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EN PORTADA

MOLLET DEL VALLÈS. La Fundació 
Sanitària Mollet (FSM) ha instal·lat 
a la coberta de l'Hospital 1.368 pla-
ques fotovoltaiques, un parc solar 
que es preveu que proporcioni un 
12,5% del total del consum elèctric 
del centre sanitari. Els panells, que 
ocupen 6.500 metres quadrats dels 
10.000 del sostre de l'Hospital, tin-
dran una producció, segons les es-
timacions, de més de 800.000 kWh, 
aproximadament el consum d’uns 
200 habitatges de  75m2.

El projecte d'instal·lació solar, 
que s'emmarca en l'estratègia 
d'eficiència energètica de la FSM, 
es va començar a treballar el 2016 
però va rebre un impuls el 2019 
"gràcies al canvi normatiu que 

facilitava els tràmits per ins-

tal·lar plaques d'autoconsum", 
explica Òscar Sotos, director d’In-
fraestructures de la Fundació Sa-
nitària Mollet. La producció, que 
s’injectarà a la corrent de l’hos-
pital per a un consum immediat, 
proporcionaria un 12,5% del con-
sum d’energia elèctrica total de 
l’Hospital, un 7% durant els mesos 

d’hivern i un 25% durant els me-
sos d’estiu. "La idea és que mai hi 

hagi un excedent d'energia i que 

la producció s'ajusti a les ne-

cessitats", diu Sotos. Les plaques 
reforcen a més l'estratègia de con-
sum d'energia 100% provinent 
de fonts renovables, que la FSM 
aplica des del 2017. "Vam deixar 

Endesa i vam contractar Electra 

Caldense, una subministradora 

d'energia de Caldes de Montbui, 

que ens garantia el 100% d'ori-

gen renovable", indica Sotos. 

Equivalent a 240 arbres anuals
“Amb aquesta instal·lació redu-

ïm anualment 120 tones la nos-

tra emissió de CO2, que equival 

a plantar 240 arbres nous cada 

any”, explica  Sotos. De fet, segons 
apunta el director general de la 
FSM, Jauem Duran, els hospitals 
"són un dels edificis públics 

amb major consum d’energia 

degut a la seva activitat con-

tinuada 24 hores al dia. L’ob-

jectiu és aconseguir que en 30 

anys la nostra petjada de car-

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.)

A LA COBERTA  Les plaques fotovoltaiques ocupen 6.500 metres quadrats dels 10.000 del sostre de l'edifici dels Pinetons

La Fundació 
Sanitària Mollet 
instal·la 1.368 
plaques solars 
a l'Hospital
El parc fotovoltaic situat a la coberta de 

l'edifici proporcionarà un 12,5% del total 

del consum elèctric del centre sanitari 

fsm

boni en el planeta sigui 0”, deia. 
Per materialitzar aquest compro-
mís, l’Hospital de Mollet ha estat 
el primer centre hospitalari en ad-
herir-se als compromisos de la 1a 
Cimera d’Acció Climàtica Catalana 
de la Generalitat de Catalunya.

La instal·lació ha suposat una 
inversió de 450.000 euros, que se-
gons els càlculs hauria de generar 
un estalvi anual de la factura elèc-
trica d'uns 65.000 euros. Així, la 
FSM preveu amortitzar-la al llarg 

de 7 anys. El projecte s’ha realit-
zat en col·laboració amb CHINT 
Energy, empresa fabricant de mò-
duls solars i constructors de parcs 
solars amb el reconeixement als 
Millors Mòdols Solars del 2020 
per l’entitat PVTECH. Les plaques 
es van instal·lar a finals de l'any 
passat, entre la segona i la terce-
ra onada de la pandèmia. Ara per 
ara, la instal·lació es troba en perí-
ode de proves i es podrà posar en 
marxa un cop disposi de l'autorit-

zació de la Generalitat.
Dijous es presentava en socie-

tat la instal·lació en un acte amb 
l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep 
Monràs; la gerent de la Regió Sa-
nitària Metropolitana Nord, Anna 
Aran, i el president de la Fundació 
Sanitària Mollet, Andreu Llargués i 
que va comptar amb el cap de me-
teorologia de TV3, Tomàs Molina, 
qui va oferir una conferència sobre 
el clima del futur i la responsabilitat 
climàtica.  laura ortiz

LA INSTAL·LACIÓ CULMINA EL PROJECTE D'HOSPITAL VERD, QUE 
HA PERMÈS REDUIR EL 65% D'EMISSIONS DE CO2 EN DEU ANYS
■ Les plaques fotovoltaiques són la culminació de tota 
una estratègia de sostenibilitat que la FSM desenvolupa ja 
des de molt abans de la posada en marxa del nou hospital. 
La idea de convertir-se en un Hospital Verd ha guiat el 
projecte des dels seus inicis. "Neix d'una vocació des del 

cor de la institució. Ja des de l'hospital vell es plantejava 

com ser un centre sostenible", deia Duran durant la 
presentació. I és que la idea d'eficiència energètica es 
comença a aplicar ja amb la construcció del nou hospital 
als Pinetons, amb un projecte d'edifici amb patis de llums 
que proporcionen una il·luminació natural que ajuda a 
l'estalvi energètic. Altres elements que han ajudat a aquesta 

eficiència han estat els sostres radiants, que permeten 
la climatització; el sistema de geotèrmia per escalfar 
l'aigua en pous subterranis; la gestió de residus, que ha 
passat de segregar 9 tipus a gestionar-ne 25; i la recollida 
d’aigües pluvials, que permet el reg dels jardins. L'ús 
d'energia elèctrica 100% provinent d'energies renovables 
i les plaques solars a la coberta, posen el colofó a aquesta 
estratègia, que, segons les dades facilitades, ha permès 
reduir el consum d’electricitat global en un 15%, de gas 
en un 13%, d’aigua en un 18% i les emissions de CO2 en un 
65%, malgrat l'increment d’activitat i de professionals que 
l’Hospital de Mollet ha experimentat en aquests 10 anys.
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SOCIETAT

BAIX VALLÈS.   Divendres a la tarda, més d'un 

centenar de persones es va concentrar da-

vant l'Ajuntament de Mollet per reclamar 

la paralització del projecte d'urbanització 

del Calderí. La plataforma entomarà la via 

legal "per aturar aquest macroprojecte 

de barri per a més de 4.000 persones", 

deia Txus Carrasco, membre de la platafor-

ma, i hi presentaran un contenciós adminis-

tratiu. "Un cop s'iniciï el contenciós, això 

estarà en mans del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, que haurà de dic-

taminar si aquest punt és qüestionable", 

va apuntar Carrasco, qui va afegir que "no 

serà un procés ràpid" i va avançar que els 

pròxims dies endegaran una campanya de 

micromecenatge per recaptar fons per als 

costos d'assessorament tècnic i legal.

Carrasco va assenyalar que el projecte "és 

molt qüestionable en molts aspectes. Un 

d'ells és en la seguretat: em sembla una 

irresponsabilitat construir en una zona 

inundable i de risc químic".

Precisament, sobre el caràcter inundable 

de l'espai –una de les queixes més repetides 

en les pancartes que lluïen a la plaça–, Quim 

Pérez, membre de la Taula de l'Aigua de 

Mollet del Vallès, també deia: "El Calderí és 

zona inundable. Hem pogut parlar amb 

tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua i 

ells mateixos han confessat les pressions 

que tenen per poder donar viabilitat a 

aquesta construcció. Segons la normati-

va, hauran d'informar a les persones que 

comprin habitatges, si s'arriba a fer, que 

el seu pis està en un espai inundable".

Pérez també al·ludia a la poca capacitat 

d'autoabastiment de què disposa la capital 

baixvallesana: "No pot ser que es trinxi 

el territori d'aquesta forma, que s'acabi 

amb les terres agrícoles i amb els espais 

verds".També recordava que "pràctica-

ment un 65% d'aquest espai és públic; 

hi ha capacitat pública per decidir què 

es fa amb el Calderí".

Tres partits polítics hi donen suport

L'acte va comptar amb la participació de 

tres partits polítics. Marina Escribano, per 

part de Mollet en Comú, va lamentar que la 

urbanització del Calderí hagi quedat fora del 

debat del Pla d'Ordenació Urbana de Mollet 

(POUM): "El POUM ha de regular el Mollet 

dels propers 15 o 20 anys i el Calderí està 

fora de debat i, per tant, no hi podem dir 

la nostra. La ciutadania no està podent dir 

com vol que sigui i què hi vol, i el que no 

volem és aquest macrobarri".

Per part dels comuns, també hi va ser pre-

sent el diputat al Parlament de Catalunya 

Marc Parés, qui va afirmar que portaran 

"aquesta lluita al Parlament perquè s'hi 

posicioni i així poder defensar des de tots 

els fronts la preservació de l'espai". Parés 

va recalcar que "a la Regió Metropolitana 

de Barcelona no hi cap ni un pam més 

d'urbanització i el que cal és preservar els 

espais agrícoles que encara ens queden".

Pel que fa a Ara Mollet ERC, Marta Vilaret 

va ser-ne la portaveu. "El que cal és renovar 

aquesta ciutat, que està deixada en molts 

aspectes i amb mancances enormes en la 

majoria de barris", va dir Vilaret, qui també 

va asseverar: "El Calderí és un símbol de 

la ciutat de futur què volem. El que passi 

al Calderí demostrarà quin Mollet volem 

per als nostres fills".

Per últim, Mercè Solé, membre de la CUP, 

també se sumava a la petició per aturar el 

macroprojecte: "Ens queda tan poca cosa 

de les arrels de la nostra ciutat, que no 

podem perdre res més".

En acabar l'acte, molts dels participants 

van fer una caminada arreu del Calderí. 

URBANISME  LA PLATAFORMA, QUE VA MOBILITZAR MÉS D'UN CENTENAR DE PERSONES DIVENDRES, PRESENTA UN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU AL PROJECTE  

Salvem el Calderí 
obre la via judicial per 
paralitzar el projecte 
de construcció del barri

Sessió amb l'educadora Alba Castellví

L'Ajuntament de Martorelles organitza aquest divendres (18 h) una 

trobada telemàtica amb la sociòloga i educadora Alba Castellví, sota el 

nom Educar sense cridar. En la sessió es donaran eines a les famílies 

per afrontar situacions com les protestes i rebequeries dels infants 

quan se'ls posen límits. Cal inscripció a martorelles.cat/entrades.

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

CONSULTORI

Quan una empresa comença a acumular im-

pagaments i les perspectives d’ingressos no 

són gens encoratjadores és molt comuna que 

el seu administrador es plantegi “tancar” la 

mateixa.

Les dues vies per a afrontar el tancament són: 

a) La dissolució i liquidació previ pagament 

dels seus deutes; b) Si no pot afrontar el pa-

gament dels deutes, el concurs de creditors.

Un tancament negligent, al marge d’aquests 

dos possibilitats, podria comportar l’exercici 

d’accions judicials contra l’administrador i, en 

conseqüència, que aquest hagi de respondre 

amb el seu patrimoni dels deutes de la com-

panyia.

L’opció més senzilla, òbviament, és la primera 

assenyalada, és a dir, dur a terme una liquida-

ció ordenada de la societat. En aquest cas, es 

nomenarà un liquidador, ja sigui el propi admi-

nistrador o un tercer, que serà el responsable 

de realitzar les operacions de liquidació, pa-

gant als creditors i dissolent la mercantil.

En aquest cas, no existeix cap mena d’in-

tervenció judicial, però la companyia ha de 

disposar d’actius suficients per a saldar els 
deutes del negoci. Quan això no és possible, la 

via és la del concurs de creditors, en el qual, a 

diferència del que ocorre en la primera opció, 

existeix intervenció judicial.

El concurs de creditors pot finalitzar amb la 
liquidació de la companyia, encara que no se 

satisfacin la totalitat dels deutes socials, i la 

qualificació com a fortuït d’aquest, això és, 
sense que l’administrador sigui responsable 

dels deutes de la mercantil.

Per aquest motiu, a fi d’evitar responsabilitats 
personals dels administradors, és important 

no dilatar en el temps la presa de decisions, 

sobretot en el cas que el patrimoni net se situï 
en una quantitat inferior a la meitat del capi-

tal social, es doni qualsevol altra causa que 

pogués impedir la continuïtat de l’empresa, 
o existeixi una situació d’insolvència, ja que 

llavors s’ha de convocar la junta general en 

el termini de dos mesos per a optar entre la 

dissolució, o el concurs de creditors. De no 

actuar-se així, existiria el risc que l’adminis-

trador, conforme s’ha assenyalat, hagués de 

respondre amb el seu patrimoni dels deutes 

socials en declarar-se culpable el concurs.

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado jicarnero@cgcabogados.net

Com “tancar” una empresa en crisi

s.carrillo

ZONA AGRÍCOLA  Després de la concentració, els manifestants van passejar-se pel Calderí

Suport al poble colombià

La Junta de Portaveus de Mollet ha aprovat 

una declaració, impulsada per Mollet en 

Comú, en què es demana al govern colombià 

que garanteixi els drets fonamentals de la seva 

ciutadania i que acabi amb els fets repressius.

SUCCESSOS  MOSSOS I DIVERSES POLICIES LOCALS VAN COL·LABORAR-HI 

Dos detinguts per un 
robatori a la botiga La 
Mula a Rambla Nova
MOLLET. El passat 11 de maig cap a les 17.40 

h, dues persones van cometre un furt a la bo-

tiga de roba La Mula de Rambla Nova. Segons 

informen els Mossos d'Esquadra, els autors 

van endur-se'n peces de roba per valor de 

548 euros. Els detinguts són dos veïns de 

Granollers i Canovelles respectivament. El 

delicte es va produir quan l'establiment esta-

va obert al públic, fet que suposa un agreu-

jant en el codi penal, i tots dos haurien om-

plert una bossa de plàstic, hi haurien posat 

un plec de roba i se l'haurien endut. Els dos 

van ser acusats de robatori i un d'ells també 

per desobediència als agents de l'autoritat. 
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Més de 270 sancions per incomplir 
l'ordenança de tinença d'animals
MOLLET. L’any 2020 es van obrir a 

Mollet 278 expedients sanciona-

dors per infraccions de l’ordenança 

de tinença d’animals de companyia 

i de la llei de protecció dels ani-

mals. Un 64% es van iniciar a través 

d'una denúncia del departament 

de Salut Pública i d’aquests, el 85% 

(152) van ser motivats per l’incom-

pliment de l’obligació de censar les 

mascotes.

Les dades, extretes de la Memò-

ria de Respecte Animal del 2020, 

també determinen que les denún-

cies de la Policia Municipal van 

suposar la incoació del 35% dels 

expedients sancionadors. Entre 

aquestes s'hi troben diverses tipo-

logies, sent de nou l'incompliment 

de l'obligació de censar l'animal la 

més freqüent (19%); seguida de la 

de dur sense morrió o deslligat a la 

via pública un gos potencialment 

perillós (GPP) (15%); la de portar 

deslligat el gos (13%) i la de no te-

nir concertada assegurança de res-

ponsabilitat civil d'un GPP (13%) . 

Tot i l'elevat nombre d'infrac-

cions relacionades amb el cens, el 

total d’animals censats a Mollet a 

data 31 de desembre de 2020 era 

de 4.811 animals, 4.001 dels quals 

eren gossos, 805 eren gats i 5 eren 

fures. D'aquests, durant el 2020 

BENESTAR ANIMAL NO TENIR CENSADA LA MASCOTA HA ESTAT LA TIPOLOGIA DE DENÚNCIA MÉS FREQÜENT A MOLLET

DUR EL GOS DESLLIGAT Una de les sancions més recurrents de l'any passat

arxiu

Neteja del camí de 
la pedrera de Santa 
Maria pel Dia del 
Medi Ambient  

SANTA MARIA. L’Ajuntament ha 

programat per aquest dissabte 5 de 

juny, un seguit d’activitats per com-

memorar el Dia Internacional del 

Medi Ambient que se celebra l'1 de 

juny. La programació començarà 

dissabte a les 10 h amb una activi-

tat de neteja i estudi mediambien-

tal a la zona del camí que puja a la 

Pedrera. També dissabte a les 12 h 

es posarà en marxa l’exposició per-

manent al carrer de l’escola Herèn-

cia del que no volem. Es tracta d’un 

recull de residus i del temps que 

triguen aquests a descompondre’s. 

Finalment, al Casal d’Avis, es podrà 

visitar una exposició d’insectes. La 

mostra estarà oberta dissabte i diu-

menge de 12 h a 14 h. 

se'n van censar 816 (307 gats i 509 

gossos), un 175% més que l’any 

2019.

La meitat d'animals abandonats
Una xifra que ha anat a la baixa res-

pecte al 2019 ha estat la d'animals 

de companyia perduts o abando-

nats. Així, durant el 2020 es van re-

collir 49 animals (22 gats i 27 gos-

sos), la meitat que durant el 2019. 

El conjunt de despeses en ma-

tèria de respecte animal ha tin-

gut un cost per a l'ajuntament de 

79.821 euros, segons s'indica en la 

Memòria de Respecte Animal del 

2020. El document el va fer públic 

la regidora de Respecte Animal, 

Núria Muñoz,  durant el ple cele-

brat aquest dilluns, en resposta a 

un prec fet pel regidor de Junts per 

Mollet, Joan Daví, en relació amb el 

nombre d'abandonaments d'ani-

mals domèstics a Mollet.  

TERRITORI

El Consorci Besòs-Tordera està 

treballant en un pla per millorar la 

connectivitat de camins fluvials i 

carrils bici i la seva integració en la 

ruta cicloturista d’EuroVelo8. 

La proposta té un pressupost de 

32 milions d'euros i preveu donar 

continuïtat als camins fluvials, mi-

llorar les seves connexions amb les 

xarxes de camins locals, xarxes de 

transport, nuclis urbans, així com 

també millorar els ponts del Besòs 

en la conurbació de Barcelona i 

rehabilitar i revisar alguns trams 

malmesos dels camins fluvials ac-

tualment en servei. En concret, es 

tracta de l'eix que va des de la de-

sembocadura del Besòs paral·lel a 

la costa fins a arribar al Tordera i 

de l'eix fluvial que de Granollers 

passa per Canovelles fins a arribar 

a la punta del Vallès Occidental.

La iniciativa està inclosa en el 

projecte Viu el Besòs, el qual es 

va presentar a Montonès el de-

sembre passat, i està orientat a la 

conservació, restauració d’ecosis-

temes, biodiversitat i preservació 

de l’espai litoral i dels recursos 

hídrics amb actuacions en 72 qui-

lòmetres de riu Besòs i 501 km2 

de superfície, amb una inversió de 

227.869.170 euros. 

Pla per integrar els camins 
fluvials del Besòs a la ruta 
cicloturista EuroVelo8

MEDI AMBIENT  AMB UN PRESSUPOST DE 32 MILIONS, S'INCLOU EN EL PROJECTE VIU EL BESÒS 

Millora de la 
senyalització dels 
senders turístics

El Consell Comarcal està treballant 

amb la Diputació de Barcelona en 

un projecte per millorar la senya-

lització dels senders turístics de 

la comarca. L’objectiu és revisar, 

actualitzar i implementar ele-

ments de senyalització turística als 

principals eixos comarcals. Con-

cretament, es tracta dels senders 

que recorren les conques dels rius 

Mogent, Congost, Tenes, Riera de 

Caldes i Besòs. Recentment s’ha co-

mençat la segona fase, que consis-

teix en la redacció del projecte exe-

cutiu dels senders de les conques 

dels Tenes, Riera de Caldes i Besós. 

L’any passat es va fer la redacció del 

projecte executiu de les conques 

del Mogent i Congost. 

Mollet promou el 
reciclatge del vidre 
a l'hostaleria

MOLLET. L’Ajuntament ha posat en 

marxa una campanya informativa 

amb l’objectiu de donar suport en 

el reciclatge, especialment de vi-

dre, als comerços de restauració i 

hostaleria de la ciutat. Per difon-

dre la iniciativa, uns informadors 

aniran als comerços per atendre 

dubtes i assessorar en la gestió 

dels residus d’envasos de vidre 

a cada comerç i donar-los eines 

per millorar el reciclatge. Durant 

aquesta visita, també els oferiran 

uns cubells de reciclatge gratuïts. 
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“Compleix amb les expectatives
per als meus entrenaments.”

ESTEFANÍA

“Cumple con las expectativas
para mis entrenamientos.”

ESTEFANÍA

14€
PVP

’99

CAMISETA / SAMARRETA

RUNNING CARE

KIPRUN

CITY GRANOLLERS

MOLLET
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NECROLÒGIQUES  EL MARTORELLESENC HAVIA ESTAT TAMBÉ UN DELS CREADORS DEL PESSEBRE VIVENT DEL MUNICIPI

MARTORELLES. El vicepresident de la 

Joventut Sardanista de Martorelles, 

Joan Defaus i Puig, va morir la mati-

nada de dilluns a l'edat de 70 anys 

víctima d'un càncer. Defaus havia 

estat un dels fundadors de l'entitat 

sardanista al municipi, l'any 1976 i 

el 2016 també va viure com a vice-

president, la gala de celebració de 

40 anys de sardanes continuades. 

Molt vinculat a la cultura martore-

llesenca, Defaus era també el presi-

dent de la Confraria la Santa Espina, 

Armats i Vestes de Martorelles, i un 

dels creadors d'una de les activitats 

més emblemàtiques del municipi, el 

Pessebre Vivent.

Coneguda la seva mort, des de la 

Joventut Sardanista de Martorelles 

Mor Joan Defaus, cofundador de la 
Joventut Sardanista de Martorelles

L'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya va distigir 

amb el lliurament de Medalla a l’Inspector en cap de la Policia Municipal de Mollet, 

José Francisco Muñoz, i al sotsinspector i sotscap Francisco Javier Almendrote pels 

seus anys de dedicació com a comandaments al cos policial. foto: aj. mollet

Distinció als caps de la Policia de Mollet

Endesa porta a judici una 
molletana per punxar la 
llum del pis que ocupa

MOLLET.  La molletana Fátima El Ha-

bet acudia dijous al matí als jutjats 

de Mollet per declarar davant el jut-

ge per suposadament haver punxat 

la llum del pis que ocupa amb la 

seva filla des de fa tres anys al car-

rer Vicenç Fonelleda: "Fa quatre 

mesos que em va arribar la carta 

i he estat anant i venint als jut-

jats per demanar si se'm donava 

un advocat d'ofici, perquè jo sola 

no em puc defensar. Ara veuré si 

quan entri en tinc un", explicava 

nerviosa El Habet abans d'entrar 

als jutjats. 

Segons la molletana, no és l'úni-

ca que ha rebut la citació judicial: 

"Han denunciat tot el bloc per 

haver punxat la llum. Dues per-

sones del meu bloc ja han acudit 

TRIBUNALS   FÁTIMA EL HABET AFIRMA QUE HA INTENTAT PAGAR LA LLUM I FA TRES ANYS QUE RECLAMA UN COMPTADOR SOLIDARI

FÁTIMA EL HABET I MÓNICA VACA

a.m.

Preocupació comarcal per 
l'augment de botellots
La pandèmia i les restriccions han 

fet que "els botellots s'hagin con-

vertit en un element gairebé di-

ari i durant els caps de setmana 

s'hagin incrementat arreu del 

Vallès Oriental", segons infor-

mava el president del Consell Co-

marcal, Francesc Colomé, després 

del Consell d'Alcaldies celebrat 

aquest dimecres. 

Davant d'aquesta situació que 

"preocupa a tots els municipis 

de la comarca" i que ha provo-

cat també "un increment de ba-

ralles", des del Consell Comarcal 

demanaran mantenir una reunió 

amb la direcció dels Mossos d'Es-

quadra del Vallès Oriental per 

afrontar conjuntament la proble-

màtica: "Les policies locals estan 

desbordades i necessitem re-

forços de Mossos i una estratè-

gia", afirmava Colomé. 

Una situació que a més acaba 

amb parcs com el de la Plana Lledó 

plens de deixalles, uns actes incí-

vics que ja fa setmanes que denun-

cia la plataforma Mollet Opina.   

SEGURETAT LA COMARCA DEMANARÀ REFORÇOS ALS MOSSOS

als jutjats i jo sóc la tercera a de-

clarar", deia assegurant: "Quan 

vaig entrar al pis ja tenia la llum 

i l'aigua punxada. L'aigua la vaig 

posar al meu nom i vaig intentar 

fer el mateix amb la llum, però 

no em van deixar". 

Des de la Plataforma d'Afectats 

per l'Habitatge (PAH) de Mollet i el 

Baix Vallès, la qual va acompanyar 

la Fàtima davant els jutjats, Mòni-

ca Vaca denunciava: "En aquests 

tres anys no hem aconseguit 

cap comptador social ni amb el 

conveni de fa dos mesos, ni amb 

la llei de fa sis anys", feia esment 

Vaca, recordant la Llei 24/2015 

catalana i els convenis de pobresa 

energètica signats entre Endesa i la 

Generalitat recentment, els quals 

ofereixen la possibilitat d’accedir 

a un comptador solidari d’electri-

citat per a famílies vulnerables que 

no disposin d’un títol habilitant. 

li dedicaven aquestes paraules: 

"Joan, et plorem. Però una cosa 

et volem dir: continuarem! Tal i 

com tu deies “la vida continua”. 

Continuarem treballant per la 

cultura popular, continuarem 

ballant sardanes, continuarem 

fent el Pessebre, continuarem 

fent la teva tant estimada Pro-

cessó del Silenci" .

L'adéu de polítics 
Per la seva banda, l'alcalde de Mar-

torelles, Marc Candela, va recordar 

i agrair a Defaus la seva tasca per 

mantenir en peu la cultura local: 

"D'aquí a pocs dies celebrarem 

la revetlla de Sant Joan amb l'ar-

ribada de la flama, i pocs dies 

després la revetlla de Sant Pere, 

i tot i que volíem que fos el més 

normal que la Covid ens perme-

tés, no ho serà perquè ens faltarà 

un dels imprescindibles, una de 

les veus del nostre poble, la del 

Joan Defaus", deia en el seu comp-

te de Facebook i afegia: "Joan i fa-

mília Defaus, gràcies per retor-

nar-nos el nom de cada cosa, per 

haver-nos recuperat la cultura, 

per fer-nos ser".

També la regidora d'Units per 

Martorelles (UxM), Margarita Ca-

sanovas s'hi referia a les seves xar-

xes: "Molt aviat has marxat Joan. 

Et trobarem a faltar moltíssim".

 L'enterrament es va fer dimarts 

a l'església de Sant Joaquim.  

joventut sardanista

JOAN DEFAUS 

Divendres, 4 de juny de 2020

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

Lia Quintanilla

Dissabte, 5 de juny de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 22h: 30è. aniversari de l’Escola Municipal 

de Música de Mollet)

Diumenge, 6 de juny de 2020

A les 10h: 30è. aniversari de l’Escola Municipal 

de Música de Mollet (r)

A les 11.45h (reemissió a les 22.10h): El Partit. 

Futbol: CF Mollet UE- CF Unificació Llefià

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 7 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 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Laia Laffaure

Dimarts, 8 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 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: Marc 

Candela, alcalde de Martorelles

Dimecres, 9 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 

(dins del Vallès Visió Notícies)

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)

Dijous, 10 de juny de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16 h); Calaix de sastre (10h); Fem un musi-

cal (10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); 

Dibuixacontes (17h); Visions, amb Alba López 

(20.30 h)

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

25/05 Antonio Herrera López 58 anys

29/05 A. Miguel Cordón Hernández  69 anys

MARTORELLES

25/05 Pilar Estany Torrents 87 anys

31/05 Joan Defaus Puig 70 anys

SANT FOST

25/05 Ramon Trujillo Serrano 91 anys

LA LLAGOSTA

28/05 M.Teresa Beneroso Navarro 76 anys

29/05 Manuel Arjona Góngora 87 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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BUFET LLIURE 
AMB BEGUDES 

INCLOSES
MENÚ DIARI 

I MENÚ DE GRUPS
MENÚ PER 
EMPORTAR

ESMORZARS 
DE FORQUILLA

AMB TOTES LES 
GARANTIES SANITÀRIES

A PARTIR DEL 5 DE JUNY, VINE A GAUDIR TOTS ELS DISSABTES NIT DEL BUFET LLIURE

Pol. Can Prat · Mollet del Vallès · 935 935 602 · www.restaurantcanprat.com

FES JA 
LA TEVA 

RESERVA PER 
SANT JOAN!

GAUDEIX 
DE LA NOSTRA 

TERRASSA 
I VINE A FER 
UNA COPA
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Protestes a Mollet contra el trànsit 

rodat al voltant dels centres escolars
MOLLET. Aquest divendres arriba la 
Revolta Escolar a Mollet. Es tracta 
d'un moviment engegat el passat 
desembre a Barcelona i que convo-
ca mobilitzacions cada dues setma-
nes per reclamar "una major pa-

cificació i seguretat als entorns 

escolars, així com menys conta-

minació, menys soroll i més sa-

lut".
Tot plegat es tracta d'una protes-

ta protagonitzada per AFAS i AM-
PAS que, a Mollet, s'està impulsant i 
coordinant des de la plataforma La 
Pública i que a la ciutat ja compta 
amb l'adhesió de quatre escoles: 
AMPA Montseny, AFA Aiguaviva, 
AFA Sant Jordi i AMPA Can Besora.

Amb tot, aquest divendres de 
16.30 h a 17 h es tallaran els car-
rers d'accés a les escoles Montseny 
–avinguda Llibertat, entre carrer 
La Plana i avinguda de Badalona– 
i Sant Jordi –carrer Joan Maragall, 

entre avinguda Burgos i carrer Sant 
Isidre. En totes dues ubicacions es 
farà la lectura del manifest de la 
Revolta Escolar a Mollet i a l'escola 
Montseny es mesuraran les partí-

cules en suspensió PM2'5 i PM10. 
De fet, en el manifest que es llegirà 
s'incideix en el fet que Mollet "des 

de l’any 2010 supera els límits 

legals establerts per la norma-

EDUCACIÓ AQUEST DIVENDRES A PARTIR DE LES 16.30 H I FINS LES 17 H ES FARAN TALLS DE CARRETERA DAVANT DE LES ESCOLES MONTSENY I SANT JORDI

QUATRE  ESCOLES De Mollet s'han adherit a la protesta de La Pública

la pública
tiva europea pel que fa a diòxid 

de nitrogen (NO2) i els nivells de 

partícules (PM10) recomanats 

per l'Organització Mundial de la 

Salut (OMS)".
És aquest, precisament, un dels 

problemes existents que destaca 
l'Anna Jiménez, membre de La Pú-
blica: "Hem estat fent la lectura 

de les partícules a l'hora d'entra-

da i a l'hora del pati als entorns 

de les escoles de Mollet, i els nens 

estan respirant un aire que està 

per sobre del que marca la lega-

litat".
En l'àmbit purament mediambi-

ental, una de les demandes d'aquest 
manifest és "l’obligatorietat de 

tots els centres escolars i llars 

d’infants a estar subjectes a la 

normativa RITE en tots els seus 

espais interiors". Es tracta d'una 
normativa que garanteix "aire net 

d'alta qualitat dintre dels edifi-

Nou entitats del Vallès Oriental que 
treballen amb persones amb dis-
capacitats –Fundació Vallès Orien-
tal (la Roca); Acció Baix Montseny 
(Sant Celoni); Institut Municipal 
de Serveis als Discapacitats (Mo-
llet); Afadis Baix Montseny (Santa 
Maria de Palautordera); Grup-
dem (Montmeló); CEE Montserrat 
Montero (Granollers); Apadis (les 
Franqueses); Apindep (Santa Eulà-
lia de Ronçana) i Viver de Bell-lloc 
(Cardedeu)– s'han unit per recla-
mar a la Generalitat que garanteixi 
l'assistència de les persones amb 
discapacitat adultes, un cop ja han 
acabat la seva etapa formativa i 

de treball en tallers ocupacionals. 
Actualment al Vallès Oriental hi ha 
1.521 persones amb una discapaci-
tat intel·lectual ateses per aquestes 
entitats, de les quals 382 fan for-
mació i 1.139 treballen en diversos 
serveis. Darrerament, 73 persones 
ja han abandonat aquestes ocupa-
cions i han començat una vida més 
autònoma, mentre que 103 ho fa-
ran a curt termini, la majoria sense 
ajuts.

Per això, les entitats han pre-
sentat una proposta perquè els 
discapacitats adults puguin tenir 
un projecte de vida autònom. Per 
aconseguir-ho, demanen col·labo-

Nou entitats del Vallès Oriental 

demanen més suport als discapacitats

RECLAMEN AL GOVERN QUE GARANTEIXI LA CONCERTACIÓ DE PLACES PER A SERVEIS D'ATENCIÓ

MOLLET. L'Hospital de Mollet manté 
estable el nombre d'ingressos per 
Covid. El centre informava aquest 
dimecres que tenia 9 pacients hos-
pitalitzats pel virus, els mateixos 
que fa una setmana. Una xifra que  
els ha permès mantenir una set-
mana més els horaris de visita de 
matí i tarda per als acompanyants  
i que de cara a la setmana vinent 
els permetrà també recuperar els 
parts. Durant aquesta darrera set-
mana l'Hospital ha donat 12 altes, 
amb un total de 1.414 des de l'inici 
de la pandèmia, i no hi ha hagut cap 
defunció.

Mentre que segons les dades la 
Generalitat, el risc de rebrot en el 
Baix Vallès se situa en els 111 punts 
i la taxa de contagi en 0,83.

Per altra banda, segons va infor-
mar en el Consell d'Alcaldies de 
dimecres, el president del Consell 
Comarcal, Francesc Colomé: "El 

ritme de vacunació de la comar-

ca és millor del que s'esperava". 
Al Baix Vallès hi havia dijous 29.032 
vacunats amb la pauta completa.  

Estabilitat 
d'ingressos per 
Covid a l'Hospital

SALUT   29.000 BAIXVALLESANS TENEN LA VACUNACIÓ COMPLETA

ració als ajuntaments i el Consell 
Comarcal, entre d'altres per fer un 
estudi per saber quantes persones 
necessiten aquest suport. A la Ge-
neralitat, a més, li demanen planifi-
cació de les necessitats d'aquestes 
persones; garantir la concertació 
de places per a serveis d'atenció 
que puguin crear les mateixes enti-
tats; i crear una cartera de serveis 
amb finançament suficient per als 
usuaris i les seves famílies.

El Consell Comarcal ja s'ha com-
promès a col·laborar amb aquestes 
entitats i a fer d'enllaç amb la Ge-
neralitat perquè pugui atendre les 
seves demandes. 

cis i que actualment només els cen-
tres de nova construcció estan sub-
jectes a aquesta normativa". Això, 
afirmen, "és un greuge comparatiu 
per a la resta d’alumnat"..

Mobilitat més sostenible
Jiménez, a banda, també posa l'ac-
cent en la pacificació de tots els 
entorns escolars, "no només del 

carreret del davant", com a mèto-
de de seguretat per evitar accident, 
per facilitar l'accés en vehicles no 
contaminants i, de retruc, per re-
baixar-ne l'aire contaminat."No 

només proposem carrils bici, 

que hi hagi un pàrquing de bici-

cletes decent o evitar que els cot-

xes estiguin aparcats a les portes 

de les escoles, també demanem 

els camins escolars segurs", diu 
Jiménez, qui hi afegeix: "Recla-

mem que s'ha de potenciar que 

la gent vagi a les escoles cami-

nant, en bicicleta o en patinet". 
Ara per ara han estat quatre les 
AMPAS i AFAS molletanes adheri-
des a la Revolta Escolar, una xifra 
que La Pública valora com "tot un 

èxit", però també avisen que vol-
drien sumar-ne més.   S.C.

Demanen recuperar el Rastrillo 

del Parado de Plana Lledó
MOLLET. Una quinzena d'aturats de 
l'Associació Social Rastrillo de los 
Parados es concentraven dilluns da-
vant l'Ajuntament per reclamar que 
el govern local els doni permís per 
recuperar el mercat de segona mà 

que organitzaven cada dissabte a la 
plaça Cinco Pinos del barri de Plana 
Lledó. Els socis, que han d'estar en 
situació d'atur, posen a la venda ar-
ticles usats per aconseguir un petit 
complement que ajudi a les seves 

L'AJUNTAMENT DIU ESTAR PENDENT DELS PROTOCOLS DE SEGURETAT PER DONAR-LOS EL PERMÍS

Solidaritat

L'Ajuntament de Mollet ha mostrat el 
seu costat solidari aportant 1.000 eu-
ros per a la compra de xeringues per 
a Cuba. Concretament el consistori 
col·labora amb la campanya Món Local 
Covid-19 engegada pel Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament i amb 
la qual contribueix a l'enviament de 
material de vacunació a Cuba. També 
ha aportat 1.000 euros més per a res-
piradors per a un hospital de l'Índia. 
Per la seva part, l'associació Mollet 
amb Cuba també ha fet una aportació 
econòmica d'un miler d'euros per a la 
compra de 12.000 xeringues que ani-
ran a parar al país caribeny, després 
d'una recent aportació de 3.000 euros 
recaptats també per l'entitat molletana 
per a la compra de material sanitari.

DONATIUS PER 
MATERIAL SANITARI 
PER A L'ÍNDIA I CUBA

malmeses economies domèstiques. 
La regidora Mercè Pérez, en el ple 
de dilluns explicava, a pregunta de 
Mollet en Comú, que aquest mateix 
dilluns havia parlat amb els repre-
sentants de l'associació. "Estem 

pendents que ens facin arribar la 

memòria amb els controls i pro-

tocols de seguretat. Si són correc-

tes, podrien tornar a muntar el 12 

de juny", deia en el ple.  
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Compromesa amb la preservació 
dels elements essencials del medi 
ambient, Agbar ofereix solucions 
innovadores al voltant de la gestió 
sostenible de l'aigua, dels recur-
sos naturals i de la salut ambien-
tal per a l'agricultura, la indústria i 
les ciutats, en línia amb el full de 
ruta de l'Agenda 2030 i els Objec-
tius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) de les Nacions Unides. 
El desenvolupament de solucions 
basades en la natura és una priori-
tat per a la companyia. Un exemple 
són els aiguamolls artificials de 
depuració de l'Illa de Mar i l'Embut, 
situats al Delta de l'Ebre. Gestionats per Agbar, l'any 
passat van ser declarats reserva natural de fauna sal-
vatge pel Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat. Es tracta d'una zona de gran interès 

El Dia Mundial del Medi Ambient, 
que se celebra el 5 de juny, posa 
l'èmfasi aquest any en la necessi-
tat de preservar el nostre entorn, a 
partir de restaurar els ecosistemes 
danyats i protegir aquells que en-
cara conserven la seva vitalitat i 
diversitat. La celebració marcarà el 
llançament de la Dècada de les Na-
cions Unides per a la Restauració 
dels Ecosistemes (2021-2030). Pre-
cisament, l’any 2030 és la data límit 
que els científics consideren crítica 
per evitar els pitjors impactes del 
canvi climàtic.

Així mateix, la pandèmia de la CO-
VID-19 ha posat de manifest el pa-
per protector de la natura. Segons 
l'ONU, uns ecosistemes sans ajuden 
a protegir-nos de les malalties, ja 
que la diversitat d'espècies fa més 
difícil la propagació de patògens. A 
més, d'aquí a 2030, la restauració de 
350 milions d'hectàrees d'ecosiste-
mes terrestres i aquàtics degradats 
podria eliminar de l'atmosfera de 13 
a 26 gigatones de gasos d'efecte 
hivernacle, els responsables de l'es-
calfament global.

Amb més de 85.000 espècies d'ani-
mals i de plantes, Espanya és el país 
amb més biodiversitat d'Europa, fet 
que suposa el 54% de les espècies 
d'Europa i prop del 5% de les es-
pècies conegudes al món. No obs-
tant això, aquesta biodiversitat està 
greument en perill. De les 85.000 
espècies esmentades, el 14% estan 
amenaçades i poden extingir-se, 
segons la Llista Vermella de la Unió 
Internacional per a la Conservació 
de la Natura (UICN).

Objectiu per a la pròxima dècada:
preservar els ecosistemes

> 5 DE JUNY  DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Els ecosistemes tenen un paper 
fonamental en el nostre planeta, ja 
que proporcionen beneficis essen-
cials per a tots els éssers vius, com 
l’aigua, els aliments o la purificació 
de l'aire, entre d'altres. Tots depe-
nem d'ecosistemes saludables per 
a la nostra supervivència. És més 
necessari que mai que reconnec-
tem amb la natura per frenar l'alar-
mant pèrdua d'espècies de flora i 
fauna i per contribuir a mitigar els 
efectes del canvi climàtic. Ara és el 
moment d'actuar.

+ Per a més informació, www.agbar.cat

Conservar la biodiversitat en les 
zones on opera és un altre objectiu 
clau per a la companyia, que té un 
11,7% de les seves instal·lacions en 
espais protegits. En aquests em-
plaçaments, i en l'entorn d'infraes-
tructures com les ecofactories (de-
puradores basades en els principis 
de l'economia circular), es prenen 
mesures per protegir la flora i la 
fauna. En concret, Agbar ha realitzat 
un total de 21 diagnòstics de biodi-
versitat (18 d'ells en instal·lacions 
dins d'espais protegits) i ha posat 
en marxa 7 plans d'acció en plantes 
de tractament, 6 dels quals en es-
pais protegits. L’objectiu per aquest 
any és que les 24 instal·lacions que 
gestiona en espais sensibles dispo-
sin de diagnòstics de biodiversitat. 
Un exemple d'iniciativa en la lluita 
contra la pèrdua de biodiversitat 
és el programa de gestió integral 
d'espècies de flora invasora desen-
volupat per la companyia. A través 
d'una metodologia i eines pròpies, 
el personal de les instal·lacions es 
forma per identificar i reportar ob-
servacions, així com elaborar i exe-
cutar plans de control i comunicació 
d'espècies invasores.

Agbar aposta també per l'eliminació 
de l'ús de productes fitosanitaris a 
totes les seves instal·lacions, fet 
que comporta un canvi en el model 
de gestió de les zones verdes. Els 
treballadors reben formació especí-
fica i la companyia ha elaborat una 
guia de manteniment i un document 
de clàusules que s'està incloent 
en els contractes amb empreses 
subcontractades encarregades del 
manteniment d'aquestes zones ver-
des. Gràcies als esforços de tots els 
actors implicats, aquest any s’asso-
lirà que el 100% de les instal·lacions 
estiguin lliures de fitosanitaris i pes-
ticides.

Aconseguir que treballadors i mem-
bres de les comunitats locals siguin 
veritables guardians de la natura 
és una altra de les missions. Per 
exemple, el programa de voluntariat 
BiObserva és una iniciativa corpora-
tiva, implantada en 31 instal·lacions, 
en la qual col·laboren més de 60 
professionals de la companyia com 
a voluntaris. Aquest programa con-
templa l'observació de les espècies 
d'avifauna en els centres de treball i 
el seu registre en una aplicació mò-
bil o en una plataforma web d'accés 
públic. Les observacions recollides 
han estat utilitzades internament 
per la companyia per tal d'analitzar 
i dissenyar plans d'acció de biodi-
versitat i estan a disposició de la 
ciència.

Tenir cura del planeta és cuidar de 
nosaltres mateixos. Revertir els 
danys causats a la natura és el rep-
te intergeneracional actual més im-
portant. És el moment de compro-
metre's. i

AGBAR, ALIAT EN LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT

A Espanya hi ha 85.000 
espècies, el 54% de la 
biodiversitat a tot Europa, 
i un 14% estan amenaçades 
i poden extingir-se

La protecció de la biodiversitat és un repte inajornable per al futur de les persones i del planeta

Jardí de papallones a la depuradora d’Olot / AGBAR

Corbs marins alcen el vol als aiguamolls del Delta de l’Ebre / AGBAR

ornitològic, que ofereix espais idonis (refugis, zona 
d'alimentació i nidificació) per a l'observació d'aus (al-
gunes d'elles amenaçades), passejades naturalistes i 
educació ambiental.

Conservar la biodiversitat 
és un dels objectius clau 
d'Agbar que té l'11,7% de 
les seves instal·lacions dins 
d'espais protegits

Agbar aposta per un canvi 
de model de gestió de les 
instal·lacions i enguany 
eliminarà el 100% de l'ús de 
fitosanitaris i pesticides
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La majoria progressista al 

ple de Mollet aprova una 

bateria de mocions socials

MOLLET. L'àmplia majoria progressista re-

presentada al ple de l'Ajuntament de Mollet 

va cristal·litzar en l'aprovació d'una bateria 

de propostes socials sobre àmbits de salut, 

educació i habitatge. La sessió celebrada di-

lluns, amb nul contingut executiu, es va cen-

trar en el debat i votació de mocions –que 

mostren la voluntat política d'un plenari  

que mira cap a l'esquerra– però que es li-

miten a instar altres administracions a tirar 

endavant aquestes propostes. 

Dins d'aquesta bateria de mocions socials, 

es va donar el vistiplau a la presentada per 

la PAH Mollet Baix Vallès, que va portar al 

ple Podem Mollet, sobre el dret a un habitat-

ge digne. La moció presentava una sèrie de 

punts que la PAH vol fer arribar al Govern 

central per incorporar-les a la Llei d’Habi-

tatge que estan elaborant PSOE i Podemos. 

Entre altres, demana que la llei ha de garan-

tir el dret a un habitatge digne i assequible; 

la paralització dels desnonaments de per-

sones vulnerables sense alternativa d’habi-

tatge digne i adequat; assegurar i ampliar el 

parc públic de lloguer social, i la regulació 

estatal de lloguers. 

El punt va tirar endavant amb el vot a fa-

vor de tots els grups excepte Cs, que hi va 

votar en contra, per, entre altres, considerar 

que regular el preu de lloguer "no és fac-
tible ni viable i atempta contra el dret a 
la propietat privada". La PAH Mollet Baix 

Vallès, que portarà la moció a altres Ajunta-

ments de l'entorn, ha celebrat l'aprovació: 

"És un pas important perquè el Govern 
de l'Estat senti, que no som només les 
organitzacions civils les que volem una 
llei que ens protegeixi sinó que els Ajun-
tament també la necessiten per protegir 
les seves veïnes", diuen.

Educació i salut
Pel que fa a l'àmbit educatiu, el plenari també 

va aprovar per unanimitat la proposta que 

Mollet en Comú va presentar a instàncies de 

la Plataforma en Defensa de la Sanitat Públi-

ca del Baix Vallès perque les administracions 

competents incrementin les ajudes a infants 

amb necessitats educatives especials.

Pel que fa a les mocions sobre sanitat, el 

ple va aprovar per unanimitat la proposta 

presentada per Podem Mollet per la imple-

mentació de la salut bucodental en l'àmbit de 

la sanitat pública. Així, la proposta demana a 

a la Generalitat que el pressupost de sanitat 

2021 dediqui una partida per reglamentar i 

desplegar la llei 12/2020, del 13 d'octubre 

de salut bucodental, aprovada per la cambra 

catalana. També va aconseguir la unanimitat 

la moció referent a l'impuls d'un pla de xoc 

sobre la salut mental a Catalunya, presen-

tada per Mollet en Comú, que demanava un 

ple monogràfic del Parlament per articular 

un Pla Integral d’atenció a les persones amb 

trastorns mentals i addiccions i també donar 

suport a les entitats que treballen en la inser-

ció psicosocial de les persones afectades.

De mocions a precs
Algunes de les propostes presentades, però, 

es van haver de modificar en part perquè 

poguessin ser votades com a moció i algu-

nes altres van acabar entrant a l'ordre del 

dia com a prec, una situació que Ara Mollet 

ERC MES i Mollet en Comú van tornar a de-

nunciar. La moció sobre el permís retribuït 

menstrual i climateri per a les treballadores 

de l’Ajuntament i la referent una pacificació 

del trànsit a la part central de l’avinguda Jau-

me I (Ara Mollet ERC MES); una sobre el cen-

tenari del naixement del pintor Abelló i una 

altra sobre tinença responsable d'animals 

(Junts per Mollet), i  part de la de salut men-

tal (Mollet en Comú) van ser les propostes 

que no es van poder votar al plenari, perquè, 

segons la controvertida interpretació que fa 

la secretaria municipal del Reglament Or-

gànic Municipal (ROM), aborden temes que 

no són competència del ple com a òrgan. Els 

principals grups de l'oposició van tornar a 

mostrar el seu desacord amb aquesta situ-

ació que, consideren, suposa un buidatge de 

competències del ple municipal.   laura ortiz

PLE MUNICIPAL  GAIREBÉ TOTES LES PROPOSTES VAN ACONSEGUIR LA UNANIMITAT

Entre les propostes, la petició de mesures per 

garantir l'habitatge digne presentades per la PAH

n El ple també va tractar dues mocions presen-

tades per Cs Mollet. En la primera, s'insta a la Ge-

neralitat a implementar mesures d'ajuda al sector 

de l'oci nocturn per l'afectació patida per la crisi, 

amb un pla d'ajudes i un pla sectorial de reober-

tura de les activitats. En aquest cas, la proposta 

es va aprovar per unanimitat. La segona, però, no 

va comptar amb tant consens. Cs va portar al ple 

una moció en contra de nous peatges a les auto-

vies i autopistes de l'Estat després del seu alli-

berament, una possibilitat que des del govern de 

l'Estat es va posar sobre la taula i que, segons Cs, 

"suposarà més impostos".  En aquest cas, PSC, 

comuns, Podem i Junts per Mollet s'hi van abste-

nir. La majoria van argumentar que es tracta en-

cara d'un debat obert però van subratllar el cost 

que suposa el manteniment de la xarxa viària. Ara 

Mollet ERC MES hi va votar en contra. "Qui ha de 

pagar les infraestructures és qui les usa, qui 

contamina", deia Marta Vilaret, d'Ara Mollet. 

DEBAT SOBRE PEATGES I EL 

RETORN DE L'OCI NOCTURN
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

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

arxiu

M. JOSÉ SÁNCHEZ

SANT FOST. Després de gairebé dos 

anys des del ple que la va con-

vertir en alcaldessa per sorpresa, 

Maria José Sánchez ha renunciat 

a l'acta de regidora i abandonarà 

l'Ajuntament de Sant Fost com a 

càrrec electe. Aquesta setmana, 

la regidora no adscrita ha presen-

tat la seva renúncia al Consistori 

després d'una etapa a la política 

santfostenca marcada pel conflic-

te i que, en només mig mandat, ja 

suma tres alcaldies diferents. 

La baixa de Sánchez represen-

tarà el retorn del PSC al Consistori 

santfostenc. Un cop presentada la 

renúncia, s'haurà de donar compte 

al ple municipal i la Junta Electoral 

Central haurà de fer la credencial 

del nou càrrec electe, que correspon 

al següent de la llista de la candida-

tura del PSC, grup del qual Sánchez 

n'era la cap de llista a les eleccions 

de maig de 2019. En aquest cas, 

la número 2 de la llista era Xènia 

Guerra, membre de la Joventut So-

cialista de Catalunya (JSC).

La renúncia de Sánchez, però, 

no arriba per sorpresa. Al març 

POLÍTICA  LA RENÚNCIA DONARÀ PAS A UN REGIDOR DEL PSC, GRUP AMB QUÈ ES VA PRESENTAR

La regidora no adscrita M. José Sánchez 

abandona l'Ajuntament de Sant Fost

d'enguany, durant els dies previs 

a la moció de censura d'IUSF i el 

regidor de Sant Fost en Comú Po-

dem, Alberto Bastida, Sánchez ja 

va amenaçar amb renunciar a la 

cadira de regidora si la moció ti-

rava endavant, una amenaça, que, 

finalment, ha acomplert.

De l'Alcaldia a la renúncia
L'arribada de Sánchez a l'Alcaldia 

ha estat una de les més polèmiques 

de les viscudes a Sant Fost.  En el 

ple d'investidura, Sánchez, que 

havia encapçalat la llista del PSC, 

desoïa l'assemblea local socialista, 

que havia decidit donar suport a un 

nou govern d'IUSF. En mig del ple, 

Sánchez abandonava el partit i de 

la mà d'ERC-JxSF i SF En Comú Po-

dem, obtenia els vots suficients per 

convertir-se en la nova alcaldessa, 

un acte de transfuguisme que li ha 

costat demandes del PSC, que l'acu-

sen d'haver provocat la pèrdua de 

representació socialista al plenari i 

danys referents a la imatge, la pu-

blicitat i reputació del PSC. 

Sigui com sigui, Sánchez, a qui al-

guns han acusat de traïdora i altres 

han alabat per la seva rebel·lia, dei-

xa ara el Consistori víctima de les 

pressions d'una política santfos-

tenca summament polaritzada. ❉ 

'Desenterrar la memòria', 
una desaparició resolta

MOLLET. El molletà Antonio Gó-

mez va presentar dimecres a la 

seu d'Ara Mollet ERC el seu llibre 

Desenterrar la memòria, en el qual 

relata com ha descobert els darrers 

dies del seu tiet Antonio Fernández 

Garrido, qui va desaparèixer a la 

Batalla de l'Ebre. El 2006 el molle-

tà es va apropar a les oficines del 

Memorial Democràtic de la Gene-

ralitat per buscar-ne respostes. Hi 

aportava tres cartes escrites pel 

seu tiet, en una de les quals s'indica-

va el número exacte de la divisió a 

la qual pertanyia. També comptava 

amb "una fotografia seva en què 

deia que estava fent uns treballs 

en un camp de concentració". 

A partir d'aquí i després de molts 

anys de recerca "tenaç", remenant 

arxius de diferents punts de l'Estat, 

ha acabat concloent que el seu tiet 

està enterrat al Valle de los Caídos.

L'acte estava emmarcat en un ci-

cle de Memòria Històrica que també 

comptarà aquest divendres (19 h) 

amb la representació de l'obra de te-

atre Mort a les cunetes al Jardinet.  

MEMÒRIA  L'AUTOR HA DESCOBERT EL PARADOR DEL SEU TIET

A LA SEU D'ERC  L'Antonio Gómez i el Juli Cuéllar, tècnic del Memorial Democràtic

s.c.
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A LA SALA DE PLENS  Dilluns es presentava l'aplicació amb un vídeo explicatiu que es pot veure al web municipal

ECONOMIA
Convocat el Premi TalentJoveVOMartorelles organitza un nou Tasta'l mercat

El Consell Comarcal ha aprovat les bases i la convocatòria 

de la segona edició del Premi TalentJoveVO, corresponent 

a l'any 2020. El premi vol posar en valor els/les joves 

vallesans/nes menors de 25 anys que destaquin en 

qualsevol tipus de sector o d'activitat a la comarca o al món.

L'Ajuntament de Martorelles organitza dissabte una nova acció del programa 

Tasta'l Mercat, que pretén promocionar el mercat setmanal que es fa a Carrencà. 

En aquesta ocasió, s'ha convidat dos productors de proximitat: el Celler de Can 

Roda, que presentarà el cava Elles, i el Forn Prat de Mollet, amb l'assortiment de 

les seves coques de Sant Joan.

MOLLET. Amb el nom On van els meus 

impostos?, el govern local ha posat 

en marxa un espai sobre informació 

econòmica de l'Ajuntament explica-

da d'una manera més entenedora i 

clara. El pressupost del Consistori, 

quant es recapta en impostos, quins 

són els ingressos que percep la ins-

titució d'altres administracions, a 

què es destinen els diners... tot un 

seguit d'indicadors que ja es poden 

consultar al web municipal.

Les consultes es poden fer mit-

jançant tres grans apartats. D’una 

banda, la visió global, que permet 

fer-se una idea general dels ingres-

sos i despeses de l’Ajuntament, de 

l’altra, les polítiques concretes, on 

es pot triar quina àrea en concret 

interessa consultar (educació, cul-

tura, habitatge, serveis socials...) i finalment, l’apartat I què aporto 

jo?, on, a partir d'una calculadora, 

la ciutadania pot saber a quant as-cendeix la seva factura fiscal i de 
quina manera es distribueixen els 

seus diners i en quines àrees s'in-

verteixen. 

Dilluns, l'Ajuntament presentava 

l'eina, que s'ha elaborat amb la col-

laboració de la Fundación Ciudada-

na Civio, una entitat independent i 

sense ànim de lucre que té com a 

objectiu informar la ciutadania i 

pressionar els poders públics per 

aconseguir una transparència real i eficaç de les institucions.

COMPTES MUNICIPALS  L'EINA 'ON VAN ELS MEUS IMPOSTOS?' VOL APORTAR DADES ECONÒMIQUES DE MANERA ENTENEDORA

Una aplicació per saber què ingressa 
l'Ajuntament i en què ho gasta 

L'eina desenvolupada, que s'ha 

treballat en els darrers set mesos 

per part de Civio i diversos depar-

taments municipals, principal-

ment el d'Economia, ha tingut un 

cost d'uns 15.000 euros. L'objec-

tiu principal ha estat presentar de 

manera entenedora la informació 

econòmica de l'administració lo-

cal. "Malgrat que l'Ajuntament 
ja publicava tota aquesta infor-
mació econòmica, accedir-hi i 
entendre-la era complicat", ad-

metia el regidor d’Administració 

Digital, Xavier Buzón.

En el mateix sentit, la regidora 

d’Economia, Mireia Dionisio, afe-

gia: “És una informació complexa 
que sovint no és comprensible. 

Per evitar-ho, amb aquesta eina 
es fa servir un llenguatge més 
proper al de l'economia domès-
tica perquè sigui una informació 
més comprensible i per tant més 
accessible”, deia Dionisio.

A la presentació també assis-

tia el director de la Fundación 

Civio, David Cabo, qui remarcava 

la importància que la informació 

econòmica sigui entenedora per 

a la ciutadania perquè si no "no 
serveix de res". "A vegades hi ha 
missatges molt negatius sobre 
les administracions públiques, 
per ignorància o de manera ma-
lintencionada, però si s'explica 
bé a quins serveis es dediquen 
els impostos es pot generar més 

confiança entre els ciutadans 
i fer disminuir aquests discur-
sos negatius", apuntava Cabo, qui 

concloïa: "En impostos, el cost 
per a la gent és molt clar, però 
el benefici és molt difús".

A la plataforma estarà disponi-

ble la informació econòmica mu-

nicipal des del 2015, unes dades 

que, segons la regidora d'Econo-

mia, serviran com a "rendició de 
comptes" de l'últim mandat com-

plet del govern local.

Per a l’alcalde de Mollet, Jo-

sep Monràs, la plataforma també 

servirà "per combatre i lluitar 
contra les notícies falses i oferir 
la informació d’una forma més 
clara i entenedora”. i

La taxa d'atur 
es manté a la 
baixa i al maig se 
situa en el 13,4%
BAIX VALLÈS. Aquest mes de maig 

s’ha registrat a la comarca un nou 

descens de les xifres d’atur, que 

es manté per tercer mes conse-

cutiu. Malgrat això, més d’un any 

després de l’inici de la pandèmia, 

el context d’atur encara és molt 

elevat i superior al d’anys ante-

riors. Així, segons les dades de 

l'Observatori-Centre d’Estudis del 

Consell Comarcal, al mes de maig, 

el Baix Vallès registrava 8.166 persones apuntades a les Oficines 
de Treball de la Generalitat (OTG), 

190 menys que al mes d'abril, 

que suposa un descens relatiu del 

2,27%, i 736 menys que al maig 

de l'any passat, és a dir, un 8,27% 

menys. Segons les dades provisio-

nals publicades, el mes passat la 

taxa d'atur baixvallesana se situa-

va en el 13,39%.

Pel que fa al detall per muni-

cipis, tots han reduït el nombre 

d'inscrits a l'OTG respecte al mes 

passat. En concret, les dades han 

estat: la Llagosta (-6 persones a 

les llistes de l'atur), Martorelles 

(-18), Mollet (-99), Montmeló 

(-10), Montornès (-28), Parets 

(-15), Sant Fost (-5), Santa Ma-

ria de Martorelles (-9). En refe-

rència a l'índex de desocupats, la 

Llagosta (15,81%) i Montornès 

(15,31%) encapçalen la llista amb 

més percentatge d'aturats dels 

municipis del Baix Vallès. i

OCUPACIÓ
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El Consell d'Alcaldies de la comar-

ca va donar llum verda, aquest di-

mecres, a la creació del Consell de 

la Formació Professional i l'Ocu-

pació del Vallès Oriental. Un nou 

espai impulsat per la Taula del Va-

llès Oriental Avança (TOVA), amb 

l'objectiu de treballar amb una 

planificació conjunta, integrada 

i coherent dels serveis de forma-

ció professional que s’ajusti a les 

necessitats dels sectors i les em-

preses del territori, així com a les 

estratègies de desenvolupament 

econòmic productiu locals i comar-

cal, a mig i llarg termini. 

"Avui hem aprovat el resultat 

de nou mesos de treballs po-

lítics i tècnics i el compliment 

d'una nova línia de treball del 

que ens vam marcar en el Pla 

de reactivació econòmica. Amb 

aquesta mesura arribem al 90% 

de compliment del pla que vam 

aprovar fa 11 mesos", expresava 

el vicepresident segon i conseller 

de Promoció Econòmica i Estudis 

del Consell Comarcal, Jordi Ma-

nils. Un espai de concertació, deia 

Manils, que "se suma als consells 

de formació professional que ja 

existien a la comarca" i que a par-

tir de la seva posada en funciona-

ment, el pròxim mes de setembre, 

s'encarregarà de la interlocució 

amb l'Agència Catalana de l'FP i de 

la gestió de les demandes de millo-

ra que hi ha al territori, en aquesta 

matèria. 

Jubilacions al sector químic
En el Consell està previst que, a 

banda de tots els Ajuntaments de 

la comarca, les patronals i els sin-

dicats, també participin els cen-

tres educatius d'FP i la comunitat 

d'alumnes d'FP, amb la intenció 

de contribuir a enriquir la propos-

ta. Segons Manils aquest espai és: 

"Una resposta a les necessitats 

OCUPACIÓ EL NOU ESPAI, IMPULSAT PER LA TVOA, ES POSARÀ EN MARXA AL SETEMBRE 

Llum verda al Consell de l'FP i 
l'Ocupació del Vallès Oriental

TEIXIT PRODUCTIU

Procés participatiu 
a Martorelles pel 
nou Pla de Comerç

MARTORELLES. Amb l'objectiu de 

crear un nou Pla Local de Comerç i 

garantir de cara als propers anys la 

competitivitat del sector al poble, 

l’Ajuntament ha engegat un estudi 

sobre la situació del comerç al mu-

nicipi. Una de les primeres accions 

que ha posat en marxa el consisto-

ri martorellesenc és una enquesta 

sobre hàbits de compra i grau de 

satisfacció de la ciutadania. L'en-

questa es pot emplenar fins al dia 

30 de juny en format paper en El 

Lledoner de juny i portar-lo a les 

urnes que hi ha a l’Ajuntament, Bi-

blioteca, Celler de Carrencà, Pave-

lló, Policia local i  Safareig. O bé, en 

línia a través de l'adreça: martore-

lles.cat/enquestacomerç. 

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19 

o al web: 

www.triasdebes.es 

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

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

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

Mollet crea una borsa de 
testejadors d'innovació
MOLLET. L’Ajuntament, a través del 

MolletHub, ha posat en marxa una 

borsa de testejadors. La iniciativa, 

pionera a la ciutat, neix amb l'ob-

jectiu de fomentar la col·laboració 

entre emprenedors, ciutadania i 

empreses i al mateix temps, ajudar 

a millorar els productes, serveis o 

negocis que estan plantejant obrir 

o oferir els emprenedors. La borsa 

és gratuïta i garanteix la protecció 

de dades i l’anonimat de totes les 

persones inscrites.

La proposta s'ha creat amb la 

intenció de beneficiar directament 

les persones emprenedores de 

Mollet i també les empreses que 

vulguin innovar i desenvolupar 

nous productes, serveis o models 

de negoci d’empreses. En concret, 

aquesta acció permetrà a empre-

ses i emprenedors demanar l’opi-

nió a persones anònimes sobre els 

seus productes o serveis abans de 

crear-los o oferir-los, per poder 

valorar així si seran viables. 

reals del nostre teixit produc-

tiu, d'allò que les empreses de la 

comarca ens reclamen fa temps 

que és que l'oferta formativa que 

tenim al Vallès Oriental s'adapti 

i acompassi a les necessitats del 

mercat de treball, garantint així 

oportunitats laborals al territo-

ri per als joves que acaben l'FP". 

En aquest sentit el conseller po-

sava d'exemple  la situació del sec-

tor químic de la comarca: "En els 

propers 10 anys entre un 20 i un 

25% de la plantilla es jubilarà, 

això són molts llocs de treball 

que cal començar a definir". 

L’expert respon

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda

Covid-19 i personal 
de centres sanitaris: 
a la fi malaltia professional

Ha hagut de passar més d’un 
any des de l’inici de la pandèmia 
abans que a un treballador dels 
serveis sanitaris se li reconegui 
com a malaltia professional 
el contagi per Covid-19 i les 
posteriors seqüeles que el van 
obligar a estar de baixa entre el 
passat 23 d’octubre i el 15 de ge-
ner d’enguany per la persistèn-
cia de símptomes com ara difi-
cultats respiratòries. Tot un any 
i no pas perquè l’INSS ho hagi 
reconegut sinó perquè un jutge, 
el del Jutjat Social 3 de Toledo, 
així ho ha determinat en una 
sentència, la primera a tot l’Es-
tat espanyol en aquest sentit.

Des de la declaració de l’Estat 
d’alarma, el Ministeri de Sanitat 
reconeix, segons les darreres 
dades publicades, que un total 
de 128.280 persones ocupa-
des al sector sanitari han pa-
tit el contagi per SARS-CoV-2, 
popularment conegut com a 
coronavirus. Però d’aquesta 
ingent quantitat de persones 
afectades, només el 10% han 
vist reconegut el contagi com 
a accident de treball i, fins  
ara, ni una sola d’elles com a 
malaltia professional.

Com és possible aquesta situ-
ació quan tothom sap que el 
personal de centres sanitaris i 
sociosanitaris han estat espe-
cialment exposats al risc de 
contagi al seu lloc de treball?

Doncs, senzillament, perquè es 
pretén privar a aquest col·lec-
tiu del major grau de protec-
ció que ofereix la condició de 

malaltia professional respecte 
la malaltia comuna, especial-
ment en termes econòmics i en 
aquells casos en què, malau-
radament, la persistència dels 
símptomes pugui derivar en 
una incapacitat permanent.

En plena pandèmia, el Govern 
va aprovar una norma excep-
cional declarant que tots els 
processos d’incapacitat tem-
poral derivats de contagis per 
Covid-19 entre el personal 
de centres sanitaris tindria la 
consideració «d’assimilada a 
accident de treball exclusiva-
ment a efectes de la presta-
ció econòmica». Però aquesta 
norma sembla ignorar, com no 
ens hem cansat de repetir des 
de l’inici de la pandèmia, que el 
Quadre de Malalties Professio-
nals ja des de fa anys estableix 
el contagi per coronavirus com 
un risc professional específic 
d’aquest col·lectiu professional. 
O el que és el mateix, la norma 
que havia de blindar la protec-
ció jurídica d’aquest personal, 
en realitat els reduïa els drets 
que ja abans de la pandèmia 
tenien reconegut.  

Bàsicament, la normativa que 
ja existia -vigent durant tot el 
període d’excepcionalitat sani-
tària- estableix que en el cas de 
totes les persones que treba-
llen a instal·lacions sanitàries 
i sociosanitàries (dedicades a 
tasques sanitàries o a qualse-
vol altra funció) el contagi de 
SARS-CoV-2 tindrà la consi-
deració de malaltia professi-
onal, sense necessitat de cap 
prova addicional ni de demos-
trar que el contagi efectiu ha 
estat al lloc de treball. El mateix 
que diu aquesta sentència pio-
nera que ha trigat més d’un any 
a dictar-se en el país que més 
casos de contagis ha patit entre 
el personal de centres de salut. 

La manca de reconeixement 
com a malaltia professional és 
un atemptat contra els drets de 
les persones que han estat en 
primera línia de lluita contra el 
coronavirus, vetllant per tots no-
saltres. I una vergonya més per 
a un dels Estats d’Europa que 
menys casos de malalties pro-
fessionals reconeix any rere any.

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop
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Amb el suggerent nom On van els meus impostos?, l'Ajuntament de Mollet 

ha posat en marxa una aplicació desenvolupada per la Fundación Civio, que 

ajuda a traduir el ferragós llenguatge econòmic i administratiu dels comptes 

municipals perquè aquests puguin ser més entenedors per als profans en la 

matèria. Quant es recapta en impostos, què es rep de l'Estat i la Generalitat, 

a què es destinen els recursos... elements que poden ajudar la ciutadania a 

fer-se una idea de la gestió econòmica municipal, considerada, en moltes 

ocasions opaca. L'aplicació, assumida ja per moltes administracions 

d'àmbits diversos, permet fer un exercici conscient per conèixer i entendre 

què se'n fa dels diners dels contribuents i tenir més arguments –a favor o en 

contra– per fiscalitzar la gestió dels governs locals. La transparència va més 

enllà de publicar dades i documents, es tracta de fer un esforç real perquè la 

ciutadania pugui saber, si no, es queda en un exercici purament estètic.

NÚMEROS ENTENEDORS

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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n la primera meitat del segle XIX, 
Flora Tristán va ser precursora 
del feminisme socialista en plan-
tejar la necessitat que s'unissin 

les demandes de les dones al costat de la dels 
treballadors; perquè l'alliberament d'uns no 
podria aconseguir-se sense la baralla pels 
drets de les altres. La fundadora del feminis-
me socialista qui amb la seva famosa frase “la 
dona és la proletària del proletari” va criticar 
sense miraments tant als homes proletaris 
com als burgesos a l'hora de posar en qüestió 
l'eix de poder home-dona. Després de dos se-
gles el sistema encara no tracta, ni veu, de la 
mateixa manera a homes i dones. Des de fa un 
temps que molts comencem a ser conscients 
d’aquesta premissa i a actuar en conseqüèn-
cia, però malauradament encara hi ha moltes 
bretxes i molts sostres de vidre que les dones 
encara es veuen amb la necessitat de traspas-
sar. Un d’ells és el de la desigualtat econòmica 
entre ambdós sexes: les dones, pel fet de ser-
ho, pateixen més atur i reben menys remu-
neració econòmica pel mateix treball que els 
seus homònims masculins.

En termes generals, el guany mitjà anual 
dels homes durant el 2018 a Catalunya va ser 
de 28.640 euros, mentre que el de les dones 
en prou feines va arribar a 22.289 euros; un 
22,17% menys. Per tant, les treballadores van 
cobrar 6.350€ a l’any menys que els homes, 
el que suposa 529€ mensuals de diferència. 
A Espanya, aquesta bretxa salarial entre ho-

Dona, proletària del proletariat?

E

JORDI
CARRO

 SANNICOLAS
Responsable de Seccions de 

Barris d'Ara Mollet ERC 

i sindicalista d'UGT

mes i dones (21.012 i 26.738 euros respecti-
vament) es va situar en un 21,41% al llarg de 
2018. Aquesta bretxa la seguim arrossegant 
fins a la jubilació, la pensió de jubilació mitja-
na: -dones (715,46 euros) -homes (1.137,19), 
ho reflecteix clarament.

Aquests números, que poden semblar molt 
llunyans, es tradueixen també en una realitat 
més propera. La nostra ciutat, Mollet del Va-
llès, també pateix dels efectes de la desigual-
tat laboral i econòmica vers les dones. En ter-
mes d’atur, el Servei d'Ocupació de Catalunya 
en el seu informe Atur i Contractació Mollet 

del Vallès març 2021, va indicar que les per-
sones sense ocupació a Mollet del Vallés eren 
3.830. La taxa total d'atur a la nostra ciutat és 
del 14,54%, un 1,19% superior a la mitjana 
de l'atur registrat al Vallès Oriental i en el cas 
de les dones és superior en un 1,26%.

L'atur castiga més les dones i això, en con-
junció amb la bretxa salarial, provoca que 
sigui precisament aquest col·lectiu el que 
tingui més probabilitats de patir una major 
desigualtat econòmica. És a dir, són les dones 
les que tenen més risc de rebre una distri-
bució de riquesa diferent i de no gaudir de 
certes oportunitats laborals que els homes si 
tindrien. 

Una situació que s’ha vist accentuada en els 
darrers anys degut a la crisi econòmica, social 
i sanitària vinculada a la pandèmia mundial 
de la COVID-19. Per tant, és més urgent que 
mai impulsar polítiques que garanteixin l’ac-
cés de les dones a llocs de treball en igualtat 
de condicions i facilitar la incorporació de les 
dones al treball mitjançant el foment de pres-
tacions com el servei de llar d’infants i la cura 
de les persones dependents. Només d’aques-
ta manera aconseguirem retallar les bretxes 
en l'ocupació que separen a dones i homes, al 
país i també a la nostra ciutat.

Comiat a Joan Defaus

Ha estat una setmana molt trista per a la Joventut Sardanista de Martorelles. Ens ha deixat 
un amic molt especial, en Joan Defaus Puig. Persona molt estimada i afable que sempre 
tenia bones paraules per a tothom, grans expressions per a cada ocasió i dites magnífi ques 
per a cada moment. En Joan era el vicepresident de la nostra entitat. Ell, juntament amb una 
colla d’amics, la va refundar durant la Transició Democràtica. Ell hi ha estat sempre vinculat. 
Ell va ser un dels creadors del Pessebre Vivent de Martorelles. Ell també era el president 
de la Confraria la Santa Espina, Armats i Vestes de Martorelles. Ell era la nostra veu pública 
sentida per tothom en els grans actes, com ara l’Aplec de les Sardanes, audicions, actes de 
Setmana Santa i narrador del Pessebre Vivent.
Ens queda un gran buit. Ens costarà molt omplir-lo. Ara mateix no sabem com ho farem.
Joan, et plorem. Però una cosa et volem dir: continuarem! Tal i com tu deies “la vida 
continua”. Continuarem treballant per la cultura popular, continuarem ballant sardanes, 
continuarem fent el pessebre, continuarem fent la teva tant estimada Processó del Silenci.
Moltíssimes gràcies per tots aquests anys. Descansa en pau amic nostre.

joventut sardanista de martorelles

On és l'art? En la  intel·ligència de
la coreografia, en el domini de la

seva interpretació, en la bellesa de
la plàstica, en el mèrit de culminar

un procés... amb un gol

i analitzéssim els esports només 
pels seus objectius finals, veuríem 
que sovint es tracta d’una activitat 
física molt saludable però, objecti-

vament, intranscendent. Fer entrar una pilota 
dins un rectangle, un cercle o un forat; saltar 
més alt o més lluny que qualsevol altre; arri-
bar a un punt abans que ningú; aixecar quant 
més pes millor, etc. Descarto l’atonyinar algú 
fins deixar-lo KO, perquè només ho puc con-
siderar una agressió brutal, pública i legalit-
zada, incomprensible al segle XXI.

Si bé hom pot dir que el propòsit final de 
molts esports és ben fútil, la manera de po-
sar-lo en pràctica, d’intentar assolir l’objec-
tiu –individualment o col·lectiva– pot por-
tar-nos a exercitar o a contemplar veritables 
accions artístiques: és quan l’esport justifica 
plenament la seva integració en la cultura.

El partit victoriós de l’equip de futbol de 
dones del Barça a la recent final de la Cham-
pions contra el Chelsea a Göteborg, en va ser 
un exemple de museu. De ben segur que pas-
sarà a la història; com hi va passar el matx de 
l’equip d’homes del Barça quan guanyaren 
el Manchester United a la final de la Champi-
ons, a Wembley, ara fa just deu anys.

I, on és l’art? En la intel·ligència de la core-
ografia, en el domini de la seva interpretació, 
en la bellesa de la plàstica, en la conjumina-
ció dels moviments col·lectius, en la capaci-
tat d’improvisació encertant moment i for-
ma,  en el mèrit de saber culminar un procés, 

S

FUTBOL ALÈXIA ART

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

una jugada individual o col·lectiva amb una 
nota, un color, una forma... un gol. Ara, l’equip 
de dones del Barça és capaç de fer aquestes 
coses: convertir la modèstia d’un esport en 
la magnificència d’un art.

Aquí mateix, el desembre de 2016 i el ju-
liol de 2019, vaig publicar dos articles sobre 
aquest tema. Va ser, doncs, ja fa alguns anys 
quan em va semblar albirar en el joc d’equips 

com el dels Estats Units, de França o d’Espa-
nya un futbol combinatiu i solidari, unes indi-
vidualitats sublims, que em va fer pensar que 
el futbol interpretat per dones podria ser, fut-
bolísticament i artística, tant o més més bell 
que el dels homes. Ara, n’estic convençut. No 
parlo només de joc d’equip sinó també de 
prodigioses accions individuals. Vegeu el gol 
de cap d’Alèxia Putellas –sí, la molletana– a la 
final de la Copa de la Reina –sense Reina.

Les del Barça, demostrant la seva admira-
ble capacitat de superació, han jugat un par-
tit i han fet una temporada en què el futbol, 
mitjançant la intel·ligència, la voluntat, l’es-
forç, la capacitat d’aprenentatge i la convic-
ció esportiva, social i feminista de les seves 
intèrprets, ha esdevingut ART. Honor a les 
dones futbolistes!

Per compartir
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s imagineu un poble o ciutat sense 
un mitjà que us acompanyi, que us 
escolti, que us expliqui què passa 
a prop de casa? Manllevant unes 

paraules d’en Vicenç Villatoro, els mitjans 
de proximitat són la plaça del poble, una 
plaça on tothom hi té cabuda, on es parla, 
on s’escolta, on es debat del bo i del dolent, 
del que fa l’Ajuntament, les entitats, les per-
sones… On s’explica qui és qui, l’oferta dels 
serveis i el comerç més proper. Sense aques-
ta plaça, un poble és una urbanització.

L’AMIC és l’entitat de referència dels mit-
jans de proximitat a tots els territoris de 
parla catalana, formada per 475 mitjans 
tant en paper com digital, la gran majoria 
auditats, que sumen 2,5 milions de lectors 
en paper i en digital més de 12 milions 
d’usuaris únics. No hi ha cap mitjà que ho 
iguali i per això, i per moltes altres coses, des 
de sempre reclamem tenir un lloc destacat 
en l’agenda de les administracions en el re-
partiment de la publicitat i dels ajuts.

Som l’estructura de comunicació de la 
gent, la que mai falla i que sempre s’ha mu-
llat en defensa de la cultura, la llengua i tot 
el que representa la suma de moltes petites 
identitats que en conformen una de més 
gran. 

Si ho mirem des del vessant lingüístic, els 

mprendre és una de les principals 
senyes d’identitat catalanes, dis-
posem d’un teixit empresarial ric i 
divers, des d’autònoms i microem-

preses fins a petites i mitjanes empreses. En 
general, aquestes empreses reben el suport 
de diferents línies d’ajut i eines, per al seu 
desenvolupament i suport, tant del Govern 
de la Generalitat com d’altres administraci-
ons públiques. Ara bé, a Mollet les polítiques 
dels governs socialistes per afavorir i esti-
mular l’emprenedoria han estat mínimes. 
De fet, no hi han cregut mai i això ha debilitat 
el nostre teixit empresarial, principalment 
els emprenedors que busquen autoocu-
par-se i les microempreses.

Mollet té empresaris i empreses, la majoria 
petits autònoms i pimes que (intenten) crear 
riquesa. Mollet s’està convertint en un desert 
per a la iniciativa privada, i només hi ha cabu-
da al clientelisme i a la subvenció partidista. 
L’actual Ajuntament aconseguirà finalment 
convertir Mollet en una gran ciutat dormi-
tori sense teixit comercial i empresarial, i 
haurem d’anar a comprar a la Maquinista o 
al Baricentro, i anar a buscar professionals a 
Sabadell, Granollers o Barcelona, ja que aquí, 
en pocs anys, no en quedarà cap. Muntar un 
negoci a Mollet és una odissea.

Ja sabem que Mollet no és Granollers, ni 
Sabadell, ni Mataró, ni Sant Cugat… però ho 
podria ser!! No som capital de comarca, però 
sí som el centre d’una subcomarca, el Baix 
Vallès, amb molta indústria, petita i mitjana, 
així com milers de petits autònoms que se 
senten desemparats, i han de recórrer a… 
Barcelona Activa? Iniciatives com Mollet 
Hub esdevenen de molt poca ajuda real i 
efectiva, molta façana, però al final t’has de 
buscar la vida, si pretens muntar un negoci.

Tenim el que cal, només cal una clara vo-
luntat de fer-ho! Envejables iniciatives com 
Xarxa Onion de Sabadell, o Sant Cugat Em-
presarial, per posar dos exemples de ciutats 
properes serien perfectament exportables a 
Mollet. ADHEC és una maquinària subven-

AMIC, una estructura de país 

Emprenedors, missió impossible
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mitjans de proximitat de l’AMIC utilitzen més 
del 85% el català en totes les comarques ca-
talanes, i també en tota l’àrea metropolitana 
de Barcelona (més del 95% si hi afegim els 
mitjans bilingües). Sí, podem afirmar que la 
penetració dels mitjans en la llengua del país 
en espais on el català és minoritari és absolu-
ta. És però, per desgràcia, una realitat amaga-
da en molts despatxos tant de l’administració 
com dels departaments de comunicació de 
les grans i mitjanes empreses i de les centrals 
de mitjans.

L’AMIC, des de fa 20 anys, treballa per visi-
bilitzar aquest fenomen únic i ric per la seva 
diversitat i pluralitat, que contribueix a man-
tenir l’equilibri territorial, la cohesió social i 
la democràcia.

Arriben nous responsables en els diversos 
departaments del Govern, i fora bo que ho 
tinguessin clar i no seguissin abocant tants 
recursos a la roda de sempre. Són temps 
nous i cal fer coses diferents. En aquest sen-
tit, l’AMIC és un gran altaveu de 475 altaveus 
que junts arriben molt lluny.

cionada al servei de la propaganda de l’Ajunta-
ment. L’AIBV Agrupació d’Industrials del Baix 
Vallès, amb molt poca implantació, i orienta-
da a empreses més grans (Cobega-Coca Cola, 
per exemple), els autònoms i petits negocis, 
no hi tenen cabuda. La Cambra de Comerç té 
una representació simbòlica i Pimec (ara en 
un conveni amb Mollet Hub) té poc a oferir als 
autònoms. No pot ser que l’empresa més gran 
de Mollet sigui el propi Ajuntament, mentre 
tenim els pocs polígons en estat lamentable.

Un espai de “coworking“, un servei d’asses-
sorament eficaç, cursos de formació de qua-
litat, seminaris i jornades de “networking“, 
espais de trobada i reunió que ajudin a teixir 
sinergies entre emprenedors, un centre de 
negocis amb cara i ulls, assessorament en com 
trobar subvencions, i subvencions reals, no 
fictícies o impossibles d’aconseguir… Tot això 
no existeix a Mollet, fora de paraules buides i 
propaganda. Hem de fer que Mollet sigui una 
ciutat “business friendly“.

Cal, fomentar de manera efectiva l’emprene-
doria, amb plantejaments realistes, no n’hi ha 
prou en oferir cursos bàsics de comerç elec-
trònic i xarxes socials. Cal que l’Ajuntament 
s’esforci perquè no perdi iniciatives que aca-
ben emigrant a altres ciutats properes per falta 
d’interès, traves burocràtiques i entrebancs de 
tota mena. Empreses de valor afegit, tecnològi-
ques o no, que aporten riquesa i valor estratè-
gic, no les podem deixar perdre, i s’han de fo-
mentar, cuidar i fer créixer. Ja tenim prou bars i 
perruqueries (amb tots els respectes) a Mollet.

Posar tot l’èmfasi en empreses noves “start-
ups”, és molt atractiu, i té un gran efecte propa-
gandístic, però a l’hora de la veritat, però poc 
efectiu. La gran majoria no prosperen i es perd 
la inversió. Què passa amb les empreses exis-
tents que necessiten sobreviure i fer-les com-
petitives amb innovació i créixer, i són les que 
realment ens paguen el sou? Tant les primeres 
com les segones necessiten infraestructures 
eficients, àgils i útils, facilitats i no traves ad-
ministratives, aquí és on falla estrepitosament 
la política de l’actual Ajuntament per falta de 
recursos i agilitat en les tramitacions. Cal una 
política de promoció econòmica amb mentali-
tat proactiva.

Voleu emprendre un negoci? Us voleu fer 
autònoms? Us animem a provar Mollet Hub, 
demanar ajuda a EMFO, o a fer un tràmit a 
l’Ajuntament i ens expliqueu l’experiència.

L'AMIC és l'estructura de comunicaci

de la gent, la que mai falla i que 

sempre s'ha mullat en defensa de la

cultura, la llengua i tot el que

representa la suma de moltes petites

identitats que conformen una de gran
Bústia

Renúncia de M.José Sánchez 

Aquesta setmana hem tingut coneixement 
de la renúncia a l'acta de regidora de la nos-
tra companya Maria José Sánchez, que fou 
alcaldessa del 15 de juny al 9 de setembre 
de 2019 i Tinent d'Alcalde fins la moció de 
censura del 30 de març d'enguany.

Na Maria José ha estat vinculada a l'Ajun-
tament de Sant Fost des de 1980, essent du-
rant molts anys la cara que saludava i ate-
nia amb un somriure a tothom qui visitava 
el consistori municipal.

La voluntat de canviar la manera com 
es feien les coses, tal i com ella coneixia 

l'Ajuntament des de dins, la va dur a fer el 
pas d'encapçalar una llista a les eleccions 
municipals. Durant la campanya electoral, 
ella i la gent de la seva candidatura, defen-
saven una sèrie de propostes de canvi que 
–a l'hora de la veritat– van convertir-se en 
paper mullat quan la seva assemblea vota-
va un acord contrari a allò defensat durant 
la campanya electoral.

La seva fermesa i valentia la van fer rebel-
lar-se contra el carreró sense sortida on es 
trobava i, el dia que es constituïa l'Ajunta-
ment, va presentar candidatura i era esco-
llida alcaldessa.

La resta és ben coneguda per tothom: 

trucades, missatges, amenaces, denúncies, 
pamflets, anònims, persecucions, bosses 
de merda a la porta de casa seva, plens 
amb una càrrega de violència i visceralitat 
que mai no haurien de tornar a repetir-se 
en cap societat com la nostra, denúncies de 
responsabilitat civil (amb reclamació pa-
trimonial de 36.000€), denúncies a funcio-
naris perquè bloquegessin el pagament del 
seu salari amb amenaça de responsabilitat 
patrimonial....... un calvari que l'ha afectat 
de manera radical en la seva vida personal 
i familiar.

I tot plegat, per haver fet cas a la seva 
consciència i creure que es podia canviar la 
manera de fer i governar a Sant Fost, cosa 
que va poder demostrar-se durant els 20 
mesos de mandat del Govern Republicà. Es 
pot fer diferent i Sant Fost ho mereix.

Volem agrair-li de tot cor a la Maria José 
tota la feina feta, la dedicació al nostre po-
ble al llarg d'aquests 40 anys i desitjar-li el 
millor en aquesta nova etapa que ara co-
mença, tant a nivell professional com - so-
bretot - a nivell personal.

grup municipal d'erc-jxsf-am / sant fost

Consulta pel Calderí
El sr. Monràs diu que no hi ha terrenys pú-
blics per fer els serveis públics que Mollet 
necessita, i que per això s'ha d'urbanitzar 

el Calderí. Sí que n'hi ha: els adjacents a 
l'Hospital, a Can Borrell, la Vinyota, la Fa-
rinera, i també n'hi haurà en les diferents 
promocions que s'han de desenvolupar en 
el nucli urbà i que hauran de cedir a l'Ajun-
tament un percentatge. Però el futur passa 
per urbanitzar uns terrenys per especular, 
sr. Monràs pregunti al poble en consulta 
popular. 

 comunistes mollet

Ocasió desaprofitada
Això és el que ens ha passat a Sant Fost. Des-
prés de molt de temps, hem pogut tenir un 
govern independentista i s'ha desaprofitat 
l'ocasió. Massa egocentrismes per res. Su-
poso que deu ser per la manca de experièn-
cia, o per la forma d'aconseguir el govern, 
unes formes que passaran als anyals de la 
història del poble. No s'ha fet cap proposta 
ni mesura en clau país. Mantenim la roji-
gualda a l'Ajuntament; no hem fet cap pas 
per pagar els nostres impostos a la agència 
catalana en comptes de a l'espanyola, ni tan 
sols, hem declarat el rei persona non grata, 
cap acció en clau país. Sembla que la pan-
carta dels presos aporta alguna cosa, però 
no és res, és un bluf. Ja no argumenta res. 
I si, a sobre, el poble el teníem abandonat, 
contenidors plens i bruts, carrers bruts, el 
que es diu, una ocasió desaprofitada.

 pere lopez / sant fost
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Kasatkina, segueix a Roland Garros Antonio García torna a la selecció espanyola
Daria Kasatkina, pupil·la del molletà Carles 

Martínez, ha passat a la tercera ronda de 

Roland Garros, que es preveu disputar avui 

divendres. La jugadora russa s'enfrontarà a la 

romanesa Sorana Cirstea. 

El llagostenc Antonio García Robledo ha tornat a estar convocat amb 

la selecció espanyola d'handbol després de cinc anys. El jugador del 

Fraikin Granollers ha entrat en la llista de vint jugadors convocats 

pel seleccionador Jordi Ribera per iniciar la preparació dels Jocs 

Olímpics de Tòquio, que es preveuen celebrar aquest estiu. 

MOLLET. Alèxia Putellas ha signat 

un triplet històric amb el FC Bar-

celona amb la consecució dels 

títols de la Lliga, la Lliga de Cam-

pions i la Copa de la Reina, diu-

menge passat. L'equip blaugrana 

va posar la cirereta del pastís de 

la temporada amb la victòria en la 

final de la Copa contra el Llevant, 

per 4 a 2, a l’Estadi Municipal de 

Butarque, a Leganés. De fet, no-

més quatre clubs a tot Europa han 

guanyat un triplet, com són els 

referents femenins del Frankfurt, 

l’Arsenal, l’Olympique de Lió i el 

Wolfsburg.

En la final contra el Llevant, 

Putellas va liderar l'equip blau-

grana amb dos gols importants. 

La molletana va ser l'encarregada 

de marcar el 2 a 0 i el definitiu 4 

a 2, quan l'equip més patia per 

les dues dianes seguides de les 

valencianes. El paper protagonis-

ta de la molletana va ser recom-

pensat amb el premi a jugadora 

més valuosa de la final. "No som 
conscients encara del que ha fet 

FUTBOL | Copa de la Reina  AFEGEIX LA COPA ALS TÍTOLS DE LA LLIGA I LA LLIGA DE CAMPIONES

Paco Largo - Fc BarceLona

Triplet històric d'Alèxia 
Putellas amb el FC Barcelona 

Primera Catalana A DOS PUNTS DELS LLOCS DE DESCENS

MOLLET. El CF Mollet UE ha enca-

denat la quarta derrota i està a dos 

punts dels llocs de descens quan 

falten dues jornades per acabar la 

Primera Catalana. Els molletans van 

tenir mala sort i van veure com per-

dien el partit al minut 95, i quan feia 

ja minuts que jugaven amb dos ju-

gadors menys per una lesió fortuïta.

La derrota deixa el Mollet de Da-

vid Parra al 6è lloc amb 19 punts, 

empatat amb el 7è, el Rubí. Tot i que 

els molletans estan a tan sols dos 

punts del descens, que marca el Sa-

badell Nord i que aquesta jornada 

va imposar-se contra Les Franque-

ses (2-1). La pròxima jornada serà 

clau per als molletans perquè és la 

penúltima de la temporada i rebrà 

al Municipal del Germans Gonzalvo 

la Unificació Llefià, que és 5a amb 

26 punts. Els molletans necessiten 

El CF Mollet UE es pot 
complicar la permanència

guanyar i estar pendents del re-

sultat d'un duel directe entre dos 

equips implicats en el descens, el 

Rubí contra el Sabadell Nord.

L'última jornada dels molletans 

serà al camp del CF Parets, ja des-

cendit.  

SANT FOST. El Barri Can Calet va 

empatar a la penúltima jornada a 

la pista del Lloret (4-4) i afrontarà 

l'últim partit de la temporada sen-

se dependre d'ell mateix per sal-

var-se. Els santfostencs jugaran 

la pròxima setmana a casa contra 

l'Sporting Montmeló, que també 

s'hi juga la permanència.  Els sant-

fostencs ocupen el cinquè lloc per 

la cua, en llocs de descens, amb 15 

punts, i té a un punt la salvació, 

que ocupa el Vilamajor, i a dos, 

el Vilafant. La victòria facilitaria 

les coses als de Sant Fost perquè 

necessitarien que Vilamajor o Vi-

lafant perdin els seus respectius 

partits. En cas d'empat del Vila-

fant, s'hauria de mirar la diferèn-

cia de gols.  

El Barri Can Calet 

està amb la  

salvació en joc 

CELEBRACIÓ La molletana celebra un gol contra el Llevant a la final

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

CF MOLLET UE - UNIFICACIÓ LLEFIÀ
Diumenge, 6 – 18.30 h Sant Cugat

El CF Parets ha baixat a la Segona Ca-
talana després de perdre diumenge a 
casa contra el Rubí, per 0 a 2. L'equip 
dirigit per Pau Trias havia guanyat 
dimecres contra la Unificació Llefià 
(3-2) i donava esperances per una 
possible salvació, tot i que era força 
complicada. Finalment, diumenge es 
va consumar el descens de categoria 
quan falten dues jornades per tan-
car la temporada. El CF Parets encara 
disposaria d'una última oportunitat de 
salvació si es decideix en l'Assemblea 
General de la Federació Catalana de 
Futbol, que està convocada pel pròxim 
30 de juny a Blanes.

EL CF PARETS BAIXA 
A SEGONA CATALANA

FUTBOL SALA | Segona Divisió JUGARÀ A LA PISTA DE L'ELX

LA LLAGOSTA. El CD La Concòrdia 

va passar a la segona ronda del 

play off d'ascens després de gua-

nyar a la pista del Castelló, per 1 

a 2. L'equip llagostenc afrontarà 

dissabte el segon parit del play 

off contra el conjunt favorit, el Jo-

ventut d'Elx. El duel tindrà lloc a 

terres alacantines i en cas de gua-

nyar, les llagostenques serien les 

campiones del grup 2 i disputari-

en la fase final per l'ascens.  

cD La concÒrDIa

TRIOMF L'equip celebra el triomf a la pista del Castelló (1-2)

La Concòrdia passa a la 
segona ronda del play off

FC Barcelona  UNA CINQUANTENA D'ASSISTENTS A SANT FOST

Ricard Torquemada, a l'Ateneu 

El periodista esportiu Ricard Torquemada va compartir amb una 
cinquantena de persones vivències i curiositats sobre el FC Barcelona 
durant una conferència a l'Ateneu Jaume Rifà de Sant Fost. L'acte estava 
organitzat per la Federació de Penyes del FC Barcelona del Vallès i va 
servir per reprendre les activitats de la federació territorial del Barça 
després de més d'un any per l'esclat de la Covid-19. Per via streaming 
també va participar el montmeloní Antoni Guil, president de la territorial 
vallesana i president de la Confederació Mundial de Penyes, entre d'altres.

PBv

aquest equip és molt gran i molt 
important per al nostre futbol. 
És una prova de creure, apostar 
i seguir una idea de joc que al 
final dóna els seus fruits", expli-

cava Alèxia Putellas després de la 

final de la Copa de la Reina.

El Barça de la molletana ha do-

minat la Primera Divisió i va im-

posar-se amb claredat en la final 

de la Lliga de Campiones  contra el 

Chelsea (4-0), amb gol i assitència 

de Putellas. 

Aquesta setmana, l'equip balu-

grana va rebre la medalla d'or del 

Consejo Superior de Deportes.  
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HANDBOL | Divisió d'Honor Plata AMB 30 ANYS, TORNA A CASA DESPRÉS DE GUANYAR LA LLIGA I PUJAR A LA LLIGA D'ASOBAL

MOLLET. Marc Ábalos ha deixat el 
BM Torrelavega després de pro-
clamar-se campió de la Divisió 
d'Honor de Plata, que és la segona 
màxima categoria estatal d'hand-
bol, i pujar a la lliga d'Asobal. La 
decisió va ser acordada amb el 
club càntabre després d'una con-
versa entre totes dues parts. "Ne-
cessito tornar a casa, porto ja 
deu anys fora jugant a l'hand-
bol i crec que m'estic perdent 
coses", admet Ábalos, que es 
mostra agraït per les dues tem-
porades amb el Torrelavega. Ara, 
el jugador ha dit prou i vol prac-
ticar l'handbol sense la pressió de 
la competició professional. "Seria 
egoista si em quedés ocupant 
una plaça de l'Asobal, no estic 
ara per això", diu.  

El molletà explica que va tenir 
una conversa amb l'entrenador 
poc abans del Nadal i passats uns 
mesos, el cap de setmana passat 
va vestir per últim cop la samarre-
ta del Torrelavega en un duel con-

tra el Barça B, amb derrota (28-
30). "Òbviament ha estat una 
temporada molt bonica, en un 
any molt complicat per a tots. 
Estem molt satisfets de gua-
nyar el campionat de la Plata i, 
sobretot, fer l'ascens històric a 
l'Asobal", explica el molletà, qui, 

tot i això, ha volgut aturar la seva 
trajectòria professional amb 30 
anys. "El cap em demana tornar 
a casa i gaudir de la meva gent. 
Jugaré en algun equip d'hand-
bol de la comarca, aquesta és la 
meva idea", preveu Ábalos, que 
s'ha sorprès de la gran quantitat 

El jugador molletà d'handbol Marc 
Ábalos deixa el BM Torrelavega

m.a

MARC ÁBALOS En un partit d'aquesta temporada

d'ofertes que ha rebut aquests 
dies. 

El molletà tanca una etapa de 
deu anys com a jugador profes-
sional i ha passat per equips de 
renom de la Divisió d'Honor de 
Plata com són Torrelavega, Pozo 

Blanco, Palma del Río i Zamora, on 
va jugar una campanya a l'Asobal. 
També va disputar un curs en un 
equip de la tercera divisió fran-
cesa, l'US Saintes. Ara per ara, el 
molletà tornarà a terres vallesans 
i després de l'estiu decidirà quin 
serà el seu repte esportiu co-
marcal i buscar feina. D'estudis, 
Ábalos té un grau mitjà de cuina, 
activitats esportives i una àmplia 
experiència en l'handbol.  jl.r.b.

L'esportista vol continuar
 vinculat amb l'handbol

 comarcal, però sense 
l'obligació d'un professional

HOQUEI | Segona Catalana

MOLLET. El Mollet HC masculí A 
ha aconseguit la permanència a 
la Segona Catalana després de 
sumar el punt que li faltava a la 
pista del Palau-solità i Plegamans. 
A quatre minuts pel final, els de 
Paco González perdien 3 a 1 i el 
descens era més que una possibi-
litat pels molletans. Tot i que als 
últims compassos del joc, els del 
Riera Seca van poder reaccionar, i 
millorar l'encert anotador. Arnau 
va escurçar la diferència amb el 3 
a 2 a pocs minuts, que feia possi-
ble l'empat salvador. El gol de la 
permanència es va fer esperar. Al-
bert va ser l'encarregat de marcar 
l'última diana, a onze segons del 
final, que aconseguia la salvació 
matemàtica pels del Riera Seca i 
deixava l'electrònic, 3 a 3. 

Pel que fa al filial del Mollet HC,  
finalment no va aconseguir pujar 
a la Segona Catalana. L'equip mo-
lletà s'havia classificat a la fase 
d'ascens, però no ha pogut rubri-
car la bona temporada pujant de 
categoria.  jl.r.b.

El Mollet HC salva 

la categoria amb 

un empat a Palau

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
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BAIX VALLÈS. El Gran Premi Mons-

ter Energy de Catalunya de Mo-

toGP comptarà amb un màxim 

de 24.000 espectadors a les ins-

tal·lacions del Circuit de Barcelo-

na-Catalunya, d'acord amb la nova 

resolució del Procicat, per la qual 

es contempla un aforament màxim 

del 20% del total. La instal·lació ha 

dividit les zones de públic de les 

tribunes en vuit sectors indepen-

dents amb un màxim de 3.000 es-

pectadors cadascuna, creant grups 

bombolla completament aïllats els 

uns dels altres. Els espectadors de 

cada sector accediran al Circuit 

per la porta designada per aquesta 

instal·lació i hauran d'estacionar 

els seus vehicles al pàrquing re-

comanat, el més proper a la seva 

bombolla. Per qüestions de segu-

retat, no es podran recórrer les di-

ferents zones de públic del Circuit 

i els assistents hauran de roman-

dre a la zona de la instal·lació on 

es trobi la seva tribuna durant tot 

l'esdeveniment, obert al públic de 

divendres a diumenge. Les locali-

tats estan separades per un espai 

lateral  i frontal per assegurar la 

distància de seguretat.

La cursa de MotoGP tindrà lloc 

diumenge, a les 13 h, i es preveu 

de les més igualades dels darrers 

anys, tot i que el favorit és l'actu-

al líder, Fabio Quartararo, que ha 

guanyat ja tres curses.

D'altra banda, l'Ajuntament de 

Montmeló ha iniciat la campanya 

Aquest any no toca, perquè les per-

sones aficionades al motociclisme 

no vagin al municipi els dies 4 i 5 de 

juny, com és habitual durant la ce-

lebració del GP al Circuit. Els Mos-

sos d'Esquadra estaran situats a les 

entrades del poble i identificaran 

les persones que vulguin accedir 

al municipi, per evitar l'afluència 

d'aficionats. Tampoc hi haurà ac-

tivitats al carrer ni punts de venda 

per als seguidors de les motos..  

MOTOR | Motociclisme LA INSTAL·LACIÓ ES DIVIDEIX EN VUIT SECTORS SEPARATS PEL NOU PROTOCOL

El Circuit acollirà un màxim de 
24.000 espectadors a MotoGP

ATLETISME

MOLLET / MARTORELLES. El mar-

torellesenc Martín Parejo, atleta 

del CA Mollet, va fregar el podi 

del Campionat d'Europa d'atle-

tisme adaptat a Polònia. L'atleta 

va participar dimarts en el salt de 

llargada i durant gran part de la 

disputa va situar-se al tercer lloc 

de la final, però en l'últim moment 

va ser superat i va quedar relegat 

al quart lloc.

El de Martorelles, entrenat per 

Raúl Gracia, va assolir un salt de 

5,65 metres, lluny de l'objectiu 

dels 6 metres que s'havia mar-

cat. De fet, el francés Ronan Pa-

llier es va erigir com a nou cam-

pió d'Europa amb la marca dels 

6 metres. El segon lloc va ser pel 

català Gerard Descarrega, amb 

5,78 metres; i el tercer lloc, se'l 

va quedar Toghrul Humbatov, de 

l'Azerbaidjan, que va saltar 5,67 

metres."La sensació és estranya 

perquè tot semblava anar molt 

bé, però després no ha sortit 

res. No hem tingut la marca que 

volíem i tampoc la posició. No 

ens ha sortit res", explica Parejo 

i afegeix: "cal seguir intentant 

millorar la marca".

Parejo encara afrontarà altres 

campionats abans dels Jocs Para-

límpics de Tòquio, amb l'objectiu 

d'entrar en la llista definitiva de la 

cita paralímpica.  jl.r.b.

Martín Parejo 
frega el podi 
a l'Europeu 
de Polònia

BILLAR SE CELEBRA LA PRIMERA EDICIÓ DE LA COPA MOLLETANA

L'Endroit EOS venç la Copa d'Amoba
L'Endroit EOS ha guanyat la primera edició de la Copa d'Amoba de billar 
americà, que va tenir lloc el cap de setmana amb una quarantena de 
participants, de vuit equips, al bar La Cabaña, de Mollet. L'equip molletà va 
imposar-se en la final de diumenge contra l'Only Billar 1, per 10 a 4, que es 
va començar a decidir a partir de la setena partida. 

gerard camp

de 17: 3 0  a 18 : 3 0  hor es

@ cbmol l et @ cbmol l et @ cbmol l et

de 17.30 a 18.30 h
Pots venir 1, 2 o els 3 dies !

93 570 30 13

secretaria@cbmollet.com

Pavelló Municipal Plana Lledó
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Trobada d'Esbarts infantilsUn concert de música celta per reprendre el NIT NIT NIT
L'Esbart Dansaire de Mollet organitza aquest 
dissabte a les 18 h al Teatre Municipal Can Gomà 
una versió reduïda de la Trobada d'Esbarts 

infantils. L'entrada és gratuïta i es pot sol·licitar
a través del web molletvalles.koobin.com.

Aquest dissabte l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles reprèn el Festival NIT NIT 
NIT, després que s'anul·lés el 2020. En aquest cas hi haurà tres sessions, els dissabtes 
5, 12 i 19 de juny a les 22 h a la plaça de l’Església. Aquest dissabte serà el torn de 
l'espectacle de música celta de Cèltic Groove. El mag molletà Pau Segalés i Forrest 
Glam (amb música dels 70 i 80) seran els protagonistes dels següents dos dissabtes.

CULTURA

ART   LA IL·LUSTRADORA LARA COSTAFREDA REINTERPRETA EL LLIBRE 'L'HORA DEL TE', ESCRIT PER JOAN ABELLÓ

MOLLET. Nova exposició i nou cicle a 
L'Aparador. Des del 14 de maig, els 
ciutadans que passin pel número 1 
del carrer d'Àngel Guimerà podran 
gaudir de la primera intervenció 
del cicle Diàlegs amb Abelló amb 
el qual el Museu vol homenatjar el 
mestre amb motiu del seu centena-
ri, que serà el 26 de desembre del 
2022. Durant tot aquest any i mig, 
passaran diverses mostres per 
aquest espai a peu de carrer, en què 
principalment artistes emergents 
dialogaran amb l'Abelló reinter-
pretant algunes de les seves obres i 
de les que formen la seva col·lecció.

L'objectiu del cicle és "donar a 

conèixer més la figura de Joan 

Abelló i compartir-ho amb la 

ciutat", tenint en compte que es 
tracta d'un "espai molt obert a la 

ciutat", apunta la gerent del Mu-
seu, Pepa Ventura.

Reinterpretant 'L'hora del te'
La primera intervenció ha anat 
a càrrec de la il·lustradora Lara 
Costafreda, qui ha fet una versió 
il·lustrada del llibre L'hora del te. 
"La Pepa Ventura va posar-se 

en contacte amb mi per propo-

sar-me fer un mural sobre L'hora 

del te, escrita per Abelló, on fa un 

repàs de la seva vida a través de 

la figura dels seus mestres", ex-
plica Costafreda, qui es va llegir el 

llibre diverses vegades "per trobar 

aquells punts destacats de l'obra 

que poguessin servir de resum 

per incloure al mural i anar 

acompanyats d'il·lustracions 

que aportessin una informació 

complementària al text". Sobre 
l'obra destaca que "gairebé totes 

les il·lustracions fan referència a 

fotografies reals d'Abelló, la seva 

família, els seus mestres i els 

espais on pintava". El mural, per 
tant, és una il·lustració feta a llapis 
i aquarel·la que resumeix els punts 
clau de L'hora del te. Com a tret di-
ferencial, l'obra, "a diferència del 

llibre, fa un recorregut cronolò-

gic" amb l'objectiu de "facilitar la 

lara costafreda

MURAL Aquesta il·lustració de Costafreda es pot gaudir a L'Aparador fins al pròxim mes de setembre

El nou cicle de L'Aparador, dedicat 
al centenari del mestre Joan Abelló

lectura i el fil narratiu".
D'altra banda, des del Museu 

Abelló ja han avançat que al llarg 
d'aquest cicle també hi intervin-
dran unes fotògrafes dialogant amb 
la col·lecció; una artista farà una 
versió contemporània d'alguns bo-
degons de la col·lecció; i en una altra 
intervenció també s'involucraran 
alumnes dels instituts.   s.carrillo

■  L'Ajuntament de Mollet està treballant 
amb la Fundació Abelló per commemorar 
l'Any Abelló entre desembre de 2022 
i desembre de 2023 i volen crear un 
programa d'activitats per reivindicar 
la seva figura i la seva obra. Així ho van 
anunciar en el ple de dilluns arran d'un prec 
de Junts per Mollet en què demanaven la 
celebració del seu centenari. Des de Junts 
reclamen que el Consell Rector del Museu 
planifiqui i presenti al Ple els actes que 
organitzarà per celebrar l'efemèride; i que 
es tinguin en compte en els pressupostos 
del 2022 les partides necessàries per a la 
celebració del centenari i les partides per 
garantir la gratuïtat de l'entrada al museu 
per a tots els molletans i molletanes 
durant aquell any així com valorar-ne la 
pròrroga en anys successius.

L'AJUNTAMENT
VOL COMMEMORAR
L'ANY ABELLÓ EL 2023

MÚSICA

Tres concerts per 

l'aniversari de 

l'Escola de Música

MOLLET.  L'Escola Municipal de 
Música i Dansa de Mollet celebra 
enguany el 30è aniversari i per 
commemorar aquest aniversari, 
s'han preparat tres concerts que 
es podran veure a través Vallès 
Visió i posteriorment al canal You-
Tube de l'Ajuntament Oci a Casa, 

gaudeix sense risc. Les emissions 
seran els dissabtes 5, 12 i 19 de 
juny a les 22 h; i les reemissions 
seran els diumenges 6, 13 i 20 al 
matí. L'alcalde, Josep Monràs, ha 
volgut "agrair l’esforç i la confi-

ança al llarg d’aquest temps" i 
el regidor d'Educació, Raúl Broto, 
ha recalcat que "el govern mu-

nicipal sempre ha apostat per 

l’aprenentatge de la Música i de 

la Dansa, i ho seguirà fent". 

L'Orquestra Barroca 
torna a Carrencà

MARTORELLES.  Carrencà acollirà 
diumenge (12 h) una nova sessió 
del Cicle de Música Antiga de Mar-
torelles amb l'Orquestra Barroca 
de Barcelona. Gilles Colliard, al vi-
olí i a la direcció, protagonitzarà el 
concert per violí op. 7 de Jean-Marie 
Leclair. El preu de l'entrada és de 10 
€ (5 per a les persones jubilades i 
entrada lliure per als menors de 12 
anys que hauran d'anar acompa-
nyats d'un adult). Es poden adquirir 
a martorelles.cat/entrades o el ma-
teix dia del concert amb targeta.
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Crear espais de trobada entre 

les associacions culturals de 

Mollet, un objectiu a abordar
MOLLET. Cucúrbita i l'Ateneu Co-
operatiu del Vallès Oriental van 
organitzar dissabte el Cultiu de 
Primavera al Jardinet del Casal 
Cultural, amb una taula rodona 
sobre sobirana cultural. En aquest 
espai de reflexions conjuntes, es 
va apuntar cap a "la necessitat 

d'una trobada d'entitats", va dir 
l'excap de la Colla Morada, Vanes-
sa Sánchez, qui també va assegu-
rar que ho han intentat promoure 
però que fins ara no ha reeixit i va 
confirmar que seguiran ferms per 
aconseguir la creació d'un espai de 
trobada entre les entitats culturals 
molletanes.

En aquest sentit, el coordinador 
tècnic de l'Ateneu Cooperatiu, Al-
bert Grifell, encoratjava a fer aques-
tes trobades i hi posava algun exem-
ple de com se'n podrien beneficiar 
totes: "Si feu una graella amb les 

necessitats i amb allò que podeu 

aportar, veureu que la majoria 

teniu necessitats compartides, 

com pot ser un gestor que us por-

ti els números. Si vint entitats 

s'uneixen i contracten un mateix 

gestor, segurament s'hauran de 

gastar menys en gestories. I qui 

diu gestories, diu recursos mate-

rials, recursos econòmics...".
De fet, aquest curs l'Ateneu està 

engegant una taula amb diverses 
associacions culturals de la co-
marca. L'Anna Maimir, membre 
de l'entitat granollerina L'Eixida i 
participant de la taula rodona, va 
apuntar que l'objectiu seria "com-

partir recursos, crear una petita 

agenda conjunta, que ens cone-

guem i que fem moure aquest 

nom de cultura cooperativa, 

que és cap a on volem anar".

Què és la sobirania cultural?
El tema principal de la xerrada era 
la sobirania cultural, un terme que 
probablement no ha estat gaire 
escoltat. Maimir el va definir com 
"entendre la cultura no només 

com a consum, sinó també com 

a quelcom que es fa. Entendre-la 

des d'una perspectiva activa, si-

gui com a militant o com a pro-

fessional". Participar, per tant, de 
la seva programació i creació.

"Com augmentem la parti-

cipació i com ens apropem a 

aquells col·lectius que estan 

lluny de nosaltres i que normal-

ment són més vulnerables i te-

nen menys veu i més difícil l'ac-

cés a la cultura?", es qüestionava 
Marc Fernández, de Cucúrbita, 
qui també deixava anar una altra 
pregunta: "La nostra cultura els 

interpel·la?".

En aquesta línia, Vanessa Sánc-
hez va dir: "Des de la colla Mo-

rada el que fem és escoltar i 

entendre les necessitats de 

les veïnes i intentar crear un 

model cultural heterogeni, 

transparent i plural, perquè 

no només puguem gaudir de la 

cultura, sinó també crear-ne la 

nostra pròpia formant-ne part".
No hi podia faltar la llibertat al 

debat. Va ser en Ferran Jiménez, 
director de La Tramolla, qui la 
va treure a escena: "El principal 

problema per a la gent que fem 

cultura crec que és la falta de 

llibertat que tenim". Una lliber-
tat que no vinculava a la censura 
sinó a la possibilitat que els veïns 
tinguin els serveis bàsics garan-
tits i, aleshores, puguin plante-
jar-se crear o consumir cultura: 
"La primera cosa que hauríem 

de fer els creadors o activistes 

culturals és defensar els serveis 

públics".    sergio carrillo

AL JARDINET  Durant la taula rodona del Cultiu de Primavera

ateneu cooperatiu del vallès oriental

TAULA RODONA   EL CULTIU DE PRIMAVERA VA CREAR UN DEBAT SOBRE LA CULTURA A LA CIUTAT

MOLLET. Aquest diumenge arriba 
la 28a edició de Catifa de Flors a 
la rambla de Mollet, organitzat pel 
Casal Cultural. A partir de les 11 
h, el grup de catifaires muntarà 
una catifa de flors davant del Ca-
sal Cultural i posteriorment faran 
l'ou com balla. L'any passat la Co-
vid va frustrar aquesta activitat, 

però els organitzadors no volien 
aturar-se dos anys seguits. És per 
això que faran la catifa, però no-
més en faran una. Per mantenir les 
restriccions, l'acte tampoc podrà 
ser obert a totes les entitats, però 
els ciutadans que ho vulguin sí que 
podran apropar-s'hi a veure com 
les elaboren.  

La música, protagonista 
dels pròxims Dijous 
Clandestins de La Tramolla

MOLLET. La Tramolla és una esco-
la d'arts escèniques i és molt més 
que això. Són una entitat, concre-
tament anomenats Associació Cul-
tural La Tramolla, que dissabte va 
acollir la seva primera assemblea 
general. Però també són progra-
madors culturals, i darrerament 
amb unes agendes sense cap set-
mana buida.

Els Dijous Clandestins són una 
de les activitats que estan progra-
mant regularment. Hi ha passat el 
mag Pau Segalés; també el mateix 
director de La Tramolla, el Ferran 
Jiménez, qui aquest dijous inter-
pretava el seu segon passi d'Home-

natge a Pepe Rubianes; i les pròxi-
mes setmanes es podrà gaudir de 
dues actuacions musicals.

El 10 de juny a les 20.30 h serà 
el torn del cantautor baixvallesà 
Isaac Giménez, qui presentarà el 

seu primer disc, El naufragio. El 
següent dijous, 17 de juny també a 
les 20.30 h, serà el martorellesenc 
Óscar Bretau, professor de La 
Tramolla, qui tancarà la primera 
temporada dels Dijous Clandes-
tins amb un concert encapçalat 
pels grans èxits dels anys 80 i 90. 
Les reserves en ambdós casos es 
poden fer per correu a info@latra-

molla.cat o al WhatsApp 717 712 
483. El preu de les entrades és de 
15 euros (10 per als socis).

Masterclass de cabaret
A banda dels Dijous Clandestins, 
aquest dissabte La Tramolla im-
partirà una masterclass de caba-
ret a càrrec d'Ester López, actriu, 
professora i directora de la com-
panyia Cabaret de Nadie. Serà 
d'11 h a 14 i el preu de la sessió 
és de 45 euros (40 per als socis). 

ARTS ESCÈNIQUES ISAAC GIMÉNEZ I ÓSCAR BRETAU HI ACTUARAN

ISAAC GIMÉNEZ  Imatge de la portada del seu primer disc, 'El naufragio'

i.g.

MARTORELLES. L'Agrupació Ball de 
Gitanes de Martorelles organitza-
rà 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 entra-
des (gratuïtes) a entradas.code-
tickets.com.

Festa de l'Associacionisme

Tornen les catifes de flors 

del Casal Cultural a Mollet

dissabte 5

diumenge 6

divendres 4

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

Alguns núvols baixos a pri-
mera hora, que s’esvairan 
ràpidament, deixant-nos 
un matí enteranyinat i una 
tarda amb cel més serè.

En seguiran acompanyant 
tot el dia núvols de tipus alt 
i mitjà, que al final del dia 
seran més gruixuts, tapant 
el cel completament.

Dia ennuvolat, amb ruixats 
al nord del país, que mal-
grat que es podrien apro-
par a la vila, és poc proba-
ble que acabin afectant-la.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 27 25ºC 13ºC 20ºC - 39 km/h SE

DIVENDRES, 28 25ºC 15ºC 22ºC - 27 km/h ESE

DISSABTE, 29 29ºC 15ºC 27ºC Inap. 31 km/h SE

DIUMENGE, 30 27ºC 20ºC 23ºC Inap. 29 km/h SE

DILLUNS, 31 25ºC 17ºC 23ºC 0,2 27 km/h SE

DIMARTS, 1 27ºC 15ºC 20ºC 0,8 29 km/h ESE

DIMECRES, 2 25ºC 16ºC 24ºC - 31 km/h E

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

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

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

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

JUEVES  20.00 - 21.00 H
SÁBADO  09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50
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