 2021 EN CONEIXEMENT
En Jordi Cabana Jiménez, exalumne de l’Escola de la generació del 1996, és llicenciat en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctorat en Ciència de 
Materials per la mateixa universitat. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a professor associat al Departament de Química de la University of 
Illinois de Chicago. En Jordi està a càrrec d’un grup de recerca en el camp de la química de materials per a aplicacions en bateries i la conversió d’energia. Paral·lela-
ment dona classes de Química Inorgànica i Electroquímica a estudiants de grau i de doctorat. Anteriorment havia treballat en diversos grups de recerca tant a Espanya 
com als Estats Units. El doctor Cabana ha obtingut diversos reconeixements per la seva tasca professional, com els Scialog Awards de la Research Corporation for 
Science Advancement. És autor de més d’un centenar de publicacions. Ha supervisat nombroses tesis doctorals i ha participat en desenes de xerrades i congressos.

DAVID SELLARÉS · PMA 2021 EN CREIXEMENT
En David Sellarés, exalumne de l’Escola de la generació del 2000, és llicenciat en CITM (disseny, animació i art digital) per la Universitat Politècnica de Catalunya i Mas-
ter of Science in Digital Imaging and Design per la New York University. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a Lead Supervisor Effects Technical 
encarregant-se de dirigir un grup de treball en el Departament de FX on desenvolupen efectes volumètrics d’aigua foc i qualsevol efecte relacionat amb físiques i dinà-
miques requerits pels directors i les pel·lícules. En David fa molt poc que ha acceptat una oferta per treballar una altra vegada a Sony Imageworks com a Senior Fx TD. 
La filmografia d’en David Sellarés comprèn més d’una quinzena de pel·lícules en les quals ha treballat en els efectes visuals, entre les quals destaquen Fast and Furious 
8 i Ready Player One d’Spielberg i Spider-Man into the Spider-Verse amb la qual el seu estudi ha guanyat un Òscar i un Globus d’Or.

ÀNGELA PÁEZ · PMA 2021 EN PROXIMITAT
L’Àngela Páez Izquierdo, exalumna de la generació del 2008, és cantautora, cantant i productora musical coneguda amb el nom artístic d’ANGE. Quan va sortir de 
l’Escola va estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2015 es trasllada a Sidney per estudiar producció musical i començar a experi-
mentar per crear un estil molt particular, que barreja sons llatins amb l’R&B així com el castellà i l’anglès. L’Ange ha publicat un bon grapat de senzills i la seva música 
ha sonat a ICATFM, Radio 3, MTV Austràlia i los 40 Principales. Debuta amb el tema “Cuando va a acabar” i aconsegueix. el número 1 a les llistes R&B/Soul iTunes a 
Suècia i primer lloc també al top 10 de Soul Spain. El seu senzill, “Qué pasó”, suma ja més de 170.000 streams a Spotify. El single es va estrenar a Siglo 21 de Radio 
3 i va sonar a la playlist New Music Friday d’Spotify. “Dead To Each Other”. La seva darrera cançó “Coming For U” ja ha sonat a ICat FM i a Radio 3 i n’han parlat La 
Vanguardia, el blog americà EARMILK i el xilè POUSTA entre d’altres mitjans.

 2021
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SOLIDARITAT

MOLLET.  Les colles de Morats i 

Torrats i Polseres Candela tornen 

a treballar plegades per recaptar 

diners per a la investigació del càn-

cer infantil als hospitals Sant Joan 

de Déu i Vall d'Hebron. Serà aquest 

cap de setmana amb una edició de 

la Barbacoa Solidària diferent i que 

enguany implica el comerç i la res-

tauració local. Per posar un granet 

de sorra solidari només cal anar als 

establiments col·laboradors i con-

sumir o deixar donatius a les guar-

dioles solidàries. L'última edició de 

la Barbacoa Solidària va ser el 2019 

al parc de Can Mulà. Es van recaptar 

més de 4.000 euros.   

La Barbacoa 
Solidària implica 
la restauració i el 
comerç local

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT DETECTA UNA AVARIA EN ELS VENTILADORS I ATURA EL FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

MOLLET. Els fums que genera la 

caldera de biomassa annexa al 

pavelló de la Plana Lledó ha pro-

vocat noves queixes veïnals i, fins 

i tot, una denúncia als Mossos 

d'Esquadra. Segons la denúncia 

d'aquest veí, entre dijous i diu-

menge, la instal·lació de biomassa 

va estar cremant fusta i traient 

fum per la seva xemeneia dia i 

nit. "La gran quantitat de fums 

emesos per aquesta planta i la 

seva densitat entrava als domi-

cilis dels veïns en un radi d’uns 

200 metres. Per aquesta raó no 

podíem obrir finestres, ja que 

el fum penetrava als habitat-

ges", explica el denunciant.

A mitjans de 2018, s'inaugurava 

l'equipament, instal·lat per la Di-

putació de Barcelona, que permet 

escalfar les instal·lacions espor-

tives i l’aigua corrent per als ves-

tidors i que també dona servei a 

l’Escola Joan Salvat Papasseit.

En la seva denúncia, el veí es 

queixa que la caldera està situada a 

pocs metres d’un nucli urbà densa-

Denúncia veïnal pels fums de la caldera 
de biomassa del pavelló de la Plana Lledó

ment poblat i que "les dimensions 

i la grandària d’aquesta planta 

de biomassa són industrials, no 

és una estufa domèstica. La plan-

ta s’abasteix cada 15 dies d’un 

camió cisterna amb una capaci-

tat d’entre 1 i 13 tones, que abo-

ca estella i pèl·let a la planta", diu 

Quatre mesos després de la seva mort, la família de 

l'antropòloga i educadora Trina Milan, en col·laboració 

amb l'Ajuntament de Sant Fost, celebrava, finalment, 

l'acte de comiat a la santfostenca, que es va anar 

ajornant per la situació de pandèmia però que no 

per tardà va ser menys lluït. Unes 200 persones es 

van aplegar al Parc de la Pau de Sant Fost dissabte 

al matí per recordar l'empremta deixada per Milan 

en els diferents àmbits personals i professionals que 

va cultivar durant la seva vida. L'educació, les TiC, el 

periodisme, les amistats, totes les seves "famílies", 

com va anomenar Marga Flores, companya del 

Centre de Recursos Pedagògics i presentadora de 

l'acte, van rememorar-la amb emotivitat però amb 

un caire festiu. Els parlaments plens de records i 

reconeixements de més d'una desena de persones 

que van poder-se creuar en la vida de Milan es van 

combinar amb actuacions musicals del cor molletà 

Estoc de Veus, del grup de folk El pony pisador i de 

la seva germana, la cantant Adela Milan. Intel·ligent, 

divertida, treballadora, forta, pionera, feminista, 

tossuda, van ser alguns dels qualificatius que es van 

poder sentir sobre la Trina, que va morir als 60 anys 

víctima d'un càncer. foto: marta riera

Comiat de les seves 'famílies' a la Trina Milan

el veí, qui dubta sobre les garanties 

que el material sigui 100% natural. 

"Podrien estar cremant material 

provinent de fustes amb vernis-

sos i altres productes tòxics", diu.

Aquestes queixes són recurrents 

des de la seva posada en marxa. 

A més de les molèsties, la denún-

cia també parla d'un presumpte 

delicte contra la salut pública. Per 

argumentar-lo, posa sobre la taula 

l'opinió d'una part de la comunitat 

científica que defensa que els fums 

emesos per la crema de biomas-

sa produeixen contaminació amb 

components com diòxid de nitro-

gen, partícules en suspensió, diòxid 

de sofre i hidrocarburs, que poden 

produir l'Enfermetat Pulmonar 

Obstructiva Crònica (EPOC).

En aquest sentit, ja fa dos anys, i 

després de les queixes dels veïns, 

els serveis tècnics de l'Ajuntament 

de Mollet van emetre un infor-

me en què asseguraven que "en 

les quantitats produïdes i per 

la forma com es dispersa en el 

medi ambient el fum produït no 

x.c.

FUM BLANC

és tòxic ni suposa cap perill per 

la salut dels veïns de la zona". 

Sobre l'origen del material que es 

fa servir com a combustible, en el 

seu informe els tècnics assegura-

ven que el combustible és "exclu-

sivament" estella forestal de pro-

ximitat i que complia la normativa 

ambiental relativa a les emissions. 

Avaria als ventiladors
Després de la queixa, l'Ajuntament 

aturava el funcionament de la ins-

tal·lació en detectar-hi una avaria. 

Fonts municipals apunten que el 

dissabte es va produir una inci-

dència en el funcionament de la 

caldera, que va començar a produir 

un excés de fum blanc. L'empresa 

encarregada del manteniment va 

revisar la instal·lació i "tot apunta 

que la causa del fum va ser una 

avaria en un dels ventiladors de 

la caldera", apunten fonts munici-

pals. Dissabte al vespre la caldera 

de biomassa es va aturar fins que es 

repari i es comprovi el seu correcte 

funcionament. 

Divendres, 28 de maig de 2021

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

Paula Muñoz

Dissabte, 29 de maig de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 17h (22h reemissió): La Remençada

Diumenge, 30 de maig de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 1 de juny de 2020

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

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

Connecti.cat i a les 20.30h: La Jornada, amb 

Albert Maspons i Laia Laffaure

Dimarts, 2 de juny de 2020

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

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

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

les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 3 de juny de 2020

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 i 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, 4 de juny de 2020

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

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

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

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

20h, 22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, 11hi 13h i al 

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

20/05 Juan Antonio López Medina 84 anys

21/05 Carmen Soria Miguel 86 anys

21/05 Antonio Romero Romero 54 anys

23/05 Antonio Campaña Aguilera 83 anys

PARETS DEL VALLÈS

23/05 Vicenç Masaguer Monpart 91 anys

SANT FOST

22/05 Miguel Mas Ferrer 73 anys

24/05 Juana Moyano Moreno 80 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Multat per conduir 
begut un patinet

MOLLET. La Policia Municipal va 

denunciar una persona per con-

duir un patinet elèctric VMP be-

guda. Els agents la van detectar 

circulant per una via interurbana 

i la van sotmetre a una prova d'al-

coholèmia, el resultat de la qual va 

donar positiu. 

SEGURETAT
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L'EDAR ultima les obres per millorar 
la qualitat de l'aigua del riu Besòs 
LA LLAGOSTA. Les obres que s'estan 
duent a terme, des del passat 2019, 
per ampliar i remodelar la depu·
radora d'aigües residuals (EDAR) 
de la Llagosta avancen a bon ritme 
i està previst que puguin estar en·
llestides i en ple rendiment cap al 
darrer trimestre d'aquest 2021, se·
gons va avançar dimarts al migdia 
el president del Consorci del Besòs 
Tordera, Josep Monràs.

Monràs va fer aquestes declara·
cions, durant una visita a les instal·
lacions de l'EDAR de la Llagosta que 
es va organitzar per donar a conèi·
xer l'estat dels treballs i destacava 
“la complicitat i la col·laboració 

entre administracions, especi-

alment entre l’ACA i el Consorci, 

imprescindible per seguir avan-

çant en les infraestructures de 

sanejament”.  Per últim, també 
va tenir paraules d’agraïment i re·
cord per als seus predecessors en 
el càrrec de president del Consorci, 
Joan Vila i Sergi Mingote, impulsor 
d'aquesta reforma.

Durant la visita, Monràs va estar 
acompanyat per, l'alcalde de la Lla·
gosta, Òscar Sierra: "Avui tenim un 

riu recuperat gràcies a la projec-

ció de les administracions, però 

també a la rapidesa i agilitat amb 

que en ocasions d'emergència 

han actuat". 

La part més important de l'obra 
ha consistit en la construcció d’un 
tercer decantador secundari i un 
nou reactor biològic, tot i que tam·
bé s’han fet adequacions d’altres 
aspectes del funcionament de la 
depuradora. Aquest conjunt de re·
formes farà possible l’eliminació de 

MEDI AMBIENT AMB LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ES PREVEU DEIXAR D'ABOCAR 800 TONES DE NITROGEN MENYS A L'ANY AL RIU

DE VISITA El president del Consorci i l'alcalde de la Llagosta a la depuradora

a.mir

Els comuns recullen una tona 
de residus de la llera del riu

MOLLET/MARTORELLES.  Més d'una cinquan·
tena de voluntaris va participar dissabte en 
una jornada de neteja de la llera del Besòs or·
ganitzada per Catalunya en Comú del Vallès 
Oriental. La neteja es va fer a la llera, a l’alça·
da de l’antiga fàbrica Derbi, entre Martorelles 
i Mollet. Equipats amb mascaretes, guants i 
sacs, els voluntaris van arreplegar un total de 
1.100 kgs de diferents tipus de residus, molt 
del qual provinent del desguàs de material 
electrònic sostret de la deixalleria de Mar·
torelles. "Hi ha alguns punts de la llera en 

un estat deplorable, que s'han convertit 

en veritables abocadors", denuncien des 

de la formació, que ha anunciat que portarà 
aquesta problemàtica als òrgans del Consor·
ci de Residus del Vallès Oriental i del Consor·
ci Besòs Tordera, per a posar·hi solució.
L’organització es mostrava satisfeta per l’èxit 
de la convocatòria i de la utilitat de l’acció, i 
va reclamar a la ciutadania i a les administra·
cions que prenguin consciència del valor del 
patrimoni natural i de la necessitat d’invertir 
en la seva protecció i dignificació. “La pandè-

mia ens ha ajudat a posar en valor els nos-

tres espais naturals, ara calen polítiques 

decidides per enfortir-los i que les ciutats 

deixin d’estar-hi d’esquena”, explicaven.  

LA NETEJA Es va fer dissabte a la llera del riu Besòs, a l'alçada de l'antiga fàbrica Derbi

catalunya en comú

Detinguts per robar 
78 ventiladors d'un 
camió a Montornès
MONTORNÈS. La Policia Local va 
detenir, diumenge 16 de maig, 
tres persones com a presumptes 
responsables del robatori de 78 
ventiladors sostrets d'un camió de 
mercaderies estacionat al polígon 
industrial El Congost. La policia va 
rebre l'avís cap a les 6 del matí i va 
detenir dues persones en el ma·
teix moment dels fets. Amb poste·
rioritat, es va detenir una tercera 
persona que, en primera instància, 
havia fugit.

la matèria carbonosa i de la matèria 
nitrogenada, assolint una molt bai·
xa concentració de nitrogen total a 
la sortida de l’EDAR. Així ho explica·
va Simon Riera, responsable d'En·
ginyeria i Obres del Besòs Tordera: 
"L'estimació és deixar d'abocar 

800 tones a l'any de nitrogen al 

riu, amb el que això suposa per la 

millora de la qualitat de l'aigua", 
especificava el tècnic indicant que 
aquest fet també revertirà en la mi·
llora de l’entorn fluvial.

Servei a nou municipis
Des del Consorci estimen que du·
rant els pròxims mesos, la nova 
part construïda anirà entrant en 
funcionament de manera progres·
siva i cap a l’últim trimestre de l’any 
ja estarà totalment operativa.

L’EDAR de la Llagosta tracta les 
aigües residuals urbanes i indus·
trials de la Llagosta, Martorelles, 
Mollet, Palau·Solità, Polinyà, Sant 
Fost, Santa Maria, Santa Perpètua 
i Sentmenat. 

SUCCESSOS 

Sant Fost organitza 
la Setmana 
de la Natura
SANT FOST. Des d'aquest dimarts i 
fins al pròxim 5 de juny, Sant Fost 
organitza la Setmana de la Natura, 
una campanya engegada des de la 
regidoria de Medi Ambient, per 
fomentar la cura de l'entorn, cons·
cienciar la ciutadania de la impor·
tància del reciclatge i per apropar 
a les escoles i a l'institut els dife·
rents espais naturals de Sant Fost.
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MOLLET. La secció local d'ERC or-
ganitza a principis de juny la Set-
mana de la memòria històrica, un 
seguit d'actes per commemorar 
el 90è aniversari de la fundació 
del partit. El primer acte serà la 
presentació del llibre Desenterrar 

la memòria, del molletà i militant 
d'ERC Mollet, Antonio Gómez i 
Fernández. L'obra és el resultat 
d'una investigació històrica duta 
a terme pel mateix autor, amb què 
pretén cercar la veritat sobre la 
mort del seu tiet durant la Guerra 
Civil. El llibre també vol ser un ho-
menatge al seu familiar mort per 
defensar la República.

La presentació del llibre, que 
tindrà lloc dimecres 2 de juny a les 19 h a la seu d'Ara Mollet ERC, 
comptarà amb la presència de Juli 
Cuéllar Gisbert, tècnic del Memo-
rial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya, que juntament amb 
l'autor, posarà en context els fets 
descrits al llibre. La presentació 

anirà a càrrec de l'Oriol López, 
portaveu d'Ara Mollet ERC.

La fossa de Can Maçana
La següent proposta serà la re-
presentació de l'obra de teatre 
Mort a les cunetes, de David Pintó 
i Joan Valentí, divendres 4 de juny a les 19 h al Jardinet del Casal Cul-
tural. El muntatge teatral, de cre-
ació pròpia, narra la història de la 
fossa de Can Maçana: l'afusella-
ment de vuit republicans, acusats 
de rebel·lió i sedició, que van ser 
trets a la mitjanit del 9 de febrer 
de 1939 de la presó de Manresa. 
La fuga de Josep Nin, un del grup, 
va permetre que es conegués la 
història. Aquesta obra és un ho-
menatge a les víctimes de la re-
pressió franquista, interpretada 
per l'actor Joan Valentí i l'acordi-
onista Martí Marsal.

Les dues activitats organitza-
des són gratuïtes i estan obertes 
a tota la ciutadania. ❉

MOLLET. Els exalumnes Jordi Ca-
bana, David Sellarés i Àngela Páez 
han estat reconeguts per l'Escola 
Sant Gervasi per les seves trajec-
tòries professionals amb els Pre-
mis Manuel Arroyo2021. El centre 
lliura aquest divendres els Premis 
Manuel Arroyo, amb la voluntat de reconèixer i signi�icar trajectòries 
personals i professionals d’excel-
lència d’exalumnes del centre. En 
aquesta ocasió, el Premi en Co-
neixement ha estat per a Cabana, 
llicenciat en Química per la UAB i 
Doctorat en Ciència de materials. 
Actualment, és professor associat 
al Departament de Química de la 
University of Illinois de Chicago i 
està a càrrec d'un grup de recerca 
en el camp de la química de mate-
rials per a aplicacions en bateries i 
la conversió d'energia.

El Premi en Creixement ha estat 
per a David Sellarés, llicenciat en 
CITM (disseny, animació i art di-
gital) per la Universitat Politècni-

ca de Catalunya i Master of
Science in Digital Imaging and 
Design per la New York Univer-
sity. Actualment és supervisor 
d'efectes tècnics  i ha treballat en 
els efectes especials de pel·lícules 
com Fast and Furious 8 i Ready 

Player One d’Spielberg.
Per últim, el Premi en Proxi-

mitat ha estat per a Àngela Páez, 
cantautora i productora musical, 
coneguda amb el nom d'Ange, qui 
ha publicat un grapat de senzills 
que han sonat a diversos mitjans 
nacionals i internacionals. El seu 
estil musical, que va començar a 
llaurar durant els seus estudis de 
producció musical a Sidney, bar-
reja sons llatins amb l'R&B així 
com el castellà i l'anglès. 

Els premis recullen els valors 
del fundador de l’Escola, en Ma-
nuel Arroyo: impulsor de projec-
tes cooperatius i innovadors en 
àmbits com l’educació, l’empresa 
o la solidaritat. ❉

HISTÒRIA  COMMEMORACIÓ DELS 90 ANYS DEL PARTIT EDUCACIÓ  L'ACTE DE LLIURAMENT ES FARÀ AQUEST DIVENDRES

ERC fa memòria 
dels republicans 
durant la Guerra Civil

El Sant Gervasi lliura els 
premis Manuel Arroyo 
a exalumnes destacats

TERRITORI

Acte reivindicatiu 
de la Plataforma 
Salvem el Calderí

MOLLET. La Plataforma Salvem el 
Calderí ha convocat aquest diven-
dres una mobilització ciutadana per 
defensar la preservació del Calderí 
i expressar la seva oposició al pro-
jecte urbanístic que preveu la cons-
trucció d’un nou macro-barri per 
a més de 4.000 persones. Durant 
l’acte, que començarà a les 18.30 h 
davant l'Ajuntament, es presenta-
rà el pla de treball de la plataforma 
i futures accions. La mobilització  
comptarà amb la participació de 
diferents col·lectius i forces que col-
laboren en aquesta lluita unitària. 
Per la seva part, Mollet en Comú ha 
anunciat que hi assistirà el diputat 
Marc Parès, del grup de Catalunya 
en Comú-Podem al Parlament . ❉

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

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
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PIMEC disposarà d'un espai 

permanent al Mollet Hub

MOLLET. PIMEC i l'Ajuntament de 
Mollet van signar dimecres al matí 
un conveni per tal que la patronal 
de la micro, petita i mitjana empresa 
disposi d'un espai permanent al Mo-
llet Hub, amb l'objectiu "que sigui 

referència per als seus associats 

de Mollet i el Baix Vallès, però 

també per a tota la resta del sec-

tor empresarial", segons va apun-
tar el regidor coordinador de l’Àrea 
de Govern Obert, Desenvolupament 
Econòmic i Innovació, Raúl Broto.

Broto també va esmentar les 
altres dues línies principals de 
l'acord establert: "Treballar de 

manera coordinada en l'ofer-

ta formativa del Mollet Hub 

perquè puguem augmentar la 

formació que oferim a les em-

preses; i afegir PIMEC al Consell 

Econòmic i Social de Mollet per 

treballar-hi en la planificació a 

mitjà i llarg termini de les estra-

tègies de promoció econòmica 

de la ciutat".
L'edil molletà alhora va asse-

nyalar: "Volem enfortir el Mollet 

Hub i fer que es converteixi en 

la referència per a les nostres 

empreses locals". A banda, posa-
va l'accent en les pimes: "Som una 

ciutat amb un passat i penso que 

també amb un futur industrial, 

però són les micros, petites i 

mitjanes empreses les que con-

formen gran part del teixit em-

presarial de la ciutat".

Primera patronal al Mollet Hub
Per part de PIMEC, també van 
participar de la roda de premsa el 
president de la patronal al Vallès 
Oriental, Daniel Boil, i el secretari 
general, Josep Ginesta.

Boil es va mostrar "agraït" per 
l'acord i pel fet de ser "la prime-

ra patronal que entra en aquest 

espai (Mollet Hub)". El fet d'apro-
par-se encara més a la subcomar-
ca també ha estat primordial en el 
conveni: "Per a nosaltres la pro-

ximitat és un factor essencial, 

és una aposta decidida per des-

centralitzar els serveis, estar 

cada vegada més a la vora dels 

empresaris". Boil assegurava que 
aquesta presència i participació 
del Mollet Hub els dona "un ven-

tall de possibilitats molt gran" a 
banda d'afirmar que des de PIMEC 
hi creuen molt en equipaments 

"que funcionen com a llocs 

de trobada on es poden crear 

sinergies i col·laboracions".
Amb tot, el president de PIMEC 

Vallès Oriental també va avançar 
que estan "treballant en la crea-

ció d'un consell territorial d'em-

presaris de Mollet i Baix Vallès" 
i que esperen que la primera reu-
nió arribi abans de l'estiu.

Quant a Ginesta, el secretari ge-
neral va remarcar que col·labora-
cions com la signada dimecres és 
són "una necessitat de més ac-

EMPRESES  A BANDA, TREBALLARÀ DE LA MÀ DE L'AJUNTAMENT DE MOLLET PER AUGMENTAR LA FORMACIÓ QUE S'OFEREIX

s.c.

A LA SALA DE PLENS  Representants de PIMEC fotografiats amb l'alcalde, Josep Monràs, i amb l'edil Raúl Broto

tualitat que mai", sobretot en el 
context de crisi econòmica deriva-
da de la pandèmia.

Amb la Covid-19 hi ha ha-
gut "una pèrdua intensiva de 

l'agent productiu del nostre 

país, especialment de la petita 

i mitjana empresa, i hi ha una 

necessitat intensa de recuperar 

l'agent productiu i de reactivar 

l'economia, reobrint i reaixe-

cant persianes".
Pel que fa al batlle, Josep Monràs 

recalcava que "reforçant les po-

lítiques d'activitat econòmica, 

empresarial, i industrial de la 

ciutat, estem reforçant les polí-

tiques socials", apuntant que "el 

primer objectiu que perseguei-

xen els ciutadans i ciutadanes és 

tenir una feina de qualitat", fita 
que es podria facilitar amb la mi-
llora de polítiques econòmiques.

L'alcalde celebrava aquesta "col-

laboració público-privada", un 
tipus de sinergies que considerava 
que han de ser "l'element central 

de les polítiques industrials que 

s'han de dur a terme a la nostra 

ciutat i al nostre país".    s.carrillo

"Volem enfortir el Mollet
Hub i fer que es converteixi

en la referència per a les
nostres empreses locals"

MOLLET. La tecnològica Idneo par-
ticipa en el projecte ShineFleet, que 
investigarà els tres pròxims anys 
sobre la generació d'hidrogen de 
manera descentralitzada per al seu 
ús en camions de transport de mer-
caderies. Ho farà conjuntament a 
altres sis empres i sis organismes 
d'investigació, en una iniciativa 
finançada parcialment pel Centro 
para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (del Ministeri de Ciència i 
Innovació) dins de la missió Mobi-

litat sostenible i intel·ligent.  

Idneo investiga com 

aplicar hidrogen 

en camions de 

mercaderies

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

La flexibilització 
en l’IRPF per a les 
persones que han 
estat en ERTO (II)

S’ha establert un termini de frac-
cionament extraordinari per a 
aquelles persones beneficiàries de 
prestacions derivades d’un ERTO, 
via que és incompatible amb el 
fraccionament propi de l’Impost, o 
amb el règim d’ajornaments gene-
ral, als quals ens referíem la setma-
na passada.
D’aquesta manera, els contribuents 
afectats podran fraccionar en 6 pa-
gaments amb venciments periòdics 
en el dia 20 de cada mes (des del 
20 de juliol fins al 20 de desembre 
de 2021) l’import a ingressar deri-
vat de la presentació de l’Impost.
Per a això s’han de complir els se-
güents requisits:  
- Que el sol·licitant, o qualsevol 
dels membres de la unitat familiar 
en cas de tributació conjunta, hagi 
estat inclòs en un ERTO durant 
l’any 2020, havent estat perceptor 
en aquest exercici de les correspo-
nents prestacions.
- Que no excedeixi de 30.000 eu-
ros l’import en conjunt que es trobi 
pendent de pagament per al sol·li-
citant, tant en període voluntari 
com en període executiu, dels deu-
tes de dret públic gestionades per 
la AEAT i pels òrgans o organismes 
de la Hisenda Pública Estatal.
- La declaració del IPRF s’ha de 
presentar dins del termini voluntari 
d’autoliquidació i ingrés, sense que 
pugui fraccionar-se l’ingrés derivat 
d’autoliquidacions complemen-
tàries presentades amb posteriori-
tat al 30 de juny de 2021.
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OPINIÓ

En les darreres dècades, els humans han girat l'esquena a la natura i, 

sobretot, al sector primari, malgrat que és el que els alimenta. La pèrdua 

de sòl agrícola ha estat constant. Com a mostra el cas de Mollet, que tot 

i tenir l'espai rural de Gallecs, en els darrers 60 anys ha perdut un 53% de 

sòl agrícola. Malgrat el Vallès Oriental segueix sent terra pagesa, a l’hora 

d’abastir els seus ciutadans amb aliments de proximitat, es veu afectada 

per l’alta densitat demogràfica al territori. Especialment greu és el cas del 

Baix Vallès, on l'índex d'autosuficiència alimentària és ínfim. En els darrers 

temps, però, sembla que la tendència és tornar a la terra –després que 

s'hagi demostrat els problemes de salut associats al consum d'aliments 

processats i la petjada ecològica que deixa un comerç global que fa arribar 

productes des de l'altra punta del món. Lamentablement, les amenaces són 

nombroses: els parcs fotovoltaics sense pensar en l'equilibri territorial, les 

infraestructures i, com no, la pressió urbanística, especialment agressiva a 

Barcelona i tota la seva àrea metropolitana.

VIURE DE LA TERRA

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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a salut bucodental és la gran 
oblidada de la sanitat pública. 
El problema és ben conegut per 
tots i totes els que alguna vegada 

hem patit una malaltia a les nostres dents o 
la boca. És la privatització d’un segment de 
la sanitat que es regeix per criteris diferents 
als que imperen en el públic i que provoca 
que molta gent s'ha d'endeutar per un servei 
que hauria de ser públic. 

La llei 12/2020, del 13 d'octubre de salut 
bucodental publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, impulsada per En 
Comú Podem i aprovada pel Parlament de Ca-
talunya, va fer un pas endavant per resoldre 
aquest problema que pateix la població, so-
bretot, els sectors més desfavorits i els treba-
lladors/as: la malaltia bucal. La Llei reconeix 
la necessitat d'ampliar l'atenció odontològica 
i que es camini cap a un horitzó d'universalitat 
en un àmbit sanitari que en l'actualitat està 
molt limitat des de la sanitat pública. 

L'Ajuntament de Barcelona va avançar en 
aquest sentit, impulsant des de 2018 un ser-
vei d'atenció per a persones en situació de 

La càries de la sanitat pública

L

vulnerabilitat, un conveni amb les clíniques 
dentals perquè ofereixin tarifes socials a di-
ferents col·lectius. Però malauradament, una 
sentència judicial sobre el recurs presentat 
pel Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatò-
legs (COEC) anul·lava aquest projecte per 
manca de competències de l'Ajuntament en 
aquest camp i originat per uns interessos eco-
nòmics de dubtosa moralitat.

Des de Podem Mollet creiem que la salut 
de les persones ha d’anar per sobre dels inte-
ressos econòmics d’uns pocs i és per això que 
reclamem que el pressupost de sanitat 2021 
es dediqui una partida per reglamentar i des-
plegar la llei 12/2020, de salut bucodental.

També volem que de manera gradual es 
vagi ampliant la cartera de serveis sanitaris 
d'atenció bucodental a la primària perquè es-
tiguin a disposició de tota la ciutadania que 
necessiti ser atès dins de la sanitat pública.

Perquè amb la salut no es juga i necessitem, 
ara més que mai, unes administracions com-
promeses en desenvolupar una sanitat públi-
ca 100% a tots els nivells.

La placeta estava tranquil·la,  
aquella tardor. 
La suau escalfor del sol 
acompanyava el pensament, 
pilot de l’estel que buscava en el cel blau  
un somriure i una mirada. 
Un estol de coloms 
picotejava granets de sorra. 
Aixequen el vol, 
no els hi agrada la gavina orgullosa. 
El vol dels ocells 
saluda la mirada que jo esperava 
i el somriure que somiava. 
El banc de fusta es torna palau 
amb un bes i una abraçada. 
Els seus llavis picotejaven batecs del cor 
mussitant fluixet a l’orella: t’estimo.

Joan Sala Vila, del llibre El mar fa 
l’ullet a la finestra.

E
PEDAGOGIA D'UNS OCELLS

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

n els pobles i en les cases de 
pagès, els ocells amb el reclam 
dels raigs de sol palesen un sen-
timent emocional picotejant el 
terra perquè hi troben aquells 

granets que els hi són vida. 
El vol dels ocells és una invitació a les 

persones que dialoguin amb ells amb un 
somriure. No tots els ocells palesen les 
mateixes emocions. 

Aquesta és una relació de poesia còs-
mica que desespera quan els humans no 
entenen la veu de la natura, dels arbres, 
dels rius, de les muntanyes, del mar i so-
bretot dels ocells. Un ocell canta en les 
branques dels arbres quan hi passegen 
els humans, i massa sovint no els hi fem 
cas. 

La natura ens ho diu, fins i tot quan 
sembla enfadada, i reben una girada 
d’esquena i la pèrdua de l’arbre on hi te-
nen el niu. I el cant dels ocells és sempre 
una festa de l’amor de la natura.

Volem que de manera gradual

es vagi ampliant la cartera de 

serveis sanitaris d'atenció

bucodental a la primària

Com la fulla, la branca o el fruit

en caure a terra alimetne de nou

la vida, amb la teva, Trina, has 

nodrit un ampli ventall d'àmbits

de la vida col·lectiva

uatre mesos després de morir 
hem constatat que continues 
present. Morir, reivindico el 
verb morir enfront de les ex-

pressions ens ha deixat o se n’ha anat. El 
morir individual dins la vida col·lectiva. En 
Pep Coll escrivia: morir-se és la cosa més 
senzilla del món i per fer-m’ho entendre, 
s’ha aturat davant d’un arbre robust, un 
roure. Fixa’t en aquesta branca, és ben cu-
riós que cada any creixi una mica, o que a 
l’hivern es despulli i cara al bon temps es 
torni a vestir de fulles noves, o que, sense 
tenir dits sigui capaç d’arrodonir aquestes 
boles perfectes. Jo mirava de comprendre 
aquestes meravelles quan, de cop, ella ha 
esqueixat la branca. 

Així com la fulla, la branca o el fruit en 
caure a terra alimenten de nou la vida, amb 
la teva, Trina, has nodrit un ampli ventall 
d’àmbits de la vida col·lectiva que s’han fet 
presents, en un matí radiant de primavera, 
a l’acte del teu comiat i, alhora, de celebra-
ció pel temps i les vivències compartides 
amb tantes i tantes persones. Unes rere 
les altres, veus conegudes –o no– han des-
granat relats personals, escrits des de la 
serenor, l’emoció i els records que han fet 
aflorar els meus.

Com en una pel·lícula de no ficció, s’han 
acoblat dins del meu cap seqüències de 
les nostres vides en què, en un mateix pla, 

Q

TRINI, IN MEMORIAM

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

compartíem escenes familiars, professi-
onals o festives. De les professionals, vull 
destacar com vas batallar fins a normalit-
zar els intercanvis escolars amb les ciutats 
agermanades, com amb les mestres de la 
Matteotti o la Gramsci de Rívoli ajudàvem 
als nostres alumnes i les seves famílies 
a vèncer pors i a trencar prejudicis tot 
oferint-los experiències inimaginables en 
aquella època. Pel que fa a les seqüències 

més personals, repasso una llista de pro-
jectes, inclosa una casa breument compar-
tida i un vehicle que va canviar de mans. 
De totes, però, l’escena de la qual guardo 
el millor record és aquella en què, a les 
pauses del muntatge de la  pel·lícula sobre 
un viatge solidari a Nicaragua, ens tenies, a 
punt, un plat a taula. En aquells moments, 
després d’haver viscut de prop la mort, co-
mençava a germinar de nou la meva esti-
mada família, que de ben segur en secret 
anaves regant. Benaurades aquelles vides 
que continuen donant uns fruits que altres 
recolliran.

NURIA 
MUÑOZ

Regidora de Podem Mollet i 

portaveu del Cercle Podem Mollet
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Per què el velocímetre 
del cotxe no marca la 
velocitat real 

Com mantenir la teva llar ben 
fresca durant els mesos d'estiu
La calor arriba per a quedar-se i man-

tenir una temperatura fresca a casa 

és fonamental per a convertir la nos-

tra llar en un lloc còmode i agradable. 

La climatització pot 

ajudar-nos, però 

suposa una despesa 

considerable, per la 

qual cosa mai està 

de més seguir al-

guns trucs per a in-

tentar que la calor 

no s'apoderi de les 

nostres estàncies i 

alhora que la factu-

ra energètica no ens 

amoïni.

Ja sabem que si el 

nostre pis és un baix 

o està situat en els 

pisos inferiors serà 

sempre més fred que els situats en la 

part més alta, que el terra ceràmic no 

és tan càlid com per exemple el par-

quet o la moqueta i que és fonamental 

comptar amb un bon aïllament tèrmic 

en l'habitatge i reparar les possibles 

esquerdes o fissures per les quals 

podem perdre calor o guanyar-ho en 

funció de l'època de l'any. 

Pautes per estar frescos

No obstant això, a vegades aquests 

canvis suposen una important in-

versió de diners que no sempre ens 

podem permetre, per la qual cosa us 

proporcionem unes pautes a seguir 

que no són tan costoses i que poden 

ajudar-nos.

- Omplir de plantes la nostra casa. 

Aquestes aporten humitat a l'ambi-

ent, i no sols això: el color verd a més, 

aporta frescor.

- Canviar l'orientació dels mobles. Si 

l'espai ens ho permet i podem situar 

en una altra zona el llit, evitarem acos-

tar-lo a la finestra o a aquelles parets 

a les quals el sol toca durant tot el dia.

- Regar el jardí i les terrasses al cap-

vespre per a refrescar la zona.

- Canviar les cortines que tinguem a 

l'hivern i col·locar altres més lleuge-

res, amb teixits naturals com el cotó, o 

el lli. Les cortinetes més fines són per-

fectes, perquè proporcionen intimitat, 

però deixen circular l'aire.

- Substituir les bombetes incandes-

cents pels leds, que proporcionen 

menys calor.

- Pintar la casa de 

blanc o de colors 

clars. Aquestes 

tonalitats també 

s'aconsellen a la 

resta d'accesso-

ris com els tèxtils, 

per exemple.

- Sembrar plantes 

trepadores per-

què puguin anar 

pujant per la faça-

na. Amb elles cre-

aràs una barrera 

natural contra la 

calor.

- Posar la renta-

dora i el rentavaixella al capvespre o a 

la nit, i tenir tots els electrodomèstics 

apagats totalment quan no s'utilitzin. 

El fet de tenir-los en stand-by, despre-

nen calor (a part que també consu-

meixen).

- Col.locar un plat amb glaçons de gel 

davant del ventilador. D'aquesta ma-

nera, l'aire sortirà més fred.

- Baixar durant el dia o les hores de 

més calor totes les persianes i tancar 

les finestres, i ventilar durant el cap-

vespre i la nit. Aconseguirem realment 

baixar la temperatura ambiental uns 

quants graus.  amic 
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Es crea la Copa AmobaEl Badalona d'Ismael Moyano, a la Segona RFEF
La Lliga AMOBA de billar americà ha creat la 

Copa, que es disputarà per primer cop el cap 

de setmana a la seu del Bar La Cabanya. La 

competició s'iniciarà divendres amb la disputa 

dels quarts de final de la Copa. 

El CF Badalona d'Ismael Moyano no pujarà a la nova Primera RFEF. 

L'equip del defensa molletà s'havia classificat per a la segona fase de 

la Segona B, que va acabar el cap de setmana sense l'ascens. L'equip 

badaloní jugarà el pròxim curs a la Segona RFEF, que és la nova 

quarta categoria estatal després de la reestructuració de la Segona B.

MOLLET. El CF Mollet UE de David 

Parra necessita reaccionar per 

no complicar-se la permanència, 

quan queden tres jornades per 

acabar el curs. L'equip encadena 

tres derrotes seguides, tot i fer un 

bon joc, que deixa el Mollet al 6è 

lloc, del grup 1B, amb un marge de 

cinc punts amb l'avantpenúltim, el 

Sabadell Nord, que és la primera 

de les tres places teòriques de 

descens a la Segona Catalana. 

FUTBOL | Primera Catalana  CINC PUNTS SEPAREN L'EQUIP DE DAVID PARRA DEL DESCENS

Tot i això, el Mollet té com ob-

jectiu el quart lloc, que està a 

cinc punts també. Per mirar cap 

arxiu

amunt, necessita guanyar diu-

menge al camp del segon classifi-

cat, el Sant Cugat.  

Perillosa ratxa de tres derrotes 
seguides del CF Mollet UE

MOLLET. La molletana Alèxia Pute-

llas va pel camí d'un triplet histò-

ric amb el FC Barcelona. El conjunt 

blaugrana ja ha guanyat la Prime-

ra Divisió i la Lliga de Campiones 

i dimecres va superar la semifinal 

de la competició de Copa contra el 

Madrid CFF (0-4), amb un doblet 

de la jugadira molletana. D'aques-

ta manera, el Barça espera rival 

per a la final de diumenge, que 

en cas de guanyar certificaria un 

triplet de títols aquesta campa-

nya. El Barça jugarà diumenge a 

l’Estadi de Butarque a Leganés la 

final de la Copa de la Reina  contra 

el guanyador de la semifinal entre 

Levante i Atético de Madrid, que 

van disputar ahir dijous a l'hora 

del tancament d'aquesta edició.  

Alèxia Putellas, a 

un partit d'un  

triplet històric

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del CF Mollet UE

SANT CUGAT - CF MOLLET UE

Diumenge, 30 – 18.30 h Sant Cugat

ATLETISME LA PROVA SERVEIX COM A PREPARACIÓ DE LES COMPETICIONS ESTIVALS

MOLLET. El Club Atlètic Mollet va celebrar 

la 4a edició del Míting Ciutat de Mollet amb 

prop de mig miler d'atletes. L'activitat, que 

l'any passat no es va poder celebrar per l'es-

clat de la pandèmia de la Covid-19, va acollir 

un certamen atlètic que tenia com objectiu 

prepara els campionats estivals dels prò-

xims mesos. 

D'entre els registres d'interès per als atle-

tes catalans va haver-hi disputa als 100 me-

tres entre Bernat Canet (Cornellà At) amb 

10.58 segons i Oriol Madí (SGP), amb 10.68 

segons, mentre que aquest últim va ser als 

200 metres, 21.36 segons. També van desta-

car Abdelmounim El Joukh (Lleida UA) amb 

3:45.86 als 1.500 metres, Ona Rossell (PdC) 

amb 11.79 als 100 metres i Anna Monsó 

(FCB) amb 24.40 als 200 metres. 

Bronze de l'equip sub-12
L'equip sub-12 de l'Atlètic Mollet va gua-

nyar una medalla de bronze al Campionat 

de Catalunya de promoció. La prova catala-

na va tenir lloc al Prat de Llobregat. 

Prop de mig miler d'atletes es 

troben al Míting Ciutat de Mollet

teo tovar - federació catalana

EN CURSA  Un dels moments de la jornada atlètica a la pista moilletana

Copa de la Reina

MOLLET / MARTORELLES. Martín 

Parejo, de l'Atlètic Mollet, lluita-

rà per les medalles al campionat 

d'Europa paralímpic d'atletisme, 

que tindrà lloc de l'1 al 5 de juny 

a Polònia. El martorellesenc com-

petirà dimarts en la final del salt 

de llargada amb la intenció que el 

seu salt s'apropi el màxim als sis 

metres. "Vam tenir una lesió ja 

fa més d'un mes i hem hagut de 

canviar el peu amb el qual fem 

l'embranzida del salt, però por-

tem ja unes setmanes fent en-

trenaments en això i les sensa-

cions són prou bones", admet el 

tècnic de Parejo, Raúl Gracia. Pa-

rejo segueix la seva preparació 

per aconseguir la mínima dels 

Jocs Paralímpics (6,31 metres). 

Martín Parejo  

lluitarà per un 

metall a l'Europeu

ATLETISME | Europa
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TAMBÉ PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB MI MATEIX A: 
jsalavila@hotmail.es

A LA LLIBRERIA 
FARRÉS 
HI TROBAREU 
ELS POEMARIS 
DE JOAN 
SALA VILA

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

 CÓCTEL DE L’AVI 

 BUFA EL VENT  

 ESTONES AMB EL MEU SILENCI 

 GLOPS ERÓTICS DE SOSPIRS BÍBLICS 

 EL MAR FA L’ULLET A LA FINESTRA 

 SON ELLES 

 CATALUNYA, MARE TÈSTIMO 

 CAMINS D’INFANTESA 
   D’UN NEN DE PAGÈS 

Una abraçada 
als amics i 
amigues que 
em llegeixen.

CAMPUS 
DE VERANO

U.D.MOLLETENSE

         667 41 32 54  ·  664 70 12 82

3 SEMANAS
DEL 28 DE JUNIO AL 18 DE JULIO

HORARIO DE 9 H A 13 H 

1 SEMANA: 50 €
2 SEMANAS: 90 €
3 SEMANAS: 120 €

DIVERSIÓN 
ASEGURADA!

2 DÍAS DE PISCINA
TECNIFICACIÓN DURANTE LA MAÑANA

CAMPUS 

CAMISETA 
TÉCNICA DE REGALO!
Botella y mascarilla 
para las 20 primeras 

inscripciones.
PLAZAS 

LIMITADAS

TORNEOS

PÀDEL FERNANDO BELASTEGUÍN VINDRÀ A MOLLET A L'OCTUBRE

MOLLET. El CT Mollet El Calderí ha 
obert un torneig de pàdel que té 
com a premi jugar un partit contra 
l'argentí Fernando Belasteguín,  
Bela, que és considerat un dels 
millors jugadors de la història del 
pàdel i en l'actualitat és el número 
3 del rànquing internacional del 
World Padel Tour. El partit amb 
Bela es disputaria el 30 d'octubre, 
però per aconseguir una de les sis 
places per parella s'ha de superar 
una primera fase de grups, entre 
el juny i el juliol, i una fase final, al 
setembre. "Ens fa molta il·lusió 
poder comptar amb el millor 
jugador de la història del pàdel 
a les nostres instal·lacions. És 
com si Leo Messi o Rafa Nadal, 
donessin l'oportunitat de fer un 
partit amb ells a Mollet. Estem 
molt emocionats amb aquesta 
oportunitat que donem als ju-
gadors amateurs del circuit", 
explica el responsable de pàdel 
del CT Mollet, Moisès Pozo. 

Per tenir l'opció de jugar amb 
Fernando Belasteguín, les inscrip-
cions del torneig ja estan obertes i 

Un partit amb 'Bela', premi 

d'un torneig del CT Mollet

hi haurà la fase de grups de nois, 
del 19 al 20 de juny; i al de noies, 
del 3 al 4 de juliol. La fase final, el 
club preveu celebrar-la el 15 i 16 
de setembre. "Seran tres pare-
lles masculines i tres femenines 
que podran jugar amb Belaste-
guín. Les inscripcions al torneig 
no requereix cap nivell especí-
fic, el disputarem en obert", ad-
met Pozo.  jl.r.b.

wpt

FERNANDO BELASTEGUÍN

BÀSQUET | Copa Catalunya

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
B va perdre l'últim partit de la fase 
regular de la Copa Catalunya, que 
enguany s'ha anomenat Campio-
nat d'Espanya de Primera Divisió. 
Els molletans van caure contra el 
segon classificat, el Cerdanyola al 
Dia, per 54 a 66, i el millor jugador 
local va ser Carlos Lorente, amb 
12 punts. De fet, aquesta va ser 
la desena derrota del filial del CB 
Mollet de la temporada, que sig-
nava així un ple de partits perduts 
i se situava últim classificat del 
grup 4. Tot i aquesta circumstàn-
cia, l'equip dirigit per Àlex Coma i 
Josep Maria Marsà no baixarà de 
categoria perquè el pla de com-
petició de la federació catalana 
així ho contempla, des que es va 
reprendre la competició el cap de 
setmana del 6 i 7 de març.

D'altra banda, pel que fa a l'Es-
cola Sant Gervasi, que és l'altre 
equip de la ciutat a Copa Catalu-
nya, va decidir al febrer que no 
competiria enguany per l'afecta-
ció de la Covid.  

El Recanvis Gaudí 

acaba cuer, però 

no baixa a Primera

TRIATLÓ 22 TRIATLETES COMPLETEN LA PROVA D'EMPURIABRAVA

MOLLET. El Triatló Sant Gervasi va 
tornar a competir en grup després 
de l'esclat de la pandèmia per la 
Covid-19. L'equip molletà va par-
ticipar en el 100x100 Empuri-
abrava, que va tenir lloc diumenge 
amb una gran expectació entre 
els triatletes. La delegació molle-
tana va prendre-hi part amb un 
total de 22 participants, entre les 
modalitats half, que és la més ex-
trema amb 1,9 km nedant, 90 km 
en bicicleta i 21 km corrents- i les 
sprint i olímpic.  

"És la nostra primera compe-
tició oficial com a club després 
de la Covid i estem molt con-
tents, tot va anar bé i sense inci-
dents. Sí que és cert que alguns 
de nosaltres hem pres part en 
altres competicions, però no 
com a grup competitiu. Ja tení-
em moltes ganes d'encetar la 
temporada", explica el respon-
sable de la secció del Triatló Sant 
Gervasi, Jordi Arguisuelas, que 
remarca que tots els participants 
"van ser 'finishers'".  jl.r.b.

triatló sant gervasi

A EMPURIABRAVA Alguns dels participants abans d'iniciar la prova

El Triatló Sant Gervasi 

torna a competir en grup
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MOTOR | Motociclisme CELEBRA ELS CAMPIONATS CATALANS

BAIX VALLÈS. Un miler d'aficionats 

van poder viure diumenge el Cam-

pionat Mediterrani de Velocitat 

(CMV) i els Campionats de Cata-

lunya de Velocitat Clàssiques al 

Circuit de Barcelona-Catalunya. 

Les dues competicions han estat 

les encarregades d'obrir la tempo-

rada sobre dues rodes en aquest 

2021. Aquesta competició va ser 

el teló d'una temporada que tin-

drà com a plats forts el Mundial de 

MotoGP, del 4 al 6 de juny; el FIM 

CEV Repsol, 12 i 13 de juny; les 24 

El Circuit obre el curs 
sobre les dues rodes

Hores de Catalunya de Motociclis-

me, del 2 al 4 de juliol; el Campio-

nat d'Espanya de Superbike, el 17 

i 18 de juliol; i culminarà amb el 

Catalunya WorldSBK Round 2021, 

del 17 al 19 de setembre.

Durant el cap de setmana pas-

sat, el plat fort va arribar amb els 

participants de Superbike 1000. 

Una cursa trepidant, a 12 voltes, 

que l'equip FR Moto va consoli-

dar un triplet al podi amb Jacopo 

Cretaro, Alejandro Rubio i Pedro 

Rodríguez.  

circuit

EN CURSA Les motocicletes del català de clàssiques

Segona Divisió estatal

LA LLAGOSTA. Temporada per em-

marcar del CD la Concòrdia feme-

ní que continua el camí de l'ascens 

i, de retruc, ha assolit el bitllet 

per jugar la pròxima temporada 

la Copa de la Reina i la fase final 

de la Copa Catalunya. L'equip lla-

gostenc va imposar-se en l'última 

jornada de la segona fase contra la 

totpoderosa Joventut d'Elx (2-1), 

que fins aleshores tan sols havia 

perdut un únic partit. La Concòr-

dia jugarà dissabte la primera 

eliminatòria del play off d'ascens 

contra el segon classificat del seu 

grup, el FEME Castellón en un únic 

partit –amb pròrroga i penals, si 

es necessari–, i si passa la ronda, 

disputaria la segona ronda contra 

el guanyador de l'eliminatòria en-

tre el Joventut d'Elx i Les Corts.  

La Concòrdia té la 
primera ronda del 
play off a Castelló

FEME CASTELLÓN - LA CONCÒRDIA

Dissabte, 29 – 17 h Castelló

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor SUMA 9 PUNTS DELS DARRERS 12

SANT FOST. El Barri Can Calet està 

a dos punts de la salvació quan 

tan sols resten dues jornades per 

acabar la temporada de la Divisió 

d'Honor Catalana. L'equip sant-

fostenc ha protagonitzat una re-

muntada de mèrit amb una ratxa 

de tres victòries en quatre partits, 

que omple d'esperança un equip 

malmès per les lesions. "Crec que 

si sumem dues victòries, hau-

ríem de mantenir la categoria. 

Tot i que si els altres guanyen, 

nosaltres estem descendits", 

explica el tècnic Xavi Cuni, que se 

centra en guanyar dissabte el Llo-

ret, que ja no s'hi juga res. 

Els santfostencs confien gua-

nyar a Lloret i esperar una derro-

ta de Vilamajor o Vilafant, que són 

els equips que estan a dos punts. 

L'última jornada de la temporada 

serà contra l'Sporting Montmeló, 

que podria estar ja descendit.  

cAN cALEt

EN JOC L'equip celebra el triomf de l'últim partit contra el Riudellots (6-3)

LLORET - BARRI CAN CALET

Dissabte, 29 – 17 h Lloret

El Barri Can Calet manté  
el pols per la permanència
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Per què el velocímetre 
del cotxe no marca la 
velocitat real 
Els velocímetres 

dels automòbils, 

siguin de la marca 

que siguin, no solen 

ser massa precisos. 

De fet, tots els ve-

locímetres poden 

marcar una velo-

citat superior a la 

real. La desviació 

entre el que marca 

el velocímetre i la 

velocitat real a la 

qual circula el ve-

hicle, lluny de ser 

una qüestió casual, 

forma part de la le-

galitat i està completament assumit 

per la indústria.

El velocímetre recull les dades d'un 

sensor que se situa en la caixa del 

canvi. Sobre les dades obtingudes, 

cada fabricant inclou un marge d'er-

ror per excés voluntari. Per què? 

Imagina que ocorre un accident quan 

el cotxe marcava 118 km/h, però re-

alment circulava a 129 km/h en una 

via amb el límit de velocitat a 120 

km/h. El normal seria que la marca 

del cotxe accidentat tingués una cer-

ta possibilitat de ser demandada.

Les marques es cobreixen l'esquena 

de manera legal, assumint que els 

seus velocímetres són imprecisos 

perquè circulem a una velocitat infe-

rior a la que percebem pel quadre de 

comandaments. D'aquesta manera, 

els fabricants de cotxes s'eviten pos-

sibles mesures legals en contra seva.

En l'àmbit legal, està prohibit que els 

cotxes mostrin una velocitat inferior 

a la que realment circulen. La raó és 

que així els Governs s'asseguren que 

circulem més a poc a poc, de mane-

ra que es redueixin les possibilitats 

d'accidents. Circulant a la velocitat 

màxima permesa, en realitat anirem 

a un ritme inferior. amic - tot sant cugat

Ja és oficial. Xiaomi, el fabricant de te-

lèfons intel·ligents es llança a la fabri-

cació de cotxes elèctrics, pel que no 

només haurà de competir amb els fa-

bricants d'automòbils ja coneguts del 

seu país, com Geely i BYD, sinó també 

amb startups com Nio i Xpeng Motors.

A més, altres empreses similars també 

estan entrant en el terreny dels vehicles 

elèctrics connectats. El gegant xinès de 

cerques, Baidu, va llançar al gener una 

empresa independent de cotxes elèc-

trics. Apple també treballa en un futur 

cotxe i Huawei està en converses amb 

Changan Automobile i altres fabricants 

a la Xina, com BAIC, per a utilitzar les 

seves plantes i fabricar vehicles elèc-

trics.

Tant per a Xiaomi com per als altres 

entrants en el sector de l'automoció, 

suposa nous usuaris, noves àrees de 

negoci i nous serveis que vendre: Des 

de reserves en restaurants, serveis de 

streaming a bord, publicitat en funció 

de l'ús que fem del cotxe i dels serveis 

associats, lliurement en el maleter del 

cotxe de productes comprats a Xiaomi 

o a tercers, etc. Noves innovacions que  

de ben segur no triguen gaire a arribar  

al nostre país. amic - tot sant cugat

Els fabricants 
de telèfons  
faran cotxes 
elèctrics
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Dia Internacional del Joc a MontornèsPercussió corporal, a Martorelles
El Centre Infantil Pintor Mir commemora aquest 

divendres (17 h) el Dia Internacional del Joc, amb una 

jornada lúdica adreçada a famílies amb infants de 0 a 12 

anys. Per participar-hi cal inscriure's enviant un correu 

a pintormir@montornes.cat o trucant al 671 001 527.

L'Agrupació Ball de Gitanes de Martorelles organitzarà el 

pròxim 5 de juny la Festa de l'associacionisme cultural, amb 

una sessió de percussió corporal a càrrec de Santi Serratosa 

López. Serà a la plaça El·líptica i per participar-hi cal 

reservar entrades (gratuïtes) a entradas.codetickets.com.

CULTURA

La sobirania cultural, 
protagonista del Cultiu 
de Primavera a Mollet
MOLLET. Cucúrbita i l’Ateneu Coope-

ratiu del Vallès Oriental organitzen 

aquest dissabte el Cultiu de Prima-

vera, que en aquest cas se centra en 

la sobirania cultural. Aquesta serà 

la primera jornada del Cultiu Cultu-

ral que se celebri presencialment, 

després que els Cultius de Tardor i 

Hivern es fessin en format virtual a 

causa de les restriccions pandèmi-

ques. La sessió, al Jardinet del Casal, 

arrencarà a les 11 h amb un vídeo 

introductori amb testimonis del 

panorama cultural de Mollet, per 

emmarcar la realitat de la ciutat; a 

les 11.30 h hi haurà la taula rodona 

sota el nom de Taula d’experiènci-

es sobre sobirania cultural; i a les 

12.30 h serà el torn per al vermut 

amb música en viu.

Pel que fa a la taula rodona, 

aquesta comptarà amb tres re-

presentants d'entitats culturals 

de Mollet i de la comarca. D’una 

banda hi haurà el Ferran Jiménez, 

de l’Escola de Teatre La Tramolla, 

un espai de generació i programa-

ció de cultura que, a més, aglutina 

activitat d’altres entitats de Mo-

llet. També, en l’àmbit molletà, hi 

haurà la Vanessa Sánchez, excap 

de la Colla Morada, com a agent de 

la cultura popular de la ciutat que, 

des de ja fa anys, programa actes 

de caràcter i compromís social més 

enllà de la festa major. Per últim, 

hi participarà l’Anna Maimir, de 

l’associació L’Eixida, un col·lectiu 

d’agitació cultural i comunitària 

de Granollers que podrà explicar 

com s’està articulant amb altres 

agents culturals de la comarca.

El dret de la cultura, en dubte
Els organitzadors del Cultiu de Pri-

mavera lamenten que "el dret a la 

cultura dels molletans i molleta-

nes ha estat en dubte durant la 

crisi sanitària i les restriccions 

a la mobilitat. Moltes artistes i 

professionals de la cultura, lo-

cals i de gran nivell, es veuen 

sense oportunitats a la seva 

pròpia ciutat". D'aquesta mane-

ra, la taula d'experiències pretén 

respondre: "Quin paper juga la 

cultura en un context de neces-

sària transició ecosocial? Com 

podem ser més partícips de la 

nostra escena cultural? Quines 

experiències podem recuperar 

de la memòria molletana? Quins 

altres referents podem trobar al 

nostre entorn proper?".

L’aforament per a la jornada és 

limitat i cal inscriure’s al següent 

enllaç o enviar un correu electrò-

nic a secretariat.elcasal@gmail.

com. A més, es podrà seguir el 

Cultiu de Primavera mitjançant 

el compte de Facebook del Casal 

Cultural.  

TAULA RODONA  ORGANITZEN CUCÚRBITA I L'ATENEU COOPERATIU

POPULAR   L'ASSOCIACIÓ LA REMENÇADA HA TRASLLADAT EL GRAN ESPECTACLE DEL CARRER AL TEATRE PEL CONTEXT DE COVID I EL FARAN AQUEST DISSABTE I DIUMENGE

MONTORNÈS. Les restriccions de la 

pandèmia no han aturat l'Associ-

ació La Remençada de Montornès 

del Vallès en la seva ambició de 

tornar a representar el seu ja tra-

dicional espectacle. Si bé no ho po-

dran fer a l'aire lliure ni amb una 

seixantena de participants com ja 

era habitual, sí que s'han adaptat 

al context i han preparat una do-

ble sessió en petit format al Teatre 

Margarida Xirgu per a aquest cap 

de setmana.

Aquesta setena edició de La Re-

mençada. El Gran Musical Històric 

del Vallès se centrarà en la història 

personal del protagonista, el di-

rigent remença i heroi local Bar-

tomeu Sala, un pagès de remença 

del segle XV sotmès a la servitud 

del sistema feudal que va acabar 

esdevenint un dels dirigents de la 

segona revolta remença.

El text de La Remençada és un 

poema en vers, obra del novel·lis-

ta Xavier Bertran, i els versos es-

tan escrits per a ser cantats, per 

aquest motiu el compositor Xavier 

Baurier va crear-ne les cançons 

que formen el musical. El director 

arxiu

EL 2019, AL CARRER  L'espectacle enguany es traslladarà al teatre

Doble sessió del gran musical
'La Remençada' al Margarida Xirgu

escènic de La Remençada és en 

Toni Figuera.

Adaptacions a la Covid-19
El pas del carrer al teatre i la re-

ducció d'intèrprets són les princi-

pals adaptacions que han hagut de 

fer des de l'entitat per complir els 

protocols sanitaris. A banda d'ai-

xò, la vintena d'actors i actrius han 

hagut de passar tests d’antígens 

durant els assajos i també ho faran 

en les actuacions com a mesura de 

protecció.

Les funcions seran els dies 29 i 

30 de maig i per assistir-hi cal re-

servar els tiquets a Entràpolis, per 

un preu de 2 euros que es destina-

ran a projectes socials.  

CARTELL DE L'ESPECTACLE  

"El dret a la cultura dels
molletans i molletanes

ha estat en dubte
durant la crisi sanitària"

dissabte 29

diumenge 30

divendres 28

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

Matí enteranyinat de 

núvols alts i prims, que 

aniran minvant a la tarda, 

sense desaparèixer del tot. 

Temperatures semblants.

Seguiran aquest núvols 

alts al matí, però menys 

presents que ahir, i amb 

temperatures més altes. 

Més núvols al vespre.

Cel serè al mati, i creixe-

ment de nuvolades a la 

tarda, que no ens portaran 

pluja. Les temperatures no 

variaran.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 20 22ºC 15ºC 21ºC - 29 km/h SE

DIVENDRES, 21 23ºC 13ºC 21ºC - 34 km/h SSW

DISSABTE, 22 21ºC 15ºC 17ºC - 29 km/h SSW

DIUMENGE, 23 19ºC 13ºC 16ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 24 27ºC 14ºC 25ºC 0,2 42 km/h NE

DIMARTS, 25 20ºC 15ºC 18ºC - 32 km/h SE

DIMECRES, 26 21ºC 12ºC 18ºC - 29 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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Bosch sobre els nadons robats: 
"Els crims de lesa humanitat
no prescriuen; a Espanya sí"
MOLLET. L'escriptor i periodista 
santcugatenc Xavier Bosch va pre-
sentar divendres passat al Jardinet 
del Casal la seva darrera novel·la, 
La dona de la seva vida (Columna) 
en un acte dinamitzat pel perio-
dista Ramon Torrents –editor del 
diari SomGranollers–. La Llibreria 
L'Illa va organitzar aquesta sessió 
per donar a conèixer el llibre en 
què Bosch s'endinsa en el cas dels 
nadons robats a l'Estat. L'autor va 
arrencar recordant que ja és un 
habitual a Mollet per presentar les 
seves novetats literàries: "Cada 
dos anys vinc a la Llibreria 
L'Illa. Aquest any per la Covid no 
ho podem fer dins de la llibreria 
i estem en aquests jardins mag-
nífics que acabo de descobrir". 
En l'acte no hi va faltar un vaticini, 
un clàssic de Bosch al programa Is-

làndia de RAC1, i que en aquest cas 
va encertar: "La lliga la guanyarà 
l'Atlètic de Madrid", deia a 24 ho-
res que això es produís.

Per començar a fer boca a aquells 
assistents que encara no havien 
llegit l'obra, va arrencar situant-la: 
"El protagonista, el Joel Estrada, 
és periodista i investiga una de 
les grans trames que hi ha hagut 
a Catalunya, a Espanya i al món 
durant 50 anys, que són els ca-
sos dels bebès robats. A mesura 
que posa el dit a la nafra, desco-
breix el preu que té traspassar 
les línies vermelles i posa en 

risc fins i tot la seva pròpia fa-
mília", va arrencar dient l'autor, 
qui alhora va destacar-hi: "És una 
novel·la on solapo ficció i reali-
tat, tots els casos, o són reals o 
són versemblants, o han passat 
o podrien haver passat".

Tot plegat sorgeix del programa 
Qui ha robat el meu fill?, de l'Agora 
de TV3 emès el 2012, i en aquest 
llibre ha "conjuminat la investi-
gació i el misteri de les novel·les 
periodístiques amb el món dels 
sentiments de la mirada endins 
de les persones" i on "l'amor 
fraternal" també hi jugarà el seu 
paper. De la tasca periodística, que 
en aquest cas és la feina del pro-
tagonista, Bosch va assenyalar: 
"Quan la justícia fa aigües, què 
ens queda? El periodisme. I és 

això el que he fet, per això he re-
cuperat algú que posa el dit a la 
nafra per furgar".

La rebuda –nivell de vendes–que 
ha tingut el llançament de La dona 

de la seva vida és "espectacular", 
segons Bosch, qui també esmenta-
va els dos tipus majoritaris de fe-
edbacks que està rebent: "N'hi ha 
els que fan l'elogi del llibre; i n'hi 
ha  els que em venen a dir: 'jo soc 
un bebè robat', 'el meu germà va 
ser un bebè robat' o 'sempre he 
tingut la sospita que el nen que 
a mi em van dir que se m'havia 
mort, no va morir, sinó que el 
van passar a una altra família'". 
Tant és així, que va assegurar que 
en la vintena de presentacions que 
ja n'ha fet, hi ha hagut sis persones 
que li han explicat el seu cas, "i 

AL JARDINET  Xavier Bosch i Ramon Torrents durant la presentació del llibre

s.c.

això esgarrifa, posa la pell de ga-
llina veure que hi ha tants casos 
i vol dir que les xifres de bebès 
robats potser és superior de la 
qual ens hem pensat sempre".

"Un segrest etern"
Sobre la denúncia que traspua 
l'argument principal del llibre de 
Bosch, aquest va definir el robatori 
d'un nadó com "un segrest etern, 
que en molts casos no es resol", i 
va afegir-hi: "Acabaràs morint-te 
havent viscut una vida amb una 
família que no et pertocava; i als 
teus pares els hi han dit que s'ha 
mort la criatura en el moment 
de néixer, i realment no s'ha 
mort, sinó que l'han segrestat i 
se l'han pres per sempre".

Aquest delicte, tipificat per 
l'ONU com un crim de lesa huma-
nitat, es va produir a Espanya des 
dels anys 40 fins al 1999, segons 
Bosch, qui estableix la fi del roba-
tori de nadons quan s'elimina "el 
part anònim o secret", que "era 
una figura legal que permetia 
que al certificat de naixement 

no hi constés el nom de la mare 
biològica i això era un buit legal 
que feia que hi hagués falsedat 
documental, tràfic de nadons i 
era un caos per a totes aquestes 
irregularitats". D'aquesta mane-

ra, "a partir d'aquell moment, 
tots els nens i nenes adoptats 
que hi ha a l'estat espanyol te-
nen dret a saber sempre qui és 
la seva mare biològica", va dir 
Bosch.

L'escriptor i periodista, per úl-
tim, també va tenir temps de cri-
ticar la justícia espanyola: "Robar 
un nen és un crim de lesa huma-
nitat. L'ONU tipifica 11 crims 
especialment atroços i inhu-
mans que no prescriuen enlloc 
del món. Però a Espanya sí que 
prescriuen".    sergio carrillo

LITERATURA   XAVIER BOSCH VA PRESENTAR LA SEVA DARRERA NOVEL·LA, 'LA DONA DE LA SEVA VIDA', AMB CASOS FICTICIS PERÒ VERSEMBLANTS DE NADONS ROBATS

'Biblioteràpia', una 
guia de lectures pel 
benestar emocional
MONTORNÈS. La Biblioteca munici-
pal i el Centre d’Atenció Primària 
de Montornès col·laboren amb la 
publicació i difusió d’una guia de 
lectures –Biblioteràpia– per pro-
moure el benestar emocional de la 
ciutadania. A més, la Biblioteca ha 
complementat la publicació amb 
l’organització de tallers i xerra-
des relacionades amb el benestar 
emocional. La primera proposta 
és la conferència Més enllà de les 

històries: una narrativa terapèuti-

ca, amb l’escriptor i terapeuta Jor-
di Amenós. La sessió se celebrarà 
aquest divendres a les 20 h als jar-
dins de Can Xerracan i cal reservar 
l'entrada a entrades.montornes.

"Quan la justícia fa aigües,
ens queda el periodisme.

Per això he recuperat algú
que posa el dit a la nafra"

Teatre social a Montbarri, 
amb infants i joves

MONTORNÈS. L’Espai Cultural 
Montbarri va acollir divendres 
passat a la tarda la presentació 
dels treballs realitzats amb els 
grups del Centre Infantil La Peixe-
ra i el Centre Juvenil Satèl·lit.

D’una banda, es va projectar el 
curtmetratge que el grup de grans 
del Centre Infantil La Peixera va 
treballar sota el nom de Niñxs de 

Barrio. Els infants s’han encarre-
gat de la idea, el guió, el rodatge i 
l’edició, amb el suport de les edu-
cadores. A la ficció, els protago-
nistes donen veu a situacions i 
problemàtiques del seu dia a dia al 
barri de Montornès Nord.

D’altra, el grup de joves del Cen-
tre Juvenil Satèl·lit va escenificar 
l’obra de teatre La família ideal, 
una proposta que neix de les se-
ves idees i inquietuds relaciona-
des amb la família. Des de fa uns 
anys, el col·lectiu també forma 
part del projecte Actuem, una ini-
ciativa de teatre social de la Fun-
dació La Roda i l’Associació Im-
pacta’T. El programa culminarà el 
6 de juny a la Sala Barts de Bar-
celona amb la mostra de teatre 
social Deslimita’m, que comptarà 
amb la participació de diversos 
grups de la província, entre ells el 
de Montornès.  

TEATRE   TAMBÉ FARAN LA REPRESENTACIÓ A LA SALA BARTS

JOVES DEL SATÈL·LIT  Durant la representació de 'La família ideal'

aj. montornès

Set escoles del Baix Vallès 
participen en el Cantània
BAIX VALLÈS. El pròxim mes de juny 
tindrà lloc una nova edició del Can-
tània, un projecte impulsat des de 
L'Auditori de Barcelona i organitzat 
per l’Associació cultural i el Teatre 
Auditori de Granollers, i que pro-
mou la cultura musical i les arts es-
cèniques amb la participació d'esco-
les de la comarca. Enguany alumnes 
de set escoles baixvallesanes puja-
ran a l'escenari del Palau d'Esports 
de Granollers: divendres 11 a les 
20 h, Palau d'Ametlla (Montornès); 
dissabte 12 a les 12 h, Escola Lluís 
Piquer (Parets); disssabte a les 18 h, 
escoles Acesco i Vila Parietes (amb-

dues de Parets); diumenge 13 a les 
12 h, Agrupació Escolar Anselm 
Clavé (Mollet); i diumenge a les 18 
h, escoles Ntra. Sra. De Montserrat 
(Parets) i Pereanton (Montornès).

Virtual és el títol del Cantània 
d’enguany i va ser encarregat al 
compositor Óscar Peñarroya i amb 
text de Cèsar Aparicio. Narra la his-
tòria d'un noi que s’instal·la una 
aplicació d’intel·ligència artificial i 
descobreix un univers que el fasci-
na. La seva assistenta virtual té la 
capacitat d’aprendre i està progra-
mada per ajudar-lo i això suposarà 
una relació molt especial.  

MÚSICA  INTERPRETARAN L'ESPECTACLE 'VIRTUAL'
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