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EN PORTADA

ADF 301

"Estem molt acollonits". Amb aquesta 

contundència explica el president de 

l'ADF La Conreria, Joan Ramon, com 

encaren la nit de Sant Joan pel que 

fa a la prevenció i extinció d'incendis. 

L'estat dels boscos –incloent-hi les 

sequeres– no és l'adient i per Sant Joan, 

amb fogueres i petards, sempre hi ha 

actuacions a resoldre. "L'any passat vam 
tenir quatre conats d'incendi", diu el 

president. Sobre el llançament de coets, 

en Joan Ramón recorda que no es poden 

llençar a menys de 500 metres d'espais 

forestals, ja que, "si fa una miqueta 
d'aire, van cap al bosc". Per a enguany 

disposaran de tres vehicles d'extinció 

amb 400 litres d'aigua a cada cotxe per 

fer la primera intervenció, en cas de foc, 

fins a l'arribada dels Bombers.

LA REVETLLA DE SANT 

JOAN, EL PRIMER 

FOCUS DE PERILL

S'obre la campanya antiincendis 
amb l'alerta d'alt risc de foc
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) 

La Serralada 301 i La Conreria comencen 

la prevenció d'incendis als entorns rurals 

i boscosos del Baix Vallès en un context 

"d'escassetat hídrica i d'altes temperatures"

BAIX VALLÈS. El Consorci de Gallecs 

i l'ADF La Conreria han arrencat la 

campanya de prevenció, vigilància 

i primera intervenció d'extinció d’incendis, que arribarà fins al se-

tembre, i que encara un estiu amb 

alt risc d'incendis. Fa 15 dies que 

l’ADF La Serralada 301 –agrupació 

encarregada de fer les tasques a les 

740 Ha de l’espai rural de Gallecs, 

entre altres municipis– ha iniciat 

els serveis ordinaris de la campan-

ya, que consisteixen en patrullat-

ges de dotze hores –des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit– els 
set dies de la setmana, amb una o 

dues unitats de vehicles 4x4, que 

compten amb kits d’extinció d’in-

cendis. Oriol Serratusell, membre 

d'aquesta agrupació, explica que 

aquesta campanya estarà marcada 

"per l’escassetat hídrica al terri-

tori i les altes temperatures" i es 

mostra preocupat per l'estat del 

sotabosc. "Hem passat un hivern 

i una primavera secs. A la vegeta-

ció li falta aigua i a això se li afe-

geix l’acumulació de vegetació 

morta de l’any passat, que fa que 

tinguem un sotabosc amb molt 

combustible".

En la mateixa línia, Joan Ra-

mon Mimó, president de l'ADF La 

Conreria –que s'encarrega de la 

vigilància dels espais forestals de 

Martorelles, Sant Fost, Montornès 

i Santa Maria de Martorelles–, afe-

geix que la situació "és molt pre-

ocupant, perquè no ha plogut el 

que hauria de ploure, només ha 

fet ruixadets i alguna tempesta". 

Quant a l'estat de salut de l'arbrat, 

lamenta que "hi ha un escarbat 

que es menja els pins per dins, 

els mata i estan secs" i d'igual 

manera apunta que "hi ha una pa-

pallona que mata les alzines su-

reres per dins". "Tot això implica 

que a dins del bosc hi ha molta 

matèria per originar un incendi 

forestal", hi afegeix.

Algunes de les tasques que 

porten a terme els voluntaris de 

l’ADF La Serralada 301 a l’espai 

de Gallecs –i l'ADF La Conreria en 

contacte amb els ajuntaments que 

cobreix– són la inspecció de ca-

mins i la informació del seu estat 

al Consorci, l’obertura de camins 

bloquejats per caigudes d’arbres, 

l’eliminació de combustible vege-

tal, el control i detecció de colum-

nes de fum i la primera interven-

ció en conats d’incendi.

A més, des de l'ADF 301, en plena 

època de sega, també es coordinen 

amb els pagesos per evitar focs als 

camps. "La campanya de sega és 

un moment en què hi ha un alt 

risc d’incendi, ja que les màqui-

nes treballen a les hores amb 

més temperatura i el risc d’igni-

ció del camp és molt elevat", ex-

plica el membre de l’ADF 301.

El factor humà, clau als incendis 
El president de l'ADF La Conreria, 

Joan Ramon, considera que "els 

boscos estan molt deixats" i que 

"els propietaris no fan el que 

haurien de fer i la Generalitat 

tampoc". A més, apunta al factor 

humà com el principal causant d'in-

cendis forestals, amb casuístiques 

diverses com un "fer un petit foc al 

bosc", tot i la seva clara prohibició, 

o "fer barbacoes a menys de 500 

metres de la massa forestal", en-

tre d'altres. "Si la gent complís les 

normatives, no passarien tantes 

coses", assegura en Joan Ramón, un 

missatge amb el qual el Consorci de 

Gallecs també hi ha volgut incidir, 

amb les labors de sensibilització 

que fan els voluntaris de l’ADF 301 

perquè els usuaris del parc seguei-

xin unes bones normes de conducta 

i respecte a l’entorn. i

VOLUNTARIS EN ACCIÓ Membres de l'ADF La Serralada 301, que treballa a l'espai de Gallecs, en una actuació de primera intervenció en un incendi
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Els baixvallesans 
amb pauta completa 
de vacunació 
superen els 43.000

MOLLET. Després que el passat octubre es 

derivessin els parts a causa de la situació epi-

demiològica del territori, l'Hospital de Mollet 

de la Fundació Sanitària Mollet ha iniciat de 

nou l'atenció al part i dimarts ja hi va aten-

dre dos naixements. Una mare de Mollet va 

ser una de les primeres a donar a llum un 

nadó que es diu Radostin, nascut dimarts a 

les 13.50 h amb un pes de 3,9 kg. "Tant la 

recent mare com els professionals estan 

contents de poder tornar a donar aquest 

servei de proximitat al territori del Baix 

Vallès", diuen des de la Fundació Sanitària.

L'activitat del part s'inicia en un entorn 

sectoritzat i acollidor per tal de mantenir la 

seguretat i la comoditat de la dona i el nadó i 

es permet l’accés d'un acompanyant durant 

tot el procés de part.  

Els parts tornen a l'Hospital de 
Mollet després de set mesos

SOCIETAT
Activitats presencials per a gent gran

L’Ajuntament de Mollet torna a posar en marxa la programació 

de tallers i activitats per a gent gran, per a aquest juliol, adreçada 

als i a les majors de 55 anys. Es recupera la presencialitat 

a equipaments com ara El Lledoner i l’Ateneu Gran i les 

inscripcions es poden fer fins al 29 de juny. 

Mig milió de les policies 'Pels valents'

La campanya 'Pels valents', que ven escuts solidaris  

de policies locals per lluitar contra el càncer infantil,  

ha arribat al mig milió d'euros. En la campanya han 

participat diversos cossos municipals baixvallesans 

com els de Mollet, Parets, Montornès i Martorelles.

SANT FOST / MARTORELLES. L'obesi-

tat i les malalties mentals són les 

patologies més prevalents entre 

els habitants de Sant Fost, Marto-

relles i Santa Maria de Martorelles 

atesos al Centre d'Atenció Primària 

de Sant Fost. Així ho determina la 

Diagnosi de Salut Comunitària que 

ha elaborat l'Equip d'Atenció Pri-

mària (EAP) de Martorelles-Sant 

Fost i que es presentava dilluns.

En el territori destaca sobretot 

l'obesitat entre joves i adults, la qual 

és superior a la mitjana catalana: 

"La principal causa de mortalitat 

són les malalties cardiovasculars 

molt relacionades amb aquesta 

obesitat i també amb la manca 

d'activitat física", explicava Marta 

Vilanova-Vilà, directora científica 

d'Amb Salut, empresa encarregada 

d'elaborar la diagnosi.

Una altra de les conclusions té a 

veure amb les malalties mentals en 

joves i en persones adultes, prin-

cipalment dones: "Ens trobem a 

gairebé tots els municipis que els 

temes de salut mental són els més 

prevalents, principalment en do-

nes. Tenint en compte que són les 

dones les que fan més demanada 

assistencial", especificava la direc-

tora científica de l'estudi.

Segons Vilanova-Vilà, tot i que 

la tendència a l'augment de les 

malalties mentals és generalitza-

da arreu del país, en aquests tres 

municipis baixvallesans estaria 

per sobre de la mitjana catalana. 

Tot això, tenint en compte que 

l'estudi es va fer abans de la pan-

dèmia: "Les dades que hem ana-

litzat són de 2018-2019. Quan 

es va fer una anàlisi qualitativa 

la salut mental va tornar a sor-

tir, però amb les dades quan-

titatives prepandèmia ja ens 

sortien problemes. Per tant, 

això ens pot fer pensar que ens 

hagin pogut incrementar".

Una altra de les qüestions desta-

cades és l'envelliment de la pobla-

ció, també per sobre de la mitjana 

del Vallès Oriental, tant a Martore-

lles com a Sant Fost. En queda per 

sota Santa Maria. I el sobreenvelli-

ment de les dones ancianes a San-

ta Maria i a Martorelles, respecte 

a les dades de la comarca. Segons 

els responsables de l'estudi, a Sant 

Fost les dades podrien estar influ-

ïdes per la quantitat de residènci-

es que té el municipi.

L'estudi es va presentar a l'Ate-

neu Jaume Rifà amb la presència 

dels regidors de Salut i els alcal-

des de les tres poblacions, així 

com representants de Salut, entre 

ells, la directora de l'EAP Martore-

lles-Sant Fost, Yolanda García. La 

diagnosi ha estat elaborada a pe-

tició del CAP per conèixer els pro-

blemes de salut que predominen 

en els tres pobles, que compartei-

xen ambulatori i per endegar polí-

tiques d'acció conjunta.  

BAIX VALLÈS. Aquest dijous, el nom-

bre de persones al Baix Vallès que 

ja comptaven amb la pauta com-

pleta de vacunació eren 43.007. 

Segons les dades de la Generalitat 

de Catalunya, el risc de rebrot en 

el Baix Vallès a mitjans de setma-

na es mantenia per sota dels 100 

punts i la taxa de contagi en 1,21 

punts. A l’Hospital de Mollet el 

nombre d’ingressos per Covid-19 

dimecres era de 7 persones in-

gressades. En total s’han donat 13 

altes, amb un total de 1.438, i en 

la darrera setmana no hi ha hagut 

cap defunció. En el cas de Mollet, 

14.057 persones (un 27% de la 

població) ja té la pauta completa i 

s'ha administrat la primera dosi a 

unes 23.600.

SANITAT  ES PRESENTA LA DIAGNOSI DE SALUT COMUNITÀRIA DELS MUNICIPIS DE SANT FOST, MARTORELLES I SANTA MARIA

Obesitat i malalties mentals, patologies 
més prevalents al CAP de Sant Fost

EL PRIMER NADÓ NASCUT HA ESTAT EN RADOMIN, DE MOLLET
fsm

MÉS A PROP Una de les mares que ha pogut tenir el seu nadó en el seu centre de referència

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

CONSULTORI

Com a regla general, els deutes sí que 
s’hereten, ja que, quan acceptem una 
herència, s’accepten tots els béns i 
drets, però també les obligacions i 
deutes del mort.

Per això, tenim tres opcions: acceptar 
l’herència, repudiar-la o acceptar-la a 
benefici d’inventari. 
Respecte a la renúncia, hem de 
subratllar que la mateixa és irrevo-
cable, és a dir, no pot quedar sense 
efecte una vegada s’hagi dut a terme.
Si s’opta per acceptar l’herència, es 
repartiran els béns i drets amb la res-
ta dels hereus, però també s’haurà de 
pagar proporcionalment els deutes i, 
en el termini de sis mesos, liquidar els 
impostos, sense oblidar que els avals 
del mort també s’hereten.  
Per tant, l’acceptació de l’herència és 
una bona opció si es coneix quina era 
la situació patrimonial real del cau-

sant.
L’opció d’acceptar l’herència a bene-
fici d’inventari és útil si no es coneix 
amb exactitud el cabal hereditari del 
causant. En aquest cas, es liquidarien 
els deutes en primer lloc i, si quedés 
alguna cosa, l’hereu, o hereus, rebrien 
la suma restant. El principal avantat-
ge és que l’hereu mai haurà d’emprar 
el seu patrimoni personal per a liqui-
dar aquests deutes.
  
Així, abans de prendre la decisió d’ac-
ceptar o renunciar a una herència, 
convé tenir un adequat assessora-
ment jurídic.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

S’hereten els deutes?
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Mollet Opina atribueix els 

retards dels busos a la por 

dels conductors a ser multats 

Mollet tindrà un estudi sobre verd 
urbà i contaminació a la ciutat
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

ha signat un acord de col·laboració 

amb Manuel Enrique Figueroa Cle-

mente, catedràtic d’Ecologia i di-

rector de l'Oficina de Sostenibilitat 

de la Universitat de Sevilla, perquè 

dirigeixi un estudi sobre el verd 

urbà de la ciutat i sobre la captació 

dels contaminants per part d'aquest 

arbrat. Figueroa, qui visitava Mollet 

dimarts, explicava que l'objectiu de 

la tasca encomanada és "quantifi-

car el verd urbà de Mollet i fer un 

estudi sobre com contribueix al 

benestar de la ciutat".

Vinculat a la contaminació, apun-

tava que és essencial que els muni-

cipis comptin amb un pla estratègic 

de lluita contra el canvi climàtic, "i 

una de les qüestions importants 

és saber com la vegetació redu-

eix la quantitat CO₂ de l'atmosfe-
ra de la ciutat". Dit d'una altra ma-

nera, aquest estudi pretén detectar 

"com podem fer que la vegetació 

urbana segresti cada vegada 

més carboni per contribuir a re-

duir el canvi climàtic".

Figueroa també destacava que 

no es tracta només d'una qües-

tió de quantitat, sinó que és molt 

important quina cura se'n té de 

l'arbrat existent: "Un arbre mal 

gestionat és un arbre que funci-

ona malament, i si funciona ma-

lament no tindrà la funció que 

MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT HA SIGNAT UN ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB EL CATEDRÀTIC D'ECOLOGIA MANUEL ENRIQUE FIGUEROA

SUCCESSOS

Quatre escoles 

molletanes recullen 

2.500 litres d'oli 

usat des del 2019

Un foc a Martí 

l'Humà obliga a 

desallotjar 20 veïns

MOLLET. Les quatre escoles de Mo-

llet que participen en el Projecte 

Olinet de recollida d’oli usat de 

cuina dels centres educatius n’han 

recollit prop de 2.500 litres des de 

l’inici del projecte, l’any 2019. Les 

escoles que participen en el pro-

jecte, promogut per l’Ajuntament 

de Mollet, són l’Escola del Bosc, 

l’Escola Sant Vicenç, l’Escola Can 

Besora i l’Escola Joan Salvat Pa-

passeit. El servei es presta a través 

d’Apindep Ronçana SCCL, entitat 

sense ànim de lucre i d’iniciativa 

social, que vetlla per la inclusió 

dels col·lectius en risc d’exclusió, 

i la seva integració social i digni-

tat humana. La recollida d’oli a 

les llars es fa mitjançant els clakis, 

recipients de plàstic distribuïts als 

alumnes perquè se’ls emportin a 

casa. Una vegada plens d’oli usat 

de cuina es retornen a l’escola i es 

bescanvien per altres de nets.  

MOLLET.  Dimarts al matí es va pro-

duir un foc en un habitatge del car-

rer Martí l'Humà de Mollet, que va 

obligar a desallotjar una vintena 

de persones. Segons els Bombers, 

el foc es va originar en un aparell 

d'aire condicionat i va afectar un 

tendal del primer pis. El fum va 

afectar també la segona planta de 

l'edifici. Els fets van succeir poc 

abans de les 9 h i a les 9.30 h els 

Bombers donaven el foc per ex-

tingit. En el succés hi van treballar 

quatre dotacions de Bombers, tres 

de Policia Municipal de Mollet i 

una de Mossos.

MOLLET.  Mollet Opina atribueix els 

retards en algunes línies de bus de 

la ciutat a la por dels conductors a 

ser multats en els controls sema-

fòrics. Així li exposaven a Mireia 

Dionisio, 1a tinenta d'Alcaldia, en 

una reunió a finals de maig.

Segons Mollet Opina, els conduc-

tors d'autobús s'aturen al semàfor 

de la cruïlla d’avinguda Rivoli amb 

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

L'Associació Ecologista La Xopera va recollir diumenge gairebé mitja tona de 

residus dels boscos de Sant Fost. L'acció Netegem el Bosc, netegem el Planeta 

emmarcada dins la iniciativa Let's Clean Up Europe, va comptar amb la participació 

de 34 voluntaris. Amb la neteja es van recollir un total de 482 quilos de deixalles, 

de les quals 198 kg eren envasos, 21 kg de paper i cartró, 34 kg de vidre i 229 kg 

d'altres materials.  L'acció va permetre alliberar el camí de la Font del Porró d'una 

deixalla de gran volum. foto: la xopera

La Xopera neteja boscos de Sant Fost

avinguda del Parc, tot i estar en 

verd i no haver-hi gent a la parada 

que se situa al mateix semàfor. "Els 

conductors reiniciaven la marxa 

un cop s’havia acabat la fase amb 

l’inici d’un nou verd", asseguren. 

"Aquest fet obliga els autobusos 

a romandre fins a més d’1 minut 

aturats, afectant la puntualitat 

del servei", opinen. El grup també 

explica que els autobusos interur-

bans s’han vist obligats a aturar-se 

al mig del pas de vianants en veure 

la fase groga iniciar-se per por a 

ser multats. Dionisio els va asse-

gurar que qualsevol fotografia es 

revisa manualment i que es faria 

una comunicació perquè els con-

ductors puguin operar amb tran-

quil·litat.  

teòricament té. Si un arbre està 

mal podat o massa podat, funci-

ona pitjor", assegurava.

El catedràtic en ecologia també 

explicava que la contaminació pro-

vocada per les infraestructures de 

mobilitat que envolten la ciutat i 

per la mateixa mobilitat motorit-

zada interna, es pot reduir àmpli-

ament amb una bona gestió dels 

elements naturals de l'interior de 

la ciutat. "Si un ens urbà està a 

prop de focus d'emissió de con-
taminació, pot veure's afectat. 
Però una realitat inqüestiona-

ble és que una ciutat amb un 

sistema de verd divers, extens i 

ben gestionat és molt difícil que 

estigui contaminada", opinava.

L'anunci del treball de Figueroa 

arriba després que fa uns mesos 

l'Institut de Salut Global de Bar-

celona (ISGlobal) publiqués un 

estudi que situava Mollet en el top 

10 de ciutats europees amb major 

mortalitat vinculada a la contami-

nació de l'aire que causa el diòxid 

de nitrogen (NO2), associat sobre-

tot al trànsit rodat.

El verd urbà, element saludable
Al seu torn, l'alcalde, Josep Monràs, 

reiterava la importància del verd 

urbà com un element de salut: "Al-

guns veuen els parcs públics com 

un element estètic i de relació 

social, però també exerceixen un 

element de salut sobre les per-

sones i l'entorn". Les dades que 

s'extreguin de l'anàlisi serviran per 

donar eines al Consistori a l'hora de 

planificar les accions en aquest àm-

bit. Si, segons l'estudi, hi ha elements 

a millorar, el pressupost municipal 

de l'any vinent podria incloure'n no-

ves accions.    sergio carrillo
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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
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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 
..................
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MASCLISME  AQUEST 2021 JA HAN MORT 20 DONES A MANS DE LES SEVES PARELLES O EXPARELLES

MOLLET / BAIX VALLÈS. Diversos  

Ajuntaments baixvallesans es van 

adherir aquest dilluns a la concen-

tració silenciosa contra la violèn-

cia masclista convocada arreu del 

territori. Les mobilitzacions però 

es van iniciar divendres sota els 

lemes #SiToquenAUnaToquenaTo-

tes i #NiUnaMenys, quan centenars 

de manifestants es van concentrar 

Clam contra la violència 
de gènere i els feminicidis

davant l'Ajuntament de Mollet en 

resposta a l'onada de feminicidis 

dels darrers dies i com a mostra de 

suport a les víctimes del masclisme.

La convocatòria d'urgència a 

tot el moviment feminista va tenir 

lloc a les 22  h arreu de l'Estat. Els 

manifestants van fer extensiva la 

protesta a tots els casos relacio-

nats amb la violència de gènere, 

especialment el de la menor de 17 

anys assassinada a Sevilla a mans 

de la seva exparella i el de les dues 

nenes de Tenerife assassinades, 

presumptament a mans del seu 

pare, després que les autoritats 

hagin trobat el cos d'una d'elles, 

l'Olivia, de només sis anys.

D’ençà que hi ha estadístiques, 

l’any 2003, han mort 1.098 dones 

víctimes de la violència de gènere, 

20 d'elles durant aquest 2021.

Un comptador de víctimes
Precisament, la setmana passada 

el grup de feminisme de Mollet en 

Comú va instal·lar a l'aparador del 

seu local al carrer Berenguer III, un 

comptador dels casos de violència 

de gènere d'aquest 2021 "com a 

trist recordatori d'aquesta epi-

dèmia", assenyalaven des de la 

formació, la qual també ha demanat 

que tornin les concentracions de re-

buig de cada assassinat que es  feien 

a la porta de l'Ajuntament. 

Xerrada al Jardinet 
sobre autodefensa 
feminista

MOLLET. El proper dissabte, 19 de 

juny, Mollet acull la segona xerra-

da dins del cicle de presentació de 

la guia Autodefensa feminista com 

a resposta a la crisi, editada per 

l'Esquerra Independentista, i coor-

ganitzada entre altres pel col·lectiu 

Mollet Feminista. Aquesta trobada 

tindrà lloc al Jardinet (Ronda de 

Can Fàbregas, 5) a partir de les 11 h 

i es centrarà en com posar en pràc-

tica l'autodefensa feminista tant 

en l'espai públic com en el privat. 

Les ponents de dinamitzar l'esde-

veniment seran la Laura Gandia, 

militant d'Arran, i l'Eulàlia Duran, 

militant de la CUP Cardedeu. 

Per tal de garantir les mesures 

de seguretat i controlar l'afora-

ment, es faran inscripcions prèvies 

a través d'un formulari que es po-

drà trobar als perfils d'Instagram i 

Twitter de Mollet Feminista i al cor-

reu molletfeminista@gmail.com o 

bé al Jardinet 15 minuts abans de 

l'inici del taller. 

SERVEIS

Les fonts de Mollet 
tornen a brollar i a 
il·luminar-se amb 
l'arribada de l'estiu

MOLLET. Coincidint amb el primer 

dia d’estiu, el 21 de juny, les qua-

tre fonts ornamentals de Mollet, 

situades al Parc de les Pruneres, 

al Parc dels Colors, la Rambla de 

Balmes i la Dona d’Aigua, comen-

çaran a funcionar. La seva posa-

da en marxa es farà complint les 

màximes mesures de seguretat i 

higiene determinades per l’actual 

situació sanitària i estaran en fun-

cionament fins el 19 de setembre.

MARTORELLES. L'Ajuntament de 

Martorelles, a través de la Regido-

ria de Benestar i Família, va orga-

nitzar aquest dimarts i dimecres 

un curs adreçat a la Policia Local 

per millorar l'atenció dels casos de 

violència envers les dones. 

Els continguts de la formació 

van ser elaborats per l'àrea de 

Benestar i família, en coordinació 

amb l'inspector/cap de la Policia 

Local de Martorelles per cobrir les 

necessitats específiques del cos, 

així com una psicòloga especialit-

zada en intervenció en violència 

de gènere: "El curs s'ha fet amb 

l'objectiu que el cos tingui eines, 

sobretot psicològiques, per 

abordar millor aquests tipus de 

casos i atendre a les víctimes, 

els agressors i els menors impli-

cats", explica la regidora de l'àrea, 

Mònica Garcia.

Per a adequar la formació tècni-

ca-policial, el curs ha comptat amb 

la col·laboració del Grup d'Atenció 

a la Víctima (GAV) del cos de Mos-

sos d'Esquadra especialitzats en 

aquests casos. 

Martorelles forma la Policia 
per millorar l'atenció de les 
agressions masclistes

EL GRUP D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DELS MOSSOS D'ESQUADRA HA COL·LABORAT AMB EL CURS

marina escribano

CONTRA LA VIOLÈNCIA  Durant la concentració de divendres a Mollet

Dissabte, 19 de juny de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

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

de Música de Mollet

Diumenge, 20 de juny de 2021

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

de Música de Mollet (r); a les 20.30h (22.15h 

reemissió): Cloenda cursos gent gran Mollet i

a les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 21 de juny de 2021

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

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

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

Albert Maspons i Laia Laffaure

Dimarts, 22 de juny de 2021

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

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

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

a les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: José A. 

Montero, alcalde de Montornès

Dimecres, 23 de juny de 2021

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

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

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

a les 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

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

11/06 José Herrero Martínez 83 anys

12/06 Alberto Ninou Álvarez 84 anys

12/06 Francisca Alonso Padilla 72 anys

14/06 Francisca Juárez Adan 89 anys

14/06 Maria Luisa Sánchez Guerrero 82 anys

15/06 Concepción Martínez Blanco 89 anys

16/06 Josep Pascual Martínez Ávila 62 anys

16/06 Josefa Megias López 84 anys

17/06 Rosario Ortega Torres 67 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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La PAH es concentra 
pel suïcidi d'un 
home que havia 
de ser desnonat

MOLLET.  El drama del suïcidi d'un 

home que havia de ser desnonat 

dilluns a Barcelona ha fet sortir 

milers de persones al carrer con-

vocades per les PAH del territori. 

A Mollet, desenes de persones es 

van concentrar dimarts al vespre 

davant l'Ajuntament. "No podem 

consentir cap mort més per no 

poder garantir el dret a l'habi-

tatge", deia un dels membres de la 

PAH local, qui afegia: "Això és una 

lluita col·lectiva. Per al sistema 

som números i una pèrdua pot-

ser no suposa res però darrere 

SERVEIS

Detectats 61 casos 

de maltractament 

a gent gran a la 

comarca el 2021

MOLLET. Dimarts, es commemorava 

el Dia Mundial per a la Prevenció 

dels Abusos i Maltractaments a les 

Persones Grans, una de les formes 

de violència més oculta, segons 

l'OMS. Les dades de 2021 del Servei 

Local de Teleassistència, que gesti-

ona la Diputació als municipis de la 

demarcació de Barcelona, indiquen 

que actualment hi ha 859 casos de 

persones usuàries a les quals se les 

està fent seguiment per disposar 

d’indicadors que permeten sos-

pitar de l’existència de maltracta-

ments. El 88% d’aquests casos són 

de dones, el 60% són majors de 85 

anys i en un 54% dels casos se sos-

pita que el maltractament es pro-

duït pels fills de la persona i en un 

26,8% per la parella.

D’aquests 859 casos, s’està treba-

llant activament amb 532, que són 

casos on les persones han recone-

gut l’existència del maltractament i 

han verbalitzat la necessitat de dis-

posar d’un ajut. Al Vallès Oriental 

s’han detectat 61 casos en aquests 

primers mesos de l'any. Aquestes 

persones disposen d’un pla perso-

nalitzat d’atenció, que es dissenya 

amb la col·laboració dels serveis so-

cials municipals i que inclou visites 

domiciliàries de seguiment del cas.

A Mollet, la regidora de Ser-

veis Socials i Gent Gran, Ana Díaz, 

apunta que no s'ha registrat cap 

cas i destaca la tasca de preven-

ció i detecció que es fa de manera 

transversal des dels diferents dis-

positius de serveis socials, gent 

gran i salut. Si es detecta algun cas 

se segueix un protocol i es prepara 

l'actuació conjuntament amb la fa-

mília i "amb la mateixa persona, 

que, si pot, ha de poder decidir 

per si mateixa", diu Díaz. 

Servei de rehabilitació 
a través de YouTube
MOLLET. El Servei de Rehabilitació 

de la Fundació Sanitària Mollet ha 

posat en marxa Recupera’t Online, 

un canal de Youtube amb més de 

140 vídeos de creació pròpia que 

complementen tractaments mè-

dics prescrits per professionals 

afavorint un seguiment més in-

tensiu de l’atenció més enllà de les 

parets del centre.

El canal, nascut com a alternati-

va als pacients durant les restricci-

ons per la pandèmia, inclou vídeos 

de rehabilitació (fisioteràpia, terà-

pia ocupacional i logopèdia) que 

poden donar resposta a les neces-

sitats de moltes especialitats com 

traumatologia, clínica del dolor, 

logopèdia, malalts respiratoris, 

ginecologia, hospital de dia o in-

fermeria i s’està utilitzant des de 

l’atenció primària, hospitalització 

o tractaments ambulatoris.

De la consulta a casa
Els prescriuen professionals a 

persones ateses de forma única, 

dirigida i especialitzada. S’expli-

quen i ensenyen els exercicis a la 

consulta perquè posteriorment 

el pacient els pugui realitzar des 

de casa amb suport audiovisual, 

fet que suposa "una millora de 

l’atenció, una més ràpida recu-

peració i una major adherència 

al tractament", expliquen des de 

la Fundació.

Recupera’t Online facilita tam-

bé el seguiment d’exercicis com 

logopèdia que a causa de la situ-

SANITAT LA FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET PROMOU EL CANAL RECUPERA'T ONLINE AMB MÉS DE 140 VÍDEOS DE CREACIÓ PRÒPIA

HABITATGE LA PLATAFORMA CRITICA EL PAPER DELS JUTGES EN LES ORDRES DE DESNONAMENT Premi molletà 

per un software 

traductor de llengua 

de signes catalana

MOLLET. Tres alumnes de l'Escola 

Sant Gervasi de Mollet han obtin-

gut un premi UPF-FESOCA pel seu 

treball de recerca de Batxillerat 

Software Traductor de Llengua de 

Signes Catalana. En Pol Miguel, en 

Marc Soto i en Pau Mas, així com el 

seu tutor, el professor de tecnolo-

gia Xavier Valldeoriola, han estat 

els guardonats Precisament, di-

lluns va ser el Dia Nacional de les 

Llengües de Signes i l'Ajuntament 

de Mollet s'hi va sumar a la com-

memoració. El consistori defensa 

que aquest dia és una oportunitat 

per cridar l’atenció de la societat 

per promoure i normalitzar l'ús 

d'aquest llenguatge.

pah

CONCENTRATS  Membres de la PAH Mollet Baix Vallès dimarts

d'aquests números hi ha éssers 

humans". Des de la PAH Mollet 

Baix Vallès denuncien el paper 

de molts jutges, que "opten per 

prendre’s la llei pel seu compte, 

obviant els informes de vulne-

rabilitat redactats per profes-

sionals acreditades, perquè els 

desnonaments es facin efectius", 

apunta la PAH Mollet Baix Vallès.  

fsm

INSTRUCCIONS  Els professionals expliquen els exercicis primer a la consulta

ació epidemiològica no es podien 

mostrar sense treure’s la masca-

reta i permet reduir les visites de 

persones vulnerables o de risc a 

centres hospitalaris o de risc sen-

se perjudici de la seva atenció o 

recuperació.

Des d’octubre de 2020, data 

d’inici d’ús de l’eina Recupera’t 

Online, els més de 2.000 pacients 

del Servei de Rehabilitació han 

notat una millora en l’escala EVA* 

de dolor passant del 7 fins a 4,5 de 

mitjana. Així mateix, tots els pro-

fessionals del servei han valorat 

l’eina com a molt positiva.    
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Els municipis del 
Baix Vallès inicien la 
temporada de piscina

BAIX VALLÈS. Al llarg de la setmana 

vinent obriran les piscines muni-

cipals del territori. Ca n’arimon, a 

Mollet, ja està operativa però no-

més per als socis, a partir del dijous 

24 de juny, l’accés ja serà lliure per 

a tothom qui tingui l’abonament 

de dia o de temporada. la piscina 

exterior de l'equipament, roman-

drà oberta fins al 12 de setembre 

i  el sistema de reserva s’haurà de 

fer a través de la web www.cana-

rimon.cat. En el cas de Montornès, 

la piscina del Complex Esportiu 

Les Vernedes està disponible a la 

ciutadania a partir del dimarts que 

ve 22 de juny. Martorelles, con-

juntament amb Sant Fost són els 

municipis que obriran la seva pis-

cina més d’hora, a partir d’aquest 

dissabte 19 de juny els veïns del 

poble ja es poden refrescar a les 

instal·lacions martorellenques i 

santfostenques. En el cas de Mar-

torelles l’horari serà de dilluns a 

diumenge, de les 10:30 h a les 20 h. 

Per accedir a l'equipament caldrà 

reservar prèviament a través del 

web martorelles.cat/piscina. 

EQUIPAMENTS

Extreballadors de Rabasa Derbi 
preparen un homenatge pel 
centenari de la companyia
MARTORELLES. Un grup d'extre-

balladors de Rabasa Derbi s'ha 

organitzat per commemorar el 

centenari de la marca de motoci-

cletes martorellesenca l'any que 

ve. "Derbi ha estat una marca 

diferent que ha creat un vincle 

d'amistat i familiaritat impor-

tant", explica un dels impulsors de 

la iniciativa, el martorellesenc Di-

ego Fernández, qui va formar part 

de la família Derbi durant 45 anys. 

Fernández, que va començar a 

treballar a la companyia amb 20 

anys i va ser comercial de la marca, 

explica que la intenció de la pro-

posta és fer "un homenatge a la 

gent de Derbi, als treballadros, 

col·laboradors, pilots, mecànics 

i a la indústria de la motocicleta 

del Baix Vallès".

Per fer possible aquest any de 

Rabasa Derbi, els organitzadors 

han començat a establir contactes 

de col·laboració amb els ajunta-

ments de la zona, entre els quals 

ja s'han sumat a la iniciativa el de 

Martorelles, el de Sant Fost i el 

de Montmeló. La proposta també 

compta amb la complicitat de la fa-

mília Rabasa, creadora de la mar-

ca, i s'estan ultimant les negociaci-

ons amb el grup italià Piaggio, qui 

va adquirir Derbi l'any 2000. 

La història d'una comarca
Els organitzadors plantegen di-

versos actes durant l'any del 

centenari, entre ells xerrades als 

centres educatius i exposicions de 

motocicletes Derbi en els diferents 

municipis col·laboradors i també 

al circuit de Montmeló –qüestió 

encara per confirmar–, així com 

restaurar una de les insígnies de 

Derbi, el llaurer que il·luminava la 

façana de la fàbrica i instal·lar-lo 

a la rotonda de la carretera de la 

Roca.  L'acte central de la comme-

moració es preveu fer al setembre, 

després de la festa major de Mar-

torelles amb la invitació de les di-

verses generacions de pilots que 

han conduït Derbi durant aquests 

100 anys d'història. "Tocarem 

totes les portes, perquè són 100 

anys d'història del Vallès Orien-

tal, de Catalunya i d'Espanya", 

assevera Fernández. 

INDÚSTRIA EL 2022 ES COMPLEIXEN 100 ANYS DE LA CREACIÓ DE LA MARCA MARTORELLESENCA 

SABADELL / TEXT: AMIC

Sabadell recupera aquest any el seu Fes-

tival d’Estiu. Després de la suspensió de 

l’edició de l’any passat a causa del co-

vid-19, el Fresc Festival torna aquest any 

amb 18 espectacles dels àmbits de la mú-

sica, el teatre i la paraula que actuaran a 

l’Amfi teatre de la Fundació 1859 Caixa Sa-
badell, entre el 27 de juny i el 17 de juliol.

El Festival d’Estiu de Sabadell serà una de 

les primeres grans cites culturals que es 

recupera a la ciutat i la comarca arran de 

la millora de la situació pandèmica, motiu 

pel qual l’edició 2021 s’ha plantejat com un 

espai de retrobada entre els espectadors 

i els artistes. En aquest context, el Fresc 

TORNA EL FRESC FESTIVAL, AMB UN 
HOMENATGE ALS PROFESSIONALS 
ESSENCIALS DURANT LA PANDÈMIA
A partir del 27 de juny a la Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Amb el suport de

s’obrirà, el 27 de juny, amb un homenatge 

als professionals essencials durant la pan-

dèmia, que podran assistir gratuïtament a 

la inauguració ofi cial, protagonitzada per 
l’actor Peyu i el seu espectacle El gallardo 
español [en la imatge superior].

Les persones que pertanyin a algun 

d’aquests col·lectius poden sol·licitar la 

seva invitació doble omplint el formulari 

que trobaran a la web del Fresc Festival. 

Com que la demanda d’entrades, presumi-
blement, superarà l’aforament disponible 

de l’Amfi teatre, els assistents s’escolliran 
mitjançant un sorteig.

18 espectacles a la programació

En total la programació compta amb 18 

espectacles: sis de teatre, nou de música i 

tres de paraula. Pel que respecta al teatre, 

en Peyu realitzarà una altra sessió d'El ga-
llardo español oberta a tot el públic el 28 de 

juny. També hi haurà representació d’Ac-

cions de resistència de Susana Barranco, 

Amar d’Alberto San Juan i El Muntaplats de 

la companyia El Galliner, entre d’altres. El 

sabadellenc Jaume Garcia es transformarà 

en Van Gogh el 8 de juliol.

Com a espectacles musicals, trobarem a 
Beth, Roger Mas, La Vella Dixieland, The 

Hanfris Quartet, a La Barcelona Gipsy 

Balkan Orchestra, Cobla Mediterrània, Cris 

Juanico, Gemma Humet i Joan Vázquez. 

I pel que respecta als espectacles de pa-

raula, aquests seran: Vull les olives de Dolo 

Beltran i Ana Carner, La força incendiària 

de les paraules de David Fernández, i la sa-

badellenca Lu Rois i Cafè d’Alger de Yacine 

Belahcéne i Marta Millà. ❉

Entre els 18 espectacles 
programats destaquen el teatre 
de Peyu i Alberto San Juan, i les 
actuacions de Beth, Roger Mas, 
Cris Juanico i La Vella Dixieland

Impulsa

cions de resistència de Susana Barranco, 

Estudiants de l'Alba 
del Vallès, finalistes 
de l'Audi Creativity

MARTORELLES/SANT FOST. Tres es-

tudiants de 4rt d'ESO, de l'Institut 

Alba del Vallès, els martorellesencs 

Gerard Truyols i Denis Cruces, i el 

santfostenc Pau Carriedo han que-

dat finalistes dels premis Audi Cre-

ativity Challange, una competició 

adreçada a fomentar la creativitat 

entre els més joves. Els baixva-

llesans que conformen el grup Min-

go CCT, arriben a la gran final, que 

se celebrarà aquest cap de setmana 

a Barcelona, gràcies al seu projecte 

Organic Line, una app per fomentar 

el reciclatge. Els ciutadans poden 

votar per Organic Line, al web vo-

ting.audicrea.com. El termini acaba, 

aquest divendres, 18 de juny.   

INNOVACIÓ

p.t.

EL DENIS, EL GERARD I EL PAU 

Sant Fost escull la 
bandera del poble
SANT FOST.  Els santfostencs ja 

poden triar la bandera que repre-

sentarà el municipi. Després d'una 

primera tria, els veïns tenen tres 

opcions i poden votar-les fins a l'1 

de juliol, mitjançant la plataforma 

participa.santfost.cat.
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ENTREVISTA

Luisma Pintor

Alcalde sortint de Santa Maria de Martorelles

–Què ha estat el millor i el pitjor d'aquests dos anys? 

–Han estat dos anys molt intensos. El millor de tot és el 

contacte amb la gent del poble de diferents àmbits, ha es-

tat molt enriquidor. Per contra el pitjor ha estat trobar-me 

davant de situacions d’emergència sanitària amb veïns a 

qui, malgrat els esforços, no vam poder ajudar a sortir-se’n 

i avui ja no els tenim amb nosaltres. També la situació del 

pinyonaire mort que ens va trasbalsar tant.

–Quines actuacions destacaria del seu mandat?

–Aquest dos primers anys s’ha treballat molt. Ja vam dir que 

entràvem a govern per plantejar les bases del que seria el 

resultat del treball de mandat i hem aconseguit començar 

a consolidar un equip de treball administratiu que resolgui 

els problemes de competència municipal pel nostre veïnat.

Vam augmentar hores tècniques dels serveis d’Enginyer 

Municipal i de Treballadora Social, que ens presta el Con-

sell Comarcal, i tot i els canvis de personal per part del 

Consell, ara estem prestant major servei i de més qualitat. 

S’han augmentat les hores de servei domiciliari per perso-

nes dependents, s’han fet arranjaments a habitatges i al-

tres suports de caire social. El pressupost real en despesa 

social ha crescut molt.

–En aquests dos anys s'han anunciat diverses actuaci-

ons urbanístiques.

–Hem posat en marxa diferents projectes per la millora 

i la dignificació del poble. Hem treballat per aconseguir 

inversions de la Generalitat i de la Diputació per soterrar 

línies de serveis a la zona del Barri Colomer i per canviar 

la fisonomia del carrer Santiago Rossinyol pacificant el pas 

de la carretera BV-5006 al seu tram inicial. Aquestes in-

versions també ens permetran la renovació de part de la 

xarxa d’aigua a aquesta zona, que els últims anys ens han 

donat tants problemes. També s’han fet arranjaments de 

camins forestals i s’ha legalitzat la pista poliesportiva des-

prés d’aproximadament 14 anys d’instal·lació. 

–En l'àmbit de ciutadania també hi ha hagut accions. 

Quines en destaca?

–Hem fet pressupostos participatius, hem fet el primer Pla 

d’Igualtat Municipal per treballar en la igualtat i la no dis-

criminació per raó de gènere. Ens hem declarat municipi 

Feminista i de Llibertat LGTBIQ+. Estem a punt per portar 

a Ple les primeres Ordenances de Civisme municipals que 

permetran donar eines de sensibilització sobre les activi-

tats individuals i col·lectives. A més, hem posat en marxa 

serveis mancomunats com la Dinamització d’activitats per 

a Gent Gran, un Servei Local d’Ocupació o el servei de nete-

ja de carrers i activitats saludables continuades per pobla-

ció de mitjana edat i que abans no tenien cap oferta.

–L'escola Les Mimoses és un dels equipaments cen-

trals del municipi. Com s'hi ha treballat?

–Hem defensat davant el Departament d’Ensenyament 

“L'estratègia sobre la caça ha 
de ser comuna amb els pobles 

veïns perquè tingui èxit ”

l.o.

Dimecres, Luisma Pintor (ERC) passava l'Alcaldia de Santa Maria de Martorelles al 
seu soci de govern Fem Santa Maria, en virtut de l'acord entre els dos partits sorgit 
de les darreres eleccions municipals. En els seus dos anys com a alcalde, Pintor 
ha hagut de fer front a la gestió de la pandèmia i a un fet luctuós com la mort del 
pinyonaire pel tret d'un caçador, que ha obert el debat sobre el futur de la caça al 
municipi. Pintor fa balanç d'aquesta primera part del mandat. 

la realitat i mancances de la nostra petita escola pública 

i hem aconseguit desencallar intervencions que feia molt 

de temps que no sortien, a més d’assumir les responsabi-

litats municipals en el manteniment de l’equipament i la 

seva millora.

–Què li ha quedat per fer dels objectius marcats en un 

principi? Per què?

–Els objectius segueixen treballant-se. Les àrees del nostre 

grup polític i les dels socis de govern són el resultat de la 

feina de totes les parts, també allò en que ens equivoquem. 

En aquest sentit el nostre acord parla de canviar la figura 

de l’Alcaldia però mantenim les nostres responsabilitats a 

les mateixes regidories, tret d’algunes àrees que atribuïm a 

l’Alcaldia. Per aquesta raó encara ens queden dos anys per 

seguir posant en marxa les iniciatives que tenim previstes i 

que encara no s’han visibilitzat per l’aturada general deri-

vada de la Covid.

–L’incident per la mort del pinyonaire pel tret d’un ca-

çador ha posat 

sobre la taula el 

debat sobre la 

caça. Tot i que 

les competèn-

cies locals són 

limitades, què 

vol fer el govern 

actual? Es plan-

teja una consulta sobre el futur d’aquesta activitat als 

boscos de Santa Maria?

–Aquest tema ens preocupa des de fa temps. Quan vam en-

trar a govern es va contactar amb el Departament d'Agri-

cultura, Ramaderia i Pesca per conèixer el marc legal de 

l’activitat. Posteriorment, després d’aquest malaurat epi-

sodi, vam accelerar les reunions amb qui té la competència 

que és la Generalitat. També, des del Parc Serralada Litoral 

s’està treballant amb Diputació i Generalitat.

–I s'ha tret alguna conclusió? 

–Veiem que ens hem d’alinear per planificar estratègies 

consensuades amb la resta de municipis limítrofs. L'es-

tratègia ha de ser comuna perquè tingui èxit ja que si un 

municipi manté un tipus d’activitat i el del costat planteja 

una altra iniciativa, és possible que no trobem una sortida 

favorable. Per aquesta raó estem recopilant tota la infor-

mació possible per tal de poder fer un plantejament obert 

i concretar quin és el paper que el nostre municipi ha de 

presentar, tenint en compte el nostre pressupost munici-

pal i les capacitats reals de control que podem assumir.

–La pandèmia ha estat omnipresent en la meitat del 

seu mandat. Ha estat difícil poder donar-hi resposta?

–Malauradament la pandèmia ens ha condicionat. S'ha 

d'agrair a tothom que ha treballat tant intensament per 

cuidar la població i també pensar molt serenament en 

aquelles persones que van quedar desocupades, i per les 

que, des de l’administració, ens hem arremangat per do-

nar-los suport per tirar endavant.

–Quin balanç fa de la seva gestió de la Covid al municipi?

–El meu paper en la gestió ha estat complex però, donat 

el meu bagatge personal i professional, vaig poder assu-

mir amb certa facilitat la gestió del dia a dia. De seguida 

vam organitzar el teletreball per continuar donant servei 

a la ciutadania i vam ampliar el marc comunicatiu amb 

bustiades generals amb informacions de prevenció, amb 

l’increment d’ús de les xarxes socials municipals i amb el 

seguiment telefònic directament de la nostra població de 

persones majors de 65 anys a qui setmanalment trucàvem 

per saber com es trobaven i oferir-los recursos. En aquest 

període inicial vam posar en marxa ajudes específiques de 

suport a les persones que s’havien quedat sense feina o en 

ERTO que no van poder cobrar fins al cap d’uns mesos. Vam 

facilitar la logística dels serveis educatius amb les famílies. 

Vam organitzar un grup de voluntàries del poble per ela-

borar bates de protecció per personal sanitari d’Atenció 

Primària. Vam idear un Sant Jordi adaptat portant roses a 

la gent gran i llibres als més petits. Vam distribuir masca-

retes que havíem aconseguit de diferents donacions. I vam 

recuperar l’atenció presencial de la nostra OAC amb cita 

prèvia molt abans que altres administracions.

–Ha estat fàcil treballar dins d’un govern en coalició? Hi 

ha hagut punts de desencontre? 

–Treballar en coalició és un gran repte i evidentment que 

hi ha punts on no coincidim, qui digui el contrari falta a la 

veritat, però el repte, comú als dos grups, es va convertir 

en una opció per treballar el diàleg i arribar a majors con-

sensos sobre les polítiques que desenvolupem. Setmanal-

ment hem fet reunions de coordinació i pressa de decisi-

ons on hem plantejat tots els aspectes sobre les decisions 

que hem anat prenent. 

–I amb l'oposició? Quina ha estat la relació?

–Hem fet l’exercici de convidar a reunions puntuals el grup 

de l’oposició per informar-los de diferents decisions que 

s’anaven prenent, no s’ha fet amb tots els temes però si 

amb aquells que hem considerat de major rellevància i així 

trobar major consens. Totes les opinions s’han de tenir en 

compte i donat que la situació epidemiològica no ens ha 

permès organitzar assemblees veïnals, hem treballat amb 

tots els grups polítics algunes d’aquestes decisions.

–Què li demana al nou alcalde?

–Es tracta d’un relleu d’Alcaldia per l’acord de pacte de 

coalició, de manera que la feina encomanada a cada re-

gidoria continua endavant. Confio en que serà un bon re-

presentant institucional per Santa Maria de Martorelles i 

compta amb el nostre suport.  laura ortiz

Treballar en coalició és un gran

 repte i hi ha punts en què no

 coincidim però ha estat una

 opció per treballar el diàleg i el 

consens, també amb l'oposició 
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MOLLET. La Federació de Pensi-

onistes i Jubilats de CCOO VOR-

MAROS es va concentrar dijous al 

matí davant del BBVA del costat de 

la plaça de Catalunya de Mollet per 

exigir a les entitats bancàries "un 

bon tracte per a la gent gran" i, 

en aquest sentit, una atenció per-

sonal als bancs.

Els convocants expliquen que 

el servei personalitzat s'ha reduït 

completament a les sucursals ban-

càries fins al punt de no oferir su-

port i instar la ciutadania a fer les 

seves gestions mitjançant el caixer 

automàtic o per internet.

Amb tot, Xavier Hernández, Se-

cretari General dels pensionistes 

i jubilats de CCOO de VORMAROS, 

puntualitzava que hi ha una gran 

"bretxa digital", "hi ha jubilats 

i gent gran que tenen dificultats 

de servir-se per la màquina, i ja 

no parlem de fer-ho amb un or-

dinador des de casa seva".

L'objectiu era lliurar al director 

del BBVA el manifest de la concen-

tració, "perquè el passi als seus 

superiors i que quedi palesa la 

nostra queixa".    s.c.

Les nostres coques
amb PINYONS NACIONALS

Com cada any, 
sortegem 
3 coques  
entre els 

nostres clients!

Ja podeu 

encarregar 

les coques 

per la revetlla

SANTA MARIA. Rodolf Casas (Fem 

Santa Maria) és el nou alcalde de 

Santa Maria de Martorelles des de 

dimecres al vespre, després que 

el seu predecessor, Luisma Pintor 

(ERC), renunciés al càrrec complint 

així el pacte de la coalició de govern 

que estipulava que tots dos partits 

ostentarien l'Alcaldia la meitat del 

mandat. Després de la renúncia de 

Pintor es va haver d'escollir el nou 

batlle i, com s'havia acordat, va sor-

tir escollit pel plenari el número 1 

de Fem Santa Maria, amb els vots 

dels quatre edils del govern. Els 

tres regidors de l'oposició, tots tres 

d'En Comú Santa Maria, van votar 

la seva candidata, Olivia Mones.

La primera intervenció al ple va 

ser de Luisma Pintor, qui tenia pa-

raules d'agraïment cap a "tothom 

que durant aquest temps ha tre-

ballat amb nosaltres i que ha fet 

possible els projectes que s'han 

posat en marxa". També va recal-

car que seguiran treballant igual, 

perquè "l'acció de govern és de 

la coalició". El batlle entrant, Ro-

dolf Casas, va "felicitar la tasca" 

de Pintor, "i més en aquesta èpo-

ca que ens ha tocat viure de pan-

dèmia, que ha sigut realment 

molt difícil". També va mos-

trar-se "satisfet d'haver partici-

pat en aquest equip de govern" i 

va assegurar que encara "aquesta 

fase de la vida amb il·lusió per 

poder treballar amb el poble 

i per al poble". Per últim, Olivia 

Mones va criticar que en aquests 

dos anys hi ha hagut "un govern 

sense cohesió, on cada grup po-

lític ha imposat el seu criteri a la 

seva parcel·la de treball, on ha 

mancat una figura de referència 

pels veïns, i fent la sensació que 

es tractava de dos equips com-

petint".    sergio carrillo

POLÍTICA  DIMECRES ES VA CELEBRAR EL PLE EN QUÈ ES VA EFECTUAR EL CANVI AL CAPDAVANT DEL GOVERN ACORDAT PER LA COALICIÓ

A L'AJUNTAMENT  La vara d'alcalde de Santa Maria canvia de mans

s.c.

CONCENTRACIÓ  Dels pensionistes de CCOO davant d'un BBVA de Mollet

s.c.

Rodolf Casas pren el relleu de Luisma 

Pintor a l'Alcaldia de Santa Maria

Els jubilats de CCOO 
reclamen una atenció 
personal als bancs

SERVEIS BANCARIS  EN LA CONCENTRACIÓ ES VA EXIGIR "BON TRACTE PER A LA GENT GRAN" I EVITAR LA BRETXA DIGITAL EXISTENT

EXPOSICIÓ

La UB presenta 
una mostra virtual 
sobre Solé Tura

MOLLET. La Universitat de Barce-

lona presentarà aquest divendres 

a les 10 h l’exposició virtual Jordi 

Solé Tura, mestre i pensador. Tot 

plegat s'ha elaborat mitjançant 

la Facultat de Dret i el Centre de 

Recursos per a l’Aprenentatge i la 

Investigació (CRAI) i la Biblioteca 

de Dret, amb la col·laboració de 

l'Ajuntament de Mollet del Vallès 

i el Centre d’Estudis per la Demo-

cràcia Jordi Solé Tura.  

IMPOSTOS

S'obre el termini
de subvencions 
per pagar l'IBI

MOLLET.  L’Ajuntament ha obert el 

termini per sol·licitar les ajudes i 

subvencions per pagar l’IBI, que 

s'allargarà fins al 30 de setembre. 

Les noves ajudes es poden sol·lici-

tar a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament i la tramitació també 

es pot fer de manera presencial a 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 

l’Ajuntament. Entre les subvencions 

d’aquest impost, que poden arribar 

fins al 95% en funció dels casos i 

dels ingressos familiars, hi ha: per a 

titulars d'habitatges oferts com a llo-

guer social per a l'exercici 202; per 

a subjectes passius de l'IBI a conse-

qüència d'execucions hipotecàries i 

anàlegs de l'habitatge habitual; per 

a llogaters amb títol de família nom-

brosa; per persones vídues majors 

de 65 anys; per persones o famílies 

amb escassa capacitat econòmica; 

per  a famílies monoparentals; i per 

a famílies que tinguin a càrrec seu 

familiars amb una discapacitat igual 

o superior al 75%.  
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NOMENAMENTS

L'exalcalde de la Roca, nou 
gerent del Consell Comarcal
VALLÈS ORIENTAL.  El ple del Consell 
Comarcal ha aprovat el nomena-
ment de l'exalcalde de la Roca, el 
socialista Carles Fernández, com 
a nou gerent de l'ens, en substitu-
ció d'Antoni Cornellas, que n'era 
el gerent provisional. Fernández, 
que ha rebut els vots favorables de 
Junts, PSC, ECP, l'abstenció de Cs i 
el vot contrari d'ERC i CUP, ha estat 
l'escollit entre els tres candidats de 

la fase final del procés de selecció.
Fernández, de 60 anys, és lli-

cenciat en Ciències Químiques i 
té un postgrau en Comunicació i 
Lideratge Polític. Ha estat regidor 
a la Roca pel PSC de 2005 a febrer 
de 2018, quan va accedir a l'Alcal-
dia fruit d'un pacte de govern amb 
ERC. El juny de 2019 va dimitir des-
prés d'obtenir uns mals resultats 
a les eleccions municipals. El nou 

CÀRRECS JUNTS, PSC I COMUNS APROVEN EL NOMENAMENT, QUE ERC CONSIDERA "MASSA POLÍTIC"

Concentració del 
Consell de la República 

Comuns fa balanç 
en l'assemblea de 
rendiment de comptes 

El Consell Local per la República 
de Mollet organitza aquest dis-
sabte una concentració de suport 
al Consell per la República, que 
comptarà amb Antoni Castellà, 
membre de govern de l'òrgan. 
L'acte s'ha convocat a les 11.30 h 
davant l'Ajuntament.

Mollet en Comú presentarà diven-
dres el balanç de l'activitat de la 
formació l'últim any en el marc de 
l'Assemblea General de Rendiment 
de Comptes, que es farà a les 18.30 
h a la terrassa del Museu Abelló. La 
formació presentarà a les persones 
inscrites, simpatitzants i a la ciuta-
dania en general, un balanç exhaus-
tiu de la seva activitat tan política 
com a organització local, com en 
l'àmbit institucional des del seu 
grup municipal a l’Ajuntament.

MOLLET DEL VALLÈS. El regidor mo-
lletà Oriol López ha estat propo-
sat per entrar a la nova executiva 
nacional d'ERC, amb la missió de 
coliderar l'estratègia del partit 
per fer front a les eleccions muni-
cipals de 2023. Si el Consell Naci-onal d'aquest 19 de juny rati�ica 
la proposta, López, portaveu d'Ara 
Mollet ERC MES a l'Ajuntament de 
Mollet, serà el responsable de la 
Secretaria de Coordinació Munici-
pal i Ciutats Grans, òrgan de nova 
creació dins la Secretaria d’Estra-
tègia Municipal.

La secretaria que assumirà 
López té com a principal objectiu 
coordinar les polítiques munici-
pals i fer d'ERC un partit més fort a 
les grans ciutats, principalment les 
metropolitanes. "Al país ja vam 

guanyar les eleccions munici-

pals i som la força amb més regi-

dors, amb 3.100, però ara volem 

fer una aposta ferma perquè és 

el gran moment de les ciutats de 

l'arc metropolità", explica a Som-
Mollet Oriol López. Per aconse-
guir-ho, el molletà es marca com a 
objectiu tenir "més musculatura i 

aconseguir més gent als barris i 

les seccions locals per poder fer 

les millors llistes per a les elecci-

ons municipals", diu. 

Més enllà de les sigles
López vol traslladar a l'àmbit mu-nicipal la �iloso�ia que ja va aplicar 
la secció local del partit fa uns anys 
amb la creació d'Ara Mollet. "En 

l'àmbit municipal és important 

anar més enllà de les sigles d'un 

partit, parlar i apropar-se a mol-

ta gent", considera López, una di-
rectriu que, en el cas de Mollet, ha 
fet que el partit hagi crescut d'un 
únic regidor, el 2007, als actuals sis 
edils, que converteixen ERC en la 
primera força a l'oposició. 

López acumula gairebé 20 anys 

POLÍTICA  EL PARTIT, QUE L'HA DE RATIFICAR, L'HA PROPOSAT COM A SECRETARI DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I CIUTATS GRANS

Carles Segura, 
director de l'Institut
Català de l'Acollida 
i de l'Adopció

SANT FOST.  El santfostenc Carles 
Segura, membre de Junts per Ca-
talunya, ha estat nomenat director 
de l'Institut Català de l'Acollida i 
de l'Adopció, depenent del De-
partament de Drets Socials de la 
Generalitat. Entre altres respon-
sabilitats, Segura ha estat asses-
sor d’informació i comunicació 
de la consellera de la Presidència 
(2019-2021); assessor tècnic de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona (2017-
2019) i assessor d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Mollet i membre 
del Gabinet d’Estudis d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya. ❉

Oriol López codirigirà l'estratègia nacional 
d'ERC de cara a les municipals de 2023

gerent prendrà el relleu a Antoni 
Cornellas, qui ha assumit el càrrec 
de manera provisional els darrers 
sis mesos. Abans, de 2011 a finals 
de 2020, el gerent havia estat Igna-
si Valls, qui havia estat vinculat a la 
institució des de la seva constitució 
en diferents etapes com a conseller, 
al govern i també a l’oposició.

Per la seva banda, el principal 
grup de l'oposició, ERC, ha rebut-
jat el nomenament de Fernández 
en considerar-lo un perfil "mas-

sa polític que no s’adequa a les 

necessitats de l’ens". Els republi-
cans també han criticat les formes 
del procés de selecció. 

de trajectòria a la política molleta-
na. És militant d'ERC des del 2003 
i va entrar com a regidor el 2009, 
en substitució de Xavier Fenosa. 
Des del 2011 ha encapçalat les 
candidatures locals d'ERC.  López 

ha avançat que mantindrà el seu 
càrrec de regidor a l'Ajuntament 
de Mollet. 

Sobre allò que pot aportar 
López a aquesta nova responsabi-
litat, el molletà assegura: "Sé què 

vol dir començar a treballar des 

d'avall, quan ERC només acon-

seguia un 1,5% dels vots a Mo-

llet, amb un equip petit i picant 

pedra. Aquest és un repte que 

agafo amb molta força", conclou.
Així doncs, en el marc de l'estra-

tègia de reforçar l'equip directiu 
de cara a les properes eleccions 
locals, a més de la incorporació de 
López, l’Executiva d’Esquerra pro-
posa una reordenació de l’equip 
de municipals i incorporarà una 
Secretaria de coordinació de po-
lítica supramunicipal, amb Laia 
Cañigueral al capdavant, i crearà 
la Secretaria de Política Municipal 
i projectes transversals, que aniria 
a càrrec d'Alba Camps. ❉ laura ortiz

arxiu

ORIOL LÓPEZ
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La comarca registra set ERO durant 
el maig i 394 persones afectades
VALLÈS ORIENTAL.  El mes de maig es van registrar a la comarca set ex-

pedients de regulació d'ocupació (ERO), que han afectat 394 persones. 

Respecte al mes d'abril els EROs i la seva afectació a nivell de persones 

treballadores s’ha reduït pràcticament a la meitat. Les principals activi-

tats econòmiques afectades han estat l’hosteleria, el comerç a l’engròs i 

al detall, la indústria manufacturera i les activitats artístiques i d’entre-

teniment. Des d'inicis de 2021, s’han registrat 207 expedients, amb una 

afectació a 2.792 persones.

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament 

de Mollet ha signat un conveni 

amb la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), els consells co-

marcals del Vallès Oriental i Oc-

cidental i l'Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès per crear la Càte-

dra en Emprenedoria i Innovació 

Social, adscrita al Centre d'Estudis 

i de Recerca en Emprenedoria i 

Innovació Social de la Universitat.

Aquesta càtedra també ha rebut el 

suport de la Diputació de Barcelo-

na i s’inscriu en el projecte EINES 

–espai innova en emprenedoria 

social–, que dona suport a l'em-

prenedoria i la innovació social 

i del qual en són partícips tant la 

Universitat com el seu entorn so-

cial, administratiu i productiu.

Amb aquest conveni, les insti-

tucions es comprometen a desen-

volupar un programa d'activitats 

que inclourà el lliurament dels 

premis Eines als millors projectes 

d’emprenedoria i innovació social 

i que tindran quatre categories: 

àmbit general, àmbit vallesà, àm-

bit local/municipal, i àmbit uni-

versitari. En el cas dels reconeixe-

ments d'àmbit comarcal i local, hi 

haurà un primer i un segon premi, 

i es preveu la possibilitat d'ator-

gar altres premis addicionals o 

retre homenatges en el marc dels 

guardons. El lliurament de la pri-

mera edició tindrà lloc a Sant Cu-

gat del Vallès la propera tardor i la 

segona edició serà lliurada l'any 

vinent a Mollet del Vallès.

S'ha acordat també la creació 

d'un anuari d'emprenedoria i inno-

vació social que vol ser una "refe-

rència en el sector de l’economia 

social i solidària, i en general de 

l’emprenedoria i la transforma-

ció social, amb indicadors esta-

dístics, reportatges i anàlisi de 

projectes emprenedors, i entre-

vistes", apunten els promotors.

El conveni estableix també que 

la càtedra afavorirà "la transfe-

rència de coneixement buscant, 

en particular, una major projec-

ció i impacte social de la recer-

ca aplicada cap a l’administra-

ció pública i la societat civil" i, 

en concret, preveu la participació 

dels ajuntaments i els consells co-

marcals en el futur Màster en Em-

prenedoria i Innovació Social.

L'acord es va signar la setmana 

passada a la Facultat d’Economia 

i Empresa de la UAB amb repre-

sentants institucionals dels agents 

participants. Per a Josep Monràs, al-

calde de Mollet, el projecte és “una 

aposta clara pel futur. Amb ell vo-

lem impulsar, reconèixer i donar 

suport a projectes innovadors 

amb un vessant social i solidari 

que potser, d’una altra manera 

no es podrien dur a terme". i

ECONOMIA  L'ACORD TAMBÉ INCLOU SANT CUGAT I ELS CONSELLS COMARCALS VALLESANS

Mollet promou una càtedra 
d'emprenedoria amb la UAB 

L'acord preveu l'organització
d'uns premis per reconèixer
projectes d'emprenedoria i

innovació social

Després de més d'un any, el carrer Anselm Clavé dimarts tornava a acollir 

parades del mercat setmanal de Mollet, que ha apropat una vuitantena de 

paradistes de tèxtil i parament de la llar al Centre gràcies a la millora de les 

dades epidemiològiques. El canvi promogut per l'Ajuntament ha suposat 

l'eliminació del tram més llunyà de l'avinguda Rabassaires. Foto: m.eras

Anselm Clavé torna a acollir el mercat
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L'onada de calor d'aquesta setmana ens recorda que l'estiu està a tocar i 

amb les altes temperatures arriba també la campanya contra incendis. Els 

Bombers i les ADF al territori auguren un estiu complex: la manca de pluges 

a l'hivern i la primavera fan que hi hagi una vegetació amb dèficit hídric i un 

sotabosc sec que suposa un risc més elevat de provocar un incendi forestal. 

Per posar-ho més difícil al foc, les tasques de prevenció són imprescindibles. 

Que els boscos, molts en mans de propietaris privats, estiguin nets; que 

les franges de seguretat estiguin en bon estat; que els pagesos disposin 

d'eines per respondre amb rapidesa a un eventual foc als seus camps; que 

la ciutadania sigui curosa amb les seves accions al medi natural... és una 

responsabilitat compartida que, malauradament, cal recordar any rere any.

PREVENIR EL FOC

Editorial

Promou:
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ornem de mica en mica a la nova 

normalitat, la que marca la pan-

dèmia i que ha condicionat du-

rant mesos el nostre dia a dia, 

una normalitat, però que continua sent trà-

gica pel que fa a la violència masclista. En  

els darrers dies més d'una desena de dones 

i criatures han estat assassinades a mans 

d’homes. El més terrible de la situació és 

que aquesta estadística no és una foto fixa 

i és molt possible que mentre s’escriu i es 

publica aquest article s’hagi incrementat el 

nombre de víctimes.

Em costa entendre  davant d’una  evidèn-

cia tan flagrant,  que encara hi hagi qui posi 

en dubte l’existència de la violència masclis-

ta o  la vulgui disfressar sota conceptes er-

ronis i tramposos, aquesta realitat que ens 

colpeja cada dia només pel fet de ser dones.

Segurament després de llegir que són els 

homes els que assassinen cada dia a les do-

nes entenc que algú pot estar pensant  “no 

tots els homes és clar”, però insisteixo, no 

maquillem la realitat, darrere dels concep-

tes “violència de gènere” o pitjor, “violència 

intrafamiliar” s’amaga un fet  irrefutable, els 

Normalitzar la violència

T

MAR  

TORRES
Comissió de Feminisme de 

Mollet en Comú

homes en aquest país i la resta del món maten 

les dones cada dia. La magnitud del  tema és 

tan greu que fins i tot dir-ho així sense embuts 

per escrit i en una frase, cou. Però és així, el 

sistema que oprimeix i exerceix tota mena de 

violència envers les dones ha aconseguit que 

fins i tot la violència física, la més perceptible 

i  evident, la que provoca la mort i afecta  la 

meitat de la població sigui una xifra que men-

cionen les notícies, una situació naturalitzada, 

assumida i  tolerada. 

Ara que està tan de moda parlar de nosaltres, 

les dones, amb gramàtica rebuscada i definici-

ons impossibles per no anomenar-nos, sembla 

que dir que la violència masclista l'exerceixen 

sempre els homes   pugui considerar-se ser 

una afirmació agosarada, exagerada o fins i tot 

incerta. Però la realitat és tossuda, les morts 

de dones dels darrers dies no són efectes se-

cundaris del desconfinament, no són producte 

d’una lamentable casualitat, tenen el seu ori-

gen en una plaga estructural que ens afecta 

únicament pel fet de ser dones i mentre que 

socialment no es  tingui la capacitat d’identi-

ficar la causa del problema no serà possible 

articular solucions efectives. 

Si us plau, no donem voltes i ens distraiem 

en conceptes ambigus i equivocats, centrant el 

debat polític feminista en la discussió de lleis 

que no aporten res a la solució de l’origen del 

problema perquè mentrestant, la violència 

continua i ens estan  matant.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al 
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Si ens permeteu l'atreviment, @ajmollet, amb 
la de dies que hi ha... precisament havieu 
de programar el Refresc-Art els dijous al 
vespre? Tampoc és que Mollet tingui una 
programació cultural taaan vertiginosa que 
no podíem posar-nos d'acord... 

@latramolla Àngels Galdon Fernández @galdonona

Que els meus néts, nens, de 9 i 11 anys 
s'entusiasmin amb el futbol femení 
no té preu. Gràcies @alexiaputellas, 
i resta d'equips, per ser el referent 
de les nostres filles i néts, per 
transformar l'imaginari col·lectiu

l parèntesi s’ha convertit en un 

eclipsi gradual i progressiu a 

la plaça de Prat de la Riba. El 

badall petrificat del campanar 

descurat, indolent, fins i tot impiu vers els 

éssers efímers que formiguegem als seus 

peus, s’ha anat ocultant a les nits. Ja no es 

distingeix la manca de pietat d’aquesta ga-

nyota que perdurarà sempre, permanent-

ment, davant dels nostres caps. Potser això, 

fins i tot, li confereix comoditat, perquè no 

hi ha res millor per a una observació infa-

tigable i omniscient que restar mig ocult, 

pràcticament inabastable dels ulls cansats 

dels qui donem cada dia un espectacle sin-

gular. Ara som escrutats, amb impassibili-

tat, des de la foscor, des d’una aparent ab-

sència del temps.

El tetramorf que li fa de bigotet, aquelles 

gàrgoles delirants que es precipiten en un 

intent d’abalançar-se’ns, ja no són cap mena 

de premonició de l’apocalipsi. Són la viva pe-

dra, que ja només li cal ser sense mostrar-se 

E

ANOTACIONS 
AL MARGE (IV)

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

i presenciar la nostra apocalipsi diària. Hi 

són, perquè el judici final s’ha estat fent pre-

sent els darrers mesos i la condemna pels 

qui han reeixit és l’ombra de certa culpabili-

tat per haver-ne sobreviscut. A les gàrgoles, 

ja no els cal fer-nos memòria d’un futur que 

passaria comptes, perquè el present ja li fa 

la feina. Hi ha hagut una fi del món reitera-

da a Prat de la Riba i, per extensió, als qua-

tre punts cardinals que aquests testimonis, 

ara expectants en la negror, assenyalen sen-

se anunciar res ja.

Pel damunt, s’estan les esferes moder-

nistes mig apagades també, entelades per 

la seva pròpia feina gairebé extingida. No 

només l’afònica gola del campanar sembla 

congelada, els rellotges semblen haver fixat 

el temps en suspens. La pedra del passat 

medieval i els ginys de la modernitat han 

coincidit en contra nostra, esclafant el nostre 

incert present amb la llosa d’un futur incert.

M’inquieto quan sempre he de tornar al 

campanar, un i un altre cop. Sé que la meva 

declinació esquifida, com la dels altres, li 

importa un rave des de la seva alçada pri-

vilegiada, ara eclipsada. Ell sempre hi serà; 

nosaltres, no.

El meu cor està esquinçat, 

ple d’enyorança, 

esteu en els meus records, 

amb les vostres paraules. 

Portaré, sempre, 

l’amor dins meu, 

com les branques 

s’agafen al tronc. 

De la mateixa manera 

que el tronc a les arrels, 

vull apoderar-me 

de la vostra saba, 

fins a la fi dels meus dies.

Prudenci Gatell del Villar, del seu 
llibre Tast de poemes

P
A VOSALTRES

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

oema que confirma la síntesi que 

de la seva poesia en fa la pro-

fessora Remei Romanos quan 

afirma que Prudenci Gatell “no 

podia fer res més que parlar de 

la Vida, així en majúscula. I en aquest tast de 

poemes (en referència al llibre) en teniu la 

mostra. Poèticament pinta la seva imatge, 

una imatge que contínuament s’enriqueix. 

La paraula defineix la persona. El seu jo sen-

se l’amor dels altres no seria. La vida és una 

comunió amb la natura que alliçona com es 

formen i viuen els arbres. L’ésser humà és 

un arbre que gaudeix de l’amistat de l’altre 

perquè comparteix l’amor empeltat rebent 

vida com els arbres amb les arrels xuclen la 

saba que dona vida a l’arbre, com la circula-

ció de la sang dona vida a les persones. Viure 

és estimar. Missatge del poema de Prudenci 

Gatell que amb amor es presentà a l’altra 

vida estimant.
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Els últims partits del curs 2020-2021Una samarreta per a l'acapte de la Festa Major 
La molletana encara no ha tancat la temporada 
perquè el Barça té pendents fins a quatre 
partits de la Primera Divisió espanyola. 
Després d'aquest pòquer de compromisos, la 
molletana farà unes vacances merescudes. 

Alèxia Putellas va donar una samarreta, amb el seu nom a l'esquena, 
a l'Associació de Donants de Sang per sortejar entre totes les 
persones que participin en l'acapte de sang de la Festa Major, de 
Torrats i Morats. L'acapte de sang es preveu celebrar el mateix 
dissabte del pregó durant tot el dia al Mercat Vell de la ciutat. 

MOLLET. De fer pilotades pels car-
rers del centre de Mollet quan tan 
sols era una nena, a aixecar aques-
ta temporada un triplet històric 
amb el FC Barcelona amb la Pri-
mera Divisió, la Copa de la Reina 
i la Lliga de Campiones d'Europa. 
Alèxia Putellas, als seus 27 anys, 
és una referent internacional, que 
no oblida els seus orígens molle-
tans i per això ahir dijous va voler 
ser-hi, novament, en un nou re-
coneixement de l'Ajuntament de 
Mollet. 

Putellas va signar el llibre d'ho-
nor, al costat de l'alcalde Josep 
Monràs, i tot seguit, va rebre el ca-
liu d'una petita, però emotiva, re-

FUTBOL | FC Barcelona ALÈXIA PUTELLAS VA REBRE DIJOUS UN RECONEIXEMENT A L'AJUNTAMENT PER LA TEMPORADA HISTÒRICA

jl.r.b.

"La meva àvia se sent orgullosa quan 
escolta dir per la tele l'Alèxia de Mollet"

A L'AJUNTAMENT La molletana amb les noies dels clubs de Mollet a la sala de plens

presentació dels equips de futbol 
i futbol sala de la ciutat a la sala 
de plens. Nenes del CF Mollet UE, 
la UD Molletense, la UD Lourdes i 
la UFS Mollet, van voler felicitar 
la seva referent, igual que la Pe-
nya Barcelonista de Mollet. Tots 
volien veure l'Alèxia, de Mollet. 
"No sé quan em van començar 

a dir l'Alèxia de Mollet, potser 

amb les retransmissions. I s'ha 

quedat així. A vegades la meva 

àvia em truca i em diu, han dit 

l'Alèxia de Mollet, i no s'enfada, 

al contrari, se sent orgullosa", 
explicava Putellas, molt agraïda 
per la rebuda molletana després 
d'una temporada històrica: "No 

s'ha d'oblidar d'on ets i on vas 

començar. Sempre que puc in-

tento ser-hi aquí, on em sento 

millor per com em tracta tot-

hom", deia Putellas. 
La temporada de la molleta-

na ha estat perfecte en un equip 
d'ensomni, que ha marcat l'estil 
del Barça a la perfecció, aixecant 
la Lliga de Campiones d'Europa, 
com a súmmum d'una campanya, 
marcada per la Covid. "Al final no 

veig tot el que he fet per arribar 

fins aquí com un sacrifici, per-

què és el que m'agrada fer i he 

fet el que s'ha de fer per arribar 

on soc. El sacrifici ho ha fet la 

meva família, quan jo era peti-

jl.r.b.

LLIBRE D'HONOR Signatura de la molletana

ta, perquè ells cansats de tre-

ballar durant la setmana i, a so-

bre, el cap de setmana s'havien 

d'aixecar a les set del matí per 

portar-me a qualsevol camp de 

Catalunya. Potser no tens tant 

temps per estar amb la gent 

que estimes com t'agradaria, 

però també agraïda perquè en-

tenen la meva professió", va dir 
la molletana. 

L'acalde Josep Monràs, que li 
va entregar una litografia de Joan 
Abelló, va donar les gràcies a Pu-
tellas "per haver-nos fet gaudir 

tant aquests èxits esportius, 

mai s'ha seguit el futbol tant 

com ara".  jl.RODRÍGUEZ B.

Reconeguda

MOLLET. La futbolista del FC Bar-
ceona Alèxia Putellas va rebre el 
mateix dijous el premi en record 
de Maria Àngela Palau, en la seva 
tercera edició, just davant de l'edi-
fici de l'Ajuntament. El premi, que 
consisteix en una Dona d'Aigua, 
s'emmarca dins dels treballs que 
realitza la Secretaria de la Dona, 
amb el suport del grup de dones 
d'Ara Mollet ERC, i té com a objec-
tiu fer més visible la contribució de 
les dones a la societat. "Cal gent 

com l'Alèxia per demostrar que 

la igualtat real és possible i ella 

és un model a seguir, si les ne-

nes volen fer futbol", va dir Marta 
Vilaret, d'Ara Mollet ERC. Mentre 
que Putellas es va reivindicar: "No 

existeix el futbol femení, existeix 

el futbol. S'ha de normalitzar que 

les nenes juguen a futbol".  jl.R.B.

Alèxia Putellas 
rep el 'Maria 
Àngela Palau'

AMB LA DONA D'AIGUA

jl.r.b.
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L’expert respon
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MOLLET DEL VALLÈS
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Bons Fergo Aisa, 
fins al novembre encara 
es pot reclamar

Milers de persones van seguir 
el consell de la seva entitat fi-
nancera, especialment l’anti-
ga Bankpyme, per invertir els 
seus estalvis en un producte 
que se’ls va oferir en el seu 
moment com si es tractés d’un 
dipòsit garantit a termini fix: els 
bons de la constructora Fergo 
Aisa. Nombroses sentències 
reconeixen el dret d’aquestes 
persones afectades a recupe-
rar els seus estalvis per les ir-
regularitats dels bancs a l’hora 
de comercialitzar aquest pro-
ducte complex i de risc. El plaç 
per reclamar venç el novembre 
d’aquest any, després de la 
pròrroga que es va fer degut a 
l’estat d’alarma que va suposar 
una interrupció de tots els trà-
mits en curs.

El nostre despatx va obtenir, el 
2013, la primera sentència dic-
tada a tot l’Estat espanyol que 
acreditava la manca de trans-
parència i vulneració del prin-
cipi de deguda diligència per 
part de Bankpyme, actualment 
Caixabank, a l’hora d’oferir els 
bons de la constructora, incom-
plint les obligacions d’oferir als 
clients informació detallada 
i precisa sobre els riscos d’in-
córrer en situació de pèrdues 
de capital. I és que les entitats 
financeres han de complir amb 
l’obligació de transparència i 
informació quan ofereixen un 
producte complex i de risc a 
clients minoristes, especial-
ment si aquests no són experts 
en el món de les finances ni in-

versors professionals, existint 
la possibilitat de perdre els 
diners de la inversió, obtenint 
la devolució de tot el que s’ha 
perdut, a més de possibles 
indemnitzacions per danys i 
perjudicis.

Els tribunals reconeixen que 
Bankpyme va cometre tota 
mena d’irregularitats a l’hora 
de comercialitzar els bons de 
Fergo Aisa, ocultant la veritable 
situació financera de l’empresa, 
i es va presentar davant els 
seus clients com un assessor 
independent quan, en realitat, 
tant Bankpyme com la prò-
pia Fergo Aisa eren integrants 
d’Agrupació Mútua. I és que 
davant els greus problemes 
financers que afectaven Fergo 
Aisa, es va idear l’estratègia de 
captar els estalvis dels clients 
de Bankpyme per sufragar els 
deutes de l’empresa que, en 
el moment de l’emissió dels 
bons el 2006, es trobava en 
una situació límit molt propera 
a la fallida. Però, evidentment, 
aquesta informació no es va 
facilitar als clients. En comptes 
d’això, Bankpyme va oferir als 
seus clients els bons de Fergo 
Aisa presentant-los com un 
producte absolutament segur i 
garantit mitjançant un pacte de 
recompra per part de la pròpia 
entitat amb venciment a cinc 
anys, període transcorregut el 
qual es recuperaria el capital 
invertit i els interessos gene-
rats durant aquest temps. A 
l’arribar la data de venciment, a 
l’agost de 2011, cap client havia 
pogut recuperar els diners in-
vertits en el que pensaven que 
era una operació garantida pel 
Fons de Garanties de Dipòsits i 
la pròpia Bankpyme, que aquell 
mateix any va desaparèixer de-
finitivament, absorbida per La 
Caixa, actual Caixabank.

Fins al novembre d’enguany 
és possible presentar deman-
des per recuperar els diners 
de la inversió,  ja que nom-
broses sentències obliguen a 
Caixabank a fer-ho i, fins i tot, 
a abonar una indemnització en 
concepte de danys i perjudicis.

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

jl.r.b.

MOLLET. David Parra continuarà 

a la banqueta del CF Mollet UE la 

pròxima temporada. La direcció 

esportiva del club molletà i el tèc-

nic van arribar a un acord pocs 

dies després d'assolir l'objectiu de 

la permanència matemàtica fa una 

setmana contra la Unificació Llefià 

(2-0). Després de la salvació, la di-

rectiva va valorar positivament la 

temporada de Parra i confia en ell 

per complir una segona campanya 

a la banqueta del Camp Municipal 

del Germans Gonzalvo, a la Prime-

ra Catalana. 

El CF Mollet UE ha acabat la 

temporada amb un triomf en el 

derbi baixvallesà contra el CF Pa-

rets, per 1 a 2, i ha tancat la cam-

panya al 6è lloc amb 25 punts, 

amb un marge de vuit punts amb 

el descens directe, i a 12 de la pro-

moció d'ascens. "Crec que hem 

tingut un tram a final de tem-

porada poc afortunat de cara a 

porteria, perquè si haguéssim 

estat més afortunats, podríem 

haver acabat millor", explica Da-

vid Parra, que es mostra il·lusio-

nat amb la continuació del projec-

te: "Hem de valorar la feina dels 

jugadors en una temporada tan 

complicada, ha estat excepci-

onal i s'han deixat la pell. Des-

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP MOLLETÀ TANCA LA TEMPORADA EN LA SISENA POSICIÓ

David Parra renova amb el CF 
Mollet UE una temporada més

prés toca confeccionar i mirar 

la plantilla, però amb l'actitud 

d'aquest any de la plantilla, po-

drem fer grans coses la pròxima 

campanya". 

Confiança de la directiva
La plantilla molletana i el cos tèc-

nic han acabat amb un bon sabor 

de boca amb el triomf contra el 

CF Parets, que rubrica una tem-

porada irregular. "Ha estat molt 

important que en una campa-

nya tan complicada, tots hem 

remat en la mateixa direcció: 

plantilla, cos tècnic i directiva", 

apunta Parra. En aquest sentit, el 

president del CF Mollet UE, Jordi 

Candela, ha valorat positivament 

la gestió de David Parra a la ban-

queta, per complir amb una sego-

na temporada. "La temporada ha 

estat positiva i estem contents, 

tot i que hem de tenir en comp-

te les dificultats d'un any molt 

complicat per la Covid. Parra es 

mereix continuar", diu Candela.

En els propers dies, el cos tècnic 

iniciarà la confecció de la plantilla 

2021-2022.  jl.rodríguez b.

RENOVAT David Parra tindrà un segon any a la banqueta molletana

BAIX VALLÈS El Barri Can Calet va 

aconseguir sortir de la zona de 

descens de la Divisió d'Honor Ca-

talana en l'última jornada. La vic-

tòria dels santfostencs diumenge 

contra l'Sporting Montmeló (7-4) 

i el triomf del FS Parets a la pista 

del Vilafant (3-4), van propiciar la 

permanència de l'equip dirigit per 

Xavi Cuni, mentre que el Montme-

ló va vaixar.   

El derbi baixvallesà havia de do-

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor L'FS PARETS GUANYA EL VILAFANT I ACABA AL TERCER LLOC

El Barri Can Calet se 
salva i l'Sporting baixa

nar l'opció de salvar la categoria a 

un dels dos conjunts, però la victò-

ria inesperada del Vilamajor con-

tra el totpoderós CFS Montcada 

(5-4), feia baixar matemàticament 

el Montmeló, abans del duel. Ales-

hores, els santfostencs havien de 

guanyar i esperar una punxada del 

Vilafant contra el Parets, tal com 

va succeir. La victòria paretana va 

anar acompanyada de la santfos-

tenca, que van esclatar d'alegria 

i emoció en acabar el duel per la 

permanència aconseguida.

El Barri Can Calet aconseguia 

l'11è lloc amb 18 punts i un marge 

d'un punt amb el descens.  "Penso 

que dijous va ser el primer en-

trenament amb tota la plantilla, 

després d'una temporada molt 

complicada amb la Covid. Crec 

que hem fet la primera millor 

part de l'any, que vam acabar 5 

a 1", explica Xavi Cuni, entrenador 

del Barri Can Calet. 

Pel que fa al FS Parets, ha acabat 

el curs en un meritori tercer lloc 

amb 31 punts.  jl.r.b.

barri can calet

SALVACIÓ El Barri Can Calet celebra la salvació de categoria
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RAÚL GRACIA

MOLLET / MARTORELLES. Martín Pa-

rejo va disputar el cap de setmana 

a Sevilla la seva última oportu-

nitat per fer la marca requerida 

per participar en els seus tercers 

Jocs Paralímpics. L'atleta cec del 

CA Mollet i veí martorellesenc va 

aconseguir la seva millor marca 

personal de la temporada amb 

un salt de llargada de 5,89 me-

tres, que li va valer per coronar-se 

subcampió d'Espanya del salt de 

llargada adaptat, assolir el millor 

registre de la categoria T11 i apro-

par-se als Jocs Paralímpics. 

Parejo arribava a l'estatal des-

prés de fregar el podi a l'Europeu 

amb un quart lloc, tot i que ho va 

fer amb molèsties al peu esquer-

re, que el van obligar a saltar amb 

el peu dret. A Sevilla, després de 

dos salts insatisfactoris, Parejo va 

decidir provar novament amb el 

peu esquerre perquè era l'última 

prova per intentar fer la marca 

mínima després de consultar-ho 

amb el seu tècnic, Raúl Gracia. El 

martorellesenc va fer un bon cin-

què salt amb la seva millor marca 

de la temporada amb 5,89 metres, 

superant el tercer classificat, Xavi-

er Porras, que havia fet 5,86 me-

tres. "Estem molt contents amb 

ATLETISME | Adaptat  L'ATLETA, DEL CA MOLLET, S'APROPA ALS JOCS PARALIMPICS DE TÒQUIO

Martín Parejo, subcampió 
d'Espanya de salt de llargada

Campionat d'Espanya de clubs LA MOLLETANA FA EL TERCER MILLOR REGISTRE EN 200 METRES 

MOLLET. La molletana Carmen 

Sánchez ha sumat un nou títol al 

seu ampli palmarès amb el sub-

campionat de la Divisió d'Honor 

Liga Iberdrola de clubs femení 

amb el València Atletisme. La ve-

locista va participar una tempora-

da més en la màxima competició 

de clubs espanyola i va aconseguir 

el segon lloc amb l'equip valencià 

Carmen Sánchez, subcampiona

ESCACS EL TORNEIG MOLLETÀ VA TENIR 104 PARTICIPANTS

MOLLET. Pere Garriga, del Club 

d'Escacs Mollet, ha guanyat la 13a 

edició del Memorial Internacional 

Ezequiel Martín, que l'any passat 

per la Covid no es va poder cele-

brar. Enguany, el club molletà va 

rebre el vistiplau de l'Ajuntament 

i va poder organitzar diumenge el 

campionat a la pista annexa del 

Pavelló Riera Seca amb un total 

de 104 jugadors. Entre aquests, hi 

havia quatre grans mestres, qua-

tre mestres internacionals, a ban-

da dels mestres FIDE i catalans. 

El torneig presentava també 

fins a tres campions d'altres edi-

cions, tot i que en els seus tretze 

campionats mai s'ha repetit gua-

nyador. Enguany tampoc perquè 

el campió finalment va ser el ju-

gador local Pere Garriga, que po-

sava el seu nom al campionat amb 

una nota de 7,5 punts, empatat 

amb el segon classificat, el gran 

mestre Miguel Muñoz. Tot i que 

Garriga en la sisena ronda havia 

demostrat ser el millor de tots dos 

Pere Garriga domina el 

Memorial Ezequiel Martín

el salt que vaig fer, ens havíem 
de jugar les nostres opcions i 
això requeria provar amb el 
peu esquerre el salt, i no vaig 
tenir molèsties. El salt de 5,89 
metres va estar bé, però no vaig 
caure correctament i creiem 
que podria haver superat els 6 
metres", explica Martín Parejo, 

que ara està a l'espera de saber si 

podrà anar als Jocs Paralímpics de  

Tòquio perquè la marca mínima 

estava fixada en 6,31 metres. "Po-
dem anar, però ara cal veure el 

nombre de places de què dis-
posa Espanya. Pocs han arribat 
al registre mínim, per la falta 
d'entrenament a la pandèmia".

Quart millor registre
El martorellesenc té la quarta mi-

llor marca internacional de la tem-

porada en salt de llargada adap-

tat i només ha estat superat pel 

nord-americà Lex Gillette (6,41 

metres); l'espanyol Xavier Porras 

(6,36 metres) i el francès Ronan 

Pallier (6,19 metres).  jl.R.b.

· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

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

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

perquè havia guanyat el segon. De 

fet, el molletà ha guanyat totes les 

partides, excepte tres empats. El 

tercer lloc del podi de l'Ezequiel 

Martín va ser per a Tomás Sosa, 

també jugador de l'Escacs Mollet i 

que va obtenir 7 punts.  

FUTBOL SALA | Primera Catalana NECESSITA PUNTUAR

MOLLET.  La Unió FS Mollet s'ha 

vist en la lluita per la salvació en 

l'última jornada de la tempora-

da. L'equip molletà, que aspira-

La UFS Mollet depèn d'ella 

mateixa per salvar-se

amb 129 punts, a tan sols 11 del 

campió, el FC Barcelona. Sánchez 

va prendre part en la prova dels 

200 metres i va aconseguir el 

tercer millor registre de l'estatal 

amb un temps de 24,29 segons. 

La pròxima setmana disputarà 

l'estatal individual.  

MEDALLISTA Martín Parejo, plata a l'estatal adaptat de Sevilla

CLUB ESCACS MOLLET

PERE GARRIGA

va a quedar molt més amunt a la 

Primera Catalana, ha puntuat tan 

sols un punt de les tres darreres 

jornades i ara es veu en l'obligació 

de puntuar a la pista del Terrassa 

1906, per evitar qualsevol caram-

bola pel descens. 

Tot i la situació, la Unió FS Mo-

llet té l'avantatge que depèn d'ella 

mateixa per salvar-se perquè tan 

sols necessita puntuar en l'última 

jornada, si es dona la circumstàn-

cia que guanya l'Arrahona a la pis-

ta de la Vall del Tenes, i Can Cuyàs, 

s'imposa a casa contra Castellnou. 

"És un partit decisiu, que en ju-
guem tota la temporada. Ha es-
tat una campanya complicada, 
sense poder entrenar fins ara 
al final. Hem d'intentar puntuar 
per evitar les combinacions del 
descens", explica el coordinador, 

Manel Rodríguez. 

La Unió Mollet ocupa el 9è lloc 

amb 19 punts, amb un marge de 

tres amb el descens. Pel que fa 

al Terrassa 1906 és tercer clas-

sificat, sense res en joc, amb 25 

punts. De fet, en l'últim duel dels 

egarencs van imposar-se contra 

l'Arrahona –rival molletà–, per 8 

a 5.  jl.R.b.

TERRASSA 1906 - UFS MOLLET

Diumenge, 20 - 12.30 h Terrassa
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MARTORELLES.  La regidoria de Cul-
tura de Martorelles ha programat 
el segon Festival d'arts escèniques 
de Martorelles Vespres al Pati 
(VAP) amb quatre espectacles els 
quatre primers dissabtes de juliol 
a les 19.30 h al Pati de la Masia.

El 3 de juliol hi haurà el teatre 
cabaret de la companyia Delika-
tessen, amb cançons properes i hu-
mor a cappella. El 10 de juliol serà 
el torn per a la companyia Festuc 
Teatre, amb l'obra Adéu Peter Pan, 
en què els espectadors gaudiran 
com la Maria, una nena amb molta 
imaginació, passa les tardes jugant 

a ser Peter Pan amb el seu avi. I el 
dia 24, La Bella Tour portaran el 
circ i el clown a Carrencà.

Ferran Palau, en concert
Una novetat d'aquest programa 
és la Nit Brunzit, del 17 de juliol i 
protagonitzada pels concerts de 
Ferran Palau i Anna Andreu. La 
regidora de Cultura, Mònica Gar-
cia, explica que han volgut posar 
"una pinzellada Brunzit dins 

dels Vespres al Pati, perquè no 

quedi despenjat". L'any passat 
no es va poder fer el Brunzit i en-
guany tampoc serà possible, en 

ambdós casos per la Covid. Tan-
mateix, aquest juliol es podrà gau-
dir d'aquest homenatge al festival 
perquè no quedi oblidat.

Una altra modificació respecte 
de la primera edició és la reduc-
ció de les activitats. Si l'any pas-
sat hi havia funcions dissabtes i 
diumenge, enguany només seran 
els dissabtes. Garcia explica que 
el 2020 van voler fer una progra-
mació més extensa "perquè no hi 

havia gairebé res programat ar-

reu", però per a aquest 2021 pre-
fereixen "que sigui només un dia 

però que vingui més gent a cada 

espectacle".
La regidora destaca que Carren-

cà és un emplaçament "fantàstic" 
per a la cultura i apunta que "les 

actuacions no sempre seran al 

mateix espai de Carrencà, in-

tentarem jugar amb el lloc dels 

escenaris".    sergio carrillo

ARTS ESCÈNIQUES  HI HAURÀ ESPECTACLES A LA MASIA DE CARRENCÀ ELS QUATRE PRIMERS DISSABTES DEL MES DE JULIOL

La segona edició de 
Vespres al Pati inclourà 
un picada d'ull al Brunzit

UNA VINTENA DE PROFESSIONALS, AL 
CATÀLEG D'ARTISTES DE MARTORELLES

n El 2020 la regidoria de Cultura de Martorelles va impulsar la creació d'un catàleg 
intern d'artistes professionals de quilòmetre zero, amb l'objectiu de programar-los 
en les activitats de l'Ajuntament. En un any ja hi ha hagut una vintena de professionals 
de la cultura que s'hi han posat en contacte per sumar-se al catàleg, principalment 
veïns de Martorelles, però també de poblacions veïnes com Santa Maria, Sant Fost, 
Parets o Montmeló. Per a la regidora de Cultura, Mònica Garcia, "és una llàstima que 
tinguem artistes d'aquí i que no ho sapiguem". En aquest sentit, assegura que, un 
cop localitzats, "sempre hi ha maneres de col·laborar" i "potenciar-los a ells com 
a artistes del municipi és un benefici mutu".  Entre aquesta vintena d'artistes hi ha 
teatre familiar, molta música, màgia, il·lustradors, escultors..., però tots ells tenen 
en comú que, o són professionals o estan en vies de professionalització. Pel que fa 
als artistes del catàleg amb els quals el consistori ja ha treballat en el darrer any hi 
ha els il·lustradors Xavi Mira i Júlia Quintana, el músic Manu Fusta, el violista Yuval 
Gotlibovich i la violinista Raquel Castro, el grup de música Zesc, el mag Pau Segalés, 
el tècnic Dani Moreno i els actors Carlos Ulloa i Judit Morcillo. A més, per a la pròxima 
festa major se'n programaran tres o quatre artistes més del catàleg.

CERTÀMENS

Martorelles 
convoca el sisè 
concurs del cartell 
de festa major

MARTORELLES. Amb l'estiu arriben 
les festes majors i, prèviament, 
cal il·lustrar els seus respectius 
cartells. L'Ajuntament de Marto-
relles ha convocat el sisè concurs 
del cartell de la gresca d'estiu. La 
tècnica del cartell és lliure i es pot 
presentar fins al 30 de juny a les 
15 hores al Celler de Carrencà. El 
premi estarà remunerat amb un 
import total de 1.000 euros: 300 
euros euros pel disseny del cartell 
i 700 euros pel disseny i maqueta-
ció del fulletó del programa, dis-
seny de pancarta i disseny d’anun-
cis per a la premsa escrita. El jurat 
estarà format per la Comissió de 
Festa Major i pel Plenari del Con-
sell de Cultura de Martorelles. La 
comissió seleccionarà tres obres 
que seran elevades al Plenari del 
Consell de Cultura qui triarà l‘obra 
guanyadora. L'Ajuntament es po-
sarà en contacte amb la persona 
guanyadora un cop s’emeti el ve-
redicte a finals de juny.  

El Jardinet tornarà a rebre la Flama

BAIX VALLÈS. Per segon any conse-
cutiu, el Jardinet del Casal Cultural 
acollirà la rebuda de la Flama del 
Canigó, en un acte organitzat pel 
Club Muntanyenc Mollet i per Òm-
nium Cultural. Des del Muntanyenc 
lamenten que la Covid ha canviat la 
manera de celebrar la revetlla de 
Sant Joan i no es podrà rebre la Fla-

ma a la plaça de Catalunya, "acom-

panyada de la Colla Gegantera i 

els Castellers, ballar sardanes ni 

encendre la foguera al parc de 

Ca l’Estrada". El que sí que faran, 
però, serà recollir-la al Coll d’Ares 
i portar-la al Jardinet perquè la ciu-
tadania la pugui gaudir de 17 h a 19 
h. La pandèmia serà ben present 

en aquest esdeveniment i el Club 
Muntanyenc desitja "que la Fla-

ma d’aquest any sigui per retre 

homenatge a totes les persones 

afectades pel coronavirus i to-

tes les dones i homes que durant 

tants anys han treballat i seguei-

xen treballant per mantenir viu 

l’esperit de la Flama".

Pel que fa a les sardanes, Tradici-
ons i Costum n'organitzarà un con-
cert al Mercat Vell a les 18.30 h amb 
la Cobla Sabadell. Es poden reservar 
les entrades per WhatsApp (600 28 
00 97) o per telèfon (93 570 19 60). 
Les portes s'obriran a les 17.45 h i es 
tancaran un cop comenci el concert.

Revetlla a Martorelles i Sant Fost
L'Ajuntament de Martorelles, per 
la seva banda, sí que encendrà una 
foguera (la Foguera dels desitjos) a 
les 23.30 h a la zona del mercat dels 
dissabtes. Prèviament, al pati de la 
Masia de Carrencà hi haurà un so-
par popular (a les 20.30 h s'obriran 
portes) i a les 21 h baixaran la Fla-
ma des de l'Ajuntament fins a Car-
rencà, on llegiran el manifest de La 
Flama. A més, hi haurà música de dj 
sense ball fins a les 3 h.

A Sant Fost, per la seva banda, 
Òmnium i el Teatre Segle XX por-
taran la Flama corrents des del Jar-
dinet fins a la plaça de la Vila, on hi 
encendran el peveter i on hi haurà 
ball de sardanes i de bastons, i tam-
bé hi col·laborarà l'ANC.   

POPULAR  PER SEGON ANY CONSECUTIU NO ARRIBARÀ A LA PLAÇA DE CATALUNYA DE MOLLET NI HI HAURÀ FOGUERA PER SANT JOAN

arxiu

EL 2020  El Jardinet va acollir per primer cop la Flama del Canigó i enguany ho tornarà a fer

Concert de revetlla amb la gent granClou el Nit-Nit-Nit amb Forrest Glam
El Casal d'Avis La Masia i Can Sunyer i el Consell de la 
gent gran de Martorelles organitzen aquest divendres 
(de 18 h a 20 h) un concert per celebrar la revetlla de 
Sant Joan. Cal assistir-hi amb el tiquet adquirit i els 
assistents gaudiran de coca individual i de cava.

Aquest dissabte tindrà lloc la tercera i darrera sessió del 
Festival Nit-Nit-Nit de Santa Maria de Martorelles, amb 
l’actuació del grup Forrest Glam que interpretarà música 
dels anys 70 a 90. Els anteriors dos espectacles els van 
fer Cèltic Groove i Pau Segalés.

CULTURA
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La Tramolla fa ple al concurs 
Anaprode amb 13 classificades

MOLLET. La Tramolla torna a cele-

brar grans èxits en la seva segona 

participació en el prestigiós con-

curs de dansa Anaprode. La Petita 

Companyia va participar a finals de 

maig en la primera fase del concurs 

amb 13 coreografies diferents, 12 

de les quals van ser guardonades 

amb el primer premi i n'hi va haver 

una que va assolir-ne el segon.

D'entre la gran quantitat de core-

ografies molletanes premiades, n'hi 

va haver quatre que van ser gua-

nyadores per unanimitat del jurat, 

i també en destaquen dues de gru-

pals a les quals els organitzadors 

van decidir pujar-les una categoria 

més de què els tocava, i, tot i això, 

van endur-se'n el màxim reconeixe-

ment. El Ferran Jiménez, director de 

La Tramolla, es mostra molt content 

pels èxits assolits: "Hem triomfat! 

Totes han aconseguit premi i han 

passat a la següent fase, l'estatal, 

que es farà a Tarragona a princi-

pis de juliol". Aquesta fase serà la 

primera presencial després que en 

el darrer any les actuacions hagin 

hagut de ser virtuals.

Els grups que guanyin la fase es-

tatal, passaran a la final europea. 

De fet, l'any passat, ja hi va haver 

dues alumnes de la Tramolla pre-

miades que van participar de la 

final internacional després de gua-

nyar el primer premi de les seves 

categories per unanimitat: Marta 

Troyano i Desirée Aguililla.

Festivals de fi de curs
D'altra banda, aquest diumenge 

(19 h i 21 h) el grup de dansa ur-

bana de La Tramolla, Mad Beats, 

representarà l'espectacle La famí-

lia, al Jardinet del Casal. Els assis-

tents coneixeran la història d'una 

família i l'evolució dels darrers 60 

anys amb "temazos" musicals dels 

60 fins a l'actualitat. Les entrades 

tenen un preu de 10 euros i es po-

den reservar a info@latramolla.cat 

o per WhatsApp al 717712483. 

ARTS ESCÈNIQUES  LES BALLARINES DE LA TRAMOLLA VAN GUANYAR 12 PRIMERS PREMIS I UN SEGON

la tramolla

LA PETITA COMPANYIA Celebrant el gran èxit de les ballarines de La Tramolla

CINEMA  EL RESULTAT VA SER DE 172 A 103 VOTS

Judith Colell venç Neus 
Ballús en les eleccions de 
l'Acadèmia del Cinema
MOLLET.  La directora Judith Colell 

serà la nova presidenta de l'Aca-

dèmia del Cinema Català, després 

de vèncer la molletana i també 

directora Neus Ballús en les elec-

cions efectuades fins dilluns. La 

candidatura encapçalada per Neus 

Ballús (Una Acadèmia de portes 

obertes) va rebre 103 vots, mentre 

que la liderada per Colell (Cinema 

i futur) en va rebre 172 vots. Les 

eleccions, les primeres de la insti-

tució amb més d'una candidatura 

enfrontada, van comptar amb una 

participació del 56% dels acadè-

mics, una mobilització històrica a 

l'entitat.

La candidata molletana va felici-

tar dimarts la candidatura guanya-

dora i els va encoratjar a tenir "una 

visió clara i accions encertades 

pel bé col·lectiu". També va agrair 

l'alta participació, que vol que sigui 

el primer pas per "obrir una etapa 

de més implicació real".

Per la seva banda, la nova presi-

denta de l'Acadèmia es va mostrar 

dimarts al matí molt satisfeta per 

haver guanyat les eleccions a la 

institució i va convidar l'equip 

de Ballús a col·laborar-hi: "Sen-

to molt agraïment per l'altra 

candidatura i tinc ganes de po-

der treballar amb ells. Ens hem 

de posar a treballar conjunta-

ment".  

acn

NEUS BALLÚS

I va arribar Sant Joan...

Va passar fa uns anys. Una persona va tru-

car a una amiga meva veterinària perquè 

volia eutanasiar al seu gos. Era un animal sa 

i jove, però no servia per a caçar i s’escapa-

va moltes vegades de casa seva —li va dir.

La veterinària ens va avisar i ens vam 

mobilitzar. Vam trobar un bon adoptant i 

el gos va anar a viure amb una nova famí-

lia. L’animal va ser feliç fins que va arribar 

la festa de Sant Joan. Gordo no suportava 

els petards ni els sons forts; a mesura que 

s'acostava la data de Sant Joan i comença-

ven a sentir-se els primers petards, el dia 

a dia per a ell es feia cada vegada més dur. 

Fins que va arribar la funesta nit...

La seva propietària va anar a treballar i 

va deixar a Gordo a casa, amb les finestres 

obertes i les persianes baixades. El so dels 

petards van martellejar les seves orelles, 

fins que aquest no va poder més. A la nit, 

quan la dona es trobava aparcant el cotxe, 

va veure com el gos queia per la finestra. De 

seguida el va portar a un veterinari, però no 

es va poder fer res per salvar-li la vida.

Quan la dona va pujar al pis va veure que 

la l’animal, en la seva desesperació per fu-

gir del so dels petards, havia tret a mosse-

gades la persiana de la finestra. 

Només unes dades per a explicar per què 

el soroll dels petards va fer saltar al gos: un 

humà pot escoltar sons fins a 20.000 hert-

zs, un gos és capaç de sentir fins a 50.000 

hertzs, i un gat pot arribar a escoltar sons 

superiors als 100.000 Hertzs. D'altra ban-

da, molts ocells moren d'atacs de cor 

aquesta nit a causa del so dels petards.

A Montornès del Vallès s'està remenant 

—sembla ser cosa feta— fer el castell de focs 

artificials de la festa major dins d'una de les 

colònies felines controlades del poble. Incre-

ïble, però cert. Estem davant d’un cas de mal-

tractament animal i per això, des de diverses 

entitats de protecció animal, prendrem les 

mesures necessàries perquè no pugui tirar 

endavant. Demanem la teva col·laboració. 

Com va dir Gandhi, La grandesa d’una nació i 

el seu progrés moral poden ser jutjats segons 

la forma com aquesta tracta els seus animals.

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

Gordo no suportava els petards

ni els sons forts; a mesura que

s'acostava Sant Joan el dia a dia per

a ell es feia cada vegada més dur
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La Festa de la Primavera suma 

nous socis a l'AV de Can Sunyer

MARTORELLES.  El cap de setmana 

es va celebrar la Festa de la Prima-

vera organitzada per l'Associació 

de Veïns de Can Sunyer. Es tracta 

d'un esdeveniment tradicional que 

ja feia uns anys que no celebrava 

l'associació i que ara han volgut re-

prendre. Paco Hidalgo, president 

de l'associació de veïns, explica 

que un dels objectius de la junta 

que va entrar a finals del 2019 i 

que encapçala ell era reprendre 

les festes. De fet, apunta: "L'any 

passat ho teníem programat per 

recuperar les festes, però no va 

poder ser per la Covid. I aquest 

any, amb molta prudència, hem 

programat dos dies de festa".

Hidalgo assegura que tot plegat 

es va saldar de manera exitosa, 

amb un dia –divendres a la nit– per 

als joves amb el concert de Seyka, i 

un altre –dissabte– més adreçat als 

infants i al públic familiar, amb ta-

llers i animació. La festa va servir, 

també, per ampliar el cens de socis. 

"Com que la junta anterior des 

de l'any 2016 no havia cobrat re-

but de socis, no en disposàvem 

d'un llistat. Així que vam aprofi-

tar aquests dos dies per fer una 

captació de socis i ens vam que-

dar molt sorpresos perquè vam 

captar-ne 100 nous". L'objectiu, 

però, és aconseguir-ne més i fer 

que tot el barri en formi part. 

POPULAR  L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VA CAPTAR UN CENTENAR DE SOCIS NOUS DURANT ELS ACTES

av can sunyer

XARANGA DISSABTE AL MATÍ  A les 9 h va arrencar la festa amb música ambulant pels carrers del barri

LITERATURA  L'ACTE TINDRÀ LLOC DILLUNS 21 DE JUNY A LES 19 H

José María Asencio, 
exjutge degà de Mollet, 
presenta llibre a l'Abelló
MOLLET. El Museu Abelló acollirà el 

pròxim dilluns 21 de juny a les 19 

h la presentació de la primera no-

vel·la escrita per l'exjutge degà de 

Mollet José María Asencio, En bus-

ca de la irrealidad. Serà en un acte 

en el qual també participarà l'alcal-

de molletà, Josep Monràs. Asencio 

s'ha estrenat en el món literari 

publicant En busca de la irrealidad, 

un llibre protagonitzat pel Manuel, 

un jove escriptor que viu al Raval 

de Barcelona. Una nit, després d'un 

passeig qualsevol, la mera casuali-

tat provoca l'inici d'un canvi en les 

seves més profundes conviccions, 

i d'ençà d'aquell moment arrenca 

un procés que el porta constant-

ment del somni a la realitat, sent a 

vegades incapaç de diferenciar en 

quin estat es troba. 

ana Matres rojo

JOSÉ MARÍA ASENCIO  

L'escola Assaig de Sant Fost acomiada el curs amb diverses actuacions. Dissabte 

van fer a l'Ateneu Jaume Rifà una mostra de teatre del grup infantil, representant 

una versió de la tragèdia grega de Sòfocles, Electra –a la imatge–. I diumenge 

faran al teatre de la Llagosta el festival de final de curs, emmarcat en el seu 5è 

aniversari i amb actuacions dels més petits (11.30 h) i dels joves i adults (17 h).

Actuacions de fi de curs d'Assaig
assaig

Una desena d'espectacles en 

el programa del Refresc'Art
MOLLET. Dijous arrencava la segona 

edició del Refresc'Art, el progra-

ma cultural d'estiu organitzat per 

l'Ajuntament de Mollet, que inclou 

una programació amb activitats 

fins al 22 de juliol. Les primeres 

activitats previstes eren Mirades 

d'Artistes, a la terrassa del Museu, 

i els monòlegs Woooomaaannnn, 

al Mercat Vell. La resta d'esdeveni-

ments programats són: Le Voyage, 

de Jam Clown (l'1 de juliol a les 19 h 

al pati de Can Gomà); Els contes que 

surten de 'La menjadora de Latung 

La La', amb Gemma Garcia (el 8 de 

juliol a les 18.30 h al Museu Abelló); 

concert acústic d'Olga de Miami (el 

8 de juliol a les 20 h a la terrassa del 

ARTS ESCÈNIQUES  VA ARRENCAR DIJOUS AMB DUES ACTIVITATS, AL MUSEU I AL MERCAT VELL

Museu); concert de final de curs de 

l'Associació Musical Pau Casals (el 

10 de juliol a les 19 h al pati de Can 

Gomà); el taller Concert de cançons 

de viatge amb la col·lecció, a càrrec 

de Pele Bernial (el 15 de juliol a les 

18.30 h al Museu Abelló); l'obra 

El llibre de Margerite, de Bubulina 

Teatre (el 15 de juliol a les 20 h al 

Mercat Vell); concert de la Mollet 

Jazz Band (el 17 de juliol a les 20 h al 

pati de Can Gomà); i concert de Non 

Jambi & The Durans (el 22 de juliol 

a les 20 h a la terrassa del Museu).  

dissabte 19

diumenge 20

divendres 18

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

Molts núvols alts durant 

tot el dia, alternats amb 

clarianes i temperatures 

altes però no sufocants, 

semblants a les d’ahir.

Alguns xàfecs al matí, que 

aniran a menys i ens deixa-

ran una tarda encara amb 

molts núvols, però sense 

precipitació.

Continuaran els núvols 

molt abundants fins a gai-

rebé mitja tarda, sense des-

cartar algun ruixat a pri-

meríssima hora.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 10 30ºC 18ºC 28ºC - 32 km/h SSW

DIVENDRES, 11 30ºC 20ºC 28ºC - 27 km/h SE

DISSABTE, 12 31ºC 19ºC 28ºC - 29 km/h SE

DIUMENGE, 13 31ºC 20ºC 31ºC - 31 km/h SE

DILLUNS, 14 33ºC 21ºC 29ºC - 29 km/h SE

DIMARTS, 15 33ºC 19ºC 29ºC - 26 km/h ESE

DIMECRES, 16 31ºC 22ºC 27ºC - 24 km/h SE

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