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OBRIM LES NITS DELS DISSABTES A PARTIR DEL 22 DE MAIG

GAUDEIX DE LA NOSTRA TERRASSA 

I VINE A FER UNA COPA
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EN PORTADA

MOLLET. La forta demanda de pi-
sos i les dificultats dels propieta-
ris per llogar o vendre locals co-
mercials ha fet que proliferi cada 
cop més la reconversió d'aquests 
locals en habitatges. L'Ajunta-
ment de Mollet, en els últims qua-
tre anys, ha aprovat 58 expedients 
de canvi d'ús de locals comercials 
a habitatges, una tendència que 
es repeteix a altres ciutats com 
Barcelona, on l'increment de preu 
residencial ha disparat aquestes 
transformacions. 

"A Mollet hi ha una demanda 
molt alta d'habitatge i les pro-
mocions que surten a la venda 
s'exhaureixen ràpidament", 
assegura la regidora de Discipli-
na Urbanística, Mireia Dionisio. A 
aquesta realitat, se li suma, a més, 
la falta de demanda de locals co-
mercials a algunes zones. "Hi ha 
propietaris de locals que du-
rant uns anys tenen un negoci 
que funciona però aquest tanca 
i llavors els és molt difícil de 
llogar o vendre, sigui perquè 
han canviat els eixos comerci-

als o perquè no s'han potenci-
at", explica Josep Lluís Sala San-
guino, delegat del Vallès Oriental 
del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edifi-
cació de Barcelona.

A Mollet, des que el 2017 van 
entrar en vigor les Normes de Pla-
nejament Urbanístic, el degoteig 
d'expedients de canvis d'ús ha 
estat constants: 13, concedits el 
2017; 12, l'any 2018, i 24, el 2019. 
El 2020, la pandèmia va frenar 
aquesta tendència i se'n van regis-
trar 9 llicències. I és que, tot i que 
el planejament urbanístic anterior 
–el POUM de 2005– ja permetia 
el canvi d'ús de local comercial a 
habitatge, aquest estava molt més 
limitat, ja que hi havia alguns car-
rers –alguns d'ells, eixos comer-
cials importants a la ciutat– on 
estava prohibida aquesta recon-
versió. En concret, les zones amb 
restriccions eren els carrers de 
Jaume Coll, Borrell, Sant Andreu, 
Santa Cristina, Sant Joan, Miguel 
de Cervantes, Salvador Espriu, 
avinguda Rivoli, avinguda Rafael 

TRANSFORMACIÓ  El canvi d'usos és una sortida que han trobat els propietaris per rendibilitzar els locals comercials buits

La conversió 
de locals 
comercials en 
habitatges, una 
pràctica a l'alça
Des que el 2017 van decaure les limitacions 

territorials, a Mollet s'han atorgat 58 llicències 

de canvi d'ús de comercial a residencial

v.león / arxiu

de Casanova, Marià Fortuny, Gai-
età Vinzia, Anselm Clavé, Francesc 
Macià, ronda d’Orient, Àngel Gui-
merà, Sant Ramon, Dr. Fleming i 
avinguda Gaudí.   

Amb la suspensió per part del 
Tribunal Suprem del POUM de 
2005 i l'aplicació de les Normes 
de Planejament Urbanístic –tran-
sitòries fins que no s'aprovi el nou 
POUM– a partir de 2017, aquestes 

limitacions territorials van desa-
parèixer. "És bo que hi hagi una 
mixtura d'usos als diferents es-
pais de la ciutat. No crec que tots 
els barris necessitin tenir tots 
els baixos dels blocs com a locals 
comercials", apunta Dionisio. 

Aquest foment de les reconver-
sions de locals comercials sembla 
que guiarà la política municipal 
futura. De fet, el  gener del 2019, 

el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
una moció on s’establia la volun-
tat d’ampliar la possibilitat urba-
nística de transformació de locals 
en habitatge, i que per tant en 
els treballs d’elaboració del nou 
POUM s’estudiés la manera de fle-
xibilitzar al màxim els paràmetres 
urbanístics necessaris per possi-
bilitar els canvis d’usos de terciari 
a residencial.  laura ortiz

ELS SISTEMES DE VENTILACIÓ I LES ALÇADES, ALGUNES DE 
LES RESTRICCIONS PER FER EL CANVI A ÚS RESIDENCIAL
n A banda de la zona on es trobin, els locals comercials 
que es vulguin transformar en habitatge han de seguir uns 
paràmetres tècnics per aconseguir la llicència, que estan 
determinats pel Decret141/2012 sobre condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat de 
la Generalitat, segons explica Josep Lluís Sala Sanguino, 
del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engiyers 
d'Edificació de Barcelona. Entre altres requeriments, 
els locals han de tenir una alçada mínima de 2,5 metres 
de sostre, ha d'haver un sistema adequat de ventilació 
per estances, un cert nivell de llum natural i un sistema 
d'extracció de fums fins a la coberta. "A més, cal tenir en 

compte que el planejament urbanístic de cada municipi 

defineix la densitat d'habitatge", diu Sala. 

Segons el representant del col·legi al Vallès Oriental, els 
paràmetres que són més problemàtics d'acomplir són els 
referits a les ventilacions i la llum natural. "Molts dels locals 
comercials situats en baixos tenen poca façana i no tenen 
un pati que doni a l'exterior, això dificulta tant l'entrada de 
llum natural com la ventilació que es demana", apunta Sala, 
qui afegeix que "sempre serà més fàcil en un local que es 

trobi en una cantonada". Davant la proliferació de peticions 
de llicències en aquest sentit, Sala considera que "és 

normal que els propietaris vulguin rendibilitzar locals que 

potser fa anys que estan tancats i està bé que es pugui 

flexibilitzar la normativa", tot i que afegeix que "en casos 

concrets, ja que allò ideal és que les ciutats tinguin un 

equilibri entre habitatge i establiments comercials".
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Martorelles vol 
limitar el canvi 
d'usos en els 
eixos comercials

MARTORELLES / BAIX VALLÈS. En el 

darrer any i mig, l'Ajuntament de 

Martorelles ha concedit tres llicèn-

cies de canvi d'ús de local comer-

cial a habitatge. En concret, una 

a l'avinguda Piera (a un local que 

ocupava una acadèmia), una altra 

al carrer de la Indústria i una ter-

cer al carrer d'Horta, a l'antic forn 

de pa. També va denegar-ne una 

al barri de la Sínia per no complir 

els estàndars mínims pel que fa a 

metres quadrats. Davant aquestes 

demandes, el regidor d'Urbanis-

me, Gerard del Caño, avança que el 

govern local s'està plantejant algu-

na mesura per limitar aquests can-

vis d'usos "perquè no es conver-
teixi en una demanda a l'alça". 

L'Ajuntament preveu redactar un 

pla especial de protecció dels ei-

xos comercials per salvaguardar 

els espais amb botigues a vies com 

l'avinguda Piera, un document que 

seria previ a la redacció del POUM.  

Mesures a nivell local
Aquesta realitat està fent que altres 

Ajuntaments baixvallesans moguin 

fitxa. En aquest sentit, la Llagosta va 

aprovar fa unes setmanes el Pla es-

pecial urbanístic de regulació d’usos 

en les plantes baixes, per "contri-
buir a consolidar el comerç com 
a element integrador i estructu-
rador del municipi"  i que limita 

aquests canvis d'usos per salva-

guardar el comerç a algunes zones. 

Per la seva part, l'Ajuntament de Pa-

rets avança en la proposta de modi-

ficació del Pla General per permetre 

la conversió de plantes baixes co-

mercials en habitatges "amb totes 
les seves limitacions, perquè no 
passi que hi hagi una conversió 
total d'aquests locals", deia la re-

gidora d'Urbanisme, Rosa Martí.   

MARTORELLES. El martorellesenc 

Andrés Holgado va adquirir dues 

antigues perruqueries de Marto-

relles els anys 2015 i 2019 perquè 

hi visquessin els seus dos fills. 

Cadascuna d'elles amb una ca-

suística ben diferent. La primera, 

a la cantonada dels carrers Hor-

ta i Sant Isidre, es tractava d'una 

planta baixa que inicialment es-

tava destinada a ser un habitat-

ge. "Com què no venien la part 
de sota del bloc, l'Ajuntament 
va donar permís perquè fos un 

local comercial", explica Holga-

do. D'aquesta manera, quan ell va 

passar a ser-ne el propietari, ja 

constava com a habitatge i hi van 

fer la cuina i el lavabo "per poder 
tenir la cèdula d'habitabilitat".

Tràmits burocràtics
En l'altre cas, al carrer de la In-

dústria, Holgado va comprar el 

local comercial amb el canvi d'ús 

ja realitzat. "El vaig comprar 
amb la paperassa ja feta, que és 
burocràcia molt lenta", afirma. 

Igualment, en accedir-hi van fer-

hi "el que marcaven els plànols" 

prèviament fets per un arquitecte 

i presentats al consistori: el men-

jador, el lavabo, habitacions tan-

cades, cuina, la sortida de l'extrac-

tor, la llum... "Un cop fet tot això, 
has d'esperar que passin des de 

ANDRÉS HOLGADO VA COMPRAR DUES ANTIGUES PERRUQUERIES DE MARTORELLES ON ARA VIUEN ELS SEUS DOS FILLS

"El preu de l'habitatge és desorbitat i 
aquesta és una manera d'accedir-hi"

s.c.

FAÇANA AL CARRER  La Xènia amb un dels finestrals del seu domicili, abans una perruqueria 

l'Ajuntament perquè et donin el 
permís d'ocupació".

Sobre la cèdula d'habitabilitat, 

explica que és un pur tràmit. De 

fet, apunta que per al primer lo-

cal va anar a un advocat, "que es 
va encarregar de sol·licitar-la", 

passat un temps van rebre el vis-

tiplau, "pagues i ja la tens. És 
pagar i res més. No venen a mi-
rar si el lavabo o la cuina fan les 
mides; l'Ajuntament sí que ho 
fa per donar-te el permís d'ocu-
pació", explica sobre la seva ex-

periència.

Amb tot, Holgado assenyala que 

"comprar un local i passar-lo 
a habitatge surt més rendible 
que comprar un pis. És trist, 
però és així". També diu que és 

una opció "ideal per als joves", 

perquè "veient el panorama i els 
preus desorbitats, és la manera 
que tinguin un habitatge". D'in-

convenients, però, només destaca 

el volum més gran de burocràcia 

que comporta passar un local co-

mercial a un espai habitable i "la 
lentitud del sistema".

Experiència "recomanable"
La Xènia és filla de l'Andrés i viu 

en una de les antigues perruqueri-

es que va comprar el seu pare. 

"Els primers mesos és viure en 
un xafardeig constant. Tots els 
veïns es paren a la porta a veu-
re què hi estan muntant i què 
estan fent i sempre hi ha algú 
que segueix mirant per la rei-
xa", explica la Xènia.

Amb 28 anys, la Xènia, que viu 

sola amb el seu gat i el seu gos, 

considera que aquesta és "una 
opció de vida que surt més eco-
nòmica i per ser el primer ha-
bitatge està molt bé". Amb tot, 

reconeix que pot tenir data de ca-

ducitat. "Normalment són locals 
petits i quan comencis a pensar 
en família hi hauràs de marxar. 
Però jo ho recomano al 100%", 

conclou. ❉ sergio carrillo

"Per ser el primer habitatge
està molt bé, tot i que són 
locals petits i si comences 

a pensar en tenir família
saps que hauràs de marxar"

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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Un projecte impulsat pel Viver Tres 
Turons i que compta amb el suport 
d’Agbar té l’objectiu de preservar el 
nenúfar autòcton silvestre de Ca-
talunya. Per assolir-ho, es preveu 
reproduir aquesta espècie a par-
tir d’esqueixos del Delta de l’Ebre i 
utilitzar les plantes de tractament 
d’aigua residual que tenen llacu-
natges com a reservoris del nenúfar 
blanc silvestre, des d’on després fer 
programes de reintroducció al medi 
natural. Així doncs, es faran anàlisis 
genètiques per confi rmar si aquests 
nenúfars són silvestres, creuar-los 
amb altres poblacions silvestres i 
aconseguir llavors per recuperar les 
seves línies genètiques. Recuperar 
aquesta planta aquàtica, famosa 
per la seva espectacular flor flotant, 
i tornar-la a tenir present en llacu-
nes del nostre país és un estímul per 
valorar més i protegir els ecosiste-
mes d'aigua dolça de casa nostra.

Les plantes de tractament d’aigua de 
la companyia, quan es naturalitzen, 
són espais idonis que afavoreixen 
la biodiversitat, on es poden portar 
a terme iniciatives de recuperació 
de certes espècies vulnerables, ja 
que són espais on no hi ha la pres-
sió d’espècies invasores, ni la fre-
qüentació o usos socials que afecten 
moltes de les espècies en l’entorn 
natural. Agbar està impulsant la na-
turalització d’instal·lacions per fer 
compatible la seva funció de tracta-
ment d’aigua amb la funció d’afavorir 
la biodiversitat de l’entorn.

La preservació de la diversitat biolò-
gica és imprescindible per fer front 
a l’emergència climàtica. Les dades 
que llança l'informe de 2020 de la 
Perspectiva Mundial sobre la Diver-

Un projecte únic per recuperar el 
nenúfar blanc i preservar la biodiversitat

> 22 DE MAIG  DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA

sitat Biològica de Nacions Unides 
alerten que no s'ha aconseguit ple-
nament cap de les 20 metes del Pla 
Estratègic per a la Diversitat Biolò-
gica 2011-2020, fet que amenaça 
l'assoliment dels Objectius de Des-
envolupament Sostenible i difi culta 
els esforços per fer front al canvi 
climàtic.

Així mateix, la pandèmia ha posat 
de manifest el vincle entre la pròpia 
salut i la salut dels ecosistemes, i 
fa que sigui necessari impulsar ac-
cions decidides per part de les ins-
titucions, les empreses i la societat 
per protegir i recuperar la biodiversi-
tat amb urgència. És per aquest mo-
tiu que un dels objectius prioritaris 
per a Agbar, com a companyia ges-
tora dels serveis del cicle integral de 
l’aigua i serveis mediambientals, és 
la protecció i recuperació dels es-
pais naturals, meta que s’emmarca 
en el seu pla estratègic de Desenvo-
lupament Sostenible (2017-2021).

Actualment, en el 100% de les ins-
tal·lacions d’Agbar a Catalunya i Ba-
lears que es troben dins d’espais 
protegits, s’estan realitzant diagno-
sis i plans d’acció per a la preserva-
ció i recuperació de la biodiversitat. 
Així mateix, el 100% de les instal·la-
cions disposen d’un protocol per 
controlar les espècies invasores 
(que representen una amenaça per 
a espècies autòctones) i aquest any 
s’assolirà l’objectiu d’eliminar els 
productes fi tosanitaris en totes les 
instal·lacions.

El 77 % de les espècies dels eco-

sistemes aquàtics continentals de 

Catalunya estudiats es troben en 

una situació desfavorable, segons 

l’Informe de l’Estat de la Natura a 

Catalunya 2020. Una d’aquestes 

espècies aquàtiques és el nenú-

far blanc, que normalment veiem 

en estanys i basses de jardins en 

les seves varietats ornamentals. 

Es tracta d’una espècie autòctona 

que, en la seva varietat silvestre, 

pràcticament s’ha extingit a Cata-

lunya i se’n pot trobar una de les 

últimes poblacions al Parc Natural 

del Delta de l’Ebre.

☞ Per a més informació, www.agbar.cat

L’objectiu d’Agbar és assolir la pre-
servació de la biodiversitat en totes 
les seves instal·lacions i seguir im-
pulsant projectes de conservació 
dels ecosistemes aquàtics, com el 
del nenúfar blanc. Aquest esforç 
va ser reconegut per la Comissió 
Europea el 2018, que va guardonar 
la companyia amb l’European Bu-
siness Awards for the Environment 
(EBAE), per la seva política de biodi-
versitat i pel seu pla de naturalitza-
ció d’instal·lacions d’aigua.

“Apostem per restablir les funcions 
ecològiques dels espais ocupats 
per les instal·lacions i afavorir la 
biodiversitat local dels entorns on 
operem”, ha explicat la responsable 
de Biodiversitat d’Agbar, Clara Ro-
vira. I ha afi rmat que “amb aquesta 
fi nalitat, duem a terme diagnòstics 
i plans d'acció de biodiversitat per 

L'EMT DE GRANOLLERS, UN CAS D'ÈXITUN VÍDEO DETALLA TOT EL PROCÉS "A totes les instal·lacions 
d'Agbar en espais protegits 
a Catalunya i les Balears 
s'estan fent plans d'acció 
per recuperar biodiversitat"

convertir les instal·lacions en espais 
multifuncionals que preservin les 
funcions ecològiques, afavoreixin la 
biodiversitat local i els serveis am-
bientals que ens proporcionen”.

L’any 2020, es va posar en marxa el 
programa “BiObserva STOP-invaso-
res”, amb l’objectiu de tenir proto-
cols de control d’espècies invasores 
de flora a les instal·lacions de trac-
tament d’aigua. Avui dia, bona part 
de les plantes de tractament d’aigua 
de Catalunya ja han fet la identifi ca-
ció d’espècies invasores i s’estan 
començant a fer plans de control.
Així mateix, el programa de volun-
tariat corporatiu “BiObserva Vo-
luntariat”, impulsat per Agbar amb 
la col·laboració de l’Institut Català 
d’Ornitologia, té com a objectiu im-
plicar als professionals de la com-
panyia en la conservació de l’entorn 
natural així com aportar dades per 
a l'estudi de les aus. La meta global 
d’Agbar és actuar davant la pèrdua 
de biodiversitat en els ecosistemes 
i contribuir a la seva preservació per 
assolir la consecució dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible i 
fer front a l’emergència climàtica. 
Protegir la biodiversitat és preservar 
la vida del planeta. ❉

Clara Rovira, responsable de Biodiversitat d'Agbar, i 

Carles Palau, del Viver Tres Turons, detallen en un 

vídeo els objectius de l'acció i com es durà a terme 

Podeu accedir al vídeo a través d'aquest codi QR o bé 

directament des del canal de Youtube d'Agbar clients
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Moció per la implantació de la salut bucodentalSant Fost homenatja Trina Milan

El Parc de la Pau de Sant Fost acollirà aquest dissabte 

22 de maig, a les 12 h, un acte d'homenatge a la 

santfostenca Trina Milan. L'antropòloga moria el passat 

mes de gener, a l'edat de 60 anys, víctima d'un càncer. 

L'acte l'organitza la família i hi col·labora l'Ajuntament. 

Podem Mollet ha presentat una moció sobre la implantació de la 

salut bucodental integral en l’àmbit de la sanitat pública. D'una banda 

proposa que del pressupost de Sanitat de 2021 es dediqui una partida 

per reglamentar i desplegar la llei 12/2020, de salut bucodental, i que 

aquests serveis estiguin a la disposició de tota la ciutadania.

Arrenquen les obres per 

enderrocar l'edifici de la Lefa

MOLLET. Recentment l'empresa 

Hercal ha arrencat les actuacions 

per enderrocar el conjunt d'edifi-

cis de l'antiga fàbrica Lefa, situada 

al carrer Indústria 1-5, a tocar de 

l'aparcament de l'estació de Roda-

lies de Mollet-Sant Fost.

El passat 31 de març, el consisto-

ri va adjudicar el contracte a l'em-

presa Hercal Diggers, SL, especia-

listes precisament en enderrocs, 

demolicions, excavacions i movi-

ments de terra, entre d'altres. Tot 

plegat es va adjudicar per 220.233 

euros (IVA inclòs) i segons esmen-

ta el contracte d'obres, els treballs 

tindran un termini de durada mà-

xima d'unes 13 setmana, així que 

les actuacions haurien de finalit-

zar aquest estiu.

Edifici declarat en ruïna
El passat 7 de desembre, la Junta 

de govern de l'Ajuntament de Mo-

llet va aprovar declarar la ruïna 

econòmica, urbanística i tècnica 

de l’immoble de l'antiga fàbrica 

Lefa, conformat per 9 volums, dos 

dels quals estan inclosos en el Ca-

tàleg de Béns a protegir.

Des del consistori asseguraven 

que l'edifici "presenta clares evi-

dències de problemes estructu-

rals, que posen en risc la segu-

retat de l’edifici i fa necessari 

l’enderrocament per motius de 

seguretat". A l’acord de la Junta 

de Govern, però, s'establia que du-

rant l’enderroc s’hauran de con-

servar tots els elements protegits 

que tècnicament sigui possible i 

que, en el desenvolupament ur-

banístic del sector, s’haurà de re-

produir l’estructura tipològica de 

l’edifici.  

URBANISME  LES ACTUACIONS ES PREVEU QUE TINGUIN UNA DURADA MÀXIMA DE 13 SETMANES

EN MARXA  Hercal Diggers ja ha començat a treballar per acomplir l'enderrocament de les naus de l'antiga Lefa

Gairebé 2.000 llars de 

Mollet, bonificades per 

l'ús de la deixalleria
MOLLET. Un total de 1.980 llars mo-

lletanes s'han pogut descomptar 

del rebut de les escombraries la 

bonificació per l'ús de la deixalleria 

comarcal, un equipament que l'any 

passat va registrar un increment 

significatiu d'aportacions. Les visi-

tes d'aquests veïns a la deixalleria 

han suposat 63.911 euros de boni-

ficacions de la taxa d’escombraries.

L’any passat van visitar la dei-

xalleria 16.213 usuaris, 3.731 més 

que l’any 2019, un 30% més, un 

augment global que, segons fonts 

municipals, no es va veure afec-

tat pel confinament dels mesos de 

març i abril, quan es va detectar una 

caiguda de les aportacions arribant 

a només 8 usuaris el mes d’abril. A 

aquestes xifres se sumen els 5.150 

usuaris de la deixalleria mòbil, un 

servei que sí que va veure reduïda 

la seva utilització atès que es va 

deixar de prestar entre els mesos 

de març i maig. En aquest sentit, 

el regidor de Justícia Ambiental, 

Ecologisme i Transició Energètica, 

Raúl Broto, ha assenyalat que "els 

confinaments viscuts podien ha-

ver provocat unes xifres globals 

d’ús de la deixalleria menors, i 

en canvi la realitat mostra una 

ciutadania cada cop més com-

promesa en generar menys resi-

dus i reciclar més".

Pel que fa als descomptes als re-

buts de les escombraries, l’Ajunta-

ment bonifica la taxa de recollida 

de residus en funció del nombre 

d’usos de la deixalleria que es facin 

al llarg de l’any; unes bonificacions 

que poden arribar fins al 20%. Per 

facilitar-hi l’accés, l’Ajuntament ha 

implantat una nova targeta amb 

codi de barres que serveix per a to-

tes les persones que viuen al mateix 

domicili. Aquesta targeta permet 

que la ciutadania pugui registrar 

d’una manera més ràpida, senzilla i 

segura l’ús de la deixalleria munici-

pal, de la deixalleria mòbil i del ser-

vei gratuït de recollida de mobles 

i trastos vells. D’aquesta manera 

s’ha simplificat el registre de les 

aportacions per bonificar la taxa de 

forma automàtica. "L'Ajuntament 

fa esforços per facilitar a la ciuta-

dania la correcta gestió dels resi-

dus, així com beneficiar aquelles 

persones que utilitzen la deixa-

lleria de forma recurrent", ha 

destacat l'alcalde, Josep Monràs.

Aquestes són algunes de les da-

des que el Consistori va presentar 

dilluns, 17 de maig, Dia Mundial del 

Reciclatge.  

MEDI AMBIENT  HAN SUPOSAT UNS 63.911 € DE REBAIXA

L'any passat, la deixalleria
comarcal de Mollet va

 sumar 16.213 usuaris, un
30% més que l'any anterior
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EDUCACIÓ  GUARDÓ EN ELS PREMIS CATALANS DE RECERCA JOVE SERVEIS  MARCARÀ LES POLÍTIQUES ENVERS AQUESTS COL·LECTIUS 

MOLLET. L’última edició  dels Pre-

mis de Recerca Jove (PRJ), im-

pulsats per l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

(AGAUR) de la Generalitat de Ca-

talunya, ha atorgat un dels seus 

guardons al treball de recerca de 

Batxillerat La transició va ser fe-

minista, de Gloria Moreno i Celia 

Varón, exalumnes del Sant Gerva-

si, que consisteix en un exhaustiu 

estudi del moment en què la dona, 

a Espanya, comença a tenir veu en 

les institucions democràtiques.

El treball comprèn des de la 

Segona República, passant per la  

dictadura del règim falangista, 

fins a arribar a la Transició polí-

tica un cop el dictador Francisco 

Franco va morir. Les vides de 

totes les dones que van partici-

par d’alguna manera en aquesta 

transició política queden reflec-

tides en el treball. De l’estudi es 

desprenen "les dificultats que 

aquestes dones van patir per 

poder incorporar-se al món de 

la política sense ser jutjades 

prèviament pel seu sexe. Mal-

grat tot no van amagar les seves 

ganes de voler debatre i alçar la 

seva veu davant de la repressió 

i l’aïllament patit durant tants 

anys", apunten des del centre.  

MOLLET. L'Ajuntament ha iniciat 

els treballs de redacció del primer 

Pla Local d'Infància i Adolescència, 

un document que ha de servir per 

marcar les polítiques públiques en-

vers aquests dos col·lectius. El pla 

farà un estudi de la realitat local 

dels infants i adolescents i, un cop 

acabat, serà el paraigua de totes 

les polítiques i serveis, ja sigui des 

d’educació, cultura, esports, serveis 

socials i atenció a la infància o salut, 

que ofereix l’Ajuntament.

Els objectius del pla són conèi-

xer la realitat dels nois i noies del 

municipi amb dades i les seves 

visions particulars; dissenyar les 

línies prioritàries en polítiques 

d’infància; invertir en infància 

d’una manera efectiva, eficient i 

inclusiva, que permeti identificar 

quines són les partides destina-

des als infants; escoltar i pro-

moure la participació infantil i 

adolescent, i avaluar les normes i 

polítiques locals i el seu impacte 

en les nenes i nens de Mollet, tant 

abans, com després d’aplicar-les.

En les diferents fases de redac-

ció del pla, que es preveu s'allar-

guin fins a finals d'aquest any, 

s’anirà incorporant la participa-

ció d'agents polítics i tècnics de 

l’Ajuntament, així com altres ser-

veis del territori que puguin apor-

tar la seva experiència.  

Exalumnes del Sant Gervasi 

premiades per un treball 

sobre la dona a la Transició

Mollet redactarà el 
primer pla local sobre 
infància i adolescència

MOLLET. L’Ajuntament participava dimarts a l’acte d’inauguració de 

l'11a Edició de Ciutats Defensores, un projecte coordinat pel Fons Ca-

talà de Cooperació al Desenvolupament, que enguany estarà centrat en 

la defensa de la terra i el mediambient amb intersecció en la defensa 

dels drets de les persones. El projecte dona l’oportunitat a escolars de 

primària i secundària de contactar directament amb  defensors i defen-

sores de drets humans d’arreu del món.

Mollet participa en el projecte Ciutats 

Defensores del Fons Català de Cooperació La Creu Roja Mollet-Baix Vallès ha transformat una ambulància en un vehicle 
logístic, que substitueix l’antic furgó que tenia més de 13 anys. El cost de la 
transformació del vehicle ha pujat a 4.700 €, que s’ha pagat amb fons propis de 
Creu Roja. Els serveis que realitzarà principalment són per al Banc d’aliments i 
ajuts tècnics, i en cas necessari es faria servir per dur material per emergències, 
com mantes, i altres productes necessaris. Creu Roja a Mollet del Vallès – Baix 
Vallès, actualment te una flota de 4 vehicles: un turisme de 5 places, un turisme 
mixte de 5 places, un vehicle de 9 places, i el nou vehicle logístic.

Creu Roja estrena vehicle logístic

Defuncions

Divendres, 21 de maig de 2021

· 20.30h: Tu qui ets. I ara, què?: Aida Grima

Dissabte, 22 de maig de 2021

· 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 23 de maig de 2021

· 11.45h: El Partit. Futbol: CF Mollet- EF Mataró

· 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 24 de maig de 2021

· 14h: Al Dia Vallès Oriental

· 14.30h: La Porteria

· 16.30h: Fet a mida

· 19h: Connecti.cat 

· 20.30h: La Jornada

Dimarts, 25 de maig de 2021

· 10h: Fet a mida (r)

· 14h: Al Dia Vallès Oriental

· 14.30h: La Porteria

· 16.30h: Fet a mida

· 19h: Connecti.cat 

· 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 26 de maig de 2021

· 10h: Fet a mida (r)

· 14h: Al Dia Vallès Oriental

· 14.30h: La Porteria

· 16.30h: Fet a mida

· 19h: Connecti.cat 

· 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro

· 20.30h: Tu qui ets. I ara, què?

Dijous, 27 de maig de 2021

· 10h: Fet a mida (r)

· 14h: Al Dia Vallès Oriental

· 14.30h: La Porteria

· 16.30h: Fet a mida

· 19h: Connecti.cat 

· 20.30h: Visions, amb Alba Castilla García

I tota la informació al VV Notícies, amb Cristian 
Roldán i Albert Maspons, cada dia a les 20h, 

22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, i 13h

MOLLET DEL VALLÈS

11/05 Jose Herrero Martínez 83 anys

12/05 Alberto Ninou Álvarez 84 anys

12/05 Francisca Alonso Padilla 72 anys

14/05 Francisca Juárez Adan 89 anys

14/05 Maria Luisa Sánchez Guerrero 82 anys

15/05 Concepción Martínez Blanco 84 anys

16/05 Jose Pascual Martínez Ávila 62 anys

16/05 Josefa Megías López 84 anys

17/05 Rosario Ortega Torres 67 anys

PARETS DEL VALLÈS

17/05 Gregorio Monge Tarifa 80 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

sant gervasi

GUARDONADES  Gloria Moreno i Celia Varón, autores del treball

Defuncions
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CONTROL ACCÉS
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URBANISME  EL MUNICIPI, QUE HA TRET A LICITACIÓ LA REDACCIÓ DEL PLA, ES REGEIX ACTUALMENT PER UNA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA DE L'ANY 1988

MARTORELLES. L'Ajuntament ha 

tret a licitació el servei de redacció 

del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Martorelles. 

Aquesta és la segona vegada du-

rant aquest mandat que el consis-

tori martorellesenc inicia aquest 

procés, ja que l'anterior va ser im-

pugnat per alguns col·legis profes-

sionals com el d'Enginyers de Ca-

mins i el de Geògrafs, els quals es 

van sentir exclosos d'aquest pro-

cés. Ara un cop inclosos aquests 

perfils, l'Ajuntament ha tret a lici-

tació la redacció amb un pressu-

post de 235.950 euros (IVA inclòs) 

i un termini d'execució de 2 anys.

Amb aquest procés engegat el 

govern local vol posar fil a l'agulla 

a una de les propostes prioritàri-

es que l'executiu s'havia marcat 

per aquest mandat, comptar amb 

un POUM que "respongui a les 

necessitats actuals de la ciuta-

dania", segons el regidor d'Urba-

nisme, Gerard del Caño, i deixar 

enrere l'actual que es va redactar 

Martorelles engega el procés per 
renovar el pla urbanístic de fa 30 anys

fa més de 30 anys: "El POUM de 

Martorelles és de l'any 1988 i 

la llei marca que hauria de re-

visar-se cada 16 anys, per tant 

s'ha superat amb escreix la data 

per aquesta revisió i és la vo-

luntat del govern obrir aquest 

planejament i que la ciutadania 

pugui dir la seva i fer-la partícip 

de com volem que sigui el Mar-

torelles del futur".

Tot i reconèixer que "mai s'ha 

fet habitatge públic en aquest 

municipi" i que "hi ha alguns 

sols que s'han quedat amb equi-

paments en desús", com el de 

l'antiga  guarderia del carrer Hor-

ta i l'antic sindicat, del Caño no 

aj. martorelles

MENYS VEHICLES  El govern vol prioritzar la mobilitat a peu al casc antic

descarta que el nou planejament 

pugui incloure en aquests espais 

habitatge públic i afirma: "Tenim 

la sort que Martorelles té espai 

per créixer, les últimes dades de 

població també ens diuen que 

anem a l'alça i que ens apropem 

a la fita dels 5.000 habitants". 

Un cop finalitzi la licitació el govern es-

tablirà un grup de treball amb l'equip 

redactor, el qual es preveu que amb el 

termini d'uns sis mesos doni a conèixer 

un avançament d'aquest pla. Aquest 

avançament se sotmetrà a aprovació 

inicial durant el ple i posteriorment 

s'exposarà públicament perquè la ciu-

tadania pugui fer-hi al·legacions, amb 

l'objectiu de poder tenir un nou POUM 

en el termini d'uns dos anys, és a dir, 

cap a finals de la legislatura.

UN NOU PLA URBÀ A 
FINALS DE MANDAT

En aquest sentit el regidor 

d'Urbanisme explica que hi ha 

diferents plans parcials en marxa 

i que fa poc que s'ha aprovat per 

decret d'alcaldia una unitat d'ac-

tuació entre els carrers Anselm 

Clavé i Mercè Rodoreda, en la qual 

més del 50% dels propietaris, en-

tre ells un gran tenidor, han dema-

nat canviar el sistema de compen-

sació per tirar endavant de forma 

privada la seva urbanització.

Mantenir l'essència de poble
Amb tot, Gerard del Caño remarca 

que el POUM ha de "definir qui-

na estructura de poble volem" 

i "seguir la línia d'un poble co-

hesionat, amb un horitzó de 

població que en cap cas ha de 

ser un objectiu a complir, sinó 

que l'objectiu ha de ser quin és 

el màxim de població que pot 

assumir Martorelles amb els 

serveis que té, la tipologia de 

municipi i per on pot créixer". 

Així mateix, el regidor martore-

llesenc apunta també el projecte 

d'adequació dels carrers del barri 

antic, com una aposta del consis-

tori per mantenir aquesta essència 

de poble i donar pes a la mobilitat 

a peu per sobre de la mobilitat en 

cotxe, per tal d'assegurar la circu-

lació dels vianants.  anna mir
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MOLLET. La plataforma Espai Gos 
Mollet reclama a l'Ajuntament la 
creació d'una zona d'esbarjo per a 
gossos en diversos parcs situats al 
centre de la ciutat. Es tracta d'una 
reivindicació que ja ve de fa anys. 
De fet, el 2012 un seguit de veïns 
propietaris de gossos ja ho van de-
manar per a Can Mulà, però la res-
posta del consistori va ser negativa.

En aquest sentit, consideren 

que caldria "prioritzar la seva 

creació i si és necessari tras-

lladar el circuit d'educació vi-

ària", situat davant de l'escenari 
de Can Mulà. A banda d'aquesta 
petició, tant a les Pruneres com al 
parc de Pau Casals volen que s'eli-
mini la prohibició d'accés als gos-
sos.  En aquests dos espais també 
volen crear zones d'esbarjo i jocs 
per a gossos, que en el cas de les 

MOLLET. Les colònies de gats i gos-
sos de Mollet i altres entitats ani-
malistes comptaran amb 12 tones 
de pinso. La iniciativa ha sorgit de 
les entitats animalistes Red Solidà-
ria pro-Animal i ADYLA i la donació 
l’ha fet una empresa de forma des-
interessada. El transport ha anat a 
càrrec de l’empresa de transports 
Gepanetrans Operador Logístico. 

Les entitats van demanar la 
col·laboració a les regidories de 
Respecte Animal de l’Ajuntament 
de Mollet i de Drets Animals de 
l’Ajuntament de Sant Fost, per tal 
de trobar un espai on poder guar-
dar aquesta important donació. En 
aquests moments, el pinso està em-

magatzemat en un local del Moto-
club Cent Peus de Sant Fost abans 
de ser repartit. "La situació de 

pandèmia ha fet augmentar els 

abandonaments i ha disminuït 

les donacions", asseguren des de 
Red Solidària Pro-Animal.

D’aquesta donació en concret se’n beneficiaran les alimentadores 
de les colònies de gats controlades 
de Mollet, així com d’altres enti-
tats animalistes d’arreu de Catalu-
nya. La regidora molletana Núria 
Muñoz ha destacat la importància 
d'aqestes donacions a entitats que 
"treballen amb escassetat de re-

cursos" i posat en valor la col·labo-
ració entre ambdós Ajuntaments. i

DRETS ANIMALS  PROPOSEN TRASLLADAR EL CIRCUIT D'EDUCACIÓ VIÀRIA PER FER-HI ESPAI

Espai Gos reclama zones d'esbarjo 
per a gossos als parcs del Centre

Dotze tones de pinso per 

a colònies de gats i gossos

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

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

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

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

SOLIDARITAT  

SANT FOST. Des de divendres, Sant 
Fost compta amb un nou cap de la 
Policia Local. Es tracta de l'inspec-
tor Jaume González que substitu-
eix en el càrrec Mayte Toledo qui 
s'havia incorporat com a cap de la 
policia local el setembre del 2020.
Al llarg de la seva trajectòria pro-
fessional González ha ostentat di-
versos càrrecs policials vinculats 
al Baix Vallès. 

El nou inspector en cap de la po-
licia santfostenca va iniciar la seva 
trajectòria professional com a agent 
de la Policia Municipal de Mollet el 1982 i hi va formar part fins al 
1991, quan va deixar el cos per in-
gressar als Mossos d’Esquadra. Des del 1991 fins al 1996 va ser agent 
dels Mossos i va anar promocionant fins que el 1999 es va convertir en 
sergent dels Mossos d’Esquadra i va 
exercir com a tal a diverses Àrees 
Bàsiques Policials.Ja el 2004 i fins al febrer del 

SEGURETAT  VA SER INSPECTOR EN CAP DEL COS DE POLICIA MUNICIPAL DE MOLLET ENTRE ELS ANYS 2010 I 2016

L'inspector Jaume González, 
nou cap de policia de Sant Fost

n L'Ajuntament de Martorelles va 

aprovar dilluns dotar amb un agent 

més el cos de la Policia Local el qual 

passarà dels 10 als 11 efectius. La 

decisió arriba després que l'inspector 

Daniel Limones guanyés una comissió 

de serveis per exercir les seves 

funcions a l'Ajuntament d'Esplugues 

de Llobregat i que el substituís en 

el càrrec l'agent Salvador Juvés. 

"Necessitàvem algú que exercís de 

cap de la policia i com que la persona 

que fa de cap no pot entrar al 100% 

al canvi de torns per fer patrulles, 

i no té el grau ni la titulació per 

fer d'inspector, nodrim la plantilla 

d'una plaça més per tenir 11 agents", 

explica l'alcalde de Martorelles, Marc 

Candela. La nova plaça no tindrà 

una despesa extra per a les arques 

municipals: "A nivell econòmic no 

té més despesa, perquè la bossa 

de diners de la plaça d'inspector 

l'aprofitarem per nodrir aquesta nova 

plaça", apuntava Candela.

MARTORELLES 
INCORPORA UN NOU 
AGENT AL COS LOCAL

2010 va ser Sotsinspector dels 
Mossos d’Esquadra a l’ABP de Mo-
llet del Vallès. I el 2010 va deixar 
els Mossos d’Esquadra per tornar 
a la Policia Local de Mollet com 
Inspector en cap, en substitució 

d’Antonio Navarro, càrrec que va deixar el mes d'agost del 2016 
per ocupar la plaça de director 
d’Àmbit de Seguretat Ciutadana 
a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. i

aj.sant fost

INSPECTOR  Jaume González, a la comissaria de policia de Sant Fost

aj.mollet

AL MAGATZEM  Membres de les entitats animalistes i dels Ajuntaments

Pruneres sí que especifiquen que 
el voldrien al voltant de la rèplica 
del Menhir.

Per al parc de les Pruneres tam-
bé demanen instal·lar una font 
adaptada i "definir uns horaris 
per deixar els gossos educats 

deslligats, però sempre sota 

control". Per últim, referent a Pau 
Casals, insten a "treure la zona 

gespa alta, ja que és un amaga-

tall perfecte per a les rates". i

El Banc Santander i Mans Unides 
al Vallès Oriental han engegat una 
campanya de col·laboració sota el 
lema Les teves pessetes poden sal-

var vides, amb l'objectiu de reco-
llir pessetes que encara queden en 
circulació per a canviar-les per eu-
ros i destinar la recaptació a algun 
dels projectes solidaris de l'ONG. 
Banc Santander ha instal·lat guar-
dioles en 500 de les seves oficines.

La Policia Local de Martorelles ha 
aconseguit recaptar 334 euros per 
a la campanya Escuts pels valents, 
una iniciativa del Pediatric Cancer 
Center de l'Hospital de Sant Joan 
de Déu per investigar el càncer 
infantil. El cos va adherir-se a la 
campanya fa dos anys. 

Mans Unides i banc 

Santander recullen 

pessetes per a l'ONG

'Escuts pels valents' 

recull 334 € de la 

policia de Martorelles

El grup municipal Junts per Mollet 

(PDeCAT) presentarà una moció al 

proper ple per demanar al govern local 

que faci públics els costos de les cam-

panyes municipals de tinença d'ani-

mals així com la despesa que suposa 

per a l'Ajuntament la recollida d'ani-

mals abandonats. En la moció també es 

demana que es publiquin els nombre 

d'animals domèstics abandonats a la 

ciutat i les infraccions de l'ordenança.

JUNTS (PDECAT) VOL 
SABER EL COST DE LES
CAMPANYES DE 
TINENÇA D'ANIMALS 
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MOLLET. Una conductora èbria va 

col·lidir dissabte contra un ve-

hicle de Mossos d’Esquadra, a la 

rambla Pompeu Fabra de Mollet. 

Segons fonts municipals, la dona 

va donar una taxa d'alcohol set 

vegades superior a la permesa.

Els fets van ocórrer a la nit, 

quan la conductora, una dona veï-

na de Sabadell i de 42 anys, va xo-

car contra un vehicle dels Mossos. 

La Policia Municipal va intervenir 

en l’accident. La conductora va 

donar una taxa d’alcohol set vega-

des superior a la permesa, motiu 

pel qual els agents van denunci-

ar-la per un presumpte delicte 

contra la seguretat del trànsit.

Diumenge, la Policia Local va tre-

ballar en un altre cas de conducció 

amb embriaguesa. A les quatre de 

la matinada, agents del cos local 

van aturar a l’avinguda Rivoli un 

vehicle que conduïa de manera er-

rònia. El conductor, veí de Mollet 

i de 27 anys, va ser denunciat per 

conduir amb una taxa d’alcohol de 

0.45 mgr/l i encartat en diligències 

penals com a investigat per un de-

licte contra la seguretat del trànsit 

per conduir sense haver obtingut 

mai el permís de conduir.

D'altra banda, divendres, la Po-

licia Municipal, juntament amb 

agents dels Mossos d’Esquadra, 

va detenir un menor de 16 anys 

per atemptat contra els agents 

de l’autoritat. Els fets van succeir 

cap a les 23.40 h de la nit, quan la 

Policia Municipal va rebre un avís 

de baralla entre quatre joves a la 

rambla Pompeu Fabra. 

En arribar al lloc, els joves van 

fugir corrents, però un d’ells va 

llençar una ampolla de vidre 

als agents en la seva fugida. Els 

agents van poder interceptar al 

menor, veí de Mollet, que va ser 

detingut i traslladat a la comissa-

ria dels Mossos.

Pel que fa a les denúncies rela-

cionades amb la Covid, la Policia 

Municipal de Mollet va fer 28 de-

núncies el cap de setmana. i

MOLLET. L'Audiència de Barce-

lona ha condemnat a poc menys 

de cinc anys de presó l’home que 

va matar el vigilant de seguretat 

del supermercat Esclat de Mollet 

l’any 2003. La sentència, doncs, 

avala l'acord a què van arribar la defensa i la fiscalia –i que ja va avançar SomMollet– per rebaixar 
la pena de 28 anys a cinc.La fiscalia acusava inicialment 
l’home d’un assassinat amb acar-nissament i traïdoria, però final-
ment va rebaixar la pena en no 

considerar provat que fos l’únic au-

tor ni que actués amb superioritat 

i causant un dolor innecessari a la 

víctima, tot i les sis punyalades que 

va rebre al coll i els pulmons. L’ho-

me va atracar amb dos homes més, 

que no han estat mai localitzats. El 

judici s’havia de celebrar amb jurat popular, però fiscalia i defensa van 
pactar una rebaixa substancial de 

la pena i ara el magistrat ha decla-

rat ferma la condemna.

La sentència, basada en l’acord 

de les parts, rebaixa la pena de 

24 anys de presó per assassinat 

a quatre anys i un mes per homi-

cidi, de quatre anys per robatori 

amb violència a deu mesos i mig, i 

2.700 euros de multa pel robatori 

d’un vehicle a 120 euros de mul-ta. La fiscalia ha tingut en compte 
l’atenuant de dilacions indegudes 

i de reparació del dany, tot i que 

l’autor només ha pagat 9.000 dels 

132.000 euros d’indemnització a 

la vídua. A més, només va passar 

deu mesos a presó preventiva 

quan va ser arrestat el 2015. 

Els fets van passar el 18 d'oc-

tubre del 2003 al supermercat 

Esclat del barri de Can Borrell 

de Mollet. L'acusat va irrompre a 

l'establiment amb un altre home 

amb ganivets de grans dimen-

sions i van anar cap a les caixes registradores. Segons la qualifica-ció inicial de la fiscalia, el vigilant 
de seguretat va intentar parlar 

amb els dos atracadors, moment 

en què un d'ells va atacar-lo, do-

nant-li una empenta que el va 

llançar a terra, on li van propinar 

diverses puntades de peu i gani-

vetades en diverses parts del cos, 

per fugir posteriorment del local.

"Mogut per l'ànim d'acabar 

definitivament amb la seva vida, 
l'acusat va tornar on es trobava 
malferit el vigilant, li va propinar 
diverses ganivetades més per-

què desitjava provocar-li el ma-

jor patiment possible abans de 
morir, sent el seu sofriment molt 
intens per les nombroses gani-
vetades que va rebre", detallava la fiscalia en el seu redactat inicial.

En canvi, l’escrit pactat entre les 

dues parts assegura que quan el vi-

gilant va arribar davant de l’acusat 

i del seu acompanyant s’hi va en-

frontar amb la porra. “En un deter-

minat moment, un dels atacants, 
amb intenció d’acabar amb la 

seva vida o preveient com a molt 
probable aquest resultat, el va 
punxar amb el ganivet que por-

tava, afectant diverses parts del 
cos”. En total va rebre sis punyala-

des al coll i els pulmons.

Dotze anys després, els Mossos van aconseguir identificar i detenir 
el sospitós de l'assassinat gràcies a 

l’ADN. No obstant, al maig de 2016 

es va decretar la seva llibertat pro-

visional amb mesures cautelars. Els 

altres dos autors de l’atracament no han estat mai identificats. L’ara 
condemnat no podrà apropar-se 

a l’entorn de la víctima durant sis 

anys més que la pena de presó. i

SUCCESSOS  LA POLICIA TAMBÉ VA INTERVENIR DIVENDRES EN UNA BARALLA A POMPEU FABRA

TRIBUNALS  CONDEMNA FERMA DE CINC ANYS DE PRESÓ

Una dona xoca contra un cotxe de 

Mossos amb una taxa d'alcohol 

set cops superior a la permesa 

L'Audiència no veu

acarnissament en la mort 

del vigilant de l'Esclat 

tot i les 6 punyalades

La fiscalia demana sis anys de 

presó per un lladre reincident
L'Audiència de Barcelona acollirà dimarts el judici contra F.M.D. acusat 

d'un delicte de robatori amb força a un habitatge. El cas, que ha estat 

instruït pels jutjats de Mollet, es remunta a l'any 2017, quan el pre-

sumpte autor, amb antecedents per tres delictes similars, va accedir a 

través de la porta del balcó a un pis, que en aquell moment es trobava 

buit, del qual s'hauria endut 300 euros, una bossa de mà, i algunes tar-

getes. La fiscalia li demana sis anys de presó. 

DIMARTS ES FARÀ EL JUDICI PEL ROBATORI DINS D'UN HABITATGE

MOLLET. Dijous a la tarda, una vin-

tena d'entitats, partits i sindicats 

molletans es van concentrar per 

donar suport als pobles palestí i colombià. Antonio López –mem-bre de Marea Blanca– n'ha estat 
un dels organitzadors, i reiterava 

que "Mollet sempre ha estat un 
poble solidari" i, en aquesta línia, 

van considerar aquesta mobilitza-

ció. López destaca que va ser "molt 

interessant" el fet que grups de 

colombians i musulmans, tot i no 

formar-ne part de l'organització, 

hi van assistir. De fet, un home pa-

lestí i una dona colombiana van ser 

dues de les persones que, micròfon 

en mà, van participar de l'acte.

Sobre Palestina, el manifest re-

calcava que "per a un poble al 

qual porten dècades intentant 
esborrar del mapa, com és el 
cas dels palestins, viure i existir 
és una forma de revolució". En 

aquest sentit, López hi afegia: "Per 

a nosaltres Israel és un estat 
opressor que està assassinant 
persones. I no hi ha dos exèrcits, 
sinó pedres contra míssils".

Pel que fa a Colòmbia, en el ma-

nifest apuntaven que la pobresa en 

aquest país de Sud-amèrica afecta 

el 41% de la població i la reforma 

tributària anunciada "pretenia 

pujar l'IVA de productes bàsics, 
submergint la gent encara més 
en la misèria". L'expulsió per part 

del govern espanyol d'unes 2.700 

persones a Ceuta "el mateix dia 

que hi arribaven" també ha tin-

gut el seu espai, i han lamentat que 

aquests fets són només "la punta 

d'un iceberg que amaga CIES, 
batudes racistes i una llei d'es-

trangeria clarament xenòfoba".

Moció de suport dels comuns
En aquesta línia, Mollet en Comú 

ha presentat una moció "per con-

demnar els últims atacs de les 
forces d'ocupació israelianes 
a Palestina". Insten a "exigir 

al  govern  d'Israel  la retirada  
dels  territoris  ocupats" i a "la 

demolició del mur de l'apart-

heid  construït  per  Israel  en  
territori  palestí". i

MOBILITZACIÓ HI HAN PARTICIPAT UNA VINTENA D'ENTITATS, AIXÍ COM VEÏNS D'AMBDÓS PAÏSOS

Mollet es concentra en suport  
de Palestina i Colòmbia

sergio carrillo

DAVANT LA PORTA DE L'AJUNTAMENT  Ambdues banderes agermanades per un crit de solidaritat
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Endinsar-se en l'entorn natural 
SANTA MARIA DE MARTORELLES. En-
clavat en plena Serralada Litoral 
i amb un 70% del seu territori de 
boscos, si alguna cosa té a enve-
jar Santa Maria de Martorelles és 
el seu entorn natural, una riquesa 
que, per propera i quotidiana, pot 
arribar a passar desapercebuda. 
Per aprofitar-lo al màxim i donar 
a conèixer aquest entorn, l'Associ-
ació de Famílies d'Alumnes (AFA) 
de l'Escola Les Mimoses de Santa 
Maria i el grup naturalista local La 
Bassassa organitzaven a mitjans 
de maig dues jornades, dins del 
projecte AFA Els Naturalistes, en 
què els infants de l'escola van re-
córrer alguns corriols i boscos del 
municipi, van descobrir espècies 
d'ocells i insectes i van poder fer-
se una idea de la transcendència 
de tot allò que passa a la natura, 
per petit que sigui. "Volíem que 

es possessin a la pell de cien-

tífics biòlegs interessats en la 

descoberta de la natura que ens 

envolta", explica el president de 
l'AFA, Toni Caro Jiménez.

"Quan l'AFA ens ho va propo-

sar vam pensar en diverses acti-

vitats que poguessin englobar la 

varietat de la natura", explica en 
Josep Bel, membre de La Bassas-
sa. Així, durant les dues jornades, 
tots els grups de l'escola van poder 
fer quatre tallers: recorreguts pel 
bosc acompanyats de membres de 
l'entitat naturalista per descobrir 
la diversitat de plantes i insectes; 

un taller de construcció de caixes 
niu i d'hotel d'insectes amb què 
"van veure com les persones 

podem ajudar la natura", diu 
Bel; una activitat d'anellament 
d'ocells; i un taller per conèixer 
els rastres que deixen alguns dels 
animals que habiten aquestes con-
trades, com la fagina, la geneta o el 

toixó, entre molts altres.
La valoració tant de l'AFA com de 

La Bassassa ha estat molt bona. "Els 

nens han après coses noves i s'ho 

han passat bé, han estat dos dies 

especials", diu Bel. L'experiència ha 
estat tan positiva, que les famílies 
valoren convertir l'activitat en una 
jornada anual.    laura ortiz

MEDI AMBIENT  L'AFA DE LES MIMOSES I LA BASSASSA ORGANITZEN UNES JORNADES NATURALISTES A L'ESCOLA DE SANTA MARIA 

MOLLET. L'Obrador de Gallecs ha 
elaborat 200 pots de melmelada 
produïda amb les taronges dels 
tarongers urbans que es troben 
als carrers del barri de Santa Rosa. 

El projecte és una prova pilot que 
ha impulsat l'Ajuntament, per tal 
d'aprofitar les taronges amargues 
d'aquests arbres i evitar així el seu 
malbaratament. 

Melmelada de les taronges 

urbanes del barri de Santa 

Rosa per a Creu Roja i Càritas

L'AJUNTAMENT CREA UN BANC DE CONTINGUTS DIGITAL AMB RECURSOS, VÍDEOS I INFORMACIONS MEDIAMBIENTALS PER CELEBRAR LA FESTA VERDA D'ENGUANY

l.o.

FLORA I FAUNA Alumnes del grup de 5è, acompanyats de Josep Bel en una de les sortides al bosc

Aquesta iniciativa d'economia 
circular col·laborativa ha comptat 
amb el suport de diverses entitats 
molletanes les quals es van fer 
càrrec de la collita de les taronges. 
Per la seva part, l'Obrador de Ga-
llecs va produir la melmelada, que, 
posteriorment, s'ha lliurat a Creu 
Roja i Càritas perquè la distribuis-
sin a persones amb precarietat 
alimentària. Segons Raúl Broto, 
regidor de Justícia Ambiental, Eco-
logisme i Transició Energètica, la 
prova pilot ha estat un "èxit" i des 
del consistori molletà es plantegen 
repetir-la durant els pròxims anys.

Festa Verda a les xarxes
L'explicació del projecte es feia di-
lluns, durant la presentació de la 
Festa Verda i de la Biodiversitat, 
que organitza l'Ajuntament i que 
enguany serà majoritàriament 
virtual per la pandèmia. "Fa molts 

anys que organitzem aquesta 

festa i hem volgut mantenir el 

nostre compromís, perquè és la 

joia de la corona del treball que 

fa anys fa aquesta ciutat per la 

defensa del medi ambient", ex-
plicava la regidora coordinadora 
del Programa Transversal Ciutat 
Verda, Mireia Dionisio. 

El Consistori ha creat un banc 
de continguts interactius que es-
tarà obert a la ciutadania durant 
tot l'any i al qual es pot accedir a 
través del web municipal. L'eina 
recull tot un seguit de continguts 
educatius, recursos, vídeos i infor-
macions sobre temes relacionats 
amb la prevenció de residus, l’ali-
mentació saludable, el malbarata-

a.m.

MELMELADA URBANA

ment i el reaprofitament alimen-
tari. També inclou els projectes 
d’educació ambiental que s'han fet 
a la ciutat com l’Hort de Can Bor-
rell i el projecte Green Love sobre 
joves i ecologia. "Ens semblava 

molt important seguir fent pe-

dagogia i treballant de manera 

participativa amb la ciutada-

nia", exposava Raúl Broto.

Treball comunitari
L'Ajuntament de Mollet ha orga-
nitzat aquesta nova edició de la 
Festa Verda i de la Biodiversitat 
a través de les regidories de Medi 
Ambient, Joventut i Cultura,  i amb 
la col·laboració del Consorci de 
Gallecs, l’Associació Agroecològi-
ca de Gallecs, l’Institut Municipal 
de Serveis als Discapacitats, Cà-
ritas, Creu Roja, el Club Social La 
Llum, l’Escola Joan Abelló, la Dipu-
tació de Barcelona i Sorea.

"Un dels principals objectius 

de Cultura és el treball cultural 

comunitari i pensem que és un 

pal de paller treballar amb la so-

cietat civil, sobretot en aquests 

equipaments de proximitat", 
explicava la regidora de Cultu-
ra, Mercè Pérez, qui destacava el 
paper "imprescindible" que fan 
els centres cívics de la ciutat en 
aquest tipus d'activitats transver-
sals i comunitàries.  a.mir

MOLLET. L’Ajuntament participa 
en un projecte pilot, amb el suport 
d’Àmbit B30, focalitzat en el Residu 
Zero, que ha de permetre dissenyar 
la metodologia, l'estructura òptima 
i els espais d’interacció entre uni-
versitats i centres de recerca, admi-
nistracions, empreses i ciutadania. 
Per fer-ho, el projecte vol crear una  
xarxa d’Open Labs en el territori, 
un dels quals s'articularia des del 
MolletHub, on donar resposta als 
reptes locals detectats en la gestió 
de residus i la sostenibilitat. També 
des de MolletHub s’acompanyarà 
els emprenedors per poder iniciar 
el seu projecte i la seva idea de ne-
goci en aquests àmbits i es farà sen-
sibilització als centres educatius. 
Les actuacions previstes comporta-
ran un finançament de 3.943.221€ 
dels quals el 50% serà cofinançat 
a través dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya com a 
projecte seleccionat del Programa 
Operatiu FEDER 2014-2020. El 
projecte a Mollet té un pressupost 
de 311.530,82€ i la ciutat rebrà 
155.765,41 € de cofinançament. 

Mollet participa 

en un projecte 

per treballar cap 

al Residu Zero  
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Coca-Cola celebra el 15è 

aniversari de la inauguració 

de la planta de Martorelles

MARTORELLES. Aquest any es com-

pleixen quinze anys de la inaugu-

ració de la fàbrica de Coca-Cola a 

Martorelles. Una estrena que, com 

recorda el regidor d'Economia, 

Indústria i Treball de Martorelles, 

Joan Marc Flores, va comportar 

"un increment de la contracta-

ció al municipi i també a la resta 

de localitats baixvallesanes".  

Tot i que com esmenta  Flores "la 

plantilla es bastant estable des de 

fa uns quants anys" –actualment 

dona feina a uns 440 treballadors–  

la fàbrica destaca per ser "la més 

important del polígon martore-

llesenc" amb una superfície total 

de 500.000 m2. La seva implantació 

al polígon també ha suposat una 

entrada d'ingressos "important" 

per a les arques municipals gràcies 

als impostos d'activitat econòmi-

ca (IAE), de béns immobles (IBI) i 

de l'aigua –aquest últim "negociat 

amb la companyia fins al 2025 i 

que garanteix  una bona suma per 

al municipi", especifica Flores–.

La multinacional va iniciar la seva 

activitat el 2006 amb una inversió 

de 240 milions d’euros per la seva 

posada en marxa, amb una capaci-

tat inicial de producció de 4 línies 

(2 de vidre, 1 de PET i 1 de llaunes), 

i de 32.000 pallets i 15 molls de 

càrrega, de logística. En cinc anys, 

la capacitat de producció es va am-

pliar a 7 noves línies, fins a arribar a 

les 11 que té actualment, que li per-

meten embotellar fins a 500.000 

litres per hora i comercialitzar 680 

milions de litres a l’any. Mentre que 

pel que fa a l’emmagatzematge, la 

planta actualment té capacitat per 

a fins als 66.000 pallets distribuïts 

en dos magatzems automàtics, do-

blant les previsions inicials.

En els últims anys, la fàbrica de 

Martorelles s’ha consolidat com 

una de les plantes de Coca-Cola més 

grans d’Europa i un referent a nivell 

mundial. De fet, gairebé el 25% de 

les begudes que es comercialitzen 

a Espanya i Portugal procedeixen 

d'aquesta planta. I és que durant 

aquest temps al territori, la fàbrica 

"ha anat evolucionant, ampliant 

la seva capacitat, i incloent inno-

vacions en matèria tecnològica i 

d’ecoeficiència i sostenibilitat", 

apunten des de la companyia.  

INDÚSTRIA CONSIDERADA UNA DE LES MÉS GRANS D' EUROPA, DONA FEINA A 440 TREBALLADORS 

MOLLET. En plena crisi de Nissan 

i Bosch i a l'espera dels fons que 

puguin arribar dels fons europeus 

Next Generation, el PSC acusa el 

Govern de la Generalitat d'"inac-

ció" en matèria industrial. Així ho 

va explicar dijous de la setmana 

passada el diputat del PSC al Par-

lament de Catalunya i Secretari 

Nacional d’Ocupació i FP del PSC, 

Pol Gibert, en un acte en línia or-

ganitzat pels socialistes molletans, 

amb el títol El futur de la indústria a 

Catalunya. Sobre la tasca que el Go-

vern està duent a terme en matèria 

d’indústria, Gibert lamentava que 

el pressupost de la Generalitat per 

a indústria "és el més baix en més 

de 10 anys, tan sols amb 50 mi-

lions d’euros". "Ningú en l’àmbit 

industrial espera res de la Gene-

ralitat. Ni recursos, ni voluntat ni 

Els socialistes acusen
el Govern d'innacció
en matèria industrial

EL PSC DE MOLLET ORGANITZA UNA XERRADA AMB EL DIPUTAT AL PARLAMENT, POL GIBERT

Personal subcontractat: 
treballadores de segona?

Oriol Pintos

Advocat 
de Col·lectiu Ronda

La subcontractació és el meca-
nisme a través del qual algunes 
empreses -cada vegada més- 
renuncien a desenvolupar amb 
els seus propis mitjans tècnics i 
humans algunes activitats que li 
són necessàries, a vegades fins 
i tot la pròpia activitat princi-
pal, i decideixen contractar una 
tercera empresa per tal que les 
realitzi. 

En línies generals, és una pràcti-
ca legal subjecta al compliment 
de determinats requisits i que 
comporta una sèrie d’obliga-
cions per a l’empresa que con-
tracta, denominada “principal”, 
respecte l’empresa que executa 
el servei i el seu personal, inclo-
sa la responsabilitat solidària 
d’ambdues davant d’incompli-
ments en matèria salarial o re-
lacionats amb la seguretat i la 
prevenció, per exemple.

Moltes de les empreses que 
recorren a la subcontractació 
argumenten l’existència de cau-
ses tècniques i organitzatives 
per justificar aquesta externa-
lització de serveis. Però aques-
ta no és gairebé mai la verita-
ble raó per fer-ho. En realitat, 
la subcontractació persegueix 
un doble objectiu: reduir cos-
tos laborals, doncs el personal 
subcontractat acostuma a tenir 
salaris molt per sota dels seus 
companys i companyes contrac-
tats directament per la princi-
pal, i minimitzar les responsa-
bilitats empresarials d’aquesta. 

Per tant, la subcontractació és, 
en essència, un pervers meca-
nisme d’empobriment de les re-
lacions laborals i de pèrdua de 
drets per a unes persones que 
es veuen privades d’accedir a 
les condicions salarials i mate-
rials que els correspondrien si 
haguessin estat contractades 
directament per l’empresa per a 
la qual treballen.

És per això que convé conèixer 
quines són les pràctiques il·le-
gals que en determinades cir-
cumstàncies poden amagar-se 
sota la falsa aparença de la sub-
contractació, per tal de poder re-
clamar i defensar aquests drets. 
A continuació, expliquem alguns 
dels supòsits més recurrents:

Cessió il·legal: Parlem de ces-
sió il·legal quan l’empresa sub-
contractada es limita a posar a 
disposició de la principal la mà 
d’obra, sense aportar mitjans 
propis ni intervenir en l’orga-
nització del servei que ofereix 
o exercir la potestat de direcció 
sobre la seva pròpia plantilla. Si 
la subcontracta només abona el 
salari i la principal és qui dispo-
sa lliurement dels treballadors 
subcontractats, segurament es-
tem davant un supòsit de cessió 
il·legal i tenim dret a reclamar 
per tal que se’ns reconegui la 
nostra condició real de treba-
lladors de la principal a tots els 
efectes.

Limitacions a la contractació 
temporal: En moltes ocasions, 
es fa servir la subcontractació 
per imposar una temporalitat 
fraudulenta, celebrant contrac-
tes d’obra i servei lligats a la 
durada de la pròpia contracta. 
Sobre aquesta qüestió ja s’ha 
pronunciat el Tribunal Suprem 
posant límits a una pràctica il·le-
gal que atempta contra el dret a 
l’estabilitat en l’ocupació i busca 
abaratir al màxim el cost d’una 
futura extinció del contracte. 
En qualsevol cas, cal recordar 
sempre la norma que assenya-
la que transcorreguts 3 anys de 
contracte temporal (o 4 si així 
ho marca el conveni sectorial) 
la relació laboral passa a ser de 
durada indefinida.

L’expert respon

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

coca-cola

LA PLANTA Amb una superfície de 500.000 m2 és la més gran del polígon 

aj. martorelles

EDICIÓ INÈDITA Pel 15 aniversari

presència”, opinava Gibert.

En la xerrada també hi van par-

ticipar la primera secretària del 

PSC de Mollet, Mireia Dionisio, i el 

membre de l’executiva local Raúl 

Broto. Dionisio, indicava que l’ob-

jectiu del PSC Mollet amb aquest 

cicle de conferències és "passar 

pàgina de les lluites de banderes 

estèrils, i parlar dels temes que 

realment importen i afecten la 

ciutadania de la nostra ciutat". 

Segons Dionisio, "iniciem el cicle 

parlant d’indústria perquè el fu-

tur de Catalunya serà industrial 

o no serà, i això tindrà un efecte 

important en el futur benestar 

social dels treballadors i treba-

lladores".  
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BAIX VALLÈS. Els dos productors 

baixvallesans –Illa Cervesers, de 

Santa Maria de Martorelles i el Forn 

i Pastisseria Prat, de Mollet– es van 

conèixer al Tast'l Mercat, una inici-

ativa del Mercat de Martorelles a 

través de la qual convida produc-

tors de la zona per tal de donar-los 

a conèixer i també dinamitzar el 

mercat no sedentari dels dissabtes. 

Des d'aquesta primera trobada, du-

rant el Nadal, han estat treballant 

per treure al mercat una edició li-

mitada de Memento Mori Coca de 

Forner, una cervesa negra feta amb 

coca del  Forn Prat, considerada la 

millor coca dolça de Catalunya.

"Feia temps que tenia al cap 

fer una cervesa amb pa i vam 

pensar perquè no fer-la amb 

coca. Així que vam estudiar-ho i 

vam idear una cervesa feta amb 

coca i per prendre amb coca, 

perquè maridés amb aquest i 

altres dolços", explica el gerent 

INNOVACIÓ LA IDEA DE FER AQUEST PRODUCTE VA SORGIR DURANT LA SEVA PARTICIPACIÓ AL TASTA'L MERCAT DE MARTORELLES 

Illa Cervesers crea una cervesa 
feta amb coca del Forn Prat

Després de la renovació de la jun-

ta directiva de Pimec, a comença-

ments de març, ha arribat el torn 

de renovar els càrrecs en les dele-

gacions territorials de la patronal. 

Fa unes setmanes, el president de 

Pimec Vallès Oriental, Daniel Boil, 

revalidava el càrrec i anunciava 

canvis en la comissió executiva 

de l'entitat a la comarca, amb la 

renovació d'un 25% dels seus in-

tegrants i la incorporació de més 

dones i joves i assegurava: “Enca-

rem la nova etapa amb il·lusió 

Pimec Vallès Oriental 
renova la comissió 
executiva comarcal 

LA NOVA COMISSIÓ TÉ MÉS REPRESENTACIÓ DE DONES, JOVES I INDÚSTRIES D'ARREU DE LA COMARCA

renovada per impulsar la recu-

peració del teixit empresarial 

del Vallès Oriental”.

La nova comissió executiva està 

formada per 19 empresaris i em-

presàries del territori. Entre les 

noves incorporacions hi ha tres 

dones i tres homes, dos dels quals 

joves. De les sis empreses incorpo-

rades, quatre són del sector indus-

trial. Són dues de Lliçà de Vall, una 

de Montornès del Vallès, una de 

Caldes de Montbui, una de Canove-

lles, una de Granollers i una altra 

de Santa Maria de Palautordera.  

d'Hobac, Eduard Illa. 

Aquest nou producte de la mar-

ca de cervesa artesana Hobac es va 

presentar, com no podia ser d'una 

altra manera, al Tast'l Mercat de 

Martorelles a principis d'aquest 

mes de maig, amb bona acollida, 

segons Illa: "A la gent li ha agra-

dat el gust i comença a entendre 

una mica, que la cervesa no és 

només una beguda per beure a 

l'estiu, molt freda, quan fa molta 

illa cervesers

LA CERVESA  Està feta amb la considera millor coca dolça de Catalunya

calor acompanyada d'unes oli-

ves, sinó que pot tenir un valor 

a banda de ser un refresc i es pot 

integrar dins del món gastronò-

mic", puntualitza el cerveser.

  

Un producte de proximitat
Un altre dels valors d'aquest pro-

ducte és la col·laboració en xarxa i 

de proximitat: "El projecte fa partí-

cips a més gent a banda d'Illa Cer-

vesers i Forn i Pastisseria Prat, 

ja que és un producte que es pot 

trobar a centres especialitzats 

locals i això dona un valor afegit 

i fa poble", explica l'Ivette Prat, del 

Forn Prat. La Memento Mori es pot 

trobar a la Bodega Segalès, Jordi Re-

bull Isern i KdeCarol, a Mollet; a La 

Cúpula, de Sant Fost; i a Casa Xes-

ques, de Santa Maria de Martorelles, 

a part de poder-la trobar a altres es-

tabliments, fires i mercats.   

SINDICATS

Nou servei de CCOO 
per demanar ajuts 
socials a Mollet

MOLLET. El sindicat CCOO al Vallès 

Oriental, Maresme i Osona va po-

sar en marxa aquest dimecres 19 

de maig un nou servei d’assessora-

ment per a ajuts socials al seu local 

a Mollet del Vallès. Amb aquest se-

vei CCOO es posa a disposició de la 

seva afiliació per informar i ajudar 

en la gestió per sol·licitar els di-

ferents ajuts i prestacions socials 

que estan a l'abast de les persones 

que ho necessitin en funció de la 

seva situació laboral i els seus in-

gressos econòmics. Entre altres, 

CCOO informarà i donarà suport 

a la gestió de subsidis no contri-

butius del SEPE i el SOC, la Renda 

Garantida de Ciutadania i l’Ingrés 

Mínim Vital. 

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

L’ajornament 
del pagament 
de l’IRPF (I)

Si el resultat de la seva de-
claració de l’IRPF resulta a 
ingressar pot acollir-se al 
fraccionament que ofereix 
Hisenda en la pròpia decla-
ració. En aquest cas, podrà 
satisfer un 60% de la quota 
a pagar fins al pròxim 30 de 
juny. Respecte al 40% restant, 
podrà abonar-ho fins al dia 
5 de novembre de 2021. En 
aquest cas no haurà de sa-
tisfer interessos de demora 
ni recàrrecs, i tampoc haurà 
d’aportar garanties. Aquest 
fraccionament només és pos-
sible si es presenta la declara-
ció de l’IRPF dins del termini 
legal (fins al 30 de juny de 
2021). 

D’altra banda, també pot ajor-
nar la quota de l’IRPF com la 
resta d’impostos i sol·licitar 
un ajornament major. No obs-
tant això, en aquest cas l’ajor-
nament ja no serà gratuït, sinó 
que haurà de satisfer un in-
terès, i si l’import que desitja 
ajornar supera els 30.000 eu-
ros haurà d’aportar garanties. 
Aquesta segona alternativa és 
incompatible amb el fraccio-
nament indicat en primer lloc.



dv, 21 maig 202116

OPINIÓ

La demanda d'habitatge i la impossibilitat de dotar d'activitat econòmica 

molts dels locals comercials existents són la combinació infalible perquè la 

reconversió de locals comercials en habitatge vagi a l'alça. A Mollet, a més, 

des de fa uns anys algunes de les limitacions existents en el planejament 

urbanístic han desaparegut fet que ha obert el ventall a molts carrers que fins 

al 2017 tenien vetada aquesta possibilitat. Certament, aquesta lògica respon 

a la demanda de la societat però cal estar vigilant a les conseqüències que 

pot comportar. Que tot un barri, com podria ser Can Fàbregas o la Vinyota, 

tingui els baixos comercials ocupats amb comerços i serveis pot ser a 

hores d'ara una utopia –i més tenint en compte el canvi d'hàbits de consum 

comercial, en què cada cop és més present el comerç electrònic– però 

promoure sense límit aquesta conversió pot abocar algunes zones de la 

ciutat a esdevenir barris dormitori sense cap vida al carrer. L'administració 

té el repte, gens fàcil, de fer conviure la mixtura d'usos amb la potenciació 

d'eixos comercials potents, un equilibri difícil d'assolir però no impossible.

EQUILIBRI ENTRE COMERÇ I HABITATGE

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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a salut i el benestar de les persones 
estan estretament relacionats amb 
la qualitat del medi ambient. Els de-
terminants de la salut estableixen 

la importància dels factors ambientals, junta-
ment amb els estils de vida i les conductes de 
salut, a l'hora d'influir sobre la salut de les per-
sones i el sistema d'assistència sanitària.

Abordar els aspectes nocius ambientals com 
a instrument per a protegir la salut humana 
hauria de formar part de les polítiques sanità-
ries internacionals des de fa anys. Actualment 
l'OMS estima que un 25% de la càrrega mundial 
de morbiditat i el 23% de totes les defuncions 
prematures són conseqüència de factors ambi-
entals. Si ens referim a la regió europea, les da-
des indiquen que un 20% de la incidència total 
de les malalties poden ser atribuïdes a factors 
ambientals, que afecten principalment la infàn-
cia i els grups de població vulnerable.

En les últimes dècades s'ha anat produint una 
creixent conscienciació de la població sobre els 

Salut i medi ambient

L

NATALIA 
SOLÀ I SOLÉ

Infermera jubilada i membre de 

la Plataforma en defensa de la 

sanitat pública del Baix Vallès /

Marea Blanca de Catalunya

temes mediambientals i el seu impacte en la sa-
lut. Els efectes del canvi climàtic, la contamina-
ció de l'aire, l'exposició a productes químics, la 
contaminació electromagnètica...són amenaces 
per a la salut que escapen al nostre control i són 
les administracions públiques qui han de donar 
seguretat sanitària a la ciutadania preocupada.

Hem d'exigir un medi ambient més net i 
més saludable. Els ajuntaments i altres admi-
nistracions han de donar una resposta a les 
inquietuds que susciten els problemes medi-
ambientals, i dedicar més recursos públics en 
salut pública i factors mediambientals.

Des de la Plataforma de salut i sanitat pública 
del Baix Vallés i altres grups que defensen una 
ciutat verda i més habitable, estem molt com-
promesos i preocupats pel desenvolupament 
urbanístic de la ciutat de Mollet. Ens preocupen 
el nou barri del Calderí, la contaminació atmos-
fèrica, una creixent mobilitat insostenible. Cal 
recordar que un estudi en l'àmbit europeu diu 
que Mollet és la setena ciutat europea amb més 
defuncions per contaminació mediambiental.

La salut no és només tenir una bona assis-
tència sanitària, que també, sinó combatre els 
determinants que afecten la salut en un sentit 
ampli, com és la pobresa, el dret a un habitat-
ge digne, un treball estable, una alimentació 
suficient, equilibrada i saludable, pensions 
dignes, bretxa de gènere i barris ben atesos.

n tipus d’alienació és el retorn a 
habituds obviades que es repre-
nen esporàdicament i que ja re-
sulten estranyes, com l’amistat 

represa amb qui realment no es coneix, o mi-
llor dit, no es reconeix. És retornar a paisatges 
familiars que han viscut al marge d’un mateix, 
com si el propi ull no els donés vida amb la 
mirada que interpel·la i interpreta: ells no es-
peren i acompleixen els seus propis designis 
cobrant-se el seu propi pas del temps. 

Així s’erigeixen nous blocs de pisos, enfon-
sant els fonaments en les entranyes tornades 
cendres de Can Fàbregas Vell, de camí a una 
Estació de França que ha experimentat obres 
i remodelacions –tanques i més tanques orde-
nant espais i recorreguts d’individus anònims, 
la grisor gregària- i que s’erigeix com una dua-
na mediocre i indolent cap al pols de gravetat 
de la contundència de Barcelona.

La carcanada de la Teneria, devastada, des-
composta, ja ha perdut la impudícia d’un esbu-
dellament sobtat. Ja se n’ha escombrat la ferida 

U

ANOTACIONS AL MARGE (III)

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

perquè l’agonia ha estat esborrada per un 
erm sense sentit, sense cap discurs, ni un sol 
eco de generacions que hi deixaven hores 
de feina i d’esforç. Només n’hi ha l’engruna 
tímida d’un mosaic noucentista esperant la 
mateixa sort, la d’un oblit redemptor i, ja des 
del tren, les xemeneies despullades, recla-
mant una ullada abans de ser abandonades. 
S’erigeixen lascives amb un gest de vindica-
ció vers a una memòria col·lectiva equívoca, 
un pòsit de records sedimentats de gent que 
ja no hi és. Fan el darrer espasme contra un 
vent imperceptible, abans que s’abandonin a 
la flacciditat de la derrota i claudiquin des-
prés del fatu servei prestat al gaudi d’una 
mirada estranya. Els esperaran l’herbatge 
luxuriós que ja prepara una gana despietada 
allà avall, i la benedicció de la pols del des-
cans definitiu.

Tronant sobre el pont de la Riera de Cal-
des, empès sempre cap endavant, el tren 
s’estremeix amb un xiulet triomfant i des-
afiador. La mirada es gira de cop endavant, 
cap a on llisca el Besòs, sense retre comp-
tes d’allò que queda enrere.

Bústia

10 anys després seguim indignades

El 15M va suposar a la Plataforma d'Afectats 
per la Hipoteca (PAH) l'expansió territorial 
de manera exponencial. Allí on hi havia as-
semblees d'StopDesahucios, al cap dels anys 
es van transformar en PAH, contribuint a 
una maduració del col·lectiu a escala estatal. 
El que al principi sonava com un crit en el de-
sert, la veu organitzada de les persones afec-
tades va aconseguir elevar-lo a clam popular.

En un moment en què la PAH ens està-
vem afermant com a moviment pel dret a 
l’habitatge, el 15M va ajudar a sistematitzar 
les pràctiques que s’estaven fent i a catalit-
zar-les. "Gent sense casa i cases sense gent, 
no s’entén" expressa la incongruència que 
existia i existeix enfront dels desnonaments, 
davant aquest drama silenciat, resultat de la 
falta de polítiques valentes en temes d’ha-
bitatge. La campanya de StopDesahucios va 
poder agafar força gràcies a les assemblees 
d’habitatge dels barris i ciutats, on la gent 
s’organitzava per anar a parar els desnona-
ments de famílies vulnerables, usant les nos-
tres pràctiques de funcionament.

La PAH aconseguim un altaveu en el 
15M, amb el qual elevar les nostres de-
mandes i visibilitzar pràctiques concretes. 
Així, les ocupacions a entitats financeres 
per exigir solucions a casos individuals 
van tenir molta acceptació. Aconseguim 
canviar l’imaginari social i destapar la rea-
litat vinculada al genocidi financer que ens 
estava robant les nostres llars.

Actualment, seguim amb la mateixa indig-
nació i podem dir que el moviment pel dret 
a l’habitatge és dels més forts de l’última dè-

cada. El que ha connectat més directament 
amb el sentir social majoritari. No es pot par-
lar d’un canvi d’època –ni n’hi haurà– si no es 
garanteix el dret a l’habitatge a Espanya.

Enfront d’aquells que menyspreen, cen-
suren i fan tripijocs amb la voluntat d’un 
poble, no ens queda una altra alternativa 
que fer una crida a l’acció i a la desobedièn-
cia civil no violenta. Si el sistema pretén blo-
quejar-nos, bloquegem nosaltres al sistema. 
Continuarem parant desnonaments i posa-
rem a banquers i governants en el seu lloc.

Per això, la PAH de Mollet Baix Vallès, fi-
lles d'aquesta revolta que aviat també cele-
brarem una decada d'existència, continuem 
creixent, construint estructura popular i 
teixint llaços amb entitats socials i veïnals, 
que indignades com nosaltres, continuen 
sorgint per a organitzar-se en la defensa del 
que és just. Barri a barri, ciutat a ciutat, con-
tinuarem creant horitzons d’esperança per 
a aconseguir el que pretenen robar-nos: el 
nostre dret a futur i a una vida digna.

No és necessari mirar pel retrovisor per 
a conèixer els motius que fa deu anys van 
iniciar la revolta, N’hi ha prou amb mirar 
al nostre voltant, no al que pretenen ven-
dre’ns des del sector neoliberal en alça, 
al que veiem des de les nostres finestres, 
fent-nos una passejada per la nostra ciutat 
o parlant amb les nostres veïnes. Caminem 
juntes cap a un nou paradigma més horit-
zontal, on la nostra veu sigui la protagonis-
ta. Sense por, amb el cap alt, defensant el 
just i convençudes que per molt que vul-
guin convèncer-nos en cas contrari, cons-
truir una societat millor, no és una utopia. 

 juanjo ramón / PAH Mollet Baix Vallès
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TORNEM EL DIVENDRES DIA 21 
OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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ESPORTS

Míting Ciutat de MolletÁlex Sánchez reapareix a la Divisió d'Honor
El Club Atlètic Mollet celebrarà avui divendres 
la quarta edició del Míting Ciutat de Mollet del 
Vallés, que tindrà lloc a partir de les 18.30 h 
a la pista municipal d'atletisme. En la prova 
participaran més d'un centenar d'atletes. 

Després de tres mesos lesionat per una pubàlgia, el molletà Álex 
Sánchez ha tornat a competir amb el FC Barcelona i ho va fer el cap 
de setmana a la segona jornada de la Divisió d'Honor espanyola de 
Clubs. L'atleta va prendre part en el llançament de javelina i ho va fer 
amb una marca discreta de 66,96 metres, però va guanyar la prova. 

MOLLET. Històrica temporada del 
DM Group Mollet, que ha quedat 
millor segon classificat de la fase 
d'ascens a Salou de Leb Plata amb 
la victòria de diumenge contra el 
Sant Antoni Eivissa, per 91 a 96. 
Tot i aquest triomf, la cinquena 
plaça per pujar a la tercera cate-
goria estatal depenia de l'altre 
duel entre els segons classificats 
de València, que finalment ha es-
tat per a l'Estudiantes després de 
guanyar contra l'Uros de Rivas 

BÀSQUET | Lliga EBA  EL TÈCNIC JOSEP MARIA MARSÀ ES MOSTRA CONFIAT QUE L'EQUIP MOLLETÀ OBTINDRÀ UNA PLAÇA D'ASCENS PER LA RENÚNCIA D'ALGUN EQUIP

(87-81). Els madrilenys van aca-
bar la fase d'ascens amb un millor 
bàsquet average (+32), que no pas 
els molletans (+11). 

Tot i no assolir l'ascens direc-
te, el Mollet va celebrar la victò-
ria de Salou perquè és conscient 
que en cas d'haver-hi una sisena 
plaça disponible per pujar, que  
podria certificar en les pròximes 
setmanes la Federació Espanyola 
de Bàsquet, el Mollet seria equip 
de Leb Plata. Fins i tot, en cas de 

CB MOLLET

renúncia de qualsevol equip de 
la Leb Plata, el Mollet seria el pri-
mer conjunt que podria optar a la 
plaça vacant. Una situació del tot 
de mèrit del conjunt dirigit per Jo-
sep Maria Marsà que ha tancat la 
temporada de la Lliga d'EBA amb 
tan sols una derrota en 16 partits, 
precisament va ser al primer duel 
de la fase d'ascens a Salou contra 
l'Alginet (77-58), que és un dels 
equips que ha pujat de categoria. 
Precisament, a la fase de grups de 

El DM Group, a l'espera d'un 
possible ascens a Leb Plata

l'ascens, el Mollet va passar com 
a segon per les victòries contra 
Quintanar (68-89) i Mondragón 
(76-72), i després en el duel dels 
segons classificats de Salou –hi 
havia dos grups–, va obtenir el 
sisè lloc estatal amb el triomf a 
l'equip balear.  

Opcions d'ascens a Leb Plata
"Jo estic segur al 100x100, que 

tindrem plaça de Leb Plata. En 

tot l'any hem guanyat tots els 

partits, excepte un. Penso que 

en setmanes coneixerem un 

equip de Leb Plata que renunci·

arà a la categoria o alguns dels 

que han pujat, a l'ascens", asse-
nyala el tècnic del DM Group Mo-
llet, Josep Maria Marsà, que afe-
geix: "Nosaltres som el primer 

equip reserva per aconseguir la 

plaça a Leb Plata, i jo crec que hi 

haurà més d'una renúncia, com 

passa habitualment".  jl.r.B.

MOLLET. El mateix diumenge el 
Club Bàsquet Mollet va iniciar els 
contactes per posar ordre a totes 
les tasques necessàries, en cas 
d'assolir la desitjada plaça a Leb 
Plata, que és la tercera màxima ca-
tegoria espanyola. Si el Mollet puja 
a Leb Plata, el Plana Lledó s'hauria 
de condicionar a la nova categoria 
amb una inversió a l'equipament. 
Els costos més alts serien el canvi 
de superfície de la pista a parquet, 
la instal·lació de dues cistelles de 
grans dimensions amb una base al 
terra del pavelló i un nou marca-
dor, que incorporaria vídeo. "Són 

costos que hauria d'assumir 

l'Ajuntament perquè la instal·

lació és municipal i aquesta in·

versió ja quedaria en una millo·

ra per a l'equipament", admet el 
president del club, Carlos Nuez. 
A banda de les obres, la plantilla 
del primer equip seria semipro-
fessional amb un mínim de vuit 
jugadors amb contracte de la se-
guretat social, el pressupost del 
primer equip s'hauria de doblar 
i intentar arribar a un pressu-
post, mínim, d'uns 120.000 euros 
i s'hauria de presentar un aval 
d'uns 54.000 euros. "Hem de fer 

ronda de contactes amb patro·

cinadors perquè tot s'encareix 

més. L'aval a la federació pasa 

de 8.000 a 54.000 euros, per 

exemple", diu Nuez 

"Si pugem, l'aval 

que presentem 

passaria de 8.000 

a 54.000 euros"

A SALOU  La plantilla molletana celebra amb el cos tècnic, directius i aficionats el sisè lloc estatal de la Lliga d'EBA

El Bàsquet Mollet va oferir ahir dijous 

el títol de campió del grup C-4 de 

la Lliga d'EBA a l’Ajuntament de 

Mollet després d'una temporada per 

emmarcar amb un ple de triomfs a la 

fase regular i tan sols una derrota, en 

quatre partits a la fase final. De fet, el 

conjunt molletà ha estat l'únic equip 

de les lligues estatals que ha tancat la 

fase regular amb un ple de victòries. 

La plantilla molletana, el cos tècnic 

i directius van ser-hi presents a la 

recepció de l'Ajuntament. 

S'OFEREIX EL TÍTOL  
A L'AJUNTAMENT
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abc
MOLLET / SANT FOST. Judith Car-

ricondo La Santa, de l'Actitud 

Boxing Crew de Mollet, ha gua-

nyat el Campionat d'Espanya júni-

or de Kick Boxing el passat cap de 

setmana a Guadalajara. La lluita-

dora santfostenca havia estat se-

leccionada per la Federació Cata-

lana després d'haver-se imposat 

al català júnior el passat 10 d'abril 

i va demostrar ser la millor júnior 

amb tan sols 17 anys. 

Després d'un any  sense com-

peticions per la pandèmia de la 

Covid-19, La Santa ha encadenat 

medalles en kick boxing i també 

en la boxa, on fa unes setmanes va 

guanyar una medalla de bronze a 

l'estatal júnior i va quedar quarta 

classificada en una lliga estatal. 

"És una figura internacional 
en kick boxing amb tan sols 17 
anys, en la categoria júnior; i en 
la boxa, està entre les millors 
estatals, hem de seguir millo-
rant", diu el seu entrenador Jordi 

Garcia, de l'Actitud Boxing Crew, 

KICK BOXING | Júnior  LA SANTFOSTENCA S'ENTRENA A L'ACTITUD BOXING CREW DE MOLLET

Judith Carricondo 'La Santa' 
venç el Campionat d'Espanya

A GUADALAJARA  Judith Carricondo amb la medalla d'or de l'estatal júnior

que veu favorablement l'evolució 

de la seva pupil·la.

La Santa ja va guanyar el Cam-

pionat del Món de kick boxing 

FIDAM júnior el 2018 i el 2019 

va ser campiona d'Espanya júnior 

Full Contact i plata de kick boxing. 

A més, d'encadenar triomfs cata-

lans. "El pròxim mes tenim una 
cita important amb la Copa Ca-
talana de kick boxing i estem a 
l'espera de quan se celebri el 
Campionat d'Europa júnior", as-

senyala Garcia.  jl.r.b

FUTBOL | Primera Catalana

MOLLET. El CF Mollet UE s'ha allu-

nyat de les primeres posicions 

i ara mirarà d'assolir la perma-

nència matemàtica en les quatre 

jornades que resten per acabar 

la temporada. L'equip molletà ha 

encadenat dues derrotes i ha vist 

com les opcions per lluitar per 

l'ascens s'han reduït. El conjunt 

dirigit per David Parra ocupa el 

sisè lloc amb 19 punts i té a onze 

el primer classificat, la Guine-

ueta, i a vuit, la zona de descens, 

que marca a l'antepenúltim lloc 

el Sabadell Nord. Precisament, els 

molletans van perdre la jornada 

passada contra el líder, per 2 a 1. 

Diumenge, el Mollet rebrà l'Esco-

la de Futbol Mataró, que ocupa el 

cinquè lloc amb 21 punts, dos més 

que els molletans.  

El CF Mollet UE 

s'allunya de les 

primeres posicions

FUTBOL SALA | Primera 

La Unió FS Mollet 

encadena tres 

triomfs i ja és quart 

MOLLET. La Unió FS Mollet ha en-

cadenat la tercera victòria i s'ha 

situat al quart lloc del grup 1 de la 

Primera Catalana. L'equip molletà 

es va imposar el cap de setmana 

passat contra el Can Cuyàs, per 3 

a 2, i amb 18 punts, està a tan sols 

cinc del primer classificat, el Sant 

Joan –té un partit pendent–, quan 

encara falten cinc jornades per 

tancar la competició.Tot i que 

L'equip molletà visita l'Hummel 

Alella, que encadena dues victòri-

es, però està situat al 8è lloc amb 

14 punts, a quatre punts dels mo-

lletans. La defensa molletana hau-

rà d'estar ben atenta a l'atacant 

rival Francesc Xavier Piera, que 

ha marcat 11 gols en sis partits i 

és un dels màxims golejadors del 

grup.  

CF MOLLET UE - EF MATARÓ
Diumenge, 23 – 12 h Mollet

HUMMEL ALELLA - UFS MOLLET

Dissabte, 22 – 17 h Alella

CAMPUS 
DE VERANO

U.D.MOLLETENSE

Contacto: Adrián Caballero         664 70 12 82

3 SEMANAS
DEL 28 DE JUNIO AL 18 DE JULIO
ENTRADA DE 8.30 A 9 H / SALIDA DE 13.30 A 14 H

1 SEMANA: 50 €

2 SEMANAS: 90 €

3 SEMANAS: 120 €

DIVERSIÓN 
ASEGURADA!

2 DÍAS DE PISCINA
TECNIFICACIÓN DURANTE LA MAÑANA

TORNEOS

CAMPUS 
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alèxia putellas
MOLLET. Històrica Alèxia Putellas, 

que suma un nou títol a la seva 

vitrina: la somiada Lliga de Cam-

pions. La molletana ha guanyat el 

títol continental amb el FC Barce-

lona després d'imposar-se a la fi-

nal de Göteborg contra el Chelsea, 

per 4 a 0. El Barça suma així el seu 

primer títol de la Lliga de Campi-

ones femenina i es converteix en 

el primer club que guanya el títol 

continental en homes i dones. 

La molletana, que exercia de 

capitana, va ser determinant a la 

final, tot i haver estat dubte fins 

al darrer moment per unes mo-

lèsties. De fet, el dia anterior de la 

final va entrenar en solitari i en la 

final se li va poder veure amb una 

de les cames entelades. Tot i això, 

Putellas va demostrar la seva qua-

litat dins el terreny de joc i en 20 

minuts el Barça va decidir la final 

a favor seu. L'inici va ser trepidant 

amb un primer gol als 37 segons i 

pocs minuts després la molletana 

transformava una pena màxima, 

FUTBOL | Internacional  LA FUTBOLISTA MOLLETANA GUANYA LA 'CHAMPIONS' CONTRA EL CHELSEA

Alèxia Putellas és campiona 
d'Europa amb el FC Barcelona

AMB EL TROFEU  Alèxia Putellas amb la copa de campiones d'Europa

per posar el 2 a 0. El tercer gol 

tampoc es feia esperar i després 

d'una gran assistència de Putellas, 

Aitana feia el tercer. Poc abans 

del descans, el Barça va marcar el 

quart gol, que sentenciava la final. 

Camí d'un triplet històric
La molletana es treu l'espineta de 

la final perduda del 2019 i aconse-

gueix aixecar la somiada Lliga de 

Campions en la final del 2021. El 

FC Barcelona d'Alèxia Putellas va 

pel camí de signar una temporada 

històrica amb un triplet. L'equip 

de la molletana també ha guanyat 

la Primera Divisió i el de setmana 

disputa la fase final de la Copa de 

la Reina, que pot culminar una 

temporada per emmarcar.  

ATLETISME | Marxa  QUARTA CLASSIFICADA DELS 35 KM MARXA CONTINENTAL

MOLLET / MONTORNÈS. Mar Juárez va estar 

en la lluita per les medalles dels 35 km mar-

xa de la Copa d'Europa durant les 2 hores, 52 

minuts i 44 segons de la seva participació en 

la cita continental a la República Txeca. La 

molletana, veïna de Montornès, va mostrar 

diumenge la millora en cursa dels darrers 

mesos amb el canvi d'entrenador, Jacinto 

Garzón, que li va possibilitar fregar el podi i 

aconseguir un meritori quart lloc continen-

tal. "Si fa uns mesos em diuen que estaria 

en aquesta situació, no m'ho hagués cre-

gut. La millora ha estat molt bona i ara es 

veuen els resultats", diu Juárez. 

L'atleta marxadora, de l'Avinent Manresa, 

va participar amb la selecció espanyola i 

durant 34 dels 35 km de la prova estava si-

tuada entre les medalles de plata i bronze. 

"En l'últim quilòmetre va venir molt de 

pressa la italiana Lidia Barcella, que em 

va superar. Els tècnics no em van avisar 

perquè creien que era una atleta dobla-

da, però no ho era i em vaig quedar al 

final amb aquesta medalla de xocolata", 

explica l'atleta. 

La pròxima cita de la marxadora vallesana 

serà el 5 de juny a la localitat gallega de la 

Corunya.  jl.RodRíguez b. 

Mar Juárez, frega el podi de la 
Copa d'Europa de marxa atlètica

RFea

EN CURSA  La vallesana dins el circuit dels 35 km marxa de la República Txeca

POLIESPORTIU

MOLLET. La Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya (UFEC) 

aposta perquè Mollet sigui pio-

nera en el programa d’instal·la-

ció de càmeres als equipaments 

esportius, l’anomenat projecte 

Esportcat.TV, amb el qual es po-

dran seguir les competicions 

esportives en streaming des de 

qualsevol dispositiu. Així ho ha fet 

saber el president de la UFEC, Ge-

rard Esteva, a l’alcalde de Mollet 

i responsable de l’àrea d’Esports, 

Josep Monràs. “Apostem perquè 

Mollet, amb aquesta visió tan 

estratègica de l’esport que té 

el municipi, sigui pionera i pal 

de paller en la primera fase que 

posarem en marxa per digita-

litzar el món esportiu”, va dir el 

president de la UFEC, Gerard Este-

va, que podria encetar la primera 

fase al setembre. La UFEC preveu 

instal·lar un total de 1.300 càme-

res, amb intel·ligència artificial 

arreu de Catalunya per monitorit-

zar la filmació dels esdeveniments 

esportius.  

Mollet participarà  
en un projecte  
pioner d'streaming 

MOTOR | Motociclisme

El Circuit acull  
diumenge curses 
amb aficionats

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya tornarà a tenir pú-

blic després de fer-ho amb el Gran 

Premi d'Espanya de la Fórmula 1, 

tot i que en aquella ocasió l'entra-

da només va ser possible per un 

miler d'abonats a la instal·lació 

vallesana. En aquesta ocasió, el 

Circuit obre les portes a un miler 

d'aficionats que podran seguir 

diumenge els Campionats de Ca-

talunya de Motociclisme, que en-

globa el Campionat Mediterrani i 

els Campionats de Catalunya de 

Velocitat Clàssiques, que s'encar-

reguen d'obrir la competició so-

bre dues rodes. 

Fins a 1.000 persones podran 

desplaçar-se a la instal·lació cata-

lana per contemplar tota l'activi-

tat des de la Tribuna Principal. Per 

fer-ho, els aficionats només han 

de descarregar l'entrada gratuïta 

–disponible a la pàgina web www.

circuitcat.com–, i donat que l'afo-

rament és limitat, l'ordre de des-

càrrega serà el criteri a seguir per 

triar el miler d'assistents.  
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Com pensar i sentir bé
Tot i el poder condicionador de tot allò que 
hem sentit en el nostre passat, ja que consti-
tueix el nostre ADN emocional, tenim la pos-
sibilitat de treballar-lo en el present aprenent 
a pensar bé. Afortunadament, tenim eines 
per reprogramar la nostra ment. Podem es-
collir què pensar, perquè som nosaltres, i no-
més cadascú de nosaltres, qui pensem. Sent 
així, decidir pensar bé és una opció real. Hem 
de ser conscients d’una realitat vers el nostre 
funcionament com a espècie: segons pen-
sem, sentim i segons sentim, actuem.

Existeix un recurs a l’abast de tothom: 
la PNL o programació neurolingüística. 
Aquesta veueta interior que ens acompanya, 
no sempre pensa en llibertat. És més, sovint 
sembla un disc ratllat que no deixa mai de 
repetir les mateixes coses i gens estimula-
dores. És possible que aquesta xerrameca 
interior fins i tot es limiti a dir, una i una al-
tra vegada, allò que tant mal ens va fer.

El passat de cadascú és una realitat, però 
no ha de constituir una cadena perpètua. 

Si fos així, la vida seria molt injusta, ja que 
només les persones amb uns antecedents 
emocionals positius podrien sentir-se bé. 
Hem d’aprendre a situar-nos en el present, 
així com a orientar els pensaments a favor 
nostre. D’aquesta manera, podem aportar 
positivitat a com ens sentim aquí i ara.

Però alhora, i sense que sembli que caic 
en una contradicció, junt amb imprimir po-
sitivitat a nivell mental, cal saber identificar 
les nostres emocions i conèixer tant el seu 
origen emocional en el passat com amb quin 
material es van construir. D’aquesta manera 
podrem escollir millor què pensar per així 
poder reorientar el nostre estat present.

Cal responsabilitzar-nos de les nostres ten-
dències emocionals i mentals, i prendre la de-
cisió de posar-nos de part nostra pensant bé 
de nosaltres. Cal donar-se el càrrec director 
de la nostra vida, així com el de protagonista 
principal, i decidir amb quins objectius, emo-
cions i pensaments volem viure. Cal voler 
aprendre a sentir-se bé. Cal decidir estar bé.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

Com han canviat els temps
Avui, llevant algunes excepcions, valorem 
i respectem el dret a la vida i a la integritat 
física i moral de tots els éssers que habiten 
el nostre planeta pel sol fet d'estar vius. I 
protegim de manera especial als nostres in-
fants amb l'objectiu que aquests adquireixin 
un desenvolupament ple i feliç. Però ha estat 
sempre així?

Fa uns anys, en un col·legi de Mollet del 
Vallès, un centre molt innovador en aquells 
dies —on s’impartien els primers tallers ex-
traescolars, editava la seva pròpia revista, a 
l’interior del recinte hi havia un hort i ànecs 
en llibertat— era costum cada any celebrar la 
festa de la matança del porc. 

Amb aquest fi, els alumnes eren responsa-
bles de la cura i de la criança d'un porc que vi-
via en les dependències del col·legi, fins que 
aquest es feia gran i arribava el moment del 
seu sacrifici. Aquest dia es feia sortir a tots els 
nens, de totes les edats, al pati. Allí es lligava 
al porc i a continuació un pagès de la zona 
amb experiència en això, agafava un mall i 
matava a l'animal donant-li cops al cap.

Tots els nens miraven l'escena; molts d’ells, 
sobretot els més petits i els que havien tingut 
cura del porc durant tot l'any, ploraven des-
esperadament en veure com aquest moria. 

Encara avui dia, em consta que, per a algun 
d'ells, aquesta experiència va ser un trauma 
que va marcar la seva vida.

Una vegada mort l'animal, cremats els seus 
pèls i especejat, picada la carn i fets els em-
botits, es procedia a menjar botifarres caso-
lanes a la brasa portades pel pagès. Aquí aca-

bava la jornada lúdica festiva anual per als 
alumnes en aquest col·legi de Mollet.

Per als responsables del centre era nor-
mal i positiu que els infants coneguessin de 
primera mà les tradicions dels pobles, entre 
elles, la matança del porc. 

Avui dia això seria totalment impensable, 
una autèntica atrocitat per a la ment d'un 
nen —pensaríem. Gairebé amb tota probabi-
litat, el col·legi seria denunciat i als responsa-
bles se’ls emportaria als tribunals. 

El temps passa... i amb ell, la manera com 
veiem les coses...

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

Fa uns anys, en un col·legi de Mollet

era costum fer la matança del porc;

per a alguns dels infants aquesta

experiència va marcar la seva vida

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas



dv, 21 maig 202122

S'estén el servei d'autopréstec'La corriente' aconsegueix el Verkami
Un centenar de biblioteques de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de la Diputació ja disposen del servei 

d’autopréstec, una eina que modernitza i agilitza aquest 

servei. Les biblioteques de Can Mulà (Mollet), Montserrat 

Roig (Martorelles) i Biblio@teneu (Sant Fost) ja en tenen.

El film La corriente, en el qual apareix l'actriu molletana Alicia Lorente, ha aconseguit la fita econòmica fixada a la plataforma Verkami, que els permetrà finalitzar 
el llargmetratge. En total han rebut 247 aportacions i 

25.301 euros, 301 euros més dels requerits.

CULTURA

LITERATURA

La família de Joan 

Aliguer dona fons 

documental del 

poeta a l'Arxiu

MOLLET. L’Arxiu Històric Municipal 
de l'Ajuntament de Mollet ha rebut 

una nova donació de la col·lecció 

d’escrits que al llarg de la seva vida 

va acumular el poeta molletà Joan 

Aliguer Vegué, de qui enguany es 

complirà el centenari del seu nai-

xement. L’alcalde de Mollet, Josep 

Monràs, i la filla del poeta, Eulàlia 

Aliguer, van formalitzar-ne diven-

dres passat el conveni. L'obra inclou 

diferents originals de creació literà-

ria de Joan Aliguer, documents reco-

pilatoris d’entitats i esdeveniments 

de Mollet, correspondència, foto-

grafies i publicacions. Amb aquest 

conveni, l’Ajuntament integrarà 

i classificarà aquesta col·lecció a l’Arxiu Històric Municipal posant-la 
a disposició d'investigadors i del 

públic en general per tal de facilitar 

i promoure la seva divulgació i, de retruc, la de la història de la ciutat.
Segons va dir la filla del poeta, 

"un cop ens va deixar la mare, els 

germans vam creure que el més 

adient era que tota aquesta do-

cumentació estigués a l’abast del 

poble i no guardada en capses". 

Per a Aliguer, "tots aquests escrits, 

on fins i tot hi ha poemes inèdits, 

són patrimoni i història de Mo-

llet. El pare sempre va estar molt 

vinculat a la ciutat, i aquesta part 

de la història, on millor pot estar 

per conservar la seva memòria, 

és a l’Arxiu Municipal". Monràs, 

per la seva banda, va destacar que 

"més enllà del seu vessant de 

poeta, Joan Aliguer va ser un ex-

cepcional cronista de la realitat 

de Mollet especialment durant la 

segona meitat del segle XX".  

JOAN ALIGUER

La molletana Cinta Moreno porta 
'El mal del jazz' al Mercat Vell
MOLLET. Aquest divendres (20 h) 

La copla de Wisconsin represen-

tarà l'espectacle El mal del jazz. 

Quan Barcelona era hot al Mercat 

Vell. Els assistents gaudiran d'un 

xou que barreja música i teatre, 

un "concert teatralitzat" com 

defineix el director, en Salvador S. 

Sánchez. Pel que fa a la banda més 

local, cal destacar que una de les 

dues intèrprets que hi apareix en 

l'obra és l'actriu i cantant molle-

tana Cinta Moreno Carranza, qui 

pujarà a l'escenari juntament amb 

en Joel Moreno Codinachs, que 

l'acompanyarà a la guitarra.

Tots dos faran un repàs, a tra-

vés de diferents personatges de 

l'època, dels temes de jazz que van 

revolucionar Barcelona durant 

els inicis de la postguerra. L'avui 

desconeguda afició al hot jazz, al 

swing, al foxtrot o al boogie-boo-

gie que hi havia els anys 40 és la 

base d'un espectacle que parla de 

l'arribada de la música moderna 

americana i les dificultats dels 

seus intèrprets i seguidors per 

obrir-se camí en un ambient naci-onal-catòlic que rebutjava profun-dament tot allò estranger.
Per arribar fins a aquí, els dos 

intèrprets van fer un procés d'in-

vestigació que fins i tot els va por-

tar al fons de la seu barcelonina de 

l'SGAE, d'on van extreure algunes 

de les partitures que aquest diven-

dres interpretaran al Mercat Vell.

Tot plegat sorgeix del primer es-

pectacle produït per la companyia 

La Copla de Wisconsin, There Was 

a Fiesta!, en el qual van bussejar 

en arxius i hemeroteques per des-

cobrir com era aquella Barcelona 

dels anys 40 en la qual el jazz no 

sempre estava ben vist. Precisa-

ment a partir d'aquí van descobrir 

materials que no esperaven tro-

bar-hi i del qual hi han seguit apro-

fundint en aquesta actuació.

Aquest esdeveniment serà el 

darrer espectacle programat en la 

temporada d'Arts i Escena (març-

maig 2021), organitzat per l'Ajun-

tament de Mollet. Per assistir-hi 

cal comprar les entrades (5 €) en 

línia a molletvalles.koobin.com, al 

Centre Cultural La Marineta o a la 

taquilla del Mercat Vell una hora 

abans de l'espectacle.

Tercera obra de la companyia
La Copla de Wisconsin va néixer el 

2015 amb la trobada de tres pro-

fessionals de les arts escèniques 

amb una inquietud comuna per 

les connexions entre música i tea-

tre: Cinta Moreno, actriu i cantant, 

Salvador S. Sánchez, dramaturg i 

director, i Joel Moreno Codinachs, 

músic i compositor. Junts han en-

gegat la recerca d’un llenguatge te-

atral on la música tingui un paper 

cabdal no només a nivell estètic 

sinó també, i sobretot, a nivell nar-

ratiu i de discurs. La seva investi-

gació s’allunya de les convencions 

dels gèneres musicals tradicionals 

i explora noves possibilitats dra-

matúrgiques de la música en di-

recte. El mal del jazz –estrenada el 

Nadal al teatre Maldà i que ara està 

arrencant la seva gira– és el seu 

tercer espectacle, després de la co-

mèdia-concert There Was a Fiesta! 

(At Carnegie Hall) (2016) i de The 

Century’s (Un viatge intergalàctic 

al planeta del jazz) (2019).  

TEATRE MUSICAL LA COPLA DE WISCONSIN REPRESENTARÀ AQUEST DIVENDRES A MOLLET EL SEU TERCER ESPECTACLE

ACTUARAN A MOLLET  Cinta Moreno i Joel Moreno, intèrprets d''El mal del jazz'

la copla de wisconsin

Xavier Bosch presenta
'La dona de la seva vida' 
al Jardinet del Casal
MOLLET. L'escriptor i periodista 

Xavier Bosch presentarà aquest di-

vendres (18.30 h) al Jardinet del Ca-

sal la seva darrera novel·la, La dona 

de la seva vida (Columna). L'acte 

està organitzat conjuntament per 

la Llibreria L'Illa i pel Casal Cultu-

ral, i la presentació correrà a càrrec 

del periodista de Ramon Torrents 

–editor del SomGranollers–.

El llibre és una novel·la periodís-

tica que denuncia l'escàndol dels 

nadons robats. Bosch explica que 

el llibre sorgeix "de l'amor fra-

ternal i de la ràbia per una de les 

injustícies més amagades de la 

història de Catalunya i Espanya" 

i recorda que l'any 2012, quan di-

rigia l'Agora de TV3 va fer el tema 

Qui ha robat el meu fill? amb sis 

testimonis. Han passat els anys 

i assegura que "no s'ha fet res i 

ningú ha trobat ningú". L'autor 

manifesta que amb aquesta obra 

torna "al periodisme, la investi-

gació i el misteri combinat amb 

la intimitat i les emocions". L'au-

tor també destaca que la trama 

LITERATURA  AQUESTA NOVEL·LA PERIODÍSTICA TRACTA "UNA DE LES INJUSTÍCIES MÉS AMAGADES", ELS NADONS ROBATS

pere Francesch / acn

XAVIER BOSCH Serà aquest divendres a Mollet presentant el seu darrer llibre

dels nens robats és "un segrest 

perpetu que dura tota la vida i 

que té com a víctimes una per-

sona a qui li han robat la seva 

identitat i pares i mares que han 

vist com els robaven el nadó". 
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El martorellesenc Xavi Mira 
exposa al Museu Abelló
MOLLET / MARTORELLES. Fins al 25 de 
juliol es pot gaudir al Racó de l’Artis-
ta del Museu Abelló de l'exposició 
Adoració a la humanitat. Malgrat 

les animalades que arribem a fer els 

humans, crec en les persones, obra de 
Xavi Mira, veí de Martorelles.

Mira, nascut a Barcelona el 
1974, és pintor, il·lustrador i dis-
senyador de motos. Li agrada 
dibuixar amb llapis, però és amb 
el pinzell, l’espàtula i la tela on 
s’omple de sentiments i alegria, i 
on transmet la seva profunditat 
a representacions sobre teles de 
gran format, pintant sobretot ani-
mals i persones, jugant amb colors 
contrastats. Xavi també realitza 

ART  LA MOSTRA 'ADORACIÓ A LA HUMANITAT. MALGRAT LES ANIMALADES QUE ARRIBEM A FER ELS HUMANS, CREC EN LES PERSONES' ES POT VEURE AL RACÓ DE L'ARTISTA

museu abelló

AL MUSEU ABELLÓ  Xavi Mira, el dia de la inauguració del Racó de l'Artista

storyboards per agències de pu-
blicitat i productores del món de 
la televisió. En el seu taller, a més, 
realitza els prototips dels seus 
propis dissenys de motos per a di-
ferents marques.

Sobre la mostra, destaca que hi 
ha dos quadres de gran format i 
una desena d'il·lustracions, i as-
segura que la principal resposta 
que ha rebut fins al moment per 
part del públic que ja ha gaudit la 
mostra és que "són quadres amb 

sentiment".
A banda, Mira explica que arran 

del confinament, tancat a casa, va 
arrencar a fer quadres de gran 
format: "I és quan veig que hi ha 

més color, en tots els sentits. Ha 

agradat, faig més feina i ara estic 

vivint d'això". Per últim, el marto-
rellesenc assenyala que a la coc-
teleria Confidencial de la Rambla 
de Mollet també es poden veure 
diverses de les seves obres.  

Junts per Mollet

Junts per Mollet (PDeCAT) ha presentat 

una moció amb motiu de la celebració 

dels 100 anys del naixement del pin-

tor Joan Abelló i Prat, que es complirà 

el desembre de 2022. Concretament 

demanen l'organització i planificació 

d’actes per a la seva commemoració; 

volen que es tinguin en compte en els 

pressupostos del 2022 les partides ne-

cessàries per a la celebració del cente-

nari; i insten a considerar en el pressu-

post del 2022 les partides necessàries 

per garantir la gratuïtat de l’entrada al 

museu per a tots els molletans i molle-

tanes durant aquell any i valorar la seva 

pròrroga en anys successius.

MOCIÓ PER CELEBRAR 
ELS 100 ANYS DEL 
PINTOR JOAN ABELLÓ

Ràdio Flaixbac al Celler de Can Roda

El martorellesenc Celler de Can Roda va acollir divendres passat en directe 
el programa matinal de Ràdio Flaixbac, El matí i la mare que el va parir.
Els de Flaixbac van muntar-se l'estudi al Celler, tapats per no
mullar-se, i preparats per fer ràdio "entre vinyes" amb un objectiu clar: 
donar a conèixer la Denominació d'Origen (DO) Alella a la seva audiència.

@vapariroficial

RÀDIO  'EL MATÍ I LA MARE QUE EL VA PARIR', A SANTA MARIA

La Tramolla prepara la seva 

primera assemblea general
MOLLET.  Dos anys després de cons-
tituir-se formalment, l’entitat cul-
tural molletana La Tramolla enge-
garà el pròxim dissabte 29 de maig 
(19 h) amb la seva primera assem-
blea general (en línia) un procés 
de deliberació per tal de dissenyar 
col·lectivament el seu model or-
ganitzatiu i definir els canals de 
participació dels socis i sòcies en 
l’entitat, les formes de coordina-
ció entre els diferents col·lectius i 
projectes que conviuen al centre, 
així com els mecanismes de comu-
nicació, debat i presa democràtica 
de decisions.

Segons el president de l’Associ-
ació, Ferran Jiménez, "en aquests 

dos anys des que vam obrir el 

centre i crear l’associació, cada 

vegada hi ha més persones, 

companyies, col·lectius, que uti-

litzen aquest espai o que estan 

d’alguna manera connectats a 

La Tramolla, i cada vegada te-

nim més projectes i activitats, 

i això ens ha generat una sèrie 

de necessitats logístiques i or-

ganitzatives que ja no podem 

assumir amb l’estructura actu-

al". És per això que afirma que cal 
"pensar entre tots i totes les que 

estem aquí què és el que volem 

fer i ser, i com ens hem d’orga-

nitzar per poder-ho portar a la 

pràctica".
Des de l’entitat fan una crida 

a totes les persones amb inquie-
tuds o interessos artístics i cultu-
rals de Mollet i de l'entorn perquè 
s’acostin a l’assemblea i formin 
part d’aquest procés i d’aquest 
projecte. Per associar-se a La Tra-
molla cal omplir el formulari que 
es troba al web latramolla.cat/fes-

tesoci. Els socis, a més, gaudeixen 
de preus especials en totes les ac-
tivitats que organitza el centre.  

ARTS ESCÈNIQUES  CONVIDEN LES PERSONES AMB INQUIETUDS CULTURALS A FER-SE'N SÒCIES

dissabte 22

diumenge 23

divendres 21

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

Alguns núvols alts i prims 
al matí, fent bonic al cel, i 
més seré a la tarda, amb 
temperatures que pujaran.

Nuvolositat abundant al 
matí, que serà bastant gris. 
A la tarda, els núvols seran 
ja més prims. Les tempera-
tures,  més baixes.

Continuarà la nuvolositat 
molt abundant, en alguns 
moments tapant totalment 
el cel, amb temperatures 
que seran semblants a les 
d'ahir.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 13 24ºC 12ºC 21ºC - 34 km/h W

DIVENDRES, 14 19ºC 15ºC 17ºC 0,2 37 km/h ESE

DISSABTE, 15 27ºC 11ºC 26ºC - 42 km/h WSW

DIUMENGE, 16 28ºC 15ºC 23ºC - 35 km/h W

DILLUNS, 17 20ºC 15ºC 17ºC - 34 km/h SE

DIMARTS, 18 22ºC 14ºC 22ºC - 42 km/h WSW

DIMECRES, 19 21ºC 16ºC 17ºC - 37 km/h SSW

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

Mollet, Parets, Sant Fost, Martorelles, Santa Maria y alrededores

Encontramos la casa de tus sueños

MARTORELLES 330.000€

AIGUAFREDA 215.000€

LLIÇÀ D’AMUNT 419.000€

LLIÇÀ D’AMUNT  375.000€

MOLLET DEL VALLÈS 330.000€

CALDES DE MONTBUI 355.000€

LLIÇÀ D’AMUNT 360.000€

LLIÇÀ DE VALL 365.000€

SANT PERE DE VILAMAJOR 265.000€

Espectacular casa adosada. Sup: 250 m2. 5 hab. Jar-
dín de 100 m2. Garaje para 2 coches. Gran vestíbulo. 
Comedor con chimenea y cocina office con salida a 
jardín. Estudio abuhardillado. 2 baños completos. En 
planta baja gran sala polivalente y 2 trasteros.

Bonito ático con terraza de 82 m2. 3 hab., 1 baño y 
cocina. El piso tiene calefacción, viene con los elec-
trodomésticos. Las ventanas son de aluminio, las 
puertas de madera y los suelos de parquet. El precio 
incluye una plaza de parking. Piscina comunitaria.

Magnífico chalet con piscina y jardín privado de 950 m2. 
Vistas al Montseny. A 5 minutos de Lliçà pueblo. Sup: 
220 m2. 5 hab. 3 baños completos. Aire acondicionado 
inverter. Calefacción. Salón comedor de 50 m2. Cocina 
americana con salida directa a gran porche. Despensa y 
bodega. Suelos de gres catalán. Garaje para 2 coches.

Chalet a 4 vientos en la mejor urbanización de Caldes 
de Montbui. Sup: 247 m2. Comedor de 35 m2 con chi-
menea y salida a amplia terraza con vistas al bosque. 
Cocina office. 4 hab. 2 baños. 2 porches con zona barba-
coa y chillout. El terreno tiene huerto y espacio de juegos 
para niños.

Chalet seminuevo a 4 vientos con jardín de 742 m2. Sup: 
223 m2. 4 hab dobles. 3 baños completos, 1 de ellos 
suite. Comedor con chimenea de 40 m2, techos altos, 
con un gran arco que separa la cocina office con salida 
directa a porche con barbacoa. Cerca de transporte pú-
blico y servicios. Plaza de parking.

Casa a 4 vientos a 20 minutos de Barcelona. Con vis-
tas a Montserrat y al Tibidabo. Gran salón comedor de 
35 m2 con chimenea, cocina office y salida directa a 
jardín. 3 hab. dobles (1 suite con bañera de hidroma-
saje). Gran buhardilla de 60 m2 con salida a terraza de 
40 m2. Bodega de 80 m2. Parking para 3 coches. 

Impresionante chalet a 4 vientos. Sup: 230 m2. 6 hab. 3 
baños completos. Gran salón comedor con chimenea. 
Cocina office con zona de almacenaje. Suelos de gres 
y puertas de nogal. Armarios empotrados en los dor-
mitorios. Calefacción. Puerta de seguridad. Terrazas y 
terreno de 430 m2.

ZONA: Centro población

ZONA: Centro población

ZONA: Ca l’Estapé

ZONA: Centro población

ZONA: Mas Ponç

ZONA: Can Xicota

Chalet para dos familias

Avda. Burgos, 37, 1-2 · Mollet del Vallès · Tel. 647 577 183 · www.fincasmollet.com

Casa adosada de obra nueva. Sup: 85 m2. 3 hab. 2 
baños (1 suite). Salón comedor con salida a balcón. 
Jardín de 52 m2. Calefacción y aire acondicionado 
por conductos. Suelos de gres cerámico. Con posibi-
lidad de hacer acabados a gusto del cliente. Ascensor, 
trastero y parking.

ZONA: Mas Gordi

Chalet a 4 vientos con piscina. A 10 minutos de Grano-
llers y a 35 de Barcelona. Casa cómoda y soleada. Co-
medor de 30 m2 con chimenea y acceso directo a pis-
cina. 4 hab. 3 dobles y 1 individual. Baño en suite con 
ducha hidromasaje. Terraza-solarium con vistas a la 
montaña. Garaje para 5 coches. Amplia bodega.

ZONA: Can Costa


