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BAIX VALLÈS. Mollet haurà d’establir zones de baixes emis-

sions (ZBE) a la ciutat abans del 2023, segons estableix la llei de canvi climàtic i transició energètica aprovada de�i-
nitivament el passat 19 de maig pel Congrés dels Diputats.

Concretament la llei indica que “els municipis de més 

de 50.000 habitants adoptaran abans de 2023 plans 

de mobilitat urbana sostenible que introdueixin me-

sures de mitigació que permetin reduir les emissions 

derivades de la mobilitat”. Aquests plans han d’inclou-

re almenys nou mesures proposades per la llei, una de 

les quals és “l’establiment de zones de baixes emis-

sions”, uns espais, però, que no necessàriament impli-

quen la prohibició de circulació de vehicles de motor. Des de l’Ajuntament a�irmen a aquest diari que “ara s’inicia 

un temps d’estudi del text, per avaluar com afecta a 

Mollet i per començar a plani�icar les accions per do-
nar-li compliment com a màxim en la data que mar-

ca la llei”. També puntualitzen que les zones de baixes 

emissions impliquen la creació de “zones restringides a 

determinats vehicles com poden ser els que no tenen 

etiqueta ambiental”.

Les altres mesures a complir
La llei aprovada pel Congrés també obligarà a Mollet i a la 

resta de ciutats de més de 50.000 habitants a aplicar mesu-

res “per facilitar els desplaçaments a peu o en bicicleta” 

amb “corredors verds intraurbans que connectin els 

espais verds amb les àrees verds periurbanes”. A més, 

la llei reclama la millora dels serveis de transport públic; 

el foment dels vehicles elèctrics privats, incloent-hi punts 

de recàrrega; impulsar la mobilitat elèctrica compartida; 

fomentar el repartiment de mercaderies i la mobilitat a la feina sostenibles; establir criteris especí�ics per a millorar la 
qualitat de l’aire als voltants dels centres escolars i sanitaris; i integrar els plans especí�ics d’electri�icació d’última milla 
amb les zones de baixes emissions municipals.  ❉ s.carrillo

Mollet haurà de crear

zones de baixes emissions
Així ho exigeix la llei de canvi climàtic aprovada el maig al Congrés dels Diputats · L'Ajuntament molletà

confirma que iniciaran un estudi per executar les accions requerides abans de la data límit, l'any 2023

s.c.

ZONES DE BAIXES EMISSIONS  El 2023 hi haurà vehicles que no podran accedir a algunes vies de la capital baixvallesana

L'actual Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Mollet, aprovat per 

plenari el 23 de febrer de 2015, contempla, en la línia de la llei 

de canvi climàtic i transició energètica, actuacions per afavorir 

la mobilitat en bicicleta. Sobre això es va referir el regidor de 

Mobilitat, Juan José Baños, en la darrera sessió ordinària del 

ple, responent dues preguntes d'Ara Mollet ERC, que demanava 

al govern, d'una banda, saber si amb la reducció de la velocitat 

a 30 km/h se suprimirien els carrils bici existents, i d'altra ban-

da, si ja hi havia algun esborrany del Pla Director de la Bicicleta, 

"que s'ha d'elaborar, segons diu el Pla de Mobilitat". Baños 

va dir que "no es contempla la supressió de carrils bici" i va 

avançar que "el Pla Director de la Bicicleta està en l'última 

fase d'esborrany i està pràcticament per començar a valo-

rar la seva aprovació". Cal recordar que, entre altres objectius, 

el PMU també proposava la creació de vies segregades per a la 

bicicleta en la xarxa principal de vehicles, la creació de nous 

carrils bici senyalitzats en calçada i en vorera i l'ampliació de la 

xarxa d’aparcaments per a bicicletes. ❉

El Pla Director de la Bicicleta, en 
l'última fase abans d'aprovar-se

EN PORTADA

ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

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

-40% dte
TOT UN

I MÉS

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

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

TOT UN

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

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

s.c.

EL PLA DE MOBILITAT   Contempla la creació de nous carrils bici
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BAIX VALLÈS.  El paretà Jordi Turull així com 

la resta de líders independentistes van sortir 

dimecres en llibertat. El BOE publicava dime-

cres a primera hora els nou indults als polítics 

independentistes empresonats per l'1-O. En 

el cas de Turull, la resolució signada pel rei 

Felip VI indulta la pena de presó pendent de 

compliment amb la condició que no torni a 

delinquir en el període de sis anys. Turull va 

ser acusat dels delictes de sedició i malversa-

ció amb una pena de 12 anys de presó, dels 

quals n'ha complert 3 anys i 4 mesos i li que-

den condonats 8 anys i 8 mesos. La pena tam-

bé implica la inhabilitació durant 12 anys, que 

suposa que Turull no podrà ocupar cap càrrec 

públic fins al juliol de 2030. 

A l'entrada de Lledoners els esperava el 

president de la Generalitat, Pere Aragonès. 

Malgrat la pluja, desenes de persones es van 

aplegar a Lledoners per donar a Turull i a la 

resta de líders independentistes que estaven 

tancats al centre penitenciari de Sant Joan de 

Vilatorrada escalf amb pancartes, crits de Lli-

bertat i aplaudiments.  

TURULL I LA RESTA DE PRESOS INDEPENDENTISTES VAN SORTIR-NE DIMECRES

Indultats després de 
més de tres anys a presó

PARETS. El parc de La Linera, un 

històric espai del municipi pròxim 

a casa dels Turull, va rebre l'indul-

tat paretà Jordi Turull. 1.220 dies 

després d'entrar-hi a presó, l'ex-

conseller de Presidència va gau-

dir dimecres a la tarda de l'escalf 

i l'estima del veïnat i de companys 

de partit de la comarca que s'hi 

van apropar. Entre ells hi havia el 

ja expresident del Consell Comar-

cal i alcalde de les Franqueses, 

Francesc Colomé, la garriguenca 

Meritxell Budó, secretària d’Aten-

ció Primària i Participació del De-

partament de Salut, o l'exalcalde 

socialista de Parets Joan Seguer. 

Entre els centenars de persones, 

també hi havia regidors dels dos 

partits independentistes del mu-

nicipi, Parets per la República i Ara 

Parets ERC.

"Ara sí que tinc la sensació de 

ser a casa", deia un Turull emoci-

onat per la presència de tantes ca-

res conegudes, amb qui es va atu-

rar a xerrar i a fotografiar-se, però 

també per algunes absències.

A banda, va assegurar que la 

seva llibertat "no serà plena fins 

que els altres companys amb qui 

vam compartir govern, comen-

çant pel president Puigdemont, 

no siguin lliures". No van mancar 

les crítiques a l'Estat espanyol, del 

qual deia: "Els drets i llibertats 

fonamentals s'hi poden exer-

cir mentre no molestis les 300 

famílies que manen sempre". I 

també va refermar i reiterar que 

les seves conviccions independen-

tistes no han decrescut en absolut: 

"No ens han doblegat, perquè 

són més fortes les nostres con-

viccions que les seves injustí-

cies. El nostre compromís amb 

allò que vam començar segueix 

exactament viu, i aquest com-

promís ni és reversible, ni és 

parcial, ni és condicional, per-

què el mantindré sempre men-

tre visqui".   sergio carrillo

POLÍTICA   EL PARETÀ JORDI TURULL VA VIURE DIMECRES UNA CÀLIDA REBUDA AL PARC DE LA LINERA, ON VA REFERMAR LES SEVES CONVICCIONS INDEPENDENTISTES

AL PARC DE LA LINERA  Neus Jordà acompanyava Jordi Turull fins a l'escenari, seguits per centenars de veïns

s.c.

DIMECRES AL MIGDIA  Els ja excarcerats de Lledoners quan van sortir de la presó

nia escolà / acn

"El nostre compromís segueix viu 
i no és parcial ni condicional"

SOCIETAT
Sessió d'Estudis Montornesencs

El Centre d’Estudis de Montornès del Vallès ha 

organitzat la tercera Sessió d’Estudis Montornesencs, 

un certamen que té com a objectiu aprofundir en la 

història i el patrimoni cultural i natural del poble. Els 

treballs es poden presentar fins al 15 de juliol.

Mostra virtual sobre la figura de Jordi Solé Tura

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació, la 

Biblioteca de Dret, la Facultat de Dret i el Centre d’Estudis per la 

Democràcia de Mollet presenten l'exposició virtual Jordi Solé Tura, 

mestre i pensador, que vol recordar la figura del molletà il·lustre, 

destacant-ne especialment la seva vessant universitària i cultural.

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

CONSULTORI

Facturar sense necessitat de ser autònom 
és possible, ja que existeixen una sèrie 
de supòsits en els quals es permeten fer 
treballs sense ser autònom o mentre es 
manté una relació de treball per compte 
d’altri. 
Ara bé, estem en un terreny ambigu, 
perquè no acaba de definir-se què són 
aquests treballs que no són «personals, 
habituals i directes», és a dir, aquells en 
els quals l’interessat pot actuar d’aquesta 
manera.
En qualsevol cas, els dos requisits clau 
que poden orientar-nos sobre la neces-
sitat o no d’inscriure’ns en el RETA per 
a realitzar una certa activitat econòmica 
són:
a) La freqüència amb la qual es fa aquest 
treball i el beneficiari d’aquest. Segons 
algunes sentències judicials, és impor-
tant poder demostrar que els treballs són 
ocasionals, és a dir, no tenen una regulari-
tat en el temps ni es presten sempre a les 

mateixes empreses, i a més no suposen la 
principal font d’ingressos de l’interessat.
b) La facturació en termes anuals. L’im-
port total obtingut dels serveis prestats 
durant l’any no pot excedir els 13.300 €, 
la qual cosa permet que un o diversos 
mesos es pugui facturar més de 950€ 
(SMI) però a final d’any no pot sobrepas-
sar-se el citat límit.
A més, l’interessat ha de donar-se d’alta 
a Hisenda emplenant el model 036, ha de 
presentar trimestralment els models 303 
(IVA) i 130 (IRPF) declarant les factures 
emeses i, anualment, el model 390 (re-
sum d’IVA anual) que és merament infor-
matiu.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Es pot facturar 
sense ser autònom?
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BUFET LLIURE 
AMB BEGUDES 

INCLOSES
MENÚ DIARI 

I MENÚ DE GRUPS

MENÚ PER 
EMPORTAR

ESMORZARS 
DE FORQUILLA

GAUDEIX 
DE LA NOSTRA 

TERRASSA 
I VINE A FER 
UNA COPA

TORNEN ELS DISSABTES NIT AMB SOPAR-BALL

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

AMB TOTES LES 
GARANTIES SANITÀRIES
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La PAH ocupa l'oficina del 
Banc Sabadell de Jaume I
MOLLET. La Plataforma d'Afectats 

per l'Habitatge (PAH) de Mollet i 

el Baix Vallès va ocupar dimarts les 

oficines del Banc Sabadell que hi ha 

a l'avinguda Jaume I de Mollet amb 

la finalitat de reclamar els lloguers 

socials de quatre famílies vulnera-

bles, tres d'elles de Mollet i una de 

Sant Fost: "L'objectiu és aconse-

guir la renovació dels lloguers 

socials que s'han acabat o estan a 

punt de fer-ho i regularitzar la si-

tuació de les persones que estan 

ocupant", explicava el portaveu 

de la PAH de Mollet i el Baix Vallès, 

Juanjo Ramón, qui assegurava que 

l'acció els ha permès aconseguir el 

compromís del Banc Sabadell, el 

qual "oferirà en el termini d'una 

setmana un lloguer  social per a 

la Soumia, una de les quatre afec-

tades", deia Ramón. 

Accés a la mesa d'emergència
Per altra banda, la PAH també ha 

elaborat una guia informativa per 

facilitar a les famílies vulnerables 

la tramitació d'accés a la mesa 

d'emergència. Segons denuncia la 

PAH, les famílies en risc d'exclusió 

residencial es troben sovint amb 

"dificultats i desinformació" 

malgrat reunir tots els requisits per 

accedir a aquest òrgan.

A més, la PAH fa un pas més en-

llà i assenyala possibles culpables 

d'aquesta situació: "Això es deu, 

en part, al fet que algunes treba-

lladores socials s’extralimiten 

en les seves funcions i decidei-

xen qui pot fer la sol·licitud per 

a la taula d’emergència i qui no", 

apunten.

En aquest sentit, des de la PAH 

asseveren que: "Una mostra de 

la gravetat de la situació amb 

l'habitatge és el col·lapse en la 

llista d'espera per aconseguir un 

pis. Un procés de tres mesos que 

acaba convertint-se en una ago-

nia que pot arribar als dos anys", 

afirmen des de la plataforma. 

HABITATGE L'ACCIÓ LA VA FER DIMARTS PER RECLAMAR LA RENOVACIÓ DE QUATRE LLOGUERS SOCIALS

CONCENTRATS Membres de la PAH de Mollet davant del Banc Sabadell

PAH

El conserge de l'Escola 
Montseny es jubila
MOLLET. Després de gairebé 40 

anys, el conserge de l'Escola Mont-

seny de Mollet, Jesús Meco, deixa 

el centre per jubilació. 

El setembre de 1983, Meco va ser 

l'encarregat d'obrir les portes del 

centre situat al barri del Calderí i 

aquest dimarts 22 de juny, coinci-

dint amb el final de curs, les obria 

ell per última vegada. Per aquest 

motiu, la comunitat educativa del 

Montseny li va fer dimarts al matí 

un homenatge en agraïment a tots 

aquests anys de dedicació. El direc-

tor del centre, Jesús Doñate, va vo-

ler enviar un missatge en nom de la 

comunitat educativa: "Gràcies per 

tot el que ens has ensenyat i per 

tot el que has fet per la Comuni-

tat del Montseny. Gràcies per ser 

part important de la nostra his-

tòria. T'estimem!". 

CIUTADANIA JESÚS MECO HA TREBALLAT 38 ANYS AL CENTRE

A LA PORTA Va obrir per primera vegada el 22 de juny del 1983

escolA montseny

MOLLET. L'Ajuntament començarà a 

repartir a partir del 20 de setembre 

els nous adhesius per aparcar gratu-

ïtament a la zona blava de la ciutat. 

Aquests adhesius conviuran amb 

els de la campanya del 2020-2021, 

els quals continuaran sent vàlids 

fins al pròxim dia 31 de desembre. 

A més, com a novetat enguany ja no 

caldrà mostrar el comprovant de 

pagament de l’impost de vehicles.

Des de fa deu anys, l’Ajuntament 

bonifica amb minuts d’aparcament 

gratuït els ciutadans que paguen 

l’Impost de Vehicles a Mollet. L’any 

2016, la iniciativa es va ampliar a 30 

minuts gratis per als residents que 

paguen aquest impost i que, al llarg 

de l’any anterior no han rebut cap 

sanció de trànsit al municipi. 

Nous adhesius de les 
bonificacions per a la zona 
blava de Mollet al setembre

MOBILITAT  FA 10 ANYS QUE L'AJUNTAMENT REPARTEIX LES ENGANXINES PER APARCAR

MOLLET. Agents dels Mossos d’Es-

quadra –Unitat d’Investigació de 

la comissaria de Mollet del Vallès– 

van detenir entre el 14 i el 16 de 

juny cinc persones, per diversos 

furts de la mercaderia de la multi-

nacional Amazon que transporta-

ven. El valor dels objectes sostrets 

era superior als 130.000 euros.

Durant el passat mes de maig, 

els investigadors van rebre diver-

ses denúncies d’una empresa de 

compres en línia que relataven 

que la càrrega es manipulava en 

algun punt entre l’origen i el destí i 

que havien comptabilitzat pèrdu-

es de fins a 130.000 euros en els 

diferents viatges.

El modus operandi sempre era 

el mateix: el precinte que col·lo-

cava l’empresa distribuïdora al 

remolc es manipulava per accedir 

als objectes i després es tornava 

a reposar sense deixar evidència 

de la manipulació. Les caixes que 

contenien els objectes també es 

recol·locaven perquè en el mo-

Detinguts cinc transportistes per 
robar la paqueteria d'Amazon

SUCCESSOS  LES DETENCIONS LES VAN FER AGENTS DELS MOSSOS DE LA COMISSARIA DE MOLLET, EL VALOR DELS OBJECTES SOSTRETS ERA SUPERIOR ALS 130.000 €

ment de la descàrrega no es veiés 

que havien estat manipulades a 

simple vista. D’aquesta manera 

els transportistes marxaven del 

lloc amb el full d’entrega de la càr-

rega segellat.

Fora de rutes i d'horari
Els investigadors van desco-

brir que les rutes realitzades 

per aquests cinc transportistes 

s’allargaven més del necessari en 

el temps, ja que feien parades no 

justificades i desviaments intenci-

onats que res tenien a veure amb 

les rutes establertes per la distri-

buïdora.

A més, en un dels escorcolls que 

els agents van fer a la tractora d’un 

dels transportistes es van localit-

zar precintes de tancament mani-

pulats.

Finalment, un cop identificats 

els conductors que van realitzar 

aquestes rutes, els investigadors 

els van detenir.

Els cinc autors, de nacionalitat 

romanesa, van quedar en llibertat 

després de declarar a la comissa-

ria amb l’obligatorietat de presen-

tar-se davant del jutge quan siguin 

requerits. 

Tractaments contra el 
pugó a Martorelles
MARTORELLES. La nit i matinada de 

diumenge i dilluns, entre les 22h i 

les 06h, Martorelles efectuarà els 

tractaments fitosanitaris contra 

el pugó dels acers platanoides i el 

morrut roig de les palmeres. Els 

treballs es faran diumenge a l'avin-

guda d'en Piera (entre els carrers 

Montnegre i de la Costa) i dilluns a 

diferents zones del municipi. 

MEDI AMBIENT

Un foc destapa un 
cultiu de marihuana
MONTORNÈS. El foc declarat dis-

sabte en un habitatge a Montornès 

va fer que els cossos de seguretat 

descobrissin una plantació de ma-

rihuana al pis incendiati. En la ins-

pecció de l'habitatge es van localit-

zar també cabdells preparats per 

al consum i es va comprovar que 

la instal·lació elèctrica havia estat 

manipulada. 

SUCCESSOS
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SUCCESSOS LES FLAMES A MOLLET VAN OCASIONAR DANYS A UN VEHICLE ESTACIONAT A LA VIA

MOLLET/MONTORNÈS. Els Bom-

bers de la Generalitat van treba-

llar la matinada de diumenge per 

extingir dos incendis de conteni-

dors d'escombraries a Mollet i a 

Montornès. En total van cremar 

5 contenidors, tres a Mollet i dos 

a Montornès i un vehicle va pa-

tir danys a causa del foc. L'avís 

a Mollet es va donar passada la 

Cremen cinc contenidors a 
Mollet i Montornès en una nit  

Mollet, la ciutat amb 
més nius d'oreneta 
censats a Catalunya
MOLLET. La ciutat de Mollet és la lo-

calitat catalana que té censats més 

nius d’orenetes, un ocell insectívor 

estrictament protegit i de gran in-

terès com a indicador ambiental. 

La voluntat per preservar aquesta 

espècie ha portat l’Ajuntament de 

Mollet a formar part del Projecte 

Orenetes que promou l’Institut 

Català d’Ornitologia, una iniciativa 

d’estudi dels ocells i en medi urbà 

basada en la participació ciutadana 

i en el seguiment dels nius d’orene-

tes cuablanca. Al marge d’aquesta 

voluntat de preservació, l’Ajunta-

ment també fa anys que treballa 

des del punt de vista pedagògic 

amb les escoles de la ciutat a tra-

vés del programa Mollet Nius. Amb 

aquest programa, els i les alum-

nes, augmenten la seva sensibilitat 

pel que fa a la vàlua del patrimoni 

natural del seu entorn i aprenen a 

observar la natura i a fer ciència, al-

hora que potencien els seus lligams 

amb les aus. 

La Xopera engega 
un projecte per 
divulgar el patrimoni 
santfostenc

SANT FOST. Amb l'objectiu de loca-

litzar, conservar i protegir el patri-

moni de Sant Fost, l'organització 

ecologista La Xopera ha engegat 

un projecte divulgatiu sobre el ca-

tàleg dels diferents béns del muni-

cipi. Pou de Glaç de Can Donadeu, 

un tresor oblidat és el títol de la 

primera entrega d'una sèrie de ví-

deos per preservar els béns d'àm-

bit local com aquest pou construit 

entre els segles XVI i XVII.  

MONTORNÈS. El Consorci Besòs 

Tordera iniciarà en breu les obres 

per millorar el camí fluvial del riu 

Mogent al seu pas per la riera de 

Vallromanes, que han de servir 

per facilitar la connectivitat en-

tre Montornès i Vilanova. Entre 

les actuacions que es duran a ter-

me destaquen la modificació del 

traçat del camí fluvial per assolir 

pendents inferiors o iguals al 9% 

i major radi de gir als revolts; l’as-

soliment d’una amplada mínima 

del camí de 2 metres; l’estabilitza-

ció de talussos i marges; la creació 

d’una passera amb passos de for-

migó a la llera de la riera de Vallro-

manes; la instal·lació de baranes 

en els trams amb risc de caigudes; 

la restauració del camí a extingir i 

la senyalització de la zona inunda-

ble i la zona agrícola. 

El pressupost inicial del pro-

jecte, que executarà el Consorci, 

és de 44.009,72 euros, dels quals 

el 50% anirà a càrrec dels ajun-

taments. Les obres tenen un ter-

mini mínim d'execució de quatre 

setmanes. 

Obres al camí del Mogent 
per millorar la connexió 
entre Montornès i Vilanova

 EL CONSORCI BESÒS PREVEU LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PASSERA A LA RIERA DE VALLROMANES

mollet opina

LES FLAMES  Van cremar tres contenidors a l'avinguda de les Teixidores

mitjanit, davant el número 4 de 

l'avinguda de les Teixidores i hi 

va intervenir una dotació dels 

bombers. En l'incendi van cremar 

3 contenidors, dos de reciclatge i 

un de resta. Les flames també van 

provocar afectacions en un vehi-

cle estacionat a la via, el qual va 

patir danys al frontal i també en 

un dels retrovisors.

Mentre que a Montornès, els 

Bombers rebien l'alerta a les 5.20 

h de la matinada. Una dotació es 

va encarregar d'apagar les flames 

que van cremar dos contenidors 

d'escombraries situats davant del 

número 16 del carrer Sant Isidre.

El cost de la crema
Per altra banda, després d'aquest 

succés, des de la plataforma ciu-

tadana Mollet Opina han demanat 

a l'Ajuntament de Mollet conèixer 

quan costa reposar el mobiliari 

urbà quan hi ha actes de vanda-

lisme com els que van tenir lloc 

aquest diumenge. 

PATRIMONI

MOLLET DEL VALLÈS

15/06 Cinta Tomas Tomas 99 anys

15/06 Juana Serrano Navarro 74 anys

17/06 Teresa Mañosa Subira 96 anys

21/06 María Josefa Marín Muñoz 96 anys

MARTORELLES

18/06 Antonia Ariño García 87 anys

SANTA PERPÈTUA

15/06 Amalia Ramos Comino 95 anys

15/06 Maximina Ramos Rodríguez 96 anys

16/06 Francisco Bázquez Murillo 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

L'Ajuntament 
commemora el dia 
de l'Orgull LGTBIQ+
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 

commemora el dia Internacional 

de l’Orgull LGTBIQ+, que s'escau el 

28 de juny, amb diverses accions 

de sensibilització vers el col·lec-

tiu LGTBIQ+. El Consistori penja-

rà una pancarta commemorativa 

a l’edifici de l’antic ajuntament, a 

la plaça Prat de la Riba, i difondrà 

comunicats a les xarxes socials 

municipals. “Hem avançat molt, 

però cal continuar el camí per 

assolir una igualtat real cap a 

una societat tolerant i en què 

cap persona del col·lectiu LGTBI 

pateixi discriminació i situaci-

ons de vulnerabilitat”, opina la 

regidora de Polítiques d’Igualtat, 

Pepi Muñoz. 

CIUTADANIA
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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

MOLLET/ SANT FOST. L'eina Educa-
tool, promoguda pel centre molletà 
Camina dirigit pel santfostenc Àlex 
Letosa, ha rebut el Premi Ramón 
Molinas al millor projecte d'impac-
te social en el marc del #SpinUOC 
2021. Educatool és una eina educa-
tiva adreçada als pares i a les ma-
res i també als professionals de la 
psicologia i l'educació que vol con-

duir a l'èxit educatiu.  L'eina, que 
està basada en una metodologia 
empírica, permet avaluar la mane-
ra com una persona educa amb la 
finalitat de conèixer els seus punts 
forts i febles. Aquest diagnòstic 
concedeix l'oportunitat de prendre 
decisions correctes o reforçardo-
res gràcies a l'assessorament de la 
mateixa plataforma.   

VALLÈS ORIENTAL. La Xarxa Acció So-
lidària (XAS) de CCOO de Catalunya 
ha posat en marxa la 9a campanya 
de recollida de material escolar, 
sota el lema S'ha de garantir a totes 

les nenes i tots els nens l’oportunitat 

de desenvolupar els seus estudis en 

dignitat i igualtat. La campanya es-
tarà oberta fins al 15 de setembre 
del 2021. Com cada any, durant 
tota la campanya es pot col·laborar 
portant als locals de CCOO al terri-

tori tota mena de material escolar 
nou, utilitzable i necessari per a les 
escoles en barris i municipis amb 
alt nivell de risc d’exclusió social.  
Les persones que vulguin col·labo-
rar amb aquesta iniciativa poden 
portar el material al local de CCOO 
a Granollers, al carrer Pius XII, 5-7 
baixos, durant el seu horari d’ober-
tura (de dilluns a dijous de 9 h a 14 
h i de 15 h a 19 h, i els divendres de 
9 h a 14 h). 

MARTORELLES. Aquest divendres, 
25 de juny, a les 19 h a Carrencà, 
Martorelles inaugura l'Era Jove de 
Carrencà. El servei es caracteritza 
per ser un espai d’orientació, as-
sessorament i punt de trobada on 
es vol promoure l’intercanvi d’ex-
periències, l’associacionisme, vo-
luntariat i cooperació per als i les 
joves del poble entre 12 i 30 anys. 

“El principal objectiu és 

acompanyar a nivell social i 

educatiu les persones joves 

del municipi. Empoderar-les 

a través de l’autoconeixement 

i utilitzar l’espai com a motor 

de participació comunitària”,  
explica la regidora de Joventut, 
Mireia Astivill, quiw afegeix que 
“l’espai també vol fomentar els 

La UOC premia el projecte 
molletà Educatool

Nova campanya de recollida 
de material escolar de CCOO

Martorelles inaugura 
l'Era Jove de Carrencà

L'EINA PERMET ALS PARES AVALUAR DE QUINA MANERA EDUQUEN

EDUCACIÓ  ESTARÀ OBERTA FINS AL 15 DE SETEMBRE 

EL NOU SERVEI VOL SER UN ESPAI D’ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT I PUNT DE TROBADA DELS JOVES

Fa un mes que l'Hospital no 
registra cap mort per Covid

BAIX VALLÈS. L'Hospital de Mo-
llet fa un mes que no registra cap 
mort per Covid. L'últim que el 
centre sanitari va notificar va ser 
el passat 19 de maig. Així mateix, 
l'hospital molletà tenia aquest di-
mecres 5 persones ingressades 
per la malaltia, la dada més baixa 
d'aquest darrer any. 

Pel que fa a la vacunació, aques-
ta continua avançant a bon ritme 
al Baix Vallès. En concret i fins 
aquest dimecres, 82.706 persones 
ja havien rebut una primera dosi 
del vaccí i 50.236 ja tenien la pau-
ta completa, segons les dades pro-

porcionades per la Generalitat.

Incrementa el risc de rebrot
Amb tot, l'arribada de la variant 
Delta al país ha fet que en les dar-
reres setmanes s'hagi registrat un 
lleuger repunt del risc de rebrot 
arreu de Catalunya i també al ter-
ritori. Segons dades del Departa-
ment de Salut, l'índex de rebrot se 
situava dimecres en els 128 punts 
i la velocitat de transmissió, esta-
va de nou per sobre de l'1 (1,23).  
En aquesta darrera setmana al 
Baix Vallès s'han detectat 97 ca-
sos positius a través de proves 

CORONAVIRUS  MÉS DE 50.000 VEÏNS DEL BAIX VALLÈS JA TENEN LA PAUTA COMPLETA DE LA VACUNA

hàbits saludables i impulsar la 

creativitat entre les persones 

joves”, apunta. 
Coincidint amb la jornada 

d'inauguració es faran dues ac-
tivitats. La primera serà la cur-
sa d'obstacles inflables Xtreme 

Adrenaline Run (19 h) on es pot 
apuntar tothom qui vulgui; i la se-
gona, un Bingo musical a càrrec de 
l'actor Carlos Ulloa. La reserva de 
places es pot fer a través del web 
martorelles.cat/entrades. Durant 
els actes es podrà treure el carnet 
de l'Era Jove. 

Els santfostencs i les santfostenques compten enguany amb un dolç autòcton 
per celebrar la Revetlla de Sant Joan. Divendres, el consistori va presentar a la 
plaça Esbert, la primera coca del poble dissenyada pels pastissers del municipi. 
El pastís, de massa de brioix farcit de nata i decorat amb els colors històrics del 
poble, verd i blanc, va agradar als assistents, uns 200. La coca de Sant Fost ja 
es pot encarregar a Cal Tete, cafeteria Àngela, forn de pa Corbalan, Pastisseria 
Gabà i el forn Depas. foto: ajuntament sant fost

Sant Fost crea la seva coca de Sant Joan

arxiu

82.706  Són els baixvallesans que han rebut la primera dosi de la vacuna

PCR i test d'antígens, una quinze-
na més que fa dues setmanes.

Pel que fa a les sancions, i amb 
la vista posada a la fi de l'obliga-
torietat de portar la mascareta 
a l'aire lliure, el pròxim dissabte 
26 de juny, la Policia Municipal 
de Mollet ha interposat durant la 
darrera setmana 10 sancions, ma-
joritàriament per aglomeracions 
al carrer i no mantenir la distància 
de seguretat i no portar la masca-
reta. 

L’Ajuntament molletà també re-
corda que segueixen els controls 
policials amb i sense uniforme. 

Salut

A partir de dilluns 28 de juny, els nas-
cuts entre els anys 1987 i 1991 ja podran 
demanar cita per vacunar-se contra 
la Covid-19. Així ho va anunciar des 
del Vall d'Hebron Barcelona Hospital 
Campus la secretària de Salut Pública, 
Carmen Cabezas, qui va apuntar que 
els “preocupa especialment” els joves, 
d’entre 10 i 29 anys, ja que han observat 
un “augment dels contagis” .  

S'OBRE LA VACUNACIÓ 
ALS NASCUTS ENTRE 
1987 I 1991
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JUNTA DE PORTAVEUS

PLE MUNICIPAL

Els comuns consideren que el projecte 
del govern de Mollet "està esgotat"

Junts passa al PSC el relleu al 
capdavant del Consell Comarcal 

MOLLET. Mollet en Comú va celebrar 

divendres una assemblea de rendi-

ció de comptes de la seva tasca du-

rant els dos primers anys d'aquest 

mandat i de balanç de l'actual go-

vern molletà. En la roda de premsa 

prèvia a l'assemblea amb militants 

i simpatitzants, Marina Escribano, 

portaveu del partit, va qualificar el 

projecte del govern de Mollet d'"es-
gotat i continuista" i va criticar 

que sigui reactiu: "Davant d'una 
denúncia o d'una crítica, el que 
fan és reaccionar, però de forma 
efímera i superficial, sense plan-
tejar polítiques de fons. Creiem 
que no hi ha cap projecte de fons 
més enllà del Calderí".

Precisament, el futur desenvo-

lupament del Calderí també va 

rebre valoracions dels comuns, 

qui s'hi oposen "tal i com s'està 
plantejat". "No és el que neces-
sita Mollet, amb la pandèmia ha 
quedat demostrat que les ciu-
tats necessiten espais lliures", 

deia Escribano.

La pluralitat i participació tam-

bé va estar qüestionada. "S'han 
de revertir maneres de fer que 
estan enquistades, que s'han 
cronificat i que són formes de 
fer poc plurals i poc democràti-
ques", deia la portaveu de Mollet 

en Comú, qui, alhora, lamentava 

que "aquest mandat està mar-
cat per la restricció dels grups 
municipals als plens de l'Ajun-
tament. No se'ns deixa pre-
sentar totes les propostes que 

VALLÈS ORIENTAL. D’acord amb el 

pacte de govern al Consell Comar-

cal acordat el 2019 entre Junts, el 

PSC i En Comú Podem, aquest juny 

hi ha relleu a la presidència del Con-

sell Comarcal. Dimecres, Francesc 

Colomé (Junts) renunciava al càrrec 

de president en un ple extraordina-

ri. L’alcalde de Canovelles, Emilio 

Cordero (PSC), n'agafarà el relleu el 

30 de juny. El president sortint va 

desgranar les actuacions d’aquests 

dos anys de mandat, i va destacar 

els tres reptes més importants als 

quals ha hagut de fer front: el finan-

çament, el pressupost i la nova seu.

Sobre el finançament, Colomé 

explicava que els últims anys el 

Consell Comarcal ha anat rebent 

cada vegada menys aportacions 

d’altres administracions i apun-

tava que l'òrgan hauria de rebre 

uns 400.000 euros més del que 

rep per garantir la prestació de 

serveis. “Ens n’hem sortit en 
part, perquè la Generalitat ha 
augmentat la seva aportació en 
165.000 euros”, deia. 

Pel que fa al pressupost, el 

president destacava que els dar-

rers anys hi havia un dèficit de fi-

nançament anual d’entre 300.000 

i 400.000 euros que sempre s’ei-

xugava amb romanent de treso-

reria. “Però quan vam entrar al 
govern el romanent de treso-
reria era zero”, de manera que 

“hem hagut de fer pressupostos 
sense dependre del romanent i 
valorant molt bé els costos dels 
serveis”. 

El tercer repte que destacava 

Colomé era el canvi de seu, que 

continua obert. “Tenim diverses 
opcions sobre la taula, des dels 

antics Jutjats de Granollers fins 
a nous edificis, però hi conti-
nuarem treballant per trobar 
la millor opció per aconseguir 
una seu del segle XXI amb tec-
nologia i serveis del 2021”, deia 

el president, que confia poder des-

encallar el tema en pocs mesos.

Acord “sòlid”
Finalment, Colomé també es 

mostrava satisfet amb el pacte i 

l’obra de govern des del punt de 

vista polític. “És un pacte de go-
vern sòlid, sense fissures i que 
ens comprometem a continuar 
fins a final de legislatura”, deia. 

“Aquí no parlem d’independèn-
cia, sinó de projectes i de per-
sones, del Vallès i de model de 
comarca”. x.lloreda

POLÍTICA  MOLLET EN COMÚ FA BALANÇ DELS DOS PRIMERS ANYS DE MANDAT EN UNA ASSEMBLEA DE RENDICIÓ DE COMPTES

SUPRAMUNICIPAL  FRANCESC COLOMÉ FA BALANÇ DELS DOS PRIMERS ANYS COM A PRESIDENT DE L'ÒRGAN, GOVERNAT GRÀCIES A UN ACORD DE JUNTS, PSC I COMUNS

s.c.

EN ASSEMBLEA La trobada amb militants i simpatitzants es va fer divendres a la tarda a la terrassa del Museu

abans podíem i que a la resta 
de Catalunya els grups munici-
pals sí que poden presentar als 
seus plens, i no hi ha encara ele-
ments ni criteris clars". 

En aquest sentit va recordar que 

van presentar fa un any una queixa 

al Síndic sobre aquest tema "i enca-
ra no hi ha hagut resposta", però 

els consta que "el Síndic, evident-
ment, no està gaire content amb 
aquesta manca de col·laboració 
de l'Ajuntament en aquest tema".

Altres de les queixes, en la matei-

xa línia, són "la reducció dràstica 
dels espais de debat a la ciutat", 

"el ninguneig als grups del mu-
nicipi" i "el sistema de premis, 
reconeixements i distincions". 

Sobre això últim, recalcaven que 

no són tant rellevants els premis 

externs que rebi el consistori, sinó 

que "el primer reconeixement 
hauria de ser de la ciutadania 
molletana, i aquest no hi és".

"Opacitat" en criteris Covid
La gestió de la pandèmia també hi 

va ser present en l'assemblea. Els 

comuns van criticar "l'opacitat 
en els criteris Covid", assegurant 

que el govern ha imposat "res-
triccions per a unes coses i per 
a unes altres no". En l'àmbit cul-

tural, instaven a obrir encara més 

les possibilitats per organitzar es-

deveniments. "S'ha de respectar 
la seguretat, però veiem llocs on 
s'han fet altres coses que a Mo-
llet no. Abans de la pandèmia la 

programació cultural de Mollet 
era molt minsa, i ens temem que 
en el futur sigui igual", deia el re-

gidor Francisco Sancho.

El mateix edil també avançava 

que, amb la informació que tenen, 

creuen que Mollet enguany comp-

tarà amb una festa major "pos-
siblement més restrictiva del 
que els temps estan dient a tot 
arreu". El regidor demanava al 

govern "diàleg" amb les entitats i 

amb els dinamitzadors culturals, 

perquè "es puguin fer les coses 
amb els criteris que calguin, però 
que tothom acabi content". Per 

últim, cloïa afirmant que "Mollet té 
una capacitat de generar i gaudir 
de la cultura enorme" i instava a 

què "això sigui una realitat".  s.c.

arxiu

FRANCESC COLOMÉ  

Mollet s'adhereix al 
Dia de les Persones 
Refugiades

Ara Mollet porta les 
reclamacions dels 
hortolans al ple

MOLLET. La Junta de Portaveus de 

l’Ajuntament de Mollet va apro-

var divendres per unanimitat ad-

herir-se a la Declaració - Manifest 

del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament per al Dia In-

ternacional de les Persones Refu-

giades, celebrat diumenge passat, 

dia 20 de juny. D’acord amb aquest 

compromís,  l’Ajuntament de Mo-

llet vol mostrar la seva preocupa-

ció davant la vulneració creixent 

del dret a la protecció internacio-

nal, el refugi i l’asil. 

MOLLET. Ara Mollet ERC MES ha 

presentat un prec al pròxim ple mu-

nicipal per reclamar una reunió ur-

gent entre l'Ajuntament i els horto-

lans de Gallecs per tractar algunes 

de les demandes de l'associació. 

Segons Ara Mollet, a l'associació 

d'hortolans que gestiona uns 300 

horts a l'espai rural, li preocupen 

qüestions com l'estat dels camins 

d'accés als horts, el vandalisme, 

arbres caiguts al damunt d’alguns 

dels horts, els danys que provo-

quen als horts els porcs senglars i 

els conills, el servei de recollida de 

residus, entre altres. El grup recla-

ma una millor comunicació entre 

l'associació i l'administració.
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Per què el velocímetre no 
marca la velocitat real
Els velocímetres dels 

automòbils, siguin de 

la marca que siguin, 

no solen ser massa 

precisos. De fet, tots 

els velocímetres poden 

marcar una velocitat 

superior a la real. La 

desviació entre el que 

marca el velocímetre 

i la velocitat real a la 

qual circula el vehicle, 

lluny de ser una qües-

tió casual, forma part 

de la legalitat i està 

completament assumit 

per la indústria.

El velocímetre recull 

les dades d'un sensor 

que se situa en la caixa 

del canvi. Sobre les da-

des obtingudes, cada fabricant inclou 

un marge d'error per excés voluntari. 

Per què? Imagina que ocorre un acci-

dent quan el cotxe marcava 118 km/h, 

però realment circulava a 129 km/h 

en una via amb el límit de velocitat a 

120 km/h. El normal seria que la mar-

ca del cotxe accidentat tingués una 

certa possibilitat de ser demandada.

Les marques es cobreixen l'esquena 

de manera legal, assumint que els 

seus velocímetres són imprecisos per-

què circulem a una velocitat inferior 

a la que percebem pel quadre de co-

mandaments. D'aquesta manera, els 

fabricants de cotxes s'eviten possibles 

mesures legals en contra seva.

En l'àmbit legal, està prohibit que els 

cotxes mostrin una velocitat inferior 

a la que realment circulen. La raó és 

que així els Governs s'asseguren que 

circulem més a poc a poc, de manera 

que es redueixin les possibilitats d'ac-

cidents. Circulant a la velocitat màxi-

ma permesa, en realitat anirem a un 

ritme inferior. amic

Tan sols hi ha instal·lades unes 300 

d'elles en les carreteres espanyoles, 

però cada vegada serà més freqüent 

trobar-se amb alguna d'elles quan cir-

culem. Hi ha tres comunitats que ac-

tualment no disposen d'aquesta mena 

de senyalització (Catalunya, País Basc 

i Canàries), però en la resta d'Espa-

nya, 8700 km són trams considerats 

com d'alta sinistralitat, i per això amb 

aquest senyal, la DGT pretén avisar del 

perill a fi que s'adoptin les precaucions 

necessàries. Al contrari del que pensa 

la gent (creuen que a la distància in-

dicada en la part inferior del senyal es 

troba un radar fix), el que veritable-

ment indica el senyal és la longitud que 

medeix el traçat perillós i sobre el qual 

podem trobar-nos una major vigilàn-

cia. Control, que pot realitzar-se amb 

qualsevol dels radars mòbils existents 

(vehicles estacionats o circulant, radars 

amb trípode, helicòpters Pegasus, etc.). 

Tot això, amb l'objectiu de reduir el 

nombre d'accidents de trànsit. amic

Nous senyals 
de radar de 
color taronja
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Tast de cerveses a MartorellesLa Finestra Sul Cielo amplia el catàleg de productes
Martorelles celebrarà una nova edició del 
Tasta'l Mercat el pròxim 3 de juliol, amb les 
cerveses artesanes d'As cervesa, Hobac i 
Comic beer. Entre la clientela se sortejarà 
una capsa regal d'experiència familiar. 

La Finestra Sul Cielo, marca de distribució de productes vegetarians 
amb seu i punt de distribució logística a Montmeló, ha ampliat 
el catàleg de productes amb noves referències de gelats i snacks. 
L’empresa montmelonina ha incorporat la marca italiana Rachelli a les més de 25 referències de congelats bio que �ins ara tenia al mercat. 

ECONOMIA

Uns 60 empresaris i emprenedors 
del Vallès Oriental van participar 
divendres en la Matinal virtual de 
la Reempresa, una iniciativa or-
ganitzada per la patronal Cecot i 
la Diputació de Barcelona amb el 
suport d'ajuntaments com el de 
Granollers, Mollet i les Franque-
ses, entre d’altres. La sessió va in-
cloure activitats i conferències per 
afavorir la transmissió de pimes 
a la comarca, posant en contacte 
empresaris que busquen vendre la 
seva empresa i emprenedors que 
volen agafar el relleu d’un negoci 
que ja està en funcionament.

D’aquesta manera, uns i altres es 
van poder conèixer personalment i 
els cedents van poder explicar amb 
més detall el funcionament i la ges-
tió de la seva empresa. “En troba-

des així s’estoven les relacions, 

els preus, l’ajuda mútua i el tras-

pàs de la informació”, explicava 
Albert Colomer, director tècnic de 
Reempresa, qui assegurava que 
“reemprendre un negoci és set 

vegades més fàcil que començar 

de zero”. 
Una singularitat de la compra-

venda de pimes al Vallès Oriental, 
explica, és l’elevat pes de la in-
dústria, que supera la quarta part 
del total d’empreses a la venda, 
sempre per darrere del comerç i 
d’altres activitats de serveis a les 
persones.

217 casos d'èxit a la comarca
El Centre de Reempresa de Cata-
lunya ha consolidat un mercat de 
compravenda de petites i mitjanes 

empreses mitjançant els 35 punts 
d’atenció que té a l’àrea de Barce-
lona. Des de 2011, any en què es 
va posar en marxa el servei, han 
passat pels diferents punts locals 
de Reempresa del Vallès Oriental 
1.137 reemprenedors a la cerca 
d’un negoci en funcionament, i 569 
cedents que buscaven un relleu.

En total s’han posat en marxa 
978 processos de Reempresa, dels 
quals n’han reeixit 217. Aquests 
negocis han generat més de 10,5 
milions d’euros d’inversió induïda 
i que han permès preservar més 
de 540 llocs de treball a la comar-
ca. A més, el 30% s’han traspassat 
per la jubilació dels propietaris, de 
manera que són activitats amb les 
dinàmiques i la clientela consoli-
dades.  x.l.

OCUPACIÓ REEMPRESA HA EVITAT, DES DEL 2011, EL TANCAMENT DE 217 NEGOCIS A LA COMARCA

Uns 60 empresaris i emprenedors 
participen en la Matinal de la 
Reempresa del Vallès Oriental

Daevi celebra el seu 30è 
aniversari a Montornès

MONTORNÈS. La companyia mon-
tornesenca Daevi celebra el 30è 
aniversari de la seva fundació. 
Constituida el 1991, Daevi fa tres 
dècades que es dedica a l'emmas-
carament i la protecció temporal. 
L'orígen de la companyia va ser la 
incorporació al mercat de Daevi 
Protector Film, que posteriorment 
va ser patentat. Un producte des-
tinat al consumidor final en qual-

sevol sector de la indústria relaci-
onada amb la pintura, que permet 
protegir de forma ràpida i eficaç el 
que no es vol pintar. 

Durant aquests 30 anys, Daevi 
s'ha desenvolupat en diferentes 
sectors com l'automoció, el ferro-
viari, el nàutic, l'industrial, l'aero-
nàutic i la decoració, convertint-se 
en un referent en el mercat amb 
més de 430 referències. 

INDÚSTRIA L'EMPRESA TÉ MÉS DE 430 REFERÈNCIES AL MERCAT

DE CELEBRACIÓ Treballadors de la companyia montornesenca

daevi

60 anys de l'arribada de Henkel 
MONTORNÈS. Henkel celebra 60 
anys de la seva arribada a Espanya. 
La multinacional alemanya amb 
seu a Montornès, va apostar per 
comptar amb presència en el mer-
cat ibèric l'any 1961, completant 

l'adquisició de la companyia espa-
nyola Gota de Ámbar. Sis dècades 
després Henkel segueix impulsant 
la innovació i la sostenibilitat apos-
tant per noves solucions i tecnolo-
gies tant per al sector de gran con-

LA COMPANYIA HA INVERTIT MÉS DE 70 MILIONS D'EUROS EN ELS ÚLTIMS ANYS A LA PLANTA DE MONTORNÈS, CONVERTINT-LA EN UN CENTRE DE REFERÈNCIA GLOBAL

sum com per al sector industrial. 
La companyia és líder en ad-

hesius i ostenta posicions de lide-
ratge en els mercats de detergents i 
cura de la llar i personal, la bellesa i 
la perruqueria a Espanya amb mar-

ques com Pritt, Loctite, Wipp Ex-
press, Estrella, Somat, Bref, La Toja 
o Schwarzkopf.

“Estem d'enhorabona i ens 

sentim molt orgullosos d'apor-

tar valor a la societat desenvo-

lupant innovacions d'èxit i ge-

nerant nombrosos llocs de feina 

durant tots aquests anys. A més 

hem apostat per la planta de 

produccció ubicada a Montornès 

amb inversions de més de 70 mi-

lions d'euros en els últims anys 

que l'han convertit en un centre 

de referència global i una de les 

filials més importants de Henkel 

al món",diu Rodolfo Schornberg, 
president de Henkel Ibérica. 
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Trucs per decorar el
dormitori infantil
La llitera o llit 
doble és perfec-
ta per a molts 
infants. Tenen 
grans avantat-
ges com l'estalvi 
d'espai, deixant 
molt més per a 
jugar.
El primer és 
saber en quina 
classe d'habita-
ció col·locaràs 
els llits. Si és pe-
tita, has d'usar 
llits niu o llitera 
de totes totes, 
oblidant-te dels 
llits individu-
als. És més, pots 
comprar una lli-
tera amb calaix inferior, el qual servirà 
per a emmagatzemar objectes i apro-
fitar més l'espai.
Quant al disseny, depèn molt del que 
vulguis tu i els nens o nenes. Ha de ser 
un lloc segur, còmode i bonic, a més de 
tenir un disseny congruent amb el de 
la resta de la casa.
Es poden fer autèntiques meravelles 
si es té espai. Per exemple, hi ha dis-
senys on la llitera té forma de casa, 
però necessites metres quadrats de 
sobres, o altres col·loquen tobogans i 
altres objectes decoratius. Al final, el 
límit és el pressupost, l'espai i la ima-

ginació.
En altres casos, es pot combinar l'ús 
de lliteres amb sales de descans, es-
pecialment quan no es comparteixen 
els llits cada dia. Una bona idea és im-
plementar un llit niu, estalviant molt 
espai. Així, podràs treure el llit de sota 
l'original si ve algú, recuperant l'espai 
si no hi ha ningú.
I pots anar més enllà i col·locar una 
llitera amb zona de descans o estudi 
sota. Això dividirà l'habitació en dues 
i aprofitarà l'espai vertical, deixant la 
part superior per a dormir i la de baix 
per a descansar o estudiar. amic 

Revisem alguns consells que ens per-
meten estalviar diners i portar una 
vida més sostenible i ecològica, avui 
relacionats amb l'ús de l'aire condicio-
nat. És important deixar-se aconsellar 
per un professional qualificat sobre 
la mena d'equipament i potència que 
millor respongui a les nostres necessi-
tats. Cal tenir en compte que hi ha apa-
rells que consumeixen fins a un 60% 
més d'electricitat que uns altres.
És important col·locar els aparells de 
refrigeració de tal manera que els to-
qui el sol el menys possible i hi hagi 
una bona circulació d'aire.
Quan encenguis l'aparell d'aire con-
dicionat, no ajustis el termòstat a una 
temperatura més baixa del normal: 
podria resultar una despesa inneces-
sària. Desconnecta el condicionador 
quan no hi hagi ningú a la casa o a 
l'habitació.Tancar persianes i córrer 
cortines són sistemes eficaços per a re-
duir l'escalfament de l'habitatge i per a 
evitar que s'escapi la calor.
Recorda que els colors clars en sostres 
i parets exteriors eviten l'escalfament 
dels espais interiors.
Amb la instal·lació de tendals i envi-
draments adequats, així com aïllant 
adequadament els murs i sostres, es 
poden aconseguir estalvis d'energia 
superiors al 30%. amic 

Consells per 
a estalviar 
amb l'aire 
condicionat
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Daniel Boil

President de PIMEC al Vallès Oriental

–Què suposa per a PIMEC i per al territori la signatura 

d'aquest conveni amb l'Ajuntament de Mollet?

–Fa temps que tenim una gran implantació al Vallès Ori-
ental central, però volem estar més pròxims als nostres 
socis per detectar amb més eficiència els problemes reals 
d'aquests territoris amb realitats diferents, com el Baix Va-
llès, millorar els canals amb les administracions públiques 
amb una relació encara més estreta. El conveni ens ha de 
permetre sumar serveis de Mollet Hub i PIMEC tant per a 
socis com per a empreses que no siguin sòcies.  
–Fa un temps que PIMEC va engegar una política de 

descentralització amb la creació de subdelegacions i 

ara poseu en marxa el consell territorial al Baix Vallès.

–Sí. El pla estratègic del 2019 marcava obrir un al Baix Va-
llès i un altre al Baix Montseny. Hem començat amb el Baix 
Vallès amb una sintonia total amb Mollet, a qui agraïm l'es-
forç per cedir-nos un espai i tota la col·laboració oferta per 
integrar-nos dins el Consell Econòmic i Social de la ciutat. 
El Consell Territorial del Baix Vallès l'estem formant ara i 
el tindrem llest al setembre. Ja comptem amb tres mem-
bres de l'executiva actual al Vallès Oriental que són l'em-
presa Gomplast, Sancor Transformadores, totes dues de 
Montornès, i el Gremi d'Instal·ladors, el president del qual 
té l'empresa Serveis Elèctrics Dida a Mollet. A més, hi ha 
socis que han mostrat interès a formar-ne part, entre els 
quals Iman i Escola Sant Gervasi.
–Quina és la implantació actual de PIMEC al Baix Vallès?

–Tenim uns 1.000 associats i estem creixent en nombre 
de socis, directes o a través d'associacions. A la comarca 
gestionem 14 polígons industrials, associacions de comer-
ciants... El Baix Vallès no és la zona on tenim més presèn-
cia, però hi ha una implantació important a municipis com 
Montornès i Parets. Ara volem enviar carta a tots els asso-
ciats del Baix Vallès perquè sàpiguen que tindrem seu al 
Mollet Hub perquè comencin a fer-ne ús.
–Hi tindreu una persona de referència?

–No. Tenim una persona que coordinarà les subdelega-
cions de Baix Vallès i Baix Montseny i que serà itinerant. 
Més que tenir una persona rebent a la gent, que això ja ho 
té Mollet Hub, l'actitud de PIMEC no és esperar que vin-
gui el soci sinó visitar nosaltres al soci i explicar-los que 
tindran aquesta seu i que podran fer-ne ús. És important 
que el facin servir com un espai de trobada perquè es creïn 
ecosistemes i el Mollet Hub és una bona alternativa, ens 
agrada molt més que l'espai on estava la Cambra [masia de 
Can Lledó], apartat amb una oficina tancada. El concepte 
és potenciar la col·laboració de tots els que estem allà i que 
s'hi sumin agents socials, universitats, altres empreses...
–Diu que la vostra filosofia és anar a buscar al soci. 

Què ofereix PIMEC als seus socis, quin és el vostre tret 

distintiu com a patronal?

–Hi ha molts motius per associar-se. Tenim una àmplia 
cartera de serveis en acompanyament tecnològic, laboral, 
estem en la majoria de taules de convenis col·lectius i ve-
nim de ser una patronal que donava molts serveis centrals 
per a pimes que no disposen de departaments especialit-
zats com puguin ser comerç internacional, per ajudar-les a 
créixer. En els darrers anys s'ha sumat l'àmbit de la forma-
ció, molt important amb el programa Singulars, col·labora-

“Si som un hub logístic la nostra 
indústria serà més competitiva. Són 
sectors que sumen, no incompatibles”

PIMEC al Vallès Oriental ha signat un acord 

de col·laboració amb l'Ajuntament de 

Mollet per disposar d'una seu a la ciutat 

i materialitzar el Consell Territorial de la 

patronal de la petita i mitjana empresa al 

Baix Vallès. El seu president, Daniel Boil, 

valora amb SomMollet aquesta implantació 

i fa una anàlisi de les potencialitats del 

Baix Vallès en un moment de transformació 

de l'economia, un procés accelerat per la 

pandèmia de la Covid    

cions amb els instituts...; també el networking, i el vessant 
que per a mi és més important: la feina de lobby, perquè 
ens permet donar veu a les pimes que, de per si, no en te-
nen. Les multinacionals poden interactuar de tu a tu amb 
l'administració però les pimes o autònoms només poden 
fer reivindicacions i incidir en la presa de decisions polí-
tiques a través d'una patronal. Al territori es fa amb tots 
els ajuntaments, el Consell Comarcal, Diputacions, però 
també amb la Generalitat. A més PIMEC tenim delegació 
a Madrid i oficina a Brussel·les, on tenim contacte amb els 
eurodiputats catalans que estan a 
la Comissió Europea.
–Quina és la relació que teniu 

amb la resta de patronals del 

territori?

–Des que he arribat a la presidèn-
cia fa dos anys, he intentat man-
tenir relacions de màxima col·la-
boració perquè el problema és 
tan greu que si cadascú fa la seva 
batalla no ens en sortirem com a 
país.  Tenim més relació amb la 
Unió Empresarial Intersectorial 
UEI (cercle d'empresaris del Va-
llès central) i amb la Cambra hi va 
haver una relació més complicada 
arrel de les últimes eleccions. Vam passar un moment més 
tens sobretot quan el senyor Canadell era president, però 
la relació està millorant amb el senyor Aragall, el president 
de la Cambra del Vallès Oriental, que crec que és una per-
sona molt assenyada amb qui podrem revitalitzar la rela-
ció. Amb l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV) 
tinc reunió pendent. Amb ells volem buscar projectes per 
sumar, per exemple, als polígons. Nosaltres tenim la força 
que som agents socials a nivell català, ells són més d'àmbit 
local i comarcal, però això no vol dir que no puguem treba-
llar plegats. Al igual que hi ha col·laboració público-priva-
da i també ha d'haver amb els sindicats, amb qui la relació 
és molt bona.
–PIMEC s'integrava fa uns mesos en el Consell Econò-

mic i Social de Mollet. Què hi podeu aportar?

–Una de les persones que ha tingut més a veure amb 
aquest acord ha estat el regidor Raúl Broto, amb qui ens 
vam posar d'acord en cinc minuts perquè teníem molt clar 
que s'havien de fer canvis i millores de treball compartit. 

–Quina valoració feu dels polígons del Baix Vallès?

–Els polígons en general tenen moltes mancances. Segure-
tat, comunicacions, neteja... només en aquests tres temes 
hi ha moltíssima feina a fer. Polígons bons, bons n'hi ha 
pocs. Els de Parets, en general, estan bé. A Mollet, Can Ma-
garola està bé, però, per exemple, Can Prat és un desastre; 
a Montmeló tenim el Circuit molt bé i el Pedregar fatal, Rie-
ra Marsà de Montornès ha millorat i Can Bosquerons, tam-
bé, però hi ha problemes per exemple de transport públic. 
–La manca de comunicació és un problema...

–Des de les estacions de tren hauria d'haver-hi xarxa de 
transport públic cap als polígons i també seria important 
fer rutes per a bicicletes. Quan una empresa busca ubica-
ció té molt en compte poder tenir a la vora les infraestruc-
tures bàsiques de transport. Aquí tenim l'AP-7, C-17, que 
són estratègiques, però tenim una línia de rodalia paupèr-
rima. La futura millora de l'R3 i la futura estació del Circuit 
són bones notícies, però això s'ha d'acabar de teixir amb 
autobusos, microbusos, rutes ciclables, punts de motors-
haring per compartir vehicles, perquè la mobilitat arribi.
–Qui ha de fer la despesa perquè això sigui una reali-

tat? 
–L'administració ha d'arribar allà on pugui i segurament 
on no arribi hi haurà empreses que tindran interès a fer-ho 
i hi col·laboraran. No és un tema de manca de voluntat po-
lítica o empresarial sinó que ens hem d'acostumar a treba-
llar junts. S'ha de canviar la dinàmica de treball per poder 
detectar les mancances més urgents a través dels nostres 
associats i traslladar-les a les administracions públiques 
perquè en siguin conscients i puguem fer un treball con-
junt per trobar fórmules de millora. Però per això hem de 
caminar de la mà per generar confiança, i la confiança és 
el que permet crear aquests projectes perquè si no, l'em-
presari té una certa desconfiança del món públic i l'admi-
nistració moltes vegades no acaba d'entendre què passa al 
món empresarial, i aquesta dinàmica s'ha de trencar.
–Quines són les potencialitats del Baix Vallès?

–Té una posició geoestratègica absolutament privilegiada 
amb una distància molt raonable de Barcelona i de la fron-
tera francesa, que és la nostra principal ruta de serveis i 
productes. Tenim l'AP-7, la C-33, la B-30 i la C-17. Si a això 

li sumem el corredor mediterrani i 
l'estació de mercaderies, que tard o 
d'hora arribarà, fa que estiguem en 
molt bon lloc. Des del punt de vista lo-
gístic, és normal que s'instal·lin aquí 
moltes empreses logístiques.
–Però el Baix Vallès i el Vallès en ge-

neral és principalment industrial...

–Sí, i no ens ho hem de deixar perdre. 
A més, tenim clústers i infraestruc-
tures estratègiques que són fantàsti-
ques com el Circuit de Catalunya, el 
Sincrotron Alba, universitats.... això 
ens han de permetre créixer en inno-
vació. Fa temps que PIMEC treballa 
amb les comarques metropolitanes 

per reforçar i reclamar aquelles infraestructures que no 
arriben, necessitem reindustrialitzar el Vallès Oriental, fo-
mentar les polítiques d'innovació. 
–I això com s'ha de fer?

–Amb recursos. Europa recomana que es destini un 3% del 
PIB a innovació i Catalunya i Espanya estan molt per sota. 
Cal posar recursos sobre la taula i s'han de millorar les in-
fraestructures i la formació perquè no la tenim adequada 
a les necessitats del nou món que està arribant. Estem en 
un dels millors llocs d'Europa en oportunitats, es tracta 
de començar a treballar. Ens ho hem de creure i treballar 
plegats perquè com més temps passi sense començar a fer 
això d'una manera sistemàtica, altres països i altres zones 
ens passaran. 
–Parla de la necessitat de reindustrialització, però 

com ha de conviure amb la implantació cada cop ma-

jor de la logística?

–Logística i indústria són totalment compatibles. Crec que 
s'ha fet un discurs equivocat oposant els dos camps. Les 

He intentat mantenir la màxima

 col·laboració amb tothom perquè

 el problema és tan greu que si 

cadascú fa la seva batalla no ens

en sortirem com a país

Al Baix Vallès tenim pocs polígons

realment bons. Només en neteja

seguretat i xarxa de comunicacions

i transport ja hi ha molta feina a fer 
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laura ortiz

empreses logístiques estan mirant el sud d'Europa i estan 
mirant bases per distribuir. Si tu tens una empresa logís-
tica que et permet tenir matèria primera amb una curta 
distància li dones més capacitat de fabricació a la teva in-
dústria. La indústria necessita la logística i al revés. Si no-
saltres tenim les xarxes logístiques desenvolupades i som 
un hub important al sud d'Europa la nostra indústria serà 
més competitiva. La indústria i la logística sumen. 
–Però moltes pimes i autònoms veuen un problema en 

un gegant logístic com Amazon...

–Hi ha molta més logística a part d'Amazon. Amazon ens 
està canviant els hàbits de consum i està representant 
una amenaça per a molt comerç tradicional com a canal 
de venda. No és el model que nosaltres defensem perquè 
nosaltres defensem el petit comerç però ens està obrint 
els ulls i això està facilitant la transició a l'e-comerç i sense 
logística no tens e-comerç. La logística és una eina que ens 
ha de permetre desenvolupar la indústria, no una amenaça 
cap a la indústria.
–Però la indústria tradicional aporta molts més llocs 

de treball que la logística.

–Evidentment, el factor mà d'obra és molt més intensiu en 
la indústria, però hem de ser conscients que aquest fac-
tor decreixerà en el futur perquè anirà substituint-se per 
robots. Aquelles fantàstiques línies de producció que re-
cordem dels anys 70, 80 i 90, que és quan s'instal·len aquí 

totes les multinacionals alemanyes, franceses, angleses... 
estan desapareixent. Què hem de tenir, una indústria que 
ocupi el major nombre de persones? No, el que hem de te-
nir és una indústria que ocupi el major nombre de treball 
qualificat. Com a estratègia de país industrial, no podem 
aspirar a ser un país low cost de fabricació, que és el que 
érem. Això s'ha acabat. Hem de tenir indústria i serveis de 
molt alt valor afegit amb personal amb molta qualificació, 
que no tenim i que hem de crear. Sense formació no ani-
rem enlloc. La indústria fa de motor de desenvolupament 
de la resta de sectors, i s'ha de pensar més en el paper de 
la indústria com a catalitzador i no tant com a sector de 
contractació de grans quantitats de persones. Hem de fer 
aquest camí mental de reconversió de la indústria i l'admi-
nistració pública ha de donar suport a aquesta reconver-
sió. Si això no es fa, la mortaldat empresarial que tenim, 
que és molt alta, continuarà. Cada vegada que una multina-
cional deslocalitza s'emporta moltes empreses auxiliars. 
Ens enfrontem a un canvi de model econòmic bestial i com 
abans ens treiem la bena dels ulls i comencem a treballar 
per aquesta reconversió, millor.
–I quin paper ha jugat la Covid en aquest escenari?

–La Covid ha estat un accelerador dels canvis que ja s'ha-
vien iniciat abans de la pandèmia. Quan arriba la Covid el 
teixit empresarial està ja molt perjudicat, especialment 
l'industrial, i necessitat de grans canvis. La Covid ha evi-

denciat totes les mancances: la dependència del sector 
turisme, la manca de diversificació, la mida petita de les 
empreses perquè les nostres pimes són massa petites com-
parades amb les europees i tot això ha de canviar. La Covid 
evidencia tot això però també propicia que, per exemple, 
empreses del sector de l'automoció estiguin diversificant 
en línies que no són automoció, com l'electromedicina, i 
també ha fet que una part del món polític s'hagi adonat 
que hem d'anar de la mà. Ha fet veure a molts governants 
que la taxa d'atur se'ns dispara i que potser hauran de seu-
re amb les patronals per veure què necessiten. Un canvi 
que potser haguéssim pait en deu anys el pairem en quatre 
o cinc.
–Està bé veure la part positiva...

–Sí perquè són deures que s'havien de fer igual. Al maig 
o juny de l'any pas-
sat jo ja deia a algu-
na alcalde que fer 
plans de xoc amb 
ajudes directes es-
tava bé però que el 
que s'havia de fer 
eren plans per la 
sortida de la crisi, 
per transformar-ho 
tot, i crec que ara hi 
ha una millor pre-
disposició per part 
dels polítics. És 
un tema de sentit 
comú, hi ha gent sensata independentment del grup polític 
i la majoria s'està conscienciant perquè el 2021 comença-
ran a tancar multinacionals a marxar empreses i això ja 
està passant.
–Però això ja venia, no ve de nou.

–Sí però s'ha accelerat. Quan fas un canvi de sistema eco-
nòmic, hi ha un moment en què el nou sistema se solapa 
amb l'antic i el desplaça. Si tens més temps per fer-ho l'im-
pacte sobre la ciutadania, les empreses i l'economia és me-
nor perquè es fa de manera més còmoda, però la Covid ha 
fet que això no sigui així i ha provocat que s'hagi acabat el 
model de fàbriques de sèries llargues, producció intensiva, 
mà d'obra barata, al sud d'Europa amb un model basat en 
el turisme low cost. Tot això suposa entre el 30 i el 40% del 
nostre PIB, i això despareixerà.
–I quina ha de ser la resposta?

–Fer indústria innovadora en sectors com l'agroalimen-
tari, que el tenim molt interessant al Vallès Oriental –sort 
que encara el tenim–, el logístic, la tecnologia, la medicina, 
la farma, els serveis a les persones grans... són sectors que 
aniran a l'alça, però s'ha de començar a fer ja el canvi per-
què, si nosaltres no el fem, a altres llocs del món ja s'està 
fent i molt ràpid, és a dir que mentre ens ho romiem, això 
ens pot caure com un tsunami. Si no anem junts no hi hau-
rà possibilitat de fer aquesta conversió.   laura ortiz

Com a estratègia de país

industrial no podem aspirar a

ser un país que fabriqui 

'low cost', que és el que érem 

La Covid ha evidenciat moltes

de les mancances del nostre

sistema econòmic i n'ha 

accelerat la reconversió
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OPINIÓ

Les mesures per fer front a la pandèmia han provocat l'enfonsament d'alguns 

sectors molt afectats per la crisi i ha portat moltes famílies sense feina 

a situacions d'emergència. A dia d'avui, les dades epidemiològiques són 

favorables i l'economia es comença a reactivar, però la Covid ha palesat 

un seguit de disfuncions en el model econòmic català, que requereix una 

transformació. I és que, com diu l’economista francès Cédric Durand, "el 

repte d’aquesta crisi no és pas el de salvar l’economia, sinó el de planificar-ne 

la transformació". La innovació, la flexibilitat, la digitalització, la col·laboració 

publico-privada són alguns dels reptes del sector econòmic, que, al Baix 

Vallès, té en la indústria un dels seus pilars fonamentals, un model industrial 

que ja ha quedat obsolet. Segons els experts, la pandèmia, a més de posar 

sobre la taula les mancances n'ha accelerat la necessitat de reconversió i cal 

donar una resposta ràpida i coordinada per ser precursors dels canvis.

CAP A LA RECONVERSIÓ

Editorial
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Tot va lligat d'alguna manera en
aquest món que és més petit del
que sembla– com la nostra vida

és tan curta de com no sembla

l passat setembre s’iniciava el 
curs escolar en modalitat presen-
cial, i en temps de pandèmia, això 
suposava un repte majúscul. Un 

cop finalitzat, podem afirmar que tota la co-
munitat educativa de la ciutat ha demostrat 
amb molt d’esforç, que el repte s’ha superat 
amb nota. Després d’un tercer trimestre del 
curs passat en modalitat virtual amb moltes 
mancances, era vital mantenir la presenci-
alitat a les aules, per assegurar la igualtat 
d’oportunitats en l’àmbit educatiu, un dels 
pilars de la nostra societat.

Evidentment s’han produït confinaments 
de grups, però han representat un percen-
tatge petit del total, i sobretot cal destacar 
que en la majoria de casos eren contagis que 
venien de fora dels centres educatius, i en 
molt poques ocasions el virus es contagiava 
a les aules. Això ha estat gràcies a la bona 

Ho hem aconseguit!

E

RAÚL  
BROTO

Regidor d'Educació de 
l'Ajuntament de Mollet

feina realitzada per tothom seguint els proto-
cols marcats.

Des de l’Ajuntament també hem tingut un 
paper important, fonamentalment gestionant 
els canvis necessaris per a desenvolupar el 
curs als centres d’educació municipals (Esco-
les Bressol, Escola de Música i Dansa, i Escola 
Can Vila), i reforçant tres elements: el reforç de 
neteja durant l’horari lectiu, l’ampliació d’acti-
vitats oferides a l’aire lliure o de manera virtu-
al, i evitant les aglomeracions a les entrades i 
sortides dels centres, sectoritzant les voreres 
i amb talls de circulació a 4 punts de la ciutat. 

Així que per acabar el curs, vull agrair com a 
regidor d’Educació de la ciutat la imprescindi-
ble tasca de tots i cadascun dels membres de la 
comunitat educativa molletana. A les famílies, 
per l’esforç i la paciència durant tot el curs. A 
tot el personal educatiu, en especial les direc-
cions, per la força amb la qual han entomat una 
situació tan incerta, i per la seva perseverança, 
tenacitat i resiliència. Als i les estudiants, per-
què han demostrat majoritàriament un com-
portament exemplar. Gràcies de tot cor perquè 
heu demostrat la importància de l’educació 
com a servei públic fonamental de la ciutat.

om se suposa que hem de viure? 
Realment vivim com voldríem 
viure? Maldecaps, entrebancs, 
submissions a projectes aliens... 
Escric amb el misteri del foc de 

Sant Joan voltant pel meu cap. El foc és font 
de vida com pot ser simplement font de cen-
dra. Com crema la nostra vida? Hi ha una 
cançó de l’enfadós que m’és cada cop més 
repulsiva, segurament perquè ja he viscut 
més del que em queda per viure. Als hospi-
tals i sobretot als cementiris, els llops i les 
ovelles d’aquest món cruel –l’economia– do-
nen per bo l’argument de com som de vul-
nerables i que cal viure d’una altra manera. 
Però és que es pot viure d’una altra manera 
que sentint-se vius i fent cas a les coses –que 
no són tantes– que realment importen?

Ara mateix tinc dos amics de l’ànima en 
ple destret hospitalari. D’això de com vivim, 
també en podria fer una prèvia amb la seva 
obra literària: ambdós tenen una qualitat 
literària superior a molts dels noms que te-
nim establerts, però els camins de l’art pú-
blic no tenen massa a veure amb la qualitat 
com els camins de la nostra vida no tenen 
massa a veure amb l’humanisme. I és que tot 
va lligat d’alguna manera en aquest món que 
és més petit del que sembla –com la nostra 
vida és tan curta de com no sembla.

Estàs en plena ebullició de tasques la-
borals, administratives, econòmiques, lú-
diques, socials o familiars i fas un control 
rutinari i et diuen que tens un carcinoma... 

C

EL VALOR DE LA TEVA VIDA

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

El color del foc del teu món es trasbalsa i 
entres en un núvol del qual no en saps dis-
tingir formes ni límits. Com que la pacient 
és metge i té amics –és fàcil ser amic d’ella–
l’han operada en quinze dies. Estem en un 
país on si es vol, es pot fer tot molt millor, 
però pel comú dels mortals la quotidianitat 
no va per aquí. L’altre amic té problemes 
d’irrigació vascular a la medul·la espinal i 
porta a l’UCI des del 17 de maig, amb tres 
operacions llargues de microcirurgia i en 

espera d’una o dues més. Aquest escriptor 
m’explica que és trist comprovar que en cap 
lloc com aquest l’han tractat tan humana-
ment. Aquí, l’ego de zeladors, infermeres i 
metges és escoltar, tenir cura, valorar qual-
sevol niciesa que pugui millorar la vida del 
pacient. Amb aquest escriptor som amics 
perquè fa anys va tenir un gest de gratitud 
inusual que em va retre sense matisos...

I potser aquí hi rau la clau de viure; la gra-
titud. L’altre només és un altre com tu, no un 
enemic, no un rival, no una nosa per als teus 
plans eixorcs. Ens diran somiatruites, però 
com va dir Neruda, confessem que hem vis-
cut. Ànim Eulàlia i Jaume, aquest només és 
un mal pas que us farà més forts –i no dic 
més humans, perquè ja ho sou totalment.

erdius, pardals i tórtores picote-
gen entre la palla, ajaguda encara 
sobre el rostoll, mentre el gra va 
cap a les sitges. Enguany la collita 

de cereals, els antics i els convencionals, serà 
magra, les pluges no han acompanyat quan ca-
lia. També s’han perdut els cigrons i les mon-
getes del ganxet. Quan no és per falta d’aigua, 
són les plagues, a pagès sempre es feineja amb 
la incertesa del resultat.

El curs escolar acaba amb un nivell de nor-
malitat força alt, malgrat la Covid. Les festes de 
graduació dels instituts han tornat a treure el 
cap i amb la selectivitat aprovada o no, adoles-
cents i joves forçaran, novament, els límits.

Per salvar l’economia ja tenim les terrasses 
plenes de dia i els locals de nit oberts. Fora 
mascaretes, que les vacunes fan davallar les 
gràfiques. Les platges estan a punt per tor-
rar pells arrebossades de sorra i salabror. Les 
guinguetes de vora el mar tornaran a servir pa-
elles, musclos al vapor, calamars a la romana i 
amanides de bossa i regaran les assedegades 
goles amb cerveses, sangria o begudes carre-
gades de sucres  i cafeïna.

Festivals de teatre i música per a tots els 
gustos ompliran espais emblemàtics de po-

P

ESTAMPES D'ESTIU

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

blacions costaneres,  de capitals  i d’indrets 
tranquils de planes o muntanyes. Noms de 
renom, a l’abast de poques butxaques, lluiran 
als cartells de promoció. Artistes emergents 
o de repertori tornaran a  comprovar, altre 
cop, que l’alternativa a l’atur és la precarietat. 
A poc a poc descobrirem programes de festa 
major carregats d’ambició i altres que que-
daran curts per migrats pressupostos, pors o 
mirades de curta volada dels polítics de torn.  

Els creuers tornen a salpar per la Mediter-
rània. Al mateix temps, fràgils embarcacions 
carregades de precarietat  posen rumb a l’es-
perança mentre els vaixells que podrien sal-
var vides resten bloquejats als ports. Les ru-
tes frontereres  del nord queden obertes i es 
promocionen a les fires europees. Les del sud 
continuen tancades amb concertines, pany i 
forrellat. És el cercle viciós de la desigualtat, 
l’exclusió i la pervivència dels privilegis de qui 
estem a aquest costat de la ratlla.

I es parla encara de presos polítics, d’in-
dults i d’amnisties. Un eventual alleugeri-
ment parcial a la tensió i el dolor d’un con-
flicte que seguirà present.  Mentre  no cessi  
la repressió i es plantegi una solució que pu-
gui ser votada, el contenciós persistirà.

Cíclicament, estampes d’estiu, estampes 
de tot l’any.
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Les 24H BiCircuit canvia de dataRobert Cuesta fitxa pel Rocasa Gran Canaria
El Circuit de Barcelona-Catalunya tornarà a 

acollir la Mussara 24H BiCircuit aquest 2021, 

però canvia de data als dies 10 i 11 de juliol. 

La competició se celebrarà en  tres modalitats 

diferents de 6, 12 o 24 hores. 

Robert Cuesta ha fitxat com a nou entrenador del Rocasa Gran 

Canaria, de la Lliga Guereras Iberdrola d'handbol femení. El tècnic 

montornesenc començarà una nova etapa professional a la banqueta 

després de dirigir amb èxit durant quatre temporades el KH-7 

Granollers i estar vincular amb el club 22 anys. 

MOLLET. Amb tan sols 12 anys, 

Eloi Gaspar anava fins al pavelló 

del Mollet HC per veure el primer 

equip jugar en la màxima cate-

goria estatal d'hoquei patins els 

anys vuitanta. El noi dels Maristes 

de Santa hi anava per veure el seu 

tècnic Xavi Caminal i des d'ales-

hores va sentir passió per l'esport 

dels patins de les quatre rodes. 

Amb 47 anys, després d'haver es-

tat campió del món amb Espanya i 

fer una àmplia trajectòria en l'elit, 

torna al pavelló amb ulls d'entre-

nador i emocionat de formar part 

de l'equip que seguia de jove. 

"Em fa especial il·lusió venir 
al Mollet HC, mai vaig jugar-hi, 
però vaig viure una etapa molt 
maca perquè el meu entrena-
dor formava part del primer 
equip i cada diumenge venia al 
pavelló. Ara estem a la Segona 
Catalana, però és un club histò-
ric de l'hoquei patins. Jo espe-
rava cada diumenge per venir a 
Mollet i ho vaig fer durant tres 
anys", recorda Eloi Gaspar, que 

ara amb 47 anys se sent d'alguna 

manera en deute amb un club que 

li va aportar passió per l'hoquei. 

Dirigirà primer i segon equip
Gaspar arriba al Mollet HC per di-

rigir el primer equip, a la Segona 

Catalana, i el segon equip, a la Ter-

cera Catalana. D'aquesta manera, 

el fins ara tècnic dels dos ama-

teurs masculins, Paco González, 

es queda amb les funcions de di-

rector esportiu. Des de la setmana 

passada ja ha completat dos en-

trenaments i vol fer un tercer per 

definir la plantilla. "És moment 
de mirar els jugadors que te-
nim i crec que tenim una bona 
matèria primera. No soc gaire 
partidari d'arribar a un nou 
lloc i fer fitxatges, potser seria 
contraproduent. Potser hi ha 
jugadors que pugen al primer 
equip i d'altres que baixen al de 
la Tercera Catalana", assenya-

la el nou entrenador, que afegeix 

que el seu equip ha de gaudir dins 

la pista: "S'ha d'intentar que els 
jugadors estiguin còmodes i la 
Segona Catalana és complicada. 
Per aquest motiu, hem de gau-

HOQUEI | Segona Catalana  EL NOU TÈCNIC ERA AFICIONAT DEL MOLLET HC EN L'ADOLESCÈNCIA

dir amb les victòries perquè se 
sap que quan perds no és el ma-
teix. Ens hem de divertir". 

El nou entrenador va portar fa 

unes temporades el sènior femení 

del Sant Cugat, a la Primera Es-

tatal, i enguany ha dirigit alguns 

partits del sènior masculí, tam-

bé del Sant Cugat. "Per motius 
aborals no vaig poder agafar 
un equip des del principi, ara 
tinc en l'oportunitat i estic molt 
motivat", admet Gaspar, que con-

fia fer un joc intens amb una alta 

pressió per dificultar la sortida 

de l'oponent. A més, té una àm-

plia trajectòria en l'elit i la selec-

ció espanyola. "Puc aportar tota 
l'experiència com a jugador 
perquè he tingut els millors en-
trenadors i m'he intentat que-
dar amb el millor de cadascun. 
Tot i que la principal tasca és 
que hi hagi un bon grup humà, 
aquesta és la clau", diu el nou 

tècnic, que ja té ganes d'iniciar la 

nova temporada a la banqueta del 

Pavelló Riera Seca.  jl.rodríguez b.

jl.r.b.

Eloi Gaspar, un campió del 
món a la banqueta del Mollet

FUTBOL | Primera Divisió  S'ESTRENA AMB VICTÒRIA, PER 0 A 4

SANT FOST. La santfostenca María 

Pérez recordarà el 22 de juny per 

sempre perquè va ser la jorna-

da que va debutar amb el primer 

equip del FC Barcelona a la Prime-

ra Divisió espanyola. La futbolista 

va entrar al minut 72 per Patri, 

quan el partit del Barça estava ja 

decidit contra l'Atlètic de Bilbao, 

per 0 a 4.  La santfostenca va de-

butar en la màxima categoria ab-

soluta al camp de Lezama.

El FC Barcelona afronta la recta 

final de la temporada i Pérez va 

debutar en l'avantpenúltim duel 

de la campanya, sense res en joc. 

La santfostenca es va incorporar 

a la disciplina del Barça la tempo-

rada passada després de jugar dos 

anys al migcentre del CF Damm, 

en edat juvenil. Aquesta tempo-

rada, Pérez ha jugat al Reto Iber-

drola, que és la segona màxima 

categoria estatal de futbol femení, 

María Pérez debuta amb 
el FC Barcelona a Bilbao

i al tram final del curs ha rebut la 

recompensa del seu debut amb el 

primer equip de la molletana Alè-

xia Putellas. 

Amb María Pérez, el Barça de la 

temporada històrica del triplet -Lli-

ga, Copa i Lliga de Campiones- ha 

alineat un total de tres vallesanes al 

llarg d'aquesta temporada. A banda 

de la santfostenca María Pérez, que 

debutava, i Alèxia Putellas, també hi 

ha com a portera suplent Gemma 

Font, de Tagamanent. 

Contra l'Eibar de Queralt Gómez
El Barça de Putellas, Font i Pérez 

encara haurà de jugar dos partits 

més per tancar el calendari de la 

Primera Divisió espanyola. Els 

pròxims dos duels de les blaugra-

nes seran a l'Estadi Johan Cruyff, 

dijous contra l'Sporting de Huel-

va, i diumenge, contra l'Eibar, de 

la molletana Queralt Gómez.  

athletic bilbao

ENTRA AL CAMP Al minut 72 la santfostenca va debutar amb el primer equip

Experiència a l'Ok Lliga i amb Espanya

Eloi Gaspar es va formar als Maristes de Sants fins que va acabar a la base 
del FC Barcelona. Amb 19 anys ja va debutar amb el Barça a l'Ok Lliga i 
va completar una trajectòria esportiva per diferents equips, com ara el 
Blanes, el Vic, l'Alcobendas, l'Igualada, el Lleida, el GEIEG, el Sant Cugat, 
l'Espanyol o el Cerdanyola. Amb el combinat espanyol, el 2001 va guanyar 
el Campionat del Món, un any abans l'Europeu, i el 2003 va celebrar la 
victòria en la Copa de les Nacions. 

ATLETISME  L'ATLETA DEL CA MONTORNÈS VENÇ ELS 5 KM

MOLLET / MONTORNÈS. Mouad Mbarki, de l'Atletisme Montornès, va gua-

nyar diumenge la prova atlètica de 5 km de la Cursa del foc d'Olesa 

de Montserrat. L'atleta montornesenc, que havia estat dos anys sense 

competir, va tornar a posar-se un dorsal i ho va fer amb una clara vic-

tòria. La Cursa del foc va reunir els millors atletes de la ruta d'asfalt de 

Catalunya perquè se celebrava el Campionat de Catalunya de 10 km, tot 

i que Mbarki va participar en la categoria de 5 km. El montornesenc va 

guanyar amb un temps de 15 minuts i 36 segons, amb un marge de 21 

segons amb el segon classificat. Pel que fa a la cursa catalana de 10 km, 

Marc Tort, de l'Atlètic Mollet, va guanyar la categroia de més de 50 anys 

amb un temps de 33 minuts i 49 segons.  

Mouad Mbarki, campió a Olesa

Sènior femení

El Mollet HC femení es va quedar 

a les portes de l'ascens aquesta 

temporada quan l'objectiu era la 

permanència. La bona dinàmica de 

l'equip durant la temporada ha fet que 

la direcció esportiva aposti per donar 

continuïtat al projecte, que lidera el 

tècnic Rafa Trillo. El conjunt femení va 

estar pendent d'un possible ascens 

a Nacional Catalana, que finalment 

no es va produir després de diferents 

circulars de la Federació Catalana de 

Patinatge. Tot i això, l'objectiu per a 

l'equip femení la pròxima temporada 

serà l'ascens. "Hem fet una gran 
temporada, en una campanya en 
què l'objectiu era salvar-nos hem 
tingut opcions d'ascens. L'objectiu 
el pròxim curs serà intentar pujar de 
categoria", diu Trillo. 

RAFA TRILLO SEGUEIX 
COM A ENTRENADOR
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MOLLET. La Unió FS Mollet ha man-

tingut la categoria tot i perdre en 

l'última jornada contra el Terras-

sa 1907, per 7 a 3. L'equip molletà 

s'ha beneficiat de les derrotes dels 

seus principals perseguidors i ha 

segellat una permanència amb 

un 9è lloc, amb 19 punts i dos de 

marge respecte al descens. Els 

molletans, pendents de la resta 

de resultats, van celebrar la per-

manència al final del partit amb 

les derrotes de Can Cuyàs contra 

Castellnou (3-5) i de l'Arrahona 

contra el Vall de Tenes (5-3). Fi-

nalment, l'equip descendit ha es-

tat l'Arrahona. 

La Unió aspirava a lluitar per 

l'ascens, però la campanya es va 

complicar amb la dificultat per 

entrenar entre setmana per l'afec-

tació de la Covid. Els molletans 

han tancat la temporada amb un 

balanç de cinc victòries, quatre 

empats i cinc derrotes. De fet, 

dels últims quatre partits tan sols 

n'han sumat un punt, que gaire-

bé envia els molletans a la Sego-

FUTBOL SALA | Primera Catalana  CARLOS OTERO DEIXA LA PRESIDÈNCIA UN ANY DESPRÉS

La Unió FS Mollet certifica la 
salvació en l'última jornada

CARLOS OTERO

na Catalana. "Hem patit bastant 

al final del curs amb baixes de 

jugadors per alguna lesió o per 

la feina. No hem pogut estar al 

complet i, a més, vam comen-

çar molt tard a entrenar. Hem 

salvat la temporada en l'última 

jornada", explica David Sánchez, 

entrenador de la Unió FS Mollet, 

qui confia continuar el pròxim 

curs a la banqueta molletana. 

"Hem començat amb la planifi-

cació de la pròxima temporada. 

Tenim la il·lusió de seguir un 

any més i encetar un nou pro-

jecte", diu Sánchez. 

Carlos Otero dimiteix
Carlos Otero va presentar dimarts 

la dimissió com a president de 

la Unió FS Mollet. Després d'un 

any com a responsable, Otero fa 

un pas al costat per desavinen-

ces amb la resta de la directiva 

pel nou rumb que volia propo-

sar. L'expresident havia presentat 

feia unes setmanes un nou full de 

ruta del club amb una nova pro-

posta econòmica i una nova visió 

de l'entitat. "Després d'un any en 

pandèmia creia que s'havien de 

fer canvis al club, però la pro-

posta no va tenir prou suport ni 

de la directiva ni del cos tècnic", 

explica Otero, que va considerar 

aleshores que ho havia de deixar.

La pròxima setmana la directiva 

té una reunió per decidir si convo-

ca eleccions.  jl.rodríguez b.

BÀSQUET L'EQUIP A GUANYA LA SEGONA DIVISIÓ I EL B, LA QUARTA

MONTORNÈS. Els dos grups de la 

secció d'Specials del Club Bàsquet 

Vila de Montornès s'han procla-

mat campions de la temporada 

2020-2021. Els dos equips mon-

tornesencs van participar amb 

èxit a les lligues de la Federació 

Catalana d'Esports per a Persones 

amb Discapacitat Intel·lectual amb 

victòries en les seves respectives 

lligues.

A causa de la pandèmia per 

la Covid, enguany la competició 

ha constat de cinc  partits que es 

van disputar al Complex Esportiu 

Llars Mundet de Barcelona, orga-

nitzat per l'ens federatiu. L'equip 

Els equips Specials 
del CB Vila, campions

A va imposar-se a la Segona Divi-

sió i el B va guanyar la Quarta Di-

visió. L'ascens no es decidirà fins 

al setembre quan els dos equips 

hauran de jugar diversos partits i 

la federació podrà planificar el ca-

lendari de la nova temporada. Així 

que l'A opta a la Primera Divisió i 

el B a la Tercera Divisió. 

El passat divendres, el club 

montornesenc va organitzar una 

trobada entre esportistes i els 

seus familiars per acomiadar la 

temporada a la pista poliesportiva 

del Municipal Les Vernedes, on el 

club va lliurar unes medalles als 

campions.  

CBV

CAMPIONS  El sènior B de l'Special Vila Montornès

Segona Divisió  LA CONCÒRDIA MANTÉ L'ENTRENADOR

LA LLAGOSTA. Javier Ruiz ha reno-

vat amb el CD La Concòrdia i com-

plirà la seva quarta temporada a 

la banqueta llagostenca, la tercera 

de consecutiva en la seva segona 

etapa. L’entrenador i el club han 

arribat a un acord per continuar 

el projecte que es va iniciar el curs 

2019-2020 i que enguany es va 

quedar a les portes de l’ascens a 

la Primera Divisió espanyola, que 

és la màxima categoria estatal de 

futbol sala. “Estic en un lloc on 

em sento bé, apreciat, tot i que 

sempre hi poden haver proble-

mes, però som un grup de bona 

gent i això és fonamental. Per 

a mi, la Concordia és el millor 

club del món”, diu el tècnic Javier 

Ruiz.  jl.r.b.

Javier Ruiz, renovat

ARXIU

Primera Catalana

MONTORNÈS. L'AE Montornès FS 

finalment no va poder mantenir 

la categoria, tot i que les opcions 

depenien d'altres resultats que no 

es van donar. A més, l'equip mon-

tornesenc ha sumat tan sols una 

victòria dels tres últims partits. 

L'equip ha quedat penúltim amb 

nou punts i un partit ajornat. El 

pròxim curs tornarà a Segona.  

L'AE Montornès FS 
perd la categoria

TENNIS  LA PUPIL·LA DEL CLUB MOLLETÀ PERD A BIRMINGHAM

MOLLET. Daria Kasatkina, del CT Mollet i pupil·la del molletà Carles Mar-

tínez, va quedar subcampiona del torneig de tennis de Birmingham, de 

la Gran Bretanya. La tenista russa va perdre la final contra la tunisiana 

Ons Jabeur, per 7-5 i 6-4. Kasatkina va perdre una final que va afrontar 

amb molèsties físiques i en què va necessitar atenció mèdica. Enguany, 

la russa ha guanyat a Sant Petersburg i Philip Island.  

Kasatkina, subcampiona
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MONTORNÈS. Manolo Parralo enca-
dena una etapa de triomfs amb el 
CF Les Franqueses després d'una 
dècada a la banqueta vallesana. El 
montornesenc, germà de l'exjuga-
dor professional Cristobal Parra-
lo, ha pujat l'equip franquesí  de 
la Tercera a la Primera Catalana, 
categoria que aquesta temporada 
disputava el club per primer cop 
en els seus 75 anys d'història.

L'equip franquesí va tenir op-
cions per lluitar per la promoció 
d'ascens a la Tercera Divisió espa-
nyola fins a la penúltima jornada, 
quan ja feia setmanes que havia 
assolit l'objectiu de la permanèn-
cia. "Estem vivint un somni, no 

hem de perdre mai aquesta 

il·lusió", explica el tècnic Mano-
lo Parralo, que titlla d'històric el 
curs actual de l'equip. "Vam patir 

fins a 18 positius per Covid en 

l'inici de la temporada, l'equip 

va aturar-se i es va refer amb 

més ganes que mai, per compe-

tir en la temporada del nostre 

debut", relata.

Opcions d'ascens
L'objectiu de l'equip era la sal-
vació, però quan quedaven cinc 
jornades per acabar la campanya 
es veia amb opcions de lluitar per 
pujar a la Tercera Divisió. "Vam 

creure que es podia fer la pro-

FUTBOL | Primera Catalana  EL TÈCNIC MONTORNESENC PUJA L'EQUIP DE TERCERA A PRIMERA

Manolo Parralo es consolida a la 
banqueta del CF Les Franqueses

A LA BANQUETA Manolo Parralo, amb el CF Les Franqueses

moció. La llàstima va ser l'em-

pat en l'últim minut que ens va 

fer la Guineueta i els dos partits 

perduts amb el Sabadell Nord. 

La temporada ha estat d'un no-

table alt", diu Parralo, qui remar-
ca que l'equip hagi acabat com el 
menys golejat del grup 1B, amb 
13 dianes encaixades, les matei-
xes que el Sant Cugat.

La pròxima temporada, Manolo 
Parralo seguirà a la banqueta del 
CF Les Franqueses amb l'objectiu 
de la permanència a la Primera 
Catalana. Tot i que el somni conti-
nuarà sent mirar més amunt de la 
classificació.  jl.rodríguez b.

KARATE EL CLUB MONTORNESENC, ENTRE ELS MILLORS D'ESPANYA

MONTORNÈS. El sènior femení del 
Club Karate Montornès va gua-
nyar una medalla de bronze al 
Campionat d'Espanya de clubs, 
que va tenir lloc fa unes setmanes 
a la ciutat càntabra de Torrelave-
ga. L'equip absolut femení estava 
format per Helena Ortiz, Maria 
López i Teresa López, que van 
aconseguir el segon lloc a les dues 
primeres rondes i en la final van 
penjar-se un meritori tercer lloc. 

L'entitat montornesenca va pre-
sentar fins a nou conjunts a l'esta-
tal. El Karate Montornès va fregar 
la medalla amb el sènior femení 
de kumite i l'aleví de kata. També 
van prendre part els equips de les 
categories, infantil, cadet i juvenil.  

Medalles a la Lliga Nacional
El club montornesenc va sumar 
quatre medalles a la Lliga Nacional 
de Karate aleví, infantil i juvenil, 
que es va celebrar a Pontevedra a 

El Kata femení guanya 
un bronze a l'estatal

fek

xavi solanas

Cristobal Parralo és un rodamon de 

les banquetes de la Segona Divisió 

B espanyola. Aquesta campanya va 

agafar les regnes d'un històric gallec, 

com és el Racing Ferrol. L'objectiu era 

aconseguir l'ascens a la Primera RFEF, 

que serà la tercera màxima categoria 

estatal, i ho va aconseguir. El tècnic 

montornesenc continuarà la pròxima 

temporada amb el Ferrol i estrenarà la 

nova categoria de bronze.

CRISTOBAL PARRALO, 
AL RACING DE FERROL

FUTBOL AMERICÀ UNA VICTÒRIA I UNA DERROTA A TERRASSA

El Mollet Panthers tanca la temporada

El Mollet Panthers va tancar la temporada 2020-2021 amb un triangular 
amistós a Terrassa. L'equip molletà de futbol americà, que enguany ha 
competit en la modalitat sense contacte, va guanyar contra el Sarrià 
Wolves i va perdre contra els amfitrions, el Terrassa Reds. Els partits van 
servir per provar nous jugadors de cara el curs pròxim. 

mollet panthers

KATA L'equip montornesenc de kata a Torrelavega

María López segueix dins la dinàmica 

de l'equip estatal de karate. La 

setmana passada va participar en una 

nova convocatòria espanyola, que va 

tenir lloc a Mallorca amb l'objectiu 

de preparar l'equip estatal per a la 

disputa del Mundial de Dubài.  

CONVOCADA MARIA 
LÓPEZ AMB ESPANYA

principis de juny. Aquesta era la 
primera fase de la competició es-
tatal, que va comptar amb la parti-
cipació de nou esportistes del club 
montornesenc. Tres de les quatre 
medalles van ser per a lluitadors 
de la categoria juvenil amb un or 
d'Usama Karack i dos bronzes de 
Judith Anguera i Íker Caminada. 
El quart metall va ser el bronze de 
l'aleví Pol Menéndez.  

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya celebrarà enguany 
la 26a edició de les 24 Hores de 
Catalunya de Motociclisme que, 
després d'un any d'absència, tor-
nen carregades. Del 2 al 4 de juli-
ol, el desplegament serà complet, 
i un total de 33 participants s'en-
carregaran de lluitar per la victò-
ria d'una de les proves més míti-
ques del traçat mundialista. Les 
24 Hores de Catalunya de Motoci-
clisme, a més, tornen a demostrar 
la seva reputació en l'àmbit inter-
nacional, i és que presenten qua-
tre nacionalitats diferents: França 
(19), Espanya (12), Mònaco (1) i 
Alemanya (1). D'entre els favorits 
hi haurà el set vegades campió de 
la ronda catalana de resistència, el 
Kawasaki Català Aclam.  

El Circuit recupera 
les 24 Hores 
un any després

MOTOR | MotociclismeTercera CatalanaPrimera Catalana

MOLLET. El CF Mollet UE ja ha ini-
ciat la planificació de la plantilla 
de la pròxima temporada després 
de renovar el tècnic David Parra, 
fa tan sols una setmana. L'equip 
molletà vol lluitar per les places 
d'ascens el pròxim curs i confia 
en la plantilla d'aquesta tempo-
rada per fer-ho possible. "Encara 

hem de tancar el pressupost 

del primer equip de la pròxima 

temporada, però creiem que es 

quedaran bastants jugadors de 

la temporada actual", explica el 
president del CF Mollet UE, Jordi 
Candela, que confia la tasca en la 
direcció esportiva. De fet, segons 
informa el president molletà, ja 
s'han iniciat les converses entra 
el cos tècnic, direcció esportiva i 
jugadors.   

El CF Mollet UE 
preveu mantenir 
"bastants" jugadors

MONTORNÈS. El CD Montornés 
Norte defensarà la tercera posi-
ció en l'última jornada de la tem-
porada. L'equip montornesenc, 
amb 29 punts al grup 9, disputarà 
l'últim partit al camp de l'Ametlla, 
que ocupa el 5è lloc amb 27 punts. 
El Montornés Norte ja no té cap 
opció d'ascens, tot i que l'equip 
vol acabar la temporada amb un 
meritori tercer lloc. De fet, el cap 
de setmana, el líder, el Parets B, i 
el segon, el Sant Celoni, es veuran 
les cares amb l'ascens en joc.   

El Montornés Norte 
defensarà el tercer 
lloc del grup 9

AMETLLA - MONTORNÉS N.

Dissabte, 26 – 19 h Ametlla
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37a revetlla de Sant Pere a MartorellesTaller d'il·lustració inspirat en l'Aparador
La Joventut Sardanista de Martorelles celebrarà dissabte 
(19 h) al Pati de la Masia de Carrencà la 37a edició de la 
revetlla de Sant Pere, amb una audició concert de cobla 
contemporània. El preu de l'entrada és de 3 euros i es 
poden reservar per telèfon o WhatsApp al 616 180 075.

Aquest diumenge (12 h) el Museu Abelló organitzarà 
un taller d'il·lustració, inspirant-se en l'actual Aparador, 
obra de l'artista Lara Costafreda. Els participants 
aprendran a il·lustrar les històries més divertides de la 
vida de Joan Abelló. Té un preu de 3 euros.

CULTURA

La Flama del Canigó al Jardinet, 
a l'espera de tornar al Centre

BAIX VALLÈS. El Jardinet del Casal 
Cultural va ser dimecres a la tarda, 
per segon any consecutiu el prin-
cipal focus de celebració de la re-
vetlla de Sant Joan al Baix Vallès. El 
Club Muntanyenc Mollet va fer-hi 
arribar la Flama: la van recollir al 
Coll d'Ares i la van portar en cotxe 

fins a Mollet. Allà els hi esperaven 
els coorganitzadors de l'acte, Òm-
nium Cultural, però també altres 
entitats i ciutadans que no van 
voler perdre's aquesta tradicional 
celebració. 

A més, la Colla Gegantera de 
Mollet va fer-hi una plantada dels 

POPULAR  L'ESPAI PRIVAT VA SER, PER SEGON ANY CONSECUTIU, EL CENTRE DE LA REVETLLA

j. lópez

LA FLAMA Aquest dimecres a la tarda al Jardinet del Casal Cultural

MOLLET. Jam Clown representarà 
dijous 1 de juliol (19 h) Le voyage al 
pati de Can Gomà, emmarcat en la 
programació cultural Refresc'Art. Es 
tracta d'un espectacle d'humor ges-
tual per a tots els públics en què JAM 
posa el focus en els refugiats i mi-
grants, i en el viatge que han d’em-
prendre cap a una nova vida. Una 
reflexió profunda sobre un col·lectiu 
invisible, invisibilitzat i deshuma-
nitzat. JAM posarà sobre l’escenari 
tota la seva expertesa humorística 
com a clown per sacsejar l’especta-
dor. Perquè el clown no és només 
una tècnica humorística, sinó que en 

essència és l’art de despertar senti-
ments amagats, com pot ser el riure, 
però també el plor, el dolor, la soli-
daritat...

Les entrades (3 euros) es poden 
adquirir a molletvalles.koobin.com.

Els pròxims esdeveniments del 
Refresc'Art seran Els contes que sur-

ten de 'La menjadora de Latung La 

La', amb Gemma Garcia (8 de juliol a 
les 18.30 h al Museu); concert acús-
tic d'Olga de Miami (8 de juliol a les 
20 h a la terrassa del Museu); i con-
cert de final de curs de l'Associació 
Musical Pau Casals (10 de juliol a les 
19 h al pati de Can Gomà). 

Un xou de clown 
reflexiona sobre 
els refugiats

ARTS ESCÈNIQUES  JAM CLOWN SACSEJARÀ ELS ESPECTADORS

jam clown

JAM CLOWN  Actuarà al pati de Can Gomà dijous a les 19 h amb 'Le voyage'

gegants de la ciutat per rebre La 
Flama del Canigó i els Castellers de 
Mollet van amenitzar l'acte a toc 
de gralla. 

Precisament els Castellers, jun-
tament amb els Diables molletans i 
el Club Muntanyenc van ser els en-
carregats de llegir el manifest que 
s'iniciava amb aquestes paraules: 
"Amb la Flama que ens arriba 

del Canigó encendrem aquesta 

nit de Sant Joan, fogueres i falles 

arreu dels Països Catalans".

Una encesa que tornava a gau-
dir de públic després d'un any in-
cert: "A causa de la Covid l'acte 

l'any passat va ser més íntim i 

enguany que la situació ha mi-

llorat hem decidit fer-ho en pri-

vat, però obert a les entitats i a 

la societat de Mollet", explicava 
Arcadi Munrós, president del Club 
Muntanyenc de Mollet, qui afegia: 
"Esperem que l'any que ve pu-

guem retornar al centre de Mo-

llet i la gent pugui gaudir de nou 

de la flama i les sardanes amb 

normalitat".

Participació baixvallesana
Com és tradicional, també es van 
apropar al Jardinet persones dels 
municipis dels voltants de Mollet 
amb les seves torxes per encen-
dre-les i portar-les als seus pobles. 
Entre aquestes, veïns dels muni-
cipis baixvallesans de Sant Fost, 
Martorelles i la Llagosta. 
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MONTMELÓ.  Dijous va arrencar la festa ma-

jor de Montmeló, sota el nom de Som bombo-

lla, amb el plat fort dels concerts dels mont-

melonins Catfolking i de La Banda del Coche 

Rojo a l'avinguda del Mil·lenari, i amb un 

programa que enguany commemora els 40 

anys dels gegants de Montmeló amb una ex-

posició al Museu Municipal i amb la plantada 

i ballada a la Quintana dissabte a les 19 h.

La gresca compta amb diverses represen-

tacions d'arts escèniques cada dia. Diven-

dres hi haurà Söns, un espectacle per a na-

dons, a la Sala Polivalent; a les 13 h actuarà 

l'animador infantil sabadellenc Jaume Barri 

als Jardins de la Torreta; l'Amfiteatre de la 

Torreta acollirà a les 19 l'espectacle de circ 

La Fita; i a la nit, arribarà la música amb les 

versions dels 60 i 70 de Guateque (als Jar-

dins de la Torreta, a les 22 h) i amb la dis-

bauxa de La loca histeria (a l'avinguda del 

Mil·lenari, a les 23 h). Dissabte a les 21 h als 

Jardins de la Torreta es podrà gaudir de l'es-

pectacle de monòlegs Calladitas estáis más 

guapas; i a les 23 h a l'avinguda del Mil·lenari 

hi haurà festa i patxanga amb la colla de mú-

sics Dalton Bang. El darrer dia serà diumen-

ge, i també vindrà farcit d'arts escèniques: 

la Selvatana hi participarà amb la cobla a les 

18 h a la plaça de la Vila i amb l'orquestra a 

les 20 h a l'avinguda del Mil·lenari; el Cor de 

Gòspel de l'Escola Municipal de Música de 

Montmeló actuarà a les 19 h a la Polivalent; 

en Pep Poblet protagonitzarà a les 21 h als 

Jardins de la Torreta l'actuació Vet aquí un 

saxo, una conferència/concert entorn de les 

grans cançons versionades i organitzat amb 

motiu del 25è aniversari de la Biblioteca Mu-

nicipal; per últim, Pulmon Beatbox farà el 

seu xou Flow (My Hip Hop Story) a les 23 h als 

Jardins de La Torreta.

Amb tot, també hi haurà altres activitats 

programades. La Llosa acollirà les tardes (18 

h) de divendres i dissabte el Montmeló Sun-

set, on relaxar-se en una terrassa prenent 

una copa, gaudint de la posta de sol i amb 

música a càrrec del Dj. Ruben. Hi haurà acti-

vitats amb aigua –tobogan aquàtic dissabte 

al Turó de la Bandera; i gimcana aquàtica 

diumenge a les 18 a la piscina–; el Bosc de 

l'Aplec acollirà divendres i dissabte un là-

ser tag d'Star Wars; i, entre altres activitats 

incloses al programa, Diables també actua-

ran aquests dos dies (22 h) amb l'espectacle 

estàtic de petit format Llum Foc Esperança a 

l'Escola Sant Jordi. Algunes de les activitats 

requereixen entrada o reserva prèvia. 

POPULAR   LA PROGRAMACIÓ S'ALLARGARÀ FINS DIUMENGE

Montmeló celebra la festa 
major 'Som Bombolla'
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MONTORNÈS. L'Albert Porcar, ac·

tual president de la penya dels 

Bartomeus, ha estat l'autor de 

la imatge escollida per il·lustrar 

la festa major d'enguany. L'esti·

rada de corda entre Bartomeus 

i Pere Antons serà la imatge de 

les samarretes i del programa de 

les festes d’enguany, un disseny 

que simbolitza "la lluita entre 

les dues penyes però amb una 

imatge en què Bartomeus i Pere 

Antons estiguin junts", diu Por·

car, qui amb aquest disseny vol 

donar a conèixer la feina que fan 

les penyes perquè "la gent del 

poble s'hi involucri més".

La proposta guanyadora ha 

aconseguit 36 vots. El segon dis·

seny més votat és obra de Núria 

Beltran Xandri (Aurembiaix), amb 

34; en tercer lloc es troba la pro·

posta de Raúl Huerta García (Ra·

lart) amb 29; Laura Blanco Blanes 

(Haru 3) ha acabat quarta amb 16 

vots; i Laura Oliver Hernández 

(Willy Wonka) cinquena amb 1.

DISSENY  ALBERT PORCAR, PRESIDENT DELS BARTOMEUS, GUANYADOR DEL CONCURS TRADICIONAL  ES TANCARAN DIUMENGE AMB CONCERTS 

ESPECTACLE  HI HAURÀ FUNCIONS FINS A AQUEST DIUMENGE

L'estirada de corda de les penyes, 
imatge de la festa major d'enguany

Montornès Nord gaudeix 
de la recta final de les 
festes de Sant Joan

El Circ Raluy porta 'Todo 
locura' a Montornès

MONTORNÈS. Un cop passada la re·

vetlla, el barri de Montornès Nord 

continua amb la programació de 

les seves tradicionals festes de Sant 

Joan, que enguany arriben a la 46a 

edició, amb una Comissió de festes 

en plena forma que ha organitzat 

cinc dies plens d'activitats sociocul·

turals i lúdiques. El tret de sortida 

va ser dimecres amb la revetlla i el 

pregó presencial, que va anar a càr·

rec de Globus pels Valents.

Les propostes, la majoria a l'Es·

cola Marinada, continuen aquest 

divendres amb el 12è Recital de 

Poesia Bernardo López (19 h) i el 

monòleg de Improderadas_Club 

(22 h). 

Gimcana de les penyes
La programació de dissabte s'en·

cetarà amb un taller de capgros·

sos amb la Colla de Geganters du·

rant la tarda i una de les novetats, 

la Gimcana amnèsica, que orga·

nitzen les penyes Pere Anton i Els 

Bartomeus. La gimcana serà "am-

nèsica" perquè en Pere Anton i en 

Bartomeu fa un any que no surten 

de casa i després d'un any no sa·

ben qui són els seus companys 

i qui són els seus enemics. De la 

mateixa manera, el poble de Mon·

tornès, amnèsic per un any sense 

batalla, no sap a qui ha de donar 

suport i a qui ha de combatre. Per 

Sant Joan, s’han format milícies de 

guerrers que no recorden si són 

remences o si són soldats. Grups 

de guerrers han sortit al carrer 

per lluitar, sense saber per qui ho 

fan. Aquest és el plantejament de 

la gimcana que es farà a partir de 

les 18 h. 

A les 22 h la gresca continuarà 

amb la 9a edició de la Baixada de 

Carretons, organitzada pels joves 

del barri, i que es farà al carrer del 

Vallès. Dissabte es tancarà amb un 

xou de varietats (22 h).

Les festes d'enguany es tanca·

ran diumenge amb un bingo fami·

liar (17.30 h) i concerts km.0 amb 

els artistes locals Ariana Zar (20 

h) i AflamencArte (22 h).

A més fins al diumenge es podrà 

gaudir del gaurniment de balcons 

i finestres, un concurs per engala·

nar el barri durant les festes i que 

comptarà amb diversos premis. i

Montbarri acull la 
projecció de 'My 
Mexican Bretzel'

L'Orquestra Barroca 
de Barcelona, en 
concert al Xirgu

'Hora d'obrir', el 
muntatge del grup 
de teatre musical

El Cicle Gaudí continua a Mon·

tornès amb la projecció de la 

pel·lícula My Mexican Bretzel, de 

Núria Giménez Lorang. A més de 

guanyar el premi Gaudí al Millor 

documental, l'obra ha rebut els 

guardons a Millor guió i a Millor 

muntatge (compartit amb Cris·

tóbal Fernández). La projecció 

serà divendres a les 18 h a l’Espai 

Cultural Montbarri.

El Teatre Margarida Xirgu acollirà 

el proper dissabte 3 de juliol un 

nou concert de l'Orquestra Barro·

ca de Barcelona, amb un repertori 

de peces dels compositors Johann 

Stamitz i Wolfgang Amadeus Mo·

zart. El concert anirà a càrrec de 

Núria Querol, intèrpret de clarinet 

històric, qui estarà dirigida per 

Adolf Gassol. El concert comença·

rà a les 19 h.

Per celebrar el final de curs, el 
grup de teatre musical de l'Escola 

Municipal de Música, Dansa i Aula 

de Teatre de Montornès esceni·ficarà un musical amb cançons 
de Waitress, Dear Evan Hansen, 

Company i Hairspray, entre d'al·

tres. Hora d'obrir és el nom del 

muntatge, que es podrà veure el 

4 de juliol a les 18.30 h al Teatre 

Margarida Xirgu.

Després d'un any d'absència per la 

Covid, el circ Raluy Legacy torna a 

fer parada a Montornès, on oferirà 

el seu espectacle Todo locura fins a aquest diumenge a l'espai firal 
d'Ernest Lluch. La família Raluy 

ofereix un espectacle readaptat i 

positiu que manté el segell cente·

nari del circ clàssic i autèntic. Un 

any més, l'Ajuntament ha signat 

un acord amb el circ perquè col·

lectius usuaris dels Serveis Socials 

municipals puguin visitar el circ i 

assistir a alguna de les funcions. 

En aquesta ocasió, i a causa de les 

restriccions d'aforament, no ha 

estat possible l'oferta de 2x1 que 

s'havia fet altres anys. i

El guanyador s’endú un premi 

de 400 euros i tres samarretes es·

tampades. Aquest any la samarre·

ta és de color negre.

Entre el 8 i l’11 de juny, i de ma·

nera telemàtica, un total de 141 

persones van votar una de les cinc 

propostes triades per la comissió 

de festes, d’entre les 19 vàlides 

presentades al concurs.

En el procés es va detectar una 

incidència que va comportar la in·

validació d'algunes votacions. Fi·

nalment, descomptant una votació 

duplicada i 24 vots de persones no 

empadronades al municipi (tal com 

es recull a les bases), el total de vo·

tacions vàlides ha estat de 116. 

a.p.

L'AUTOR  Albert Porcar amb el disseny de la imatge guanyadora

sandra lópez

EL MUNTATGE  manté el segell centenari del circ clàssic

dissabte 26

diumenge 27

divendres 25

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

Després de la refrescada 

dels darrers dies, el sol i 

la calor tornaran a impo·

sar·se al territori, amb 

pràcticament ni un núvol.

Continuarà aquesta tònica 

de cel serè i de tempera·

tures en alça, amb valors 

acords a l'època de l'any 

que som: l’estiu.

Alguns núvols prims a 

primera hora, que ràpida·

ment desapareixeran per 

donar pas a un altre dia en 

què el sol i la calor seran 

els protagonistes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 17 27ºC 22ºC 25ºC - 32 km/h ENE

DIVENDRES, 18 29ºC 19ºC 27ºC - 32 km/h SE

DISSABTE, 19 29ºC 21ºC 27ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 20 29ºC 21ºC 28ºC Inap. 31 km/h NNW

DILLUNS, 21 30ºC 20ºC 28ºC - 40 km/h SSW

DIMARTS, 22 26ºC 19ºC 23ºC - 35 km/h SE

DIMECRES, 23 - 19ºC - - -

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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José Maria Asencio: "M'agradaria 

constar-hi com a autor local, 

perquè em sento molletà"
MOLLET.  Jove, pròxim i reflexiu. 

Tres adjectius que bé podrien de-

finir l'exjutge degà de Mollet José 

María Asencio, un alacantí que en 

tres anys de feina a la ciutat treba-

llant braç a braç amb uns i altres 

se'n va endur d'aquí "amics" i no 

sols "excompanys de feina". Així 

ho assegurava el mateix Asencio 

dilluns al vespre a la terrassa del 

Museu Abelló durant la presenta-

ció de la seva primera novel·la, En 

busca de la irrealidad.

Tant és així que professionals 

d'àmbits ben diversos de la ciutat, 

així com càrrecs electes de dife-

rents partits, van ser-hi presents en 

l'acte, que va estar amanit al final 

amb unes copes de vi i la música de 

fons d'un disc gravat pel seu pare, 

homònim seu, amb l'Orquestra 

Simfònica i en el qual el jutge també 

canta en un parell de temes. "Quan 

sentiu algú cantar, és el meu 

pare; quan sentiu algú bramant, 

sabreu que soc jo", feia sorna.

La novel·la, la seva primera, va 

arrencar fa uns cinc anys. "Tenia 

un foli en blanc al davant i un bo-

lígraf i vaig començar a escriure 

el que en cap moment pensava 

que seria aquest llibre. Escri-

via sobre allò que veia, sobre 

les places, les voreres, els bars, 

la gent... Ho observava tot i cap 

detall em semblava intranscen-

dent", va apuntar.

Amb tot, el que principalment 

feia era reflexionar, que és preci-

sament el que fa el protagonista 

principal de la novel·la, en Manu-

el, que reflexiona sobre la vida: 

"Aquest no és un llibre d'histò-

ries, tot i que evidentment hi ha 

una història, que està ambienta-

da a Barcelona; sinó que sobre-

tot són un conjunt de reflexions, 

que és el que reclamo jo, que co-

mencem a reflexionar, perquè 

la reflexió és la clau de la vida".

La "crisi del lliurepensament" 

és un dels aspectes sobre el que més 

dona voltes el Manuel, i també el 

José María Asencio. En aquest sen-

tit, l'autor assenyalava que ha inten-

tat "plasmar totes les idees que 

van dirigides a la defensa de la 

llibertat i del lliurepensament".

Un fort vincle amb Mollet
El vincle amb la capital baixvallesa-

na va ser refermat per Asencio i 

pel mateix alcalde, Josep Monràs, 

qui va participar en la presentació. 

L'exjutge degà de Mollet recordava 

que quan va arribar a Mollet "no 

hi coneixia absolutament ningú 

ni coneixia la ciutat, però pro-

gressivament vaig anar estimant 

cadascun dels seus carrers i de 

les persones que acudien als jut-

jats a demandar justícia davant 

d'aquell noi gairebé sempre sen-

se corbata". Després d'haver-hi 

passat tres anys treballant, ara diu: 

"Sento que quan soc a Mollet, soc 

a la meva ciutat". I no només això, 

sinó que a la Biblioteca de Can Mulà 

els hi va demanar: "M'agradaria 

constar-hi com a autor local, per-

què jo em sento molletà".

Per la seva banda, l'alcalde va 

reiterar la importància de l'autor 

per a la ciutat i el Baix Vallès: "Mo-

llet sempre tindrà un petit deu-

te amb el José María Asencio, 

perquè és una de les persones 

gràcies a qui vam poder acon-

seguir els nous jutjats de Mollet 

del Vallès. Allà va començar a 

haver-hi aquesta relació que te-

nim, que no és solament institu-

cional".    sergio carrillo

LITERATURA  L'EXJUTGE DEGÀ VA PRESENTAR LA SEVA PRIMERA NOVEL·LA, 'EN BUSCA DE LA IRREALIDAD'

s.c.

TERRASSA DEL MUSEU  L'alcalde, Josep Monràs, i l'autor, José María Asencio

Divendres passat va tenir lloc l'acte de presentació de la segona edició de la 

programació cultural Vespres al Pati (VAP), organitzat per l'Ajuntament de 

Martorelles. La presentació de la marca VAP i del logo il·lustrat amb rajoles de 

Carrencà van ser una de les grans novetats. Els tiquets ja estan disponibles 

al web martorelles.cat/entrades i tots ells tenen un preu de 3 euros per 

espectacle, a excepció de la nit Brunzit (17 de juliol), amb la doble sessió 

musical a càrrec de Ferran Palau i Anna Andreu, que tindrà un preu de 6 euros.

s.c.

La marca VAP, amb rajoles de Carrencà

Sant Fost programa tres 
nits d'estiu culturals
SANT FOST.  L'Ajuntament ha pro-

gramat tres espectacles culturals 

per als tres primers divendres de 

juliol a les 20.30 h. Sota el nom de 

Nits d'estiu!, la zona esportiva Can 

Lladó (amb entrada pel carrer 

Amics) acollirà les tres actuacions, 

així com foodtrucks.

El 2 de juliol hi actuarà Gerard 

Borrell, qui estrenarà la progra-

mació amb un espectacle de màgia 

per gaudir en família. El dia 9 serà 

el torn per a ReEugenio, qui reme-

morarà aquells acudits del saben 

aquel que diu... I el monologuista 

del Club de la Comèdia Txabi Fran-

quesa hi representarà el diven-

dres 16 de juliol el seu xou Parlem 

amb franquesa.

Les entrades són gratuïtes amb 

reserva prèvia al web entrapolis.

com o a l'Oficina d'Atenció Ciuta-

dana de l'Ajuntament.  

ARTS ESCÈNIQUES  ARRENCA EL 2 AMB EL MAG GERARD BORRELL

EL MAG GERARD BORRELL

g.b.
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