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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

ECONOMIA SOCIAL

ABACUS I SOM* ES FUSIONEN PER 
LIDERAR EL SECTOR DE LA CULTURA 
I L'EDUCACIÓ DES DEL COOPERATIVISME   13

ENTREVISTA A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE RIERA SECA

"El nostre barri s'ha anat deteriorant. Tenim els 
carrers plens de sots, les places brutes i sense 
ombra i no tenim un lloc on reunir-nos"  10

CULTURA

Fòrum Abelló ofereix una 
antologia de les sarsueles 
que ha interpretat per 
celebrar els 30 anys 21

ESPORTS

La fusió entre el CF Mollet i 
l'Atlètic Zona Sud compleix 20 
anys amb un club consolidat i 
amb uns 40 equips  2 i 3

EDUCACIÓ

Judith Lara del Vicenç Plantada aconsegueix 
la millor nota dels centres molletans a la 
prova de Selectivitat, amb un 9,3  4

dase INFRAESTRUCTURES   TINDRÀ UN COST DE 6,3 MILIONS D'EUROS   6 i Editorial

Renfe licita de nou 
l'obra per instal·lar 
ascensors a l'estació 
de Mollet-Sant Fost  

'EMPATÍA' ANIMALISTA 
MURAL GEGANT  L'artista molletà Dase ha creat aquesta obra al número 65 de la Via Ronda  22

El nou projecte inclou la modernització de l'edifici  
d'entrada i les mesures necessàries per fer-la 

accessible a persones amb mobilitat reduïda 
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D'ESQUERRA A DRETA. Salvador González, Jordi Candela i Alfonso López, amb una placa que commemora els 20 anys

20 ANYS  ALFONSO LÓPEZ I SALVADOR GONZÁLEZ VAN POSSIBILITAR LA SUMA DE DUES ENTITATS DIFERENTS EN UNA NOVA AMB LA MARCA CF MOLLET UE, QUE VA REBRE EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT I AVUI DIA ÉS UN CLUB REFERENT

L'1 de juliol de 2001 es va acordar que CF Mollet i Atlètic Zona Sud UE 
fossin una única entitat, que aquesta setmana ha complert 20 anys

CF Mollet UE, una fusió 
consolidada després 
de dues dècades

MOLLET.  Una encaixada de mans 

entre Alfonso López, president 

del CF Mollet, i Salvador González, 

president de l'Atlètic Zona Sud UE 

fa 20 anys va esdevenir el que avui 

és el CF Mollet UE. La fusió entre 

totes dues entitats es va segellar 

l'1 de juliol del 2001 i tenia com a 

principal objectiu enfortir un club 

de futbol que representés la ciutat.

El CF Mollet s'havia fundat el 

1914, mentre que l'Atlètic Zona 

Sud havia nascut durant els anys 

setanta amb el nom de la Peña Sa-

fari. Amb el canvi de mil·lenni totes 

dues entitats van creure necessa-

ri ajuntar forces, assessorats per 

l'Ajuntament, perquè mentre que el 

CF Mollet disposava d'un major fut-

bol base; la Zona Sud havia assolit 

una categoria de mèrit amb el pri-

mer equip a la Primera Territorial. 

Després de reunions i les aprova-

cions de les respectives assemble-

es, es va donar l'acord històric que 

va esdevenir el naixement del CF 

Mollet UE. "El futbol necessitava 

aleshores una injecció econò-

mica, que nosaltres no teníem. 

Tot just havíem pujat el primer 

equip a la Primera Territorial, 

mentre que el CF Mollet estava 

a la Segona Territorial. Teníem 

base, però l'entitat necessitava 

diners perquè nosaltres érem un 

club de barri, on, per exemple, els 

jugadors del primer equip no co-

braven, els hi facilitàvem trobar 

feina", recorda Salvador González. 

"La fusió per al CF Mollet va su-

posar una directiva més àmplia, 

més opinions, que anys després 

es van traduir en èxits esportius. 

Vaig estar molt content perquè 

les categories del futbol base van 

anar acompanyades també amb 

un creixement en bon ritme, amb 

categories de Divisió d'Honor", 

valora Alfonso López sobre els pri-

mers anys. 

L'acord de la fusió va adoptar 

el nou nom, que ampliava el CF 

Mollet amb les sigles de la Unió 

Esportiva –en record de l'Atlètic 

Zona Sud–; un nou escut i una 

samarreta amb els colors de la 

ciutat, el blanc i el vermell. A més, 

l'Ajuntament es va comprome-

tre a fer millores en el Camp Mu-

nicipal Germans Gonzalvo amb 

la posada de la gespa artificial, 

en un moment en què la majo-

ria de camps eren de terra. "Des 

de l'Ajuntament vam impul-

sar la fusió amb els dos clubs i 

els vam acompanyar en tot el 

procés", explica l'alcalde Josep 

Monràs, aleshores regidor d'Es-

ports, i un dels impulsors de la 

unificació. "Per exemple, des de 

l'Ajuntament es va encarregar 

el disseny del nou escut i el de 

la nova equipació. Teníem molt 

clar que per arribar a l'acord 

els colors havien de ser els de 

la ciutat, el blanc i el vermell. 

cf mollet ue

ACORD  López, Monràs i González, a la graderia poc després de la fusió

UNA NIT DE L'ESPORT, 
CLAU PER A LA UNIÓ
n Poc abans de la fusió, en una Nit de 
l'Esport de Mollet, l'aleshores regidor 
d'Esports Josep Monràs, va proposar 
a Alfonso López, mandatari del CF 
Mollet, la fusió amb l'Atlètic Zona Sud. 
A partir d'aleshores, els dos clubs van 
intensificar les converses, juntament 
amb l'Ajuntament, fins arribar a l'acord 
definitiu de la fusió, segellat l'1 de 
juliol del 2001. 

Un partit
ENTRE VETERANS DELS DOS CLUBS. 

El CF Mollet UE vol celebrar un 
partit entre els jugadors veterans 
del CF Mollet i l'Atlètic Zona Sud 
per commemorar els 20 anys de 
la fusió.  El partit es disputaria en 
una data encara per concretar de 
la temporada 2021-2022, que vol 
ser un curs on el club recordi els 20 
anys de la fusió de les dues entitats. 

Llavors ens vam inspirar en la 

samarreta de l'Ajax, que va ser 

més acceptada que no pas un 

altre disseny que era similar 

a l'Atlètic de Madrid", recorda 

Monràs, qui assenyala que l'Ajun-

tament va fer la primera compra 

del material esportiu per ajudar a 
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

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

-40% dte
TOT UN

I MÉS

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

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

TOT UN

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

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

MOLLET. La ciutat de Mollet sem-
pre ha estat vinculada a l'esport i, 
concretament, al futbol. Si bé des 
de principis del segle XX ja hi havia 
activitat futbolística, amb la fun-
dació del CF Mollet el 1914 com 
una de les primeres, al llarg dels 
anys s'han creat infinitat d'enti-
tats de futbol. Un dels moments 
amb més clubs va ser durant els 
anys vuitanta, segons recull un 
estudi d'un aficionat molletà del 
futbol local, Miguel Ángel Catalán, 
que fa un any va obrir un grup de 
Facebook amb el recull d'entitats. 
"Als anys vuitanta, per cada mil 

habitants, hi havia un equip de 

futbol", explica Catalán, que no-
mena alguns dels noms històrics, 
com ara el CF Plana Lledó, el CF 
Zaborro, l'AD Peña Vaso, la Peña 
Tacones, la UE Gallecs, la Estrella 
del Sur o la UD Jamilena. "Als any 

90 ja es va fer una selecció, per 

exemple, Los Leones del Norte 

van passar a l'Atlètic Zona Sud, 

i van quedar els més forts eco-

nòmicament", diu.  
Pel que fa a l'Ajuntament de Mo-

llet, ja als anys 90, va detectar com 
una qüestió principal resoldre el 
gran nombre de clubs que hi ha-
via. Així, la temporada 1992-93 
el CF Mollet va absorbir un equip 
mític, la Fliselina, amb un acord 
gràcies a l'Ajuntament. "Vaig in-

tercedir entre la Fliselina i el 

CF Mollet, s'havia d'enfortir 

l'entitat. El Mollet va passar del 

camp de les Pruneres al Ger-

mans Gonzalvo, va millorar les 

seves instal·lacions", recorda 
Josep Monràs, l'aleshores regidor 
d'Esports, qui veia una necessitat 
intentar crear fusions, acords de 
col·laboració o convenis entre els 
clubs de futbol. "No era possible 

"Als anys 80, per cada mil 
habitants, hi havia un equip"

jl.r.b.

amb una placa que commemora els 20 anys

CLUBS MOLLET VA PASSAR D'UNA TRENTENA D'EQUIPS, A TENIR EN L'ACTUALITAT TRES ENTITATSA NOVA AMB LA MARCA CF MOLLET UE, QUE VA REBRE EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT I AVUI DIA ÉS UN CLUB REFERENT

zona sud

ZONA SUD  Equip que va pujar a Primera Territorial el curs 1996-97

Després de dues dècades, el CF Mollet 

UE és un club formador que compta 

amb una quarantena d'equips, entre 

les categories masculina i femenina. El 

club molletà va créixer ràpidament en 

nombre de jugadors de base després de 

la fusió i la posada de la gespa artificial. 

Des d'aleshores, el club s'ha situat 

com un referent del Vallès Oriental, 

que fins fa dues temporades tenia un 

equip juvenil a la Lliga Nacional, que 

és la segona màxima categoria estatal. 

Pel que fa al primer equip, milita a la 

Primera Catalana i l'objectiu és pujar a la 

Tercera Divisió. A banda de tot plegat, el 

club aposta fermament per l'estructura 

femenina, on fa anys Alèxia Putellas –

jugadora molletana del FC Barcelona– 

va apadrinar la seva posada en marxa. 

"Des de fa 20 anys el club ha tingut 

un creixement molt important. Quan 

es va fer la fusió hi havia 15 equips i 

ara mateix tenim uns 43. A més, hem 

millorat les categories i, evidentment, 

també les instal·lacions", apunta Jordi 

Candela, president del CF Mollet UE, 

que remarca com a èxit "que cada cap 

de setmana hi ha molts infants que 

gaudeixen jugant a futbol i esperem 

que tota aquesta història pugui 

continuar molts anys". 

UNA ENTITAT AMB 
MÉS DE 40 EQUIPS

dividir una instal·lació muni-

cipal en 50.000 trossets, vam 

buscar solucions perquè era 

un problema", diu Monràs, qui 
afegeix: "Si algú mira la situació 

que hi havia als anys 90 i veu 

la que hi ha ara, crec que veu-

rà que hem reforçat el projecte 

de futbol. Tenim el CF Mollet UE 

a la Primera Catalana i la Mo-

lletense, a la Segona Catalana, 

amb dos projectes de futbol 

base potents. A més, hi ha un 

tercer club sòlid a la ciutat, la 

UE Lourdes, amb un projecte de 

valors important".  jl.r.b.

la nova entitat fusionada. "El co-

lor va ser un problema perquè 

el CF Mollet era blaugrana, va 

ser una de les parts amb més 

reticències per part dels socis, 

però finalment es va acceptar", 
recorda Alfonso López. 

Un mandat amb dos presidents
L'acord va unificar també les dues 
directives i durant els dos pri-
mers anys va presidir el club Al-
fonso López i les dues temporades 
posteriors, fins completar el pri-
mer mandat, Salvador González. 
Posteriorment, els presidents del 
CF Mollet UE van ser Javier Cer-
vantes (2005-2007), Jordi Cande-
la (2007-2008), Feliu Tura (2008-
2018) i en l'actualitat torna a ser 
el molletà Jordi Candela. 

González i López asseguren que 
la fusió va ser un encert, tot i que 
consideren que es podria haver mi-
llorat encara més en les instal·laci-
ons municipals del camp. Tot i això, 

l'actual president Jordi Candela 
recull el testimoni després de dues 
dècades d'una entitat amb prop de 
40 equips i com un dels referents 
vallesans. "El més significatiu de 

la fusió va ser poder posar la 

gespa artificial, i passar de pols 

a gespa. No és el mateix. Poc des-

prés va arribar la coberta de la 

graderia, el segon camp amb ges-

pa artificial i els nous vestidors", 
valora el mandatari Jordi Candela, 
qui admet que dels dos clubs queda 
"una gran amistat de tot allò que 

es va fer".   jl.rodríguez b.

cf mollet

CF MOLLET  El primer equip de la temporada 1982-83 al camp les Pruneres
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El 98% d'alumnes de Mollet aproven la 'sele'

MOLLET / SANT FOST. La gran majo-

ria d'alumnes dels instituts molle-

tans que van presentar-se el juny 

a les proves d'accés a la universi-

tat (PAU) l'han aprovat. Si els dies 

d'examen rere examen que com-

porta la selectivitat acostumen a 

anar acompanyats de nervis per a 

més d'un, el passat divendres 25 de 

juny es va resoldre la incertesa que 

provoquen aquestes proves que 

acaben sent rellevants per al futur 

acadèmic dels alumnes. A Mollet 

van presentar-s'hi 258 alumnes i 

254 (98,4%) van aprovar la fase 

general de les proves. De l'Institut 

Alba del Vallès, de Sant Fost, per la 

seva banda, se'n van presentar 40 

i els aprovats van ser-ne 38 (95%).

Pel que fa a les notes més altes 

assolides, són tres els centres que 

han comptat amb alumnes que 

han superat el 9 a les PAU: el Vi-

cenç Plantada –encapçalats per Ju-

dith Lara, amb un 9,3–, el Sant Ger-

vasi –la millor nota ha estat un 9,2, 

de Sònia Llanos– i l'Alba del Vallès 

–Selma Esbert ha aconseguit la mi-

llor puntuació amb un 9,17–.

Judith Lara, la millor nota
La millor nota a selectivitat ha estat 

de Judith Lara, ja exalumna de l'ins-

titut Vicenç Plantada i qui estudia-

rà la carrera de Matemàtiques a la 

UAB a partir del setembre. La seva 

nota d'accés és d'un 12,95, mentre 

que la nota de tall està 8 dècimes 

per sota, un 12,16. No esperava as-

EDUCACIÓ   HAN SUPERAT LES PAU 254 ALUMNES DELS 258 QUE S'HI PRESENTAVEN, I JUDITH LARA, DEL VICENÇ PLANTADA, N'HA TRET LA MILLOR NOTA, UN 9,3

       CENTRE Aprovats/suspesos Alumne/a PAU Batx.

INS Vicenç Plantada 40 aprovats | 1 suspesos Judith Lara 9, 9,66

Escola Sant Gervasi 96 aprovats | 0 suspesos Sònia Llanos 9,2 10

INS Alba del Vallès 38 aprovats | 2 suspesos Selma Esbert 9,17 9,69

INS Gallecs 50 aprovats | 0 suspesos Eric Jiménez 8,8 9,76

INS Aiguaviva 33 aprovats | 0 suspesos Pau Ondoño 8,8 9,62

INS Mollet 35 aprovats | 3 suspesos Marc Vidal 7,4 9,7

9,3 9,05

s.c.

JUDITH LARA

solir la millor nota de la ciutat, tot 

i que sí que va sortir de les aules 

"tranquil·la i contenta", perquè 

creia que li donaria la nota per a la 

carrera, però no hauria apostat per 

una puntuació tan alta.

La Judith ha fet el batxillerat ci-

Les colònies inclusives
de l'ONCE, a la Conreria
SANT FOST. La casa de colònies de 

la Conreria acull aquesta setmana 

unes estades inclusives organit-

zades per l'ONCE a Catalunya, en 

què participen una cinquantena 

d'infants i joves d'entre 6 i 17 anys 

amb discapacitat i sense.

Davant la proximitat dels Jocs 

Olímpics i Paralímpics de Tòquio 

2020, ajornats a 2021, la temàtica 

general dels campaments se cen-

tra aquest any en l'esport, al vol-

tant de què s'han organitzat tota 

mena d'activitats: trobades amb 

esportistes paralímpics, projecció 

de documentals i competicions, 

esports minoritaris, tertúlies es-

portives, activitats psicomotrius... 

a més de la mateixa pràctica d'es-

port amb tornejos i campionats 

compaginats amb altres activitats 

lúdiques com jocs aquàtics, gimca-

nes, tallers de contes, teatre o ru-

tes senderistes i de multiaventura.

Després que el curs passat s’ha-

guessin de suspendre a causa de la 

pandèmia per la Covid-19, l'ONCE 

ha decidit reprendre aquesta ac-

tivitat de campaments inclusius 

impulsada des de la seva Direc-

ció de Promoció Cultural, Atenció 

al Major, Joventut, Oci i Esport, 

"aplicant totes les mesures de 
prevenció que garanteixin la se-
guretat sanitària", expliquen des 

de l'organització. 

ACTIVITATS  PER A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT I SENSE MEDI AMBIENT

El Sant Vicenç rep 
1.173 euros per 
l'estalvi amb les 
plaques solars

MOLLET. L'escola Sant Vicenç ha 

rebut un xec de 1.173 € que des-

tinarà a diferents inversions con-

sensuades en material, activitats o 

actuacions d’eficiència energètica. 

Aquest és el resultat del projecte 

A-Prenem el sol?, que es va implan-

tar al centre educatiu l'any passat 

i que té com a objectiu fer centres 

més sostenibles instal·lant-hi pla-

ques fotovoltaiques. L’Ajuntament 

va assumir el 90% del cost de 

l’obra i l’AMPA de l’escola el 10% 

restant. El compromís era retor-

nar aquest 10% aportat per l’AM-

PA a l’escola mitjançant el 50% de 

l’estalvi aconseguit.  

El ple ratifica la cessió dels 
terrenys de l'INS Mollet
MOLLET. L'Ajuntament va ratificar 

dilluns durant el ple la regularit-

zació jurídico-patrimonial del so-

lar de l'Institut de Mollet situat a  

l'avinguda de Burgos. Amb aques-

ta ratificació, que va comptar amb 

el vot favorable de tots els partits 

polítics, es donava llum verda a 

l'acord plenari que va quedar per 

acabar de materialitzar l'any 1992 

i que permetrà seguir amb la refor-

ma de l'INS Mollet.

"Aquest és un punt purament 
formal i necessari perquè el 
Departament d'Ensenyament 
pugui fer les obres d'ampliació 
previstes de l'INS Mollet", expli-

cava la regidora del PSC, Mireia 

Dionisio qui afegia: "L'any 1992 
el ple va acordar la cessió dels 
terrenys a la Generalitat de Ca-
talunya, però no es va acabar de 
materialitzar perquè faltava la 
segregació de la finca on també 
està l'escola Sant Jordi". 

El punt de l'ordre del dia va ser-

vir per una banda, per ratificar 

la cessió que el ple ja va fer l'any 

1992 i per altra banda, també per 

acordar l'inici dels tràmits de se-

gregació de les dues parcel·les, la 

de l'escola Sant Jordi i l'INS Mollet. 

L'expedient se sotmetrà a expo-

sició pública durant 30 dies i si no 

es presenten al·legacions la cessió 

tindrà plena eficàcia. 

EQUIPAMENTS EL TRÀMIT PERMETRÀ L'INICI DE LES OBRES

entífic, "perquè sempre m'han 
agradat més els números que 
les lletres". Tant és així que vol 

orientar el seu futur precisament 

cap als números, i ho té clar des 

de petita: "Sempre he volgut ser 
professora de mates". Aquest 

any de pandèmia s'ha plantejat 

"fer medicina o alguns estudis 
de la branca de la salut, però em 
quedo amb les matemàtiques".

Pel que fa als estudis que recent-

ment ha superat, la molletana afir-

ma que "no fa por ni el batxillerat 
ni la selectivitat" i recomana, per 

als alumnes que ho hagin d'enca-

rar, "no deixar-ho tot per l'últim 
moment, perquè ho passaràs ma-
lament". També, adreçant-se a les 

persones que volen fer una carrera 

per a la qual demanen molta nota, 

com era el seu cas, diu: "No t'obses-
sionis, perquè sinó ho passaràs 
malament. És treball constant i 
estar atent a classe".    s.c.

"Aquest any de Covid m'he
 plantejat fer estudis de la

 branca de salut però em
 quedo amb les 'mates'"

SOCIETAT
Reconeixement a la Xarxa Covid

La Xarxa Suport Covid. Solidaritat 

ciutadana de l’Ajuntament de Mollet ha 

rebut el reconeixement del Banc de Bones 

Pràctiques dels Governs Locals com a 

pràctica significativa per a la inclusió social.

Tamara Garcia, nova directora de l'ISPC

El Govern va aprovar dimarts el nomenament de Tamara Garcia 

de la Calle com a directora de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya (ISPC). Dins de l’ISPC havia sigut cap dels serveis de 

formació policial i de formació continuada, responsable de recerca 

i cap de formació d’actualització, comandaments i especialitats.
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Des de 1998 al barri de Can Borrell 

de Mollet del Vallès

Rambla Nova, 12 · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 917 / 622 332 042
mollet@moradental.es · www.moradental.es

Si vens a visitar-te 
et regalem la bossa.
*Fins a fi d’existències.
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Renfe licita l'obra per instal·lar ascensors i 
millorar l'accessibilitat a Mollet-Sant Fost 
MOLLET / BAIX VALLÈS. Un any i 

mig després de la presentació del 

projecte, Renfe ha tret a concurs 

l'obra de millora de l'accessibilitat 

a l'estació Mollet-Sant Fost, una 

reivindicació històrica al territo-

ri. L'actuació tindrà un import de 

6.349.357,87 euros, i, un cop ini-

ciades les actuacions, el termini 

d’execució serà de 16 mesos.

El projecte, reformulat després 

que l'empresa Comsa es retirés 

del procés un cop ja li havien es-

tat adjudicades les obres, preveu 

la renovació i modernització de 

l’edifici de viatgers, una reforma 

que s’afegeix a les ja previstes en 

la primera proposta com són la 

construcció d’un pas inferior amb 

ascensors a ambdues andanes; el 

recrescut d’andanes i prolongació 

fins a 200 metres, el que possibili-

tarà l’accés al tren des de l’andana; 

la substitució de la il·luminació 

existent a les andanes; la urbanit-

zació d’accessos, i la instal·lació de 

noves marquesines que cobreixin 

l’accés als ascensors i les escales.

Paral·lelament, s’han finalitzat 

les actuacions d’adequació, prolon-

gació i repavimentat de l’andana 

principal, que permeten un millor 

accés als combois i que han tingut 

un cost de mig milió d’euros. "Totes 

aquestes actuacions permetran 

adequar les instal·lacions a les 

necessitats dels més de 10.000 vi-

atgers que diàriament (abans de 

la Covid-19) utilitzaven aquesta 

estació", expliquen fonts de Renfe.

Reaccions a l'anunci
L'anunci ha estat rebut amb sa-

tisfacció a la ciutat. D'una banda, 

l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep 

Monràs, considera que "és una 

bona notícia" i remarca que, amb 

aquestes obres, les dues estacions 

de la ciutat –Mollet-Sant Fost i San-

ta Rosa, on es van instal·lar ascen-

sors el 2019– seran accessibles. 

Monràs ha afegit: “Vull agrair al 

govern d’Espanya la seva pre-

disposició i diàleg i que hagin 

INFRAESTRUCTURES EL PROJECTE QUE ES PREVEU TIRAR ENDAVANT TÉ UN COST DE 6,3 MILIONS I INCLOU LA RENOVACIÓ I MODERNITZACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ESTACIÓ

EDIFICI RENOVAT El nou projecte licitat inclou la renovació i modernització de les instal·lacions de l'estació

renfe

El Simeó Rabasa tindrà una entrada 
més accessible el pròxim curs
MARTORELLES. L'Escola Simeó Rabasa dis-

posarà d'una nova entrada a l'edifici de 

primària a partir del curs vinent. El Depar-

tament d'Educació té previst fer durant 

aquest estiu les obres que consistiran en mi-

llorar l'accessibilitat a l'edifici de primària 

suprimint les escales de l'entrada principal 

i anul·lant aquesta; i construint una rampa 

i una entrada nova per facilitar-ne l'accés a 

l'esquerra de l'entrada actual. A més, s'ha-

bilitaran dues sortides d'emergència al pati 

des de l'edifici d'infantil.

Els treballs arriben després de sis anys 

reclamant les obres al Departament d'Edu-

cació. Dimarts de la setmana passada, l'al-

calde i regidor d'Educació, Marc Candela, 

i el regidor d'Urbanisme Gerard del Caño, 

acompanyaven la responsable d'obres dels 

serveis territorials d'Educació Vallès Ori-

ental - Maresme, Alba Madrid, i l'arquitecte 

de l'empresa constructora encarregada de 

l'obra a una visita al centre. 

EQUIPAMENTS SE SUPRIMIRAN LES ESCALES D'ACCÉS A L'EDIFICI DE PRIMÀRIA

AL CENTRE Visita de responsables municipals, d'Educació i de la constructora, la setmana passada

aj.martorelles

tirat endavant aquesta obra tan 

necessària per a la ciutat”.

Per la seva part, diversos col·lec-

tius cívics de la ciutat com la Pla-

taforma en Defensa de la Sanitat 

Pública al Baix Vallès, Adimo, la 

Federació d'Associacions de Veïns 

de Mollet i Mollet Pedala, també 

han celebrat la notícia. "Les obres 

són una necessitat immediata 

que no pot esperar més temps. 

La manca d'accessibilitat actu-

al segueix generant multitud 

de problemes i maldecaps a les  

persones amb mobilitat reduï-

da, així com a qualsevol perso-

na usuària de l’estació que hagi 

de carregar amb maletes o amb 

cotxets de nadó", apunten en un 

comunicat conjunt. 

Sobre el disseny de les actuaci-

ons, els col·lectius demanen a Ren-

fe que l'actual pas subterrani sigui 

cedit a l'Ajuntament de Mollet i que 

es projecti un pas nou subterrani 

per connectar el carrer Berenguer 

III amb el polígon de Can  Prat i l'ac-

cés cap al pont de vianants que va 

cap a Sant Fost i Martorelles. Des 

de Renfe apunten que la possibili-

tat d'aquesta cessió s'hauria de fer 

entre Adif i l'Ajuntament i que el 

projecte licitat inclou actuacions 

de "tot allò que sigui dins l'esta-

ció" però que no preveu obres en 

elements i espais externs i de pas. 

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

CONSULTORI

El Tribunal Suprem va dictar el passat 21 

de març una Sentència per la qual va con-

demnar a un home a la pena de sis mesos 

de presó i inhabilitació per al dret de sufragi 

passiu per deixar d’abonar les pensions ali-

mentàries a la seva família.

La parella s’havia divorciat i tenia dos fi lls 
menors d’edat. El pare tenia l’obligació 

d’abonar 360 euros mensuals en concepte 

de pensió d’aliments, suma que no va pagar 

durant una dècada i això malgrat que “sabia 

de l’obligació de pagament d’aquesta pen-

sió d’aliments i tenia capacitat econòmica 

per al seu pagament”.

El rellevant de la Sentència està en el fet que 

el Tribunal Suprem considera que l’incom-

pliment de l’obligació de prestar aliments 

es confi gura com una “espècie de violèn-
cia econòmica” i això des del moment en 

què, de manera conscient i amb possibili-

tat d’obrar d’una altra manera, es deixa als 

propis fi lls en un estat de necessitat. A més, 

pel que respecta al progenitor que compleix 

amb la seva obligació, aquest és col·locat 
a una situació de sobreesforç personal, de 

cura i atenció, i privat d’atendre les seves 

pròpies necessitats. Existiria, per tant, una 

“doble victimització”, això és, sobre els fi lls, 
necessitats d’aliments que no reben, i sobre 

el progenitor que compleix.    

En el cas analitzat l’incompliment i la 

“violència econòmica” és especialment no-
table, ja que el pare condemnat va buidar 

les seves pròpies empreses durant anys, 

de manera que no sols va deixar de pagar 

les quotes de la pensió dels seus fi lls, sinó 
també la hipoteca sobre l’habitatge, l’ús del 
qual s’havia adjudicat a la seva ex dona i els 

dos menors.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

L’impagament de la pensió d’aliments 
pot ser “violència econòmica”
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Mobilitzacions 
per reclamar més 
recursos per als CAP
MOLLET. Una setantena d'entitats 

socials i veïnals van organitzar di·

mecres més de 40 accions arreu de 

Catalunya per reivindicar un siste·

ma de sanitat "públic, universal 

i de qualitat" i més recursos per a 

l'atenció primària. Una d'aquestes 

mobilitzacions va ser al CAP Plana 

Lledó de Mollet, on la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública del 

Baix Vallès / Marea Blanca posava 

sobre la taula les reivindicacions del 

col·lectiu. Entre les peticions, es de·

mana que es reobrin tots els centres 

d'atenció primària (CAP) i consulto·

ris locals tancats i que es recuperin 

les visites presencials, així com la 

metgessa i la infermera de referèn·

cia. "Les visites telemàtiques que 

s'han fet durant la pandèmia po-

den servir per a certs casos com 

visites de seguiment o més buro-

cràtiques, però ara que les dades 

epidemiològiques són millors 

exigim que es retorni a la visita 

presencial", explicava el portaveu 

de la plataforma, Antonio López.

A la concentració de Mollet tam·

bé s'hi van sumar representants 

de Mollet en Comú i el diputat al 

SALUT  LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA SE SUMAVA A LES CONCENTRACIONS FETES ARREU DE CATALUNYA DE SUPORT A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA 
pdspbv

EN LLUITA  Membres de la plataforma durant l'acte reivindicatiu de dimecres al CAP Plana Lledó

Parlament d'En Comú Podem Da·

vid Cid, qui defensava el paper de 

la sanitat pública i, en especial, de 

l'atenció primària. "Cal que hi hagi 

una aposta clara amb un 25% 

del pressupost de salut per als 

equips d'atenció primària i que 

es millorin les condicions dels 

seus professionals", opinava Cid.

El manifest llegit durant l'acte 

considera que la part del sistema 

sanitari que més ha patit durant la 

pandèmia ha estat l’Atenció Primà·

ria de Salut, que "ha hagut d’assu-

mir noves funcions amb menys 

recursos" i, en el cas del Baix Va·

llès, s'exigeix la posada en marxa 

del Centre d'Urgències d'Atenció 

Primària (CUAP) compromès i aca·

bar les obres d'ampliació de l'ASSIR 

i de pediatria.  

MONTMELÓ / BAIX VALLÈS. Endesa 

ha finalitzat recentment les tas·

ques de renovació tecnològica a la 

subestació de Montmeló amb l’ob·

jectiu de reforçar el servei elèctric 

a sis municipis del Vallès Orien·

tal, en concret, Granollers, Mollet, 

Montmeló, Montornès, Parets i 

Vilanova. L’actuació, que ha con·

sistit en la substitució d’una de les 

bateries de 125 volts per una amb 

més capacitat, millora de manera 

directa la qualitat i continuïtat del 

servei a més de 10.500 clients de 

la comarca, segons han explicat 

fonts de la companyia. Així, el sub·

ministrament que ofereix la instal·

lació elèctrica es dota d’una major 

potència i capacitat, fet que com·

porta una millora en l’autonomia 

i la fiabilitat del servei als clients. 

Els treballs han suposat una inver·

sió de 12.500 euros.  

MARTORELLES. L'Ajuntament ins·

tal·larà plaques solars a la teulada 

de l'edifici consistorial. El ple va 

aprovar per unanimitat aquest di·

marts el projecte el qual tindrà un 

cost de 13.905 euros (IVA inclòs). 

La Diputació de Barcelona es farà 

càrrec del cost de l'obra. Segons 

l'alcalde, Marc Candela, l'objectiu 

d'aquesta actuació és "treballar 

per l'eficiència energètica del 

nostre municipi, en general, i 

en concret, de les instal·laci-

ons municipals per alleugerir 

la despesa d'energia i servir 

d'exemple a la ciutadania per-

què faci estalvi i utilitzi altres 

maneres de produir energia 

més neta". El consistori també 

preveu instal·lar, en els pròxims 

mesos, plaques solars a l'escola 

Les Pruneres, tal com va fer fa dos 

anys amb el Simeó Rabasa. 

ENERGIA MEDI AMBIENT

Endesa reforça 
el servei elèctric 
a municipis del 
Baix Vallès 

Martorelles 
instal·larà 
plaques solars a 
l'Ajuntament

MOLLET. En la darrera setmana, el territori ha notat l'augment de po·

sitius principalment entre la població més jove. Dimecres, segons les 

dades de la Generalitat de Catalunya, el risc de rebrot del Baix Vallès 

pujava a 192 punts i la taxa de contagi, a 1,39 punts. Amb tot, la pressió 

assistencial es manté estable i a l’Hospital de Mollet el nombre d’ingres·

sos per Covid·19 era de 5 persones, les mateixes que la setmana pas·

sada, durant la qual es van donar 6 altes i no hi va haver cap defunció.

Les dades epidemiològiques empitjoren 
però es manté el nivell d'ingressos 
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ENTREVISTA

Lídia Iborra i 
Emilia  Ramos

Presidenta i portaveu de festes de l'AV Barri de la Riera Seca

–La vostra associació de veïns és una de les més joves 

de Mollet. Quan i per què es va fundar?

– Lídia Iborra (L.I.): L’Associació de veïns té 22 anys. Es va 
muntar arran d’uns problemes que hi va haver a les cases 
de Vallhermoso. Un grup de veïns es van ajuntar i van cre-
ar l’associació. A partir d'aquí hem anat seguint, però la 
gent ha anat deixant l’associació, hem perdut molts socis.
–Emilia Ramos (E.R.): Molta gent ha marxat. També hi ha 
hagut un desplaçament de persones que eren les que es-
taven implicades en un inici i després, moltes cases s’han 
posat en venda. 
–Quants socis teniu actualment? 
–E.M.: No arribem a 100. La majoria són gent gran i la mit-
jana d’edat és de 50-60 anys.
–Quin creieu que és el problema?

– E.M.: El nostre barri ha tingut fases d’ampliació, podríem 
dir.  L’inici van ser les cases de Vallhermoso, després les 
cases de la cooperativa, els blocs de la rambla i la Vinyota 
i tot el que va portar la posada en marxa del Decathlon i 
finalment la zona on hi havia l'antiga Sedunión. Tenim ti-
pologies d'habitatges diferents amb problemes diferents i 
els problemes de les zones residencials no són els matei-
xos que els que poden tenir en un bloc de pisos com el de 
la rambla Pompeu Fabra, per exemple.
– L.I.: És un barri molt llarg –va des de ca l'Estrada fins a 
l'antiga Sedunión– i a la gent també li costa entendre que 
és del mateix barri. Fins i tot, quan es fan campanyes elec-
torals ho separen per Riera Seca i ca l'Estrada.
–Com treballeu per unir aquestes zones diferents?

–E.M.: Estàvem fent campanya per captar nous socis i la Co-
vid ens la va aturar. Un altre moment important per fer una 
mica de pinya veïnal són les festes del barri. Les fem el pri-
mer dissabte de juny a l'avinguda de les Teixidores i ja por-
tem dos anys sense poder-les celebrar. De cara a l'any vinent 
esperem tornar-hi. Ens apleguem unes 300 persones.
–L.I.: Al matí fem una gimcana per als nens amb xocolata i 
dònuts i al vespre fem el sopar amb concurs de truites,  de 
pastissos, parament de taules... A nivell col·lectiu fem això 
i també participem en la cavalcada de reis, portem tres o 
quatre carrosses, depèn de l'any. 
–E.M.: Fa dos anys vam reunir unes 80-90 persones.
– Un dels problemes que teniu és l'espai per reunir-vos 

com a associació. Què ha passat amb la vostra seu?

–L'any de la crisi, l'Ajuntament va dir que havia de treure's 
els locals de les associacions i ens va dir que prescindia 
del nostre a la rambla Pompeu Fabra i que ens deixava un 
espai a la Lefa. Vam canviar tot el que teníem a la Lefa i 

“Hem rebut moltes 
queixes dels veïns. La gent 

vol el mercat al centre"

anna mir

Abans del canvi de segle, naixia a Mollet l'Associació de Veïns del barri de la 

Riera Seca. Ara després de més de 20 anys de la seva fundació, l'agrupació 

veïnal es troba en hores baixes. Amb menys d'un centenar de socis, xifra que la 

converteix en l'associació de veïns amb menys membres de la ciutat, i sense un 

espai adequat per atendre les demandes de millora del veïnat.

ens hem adonat que allí segons quines coses no les podem 
guardar, perquè hi ha molta humitat, molt poca llum, rates 
i l'espai no està tancat, té una tanca com d'obra i ens hem 
trobat que ens obren l'espai, ens el remenen i ens falten 
coses. Després d'això, ens hem queixat a l'Ajuntament i ens 
han dit que ens faran un quartet. També ens han dit que 
ens posaran a la seu al MolletHub –edifici municipal situat 
a Jaume I–, però no ens agrada perquè el nostre barri no 
és allà.  
–També teniu un espai al pavelló de la Riera Seca. 
– L.I.: Al pavelló tenim un quartet que és petitíssim. No es po-
den fer reunions perquè sempre estan entrenant. A l'estiu no 
pots obrir les finestres perquè donen a l'interior del pavelló i 
no sents res i a l'hivern et peles de fred. Allí tenim un armari, 
amb la documenta-
ció que està tancat 
amb clau, però no 
tenim espai per fer 
reunions amb gent. 
–Com ho feu per 

reunir-vos?

–L.I.: Les reunions 
de la junta –la for-
men set persones– 
les fem al pavelló o 
a casa d'algú, però 
no és pràctic.
–E.M.: Nosaltres 
no tenim un centre 
cultural on poder 
reunir-nos. Ens 
agradaria tenir un local, encara que sigui mitjanet perquè 
per exemple vingués algú a explicar-nos als veïns la factu-
ra de la llum, o altres neguits... Necessitem un espai que 
faciliti que la gent vingui.
–L.I.: La gent del barri cada vegada és més gran i ens agrada-
ria fer coses per a aquesta gent, que és la que té temps, però 
com podem proposar fer alguna cosa si els hem de reubicar 
a un altre barri per poder-la fer?  
–Com és la vostra relació amb el regidor de barri? 
–E.M.: Veiem poca implicació. A més a més, ens hem fet 
membres de la Federació d'Associacions de Veïns de Mo-
llet i parlant amb ells ens hem adonat que l'Ajuntament no-
més ens va treure el local a nosaltres i és una cosa que no 
entenem. Gràcies a estar a la federació estem informades i 
veiem quin tracte té la nostra associació a nivell local.
–Us sentiu una mica oblidats?

–E.M.: Una mica?
–Quines necessitats teniu com a barri?

–L.I.: El nostre barri s'ha anat deteriorant. Tenim els carrers 
plens de sots, les places amb brutícia i deteriorades i algunes 
no tenen ni un espai d'ombra i no s'hi ha posat fil a l'agulla. I 
ens hem trobat que fan actuacions i no ens avisen. No costa 
res que els que som de la Junta del barri sapiguem què s'està 
fent o quines actuacions faran. Per exemple, quan van posar 
el mercat em va trucar el regidor el dia abans per dir-m'ho!
–Què opineu de tenir part de les parades del mercat al 

vostre barri?

–L.I.: L'Ajuntament havia dit als paradistes que com a barri 
hi estàvem d'acord i a nosaltres no ens van preguntar res. 
Hem rebut moltes queixes dels veïns. La gent vol el mercat 
al centre. Tenint la Rambla i les Pruneres, no em diguis tu 
que havien de portar-lo aquí a baix. A Granollers l'han tor-
nat a posar al seu lloc, al centre. 
–Heu notat més brut el barri des que hi ha el mercat?

–L.I.: Sí! Han reforçat la neteja d'allà on posen les parades, 
però clar tot vola. 
–E.M.: La gent pensa que volen treure el mercat de Mollet. 
–Quins altres temes us preocupen com a barri?

– L.I.: Tenim el problema de les cases que hi ha a l'avinguda 
de les Teixidores que tenen l'accés lateral. Si t'aparquen 
davant de casa i truques a la policia, no poden fer res per-
què és privat i no tenen competència. Si paren al gual de 
l'entrada sí, però a dins ja no.
–I què podeu fer?

–L.I.: Hem tingut moltes reunions amb la policia i ens han 
dit que no poden fer-hi res. Doncs, que els donin una com-
petència. Tenim uns drets i paguem uns impostos. 
–E.M.: Això és un buit legal que hi ha allà des de fa molt de 
temps. Si es fa un forat perquè ha passat un camió l'hem de 
pagar nosaltres, l'Ajuntament no es fa càrrec d'aquest pas.
–El barri també té a tocar la zona comercial...

–L.I.: Sí, de fet, hem tingut molts problemes amb el jovent 
que aparca a la zona comercial i posa la música a tota pas-
tilla fins a les tantes de la matinada i ara hem posat fil a 
l'agulla. La policia està més a sobre, perquè vam parlar 
amb el regidor de Seguretat i la veritat és que han respost. 
El dia de la revetlla van estar passant contínuament. 
–Quina valoració feu de la vostra tasca?

–L.I.: Vam agafar el relleu amb molta empenta i moltes ga-
nes i quan estàs a dins et trobes amb molts entrebancs.
–E.M.: La gent aposta molt pels problemes individuals, els 
col·lectius costen més. Però han d'entendre que l'associa-
ció ha de tenir socis, si no té socis no té força.   anna mir

El nostre barri s'ha anat

deteriorant. Tenim els carrers

plens de sots, les places 

brutes i sense ombra

Segons quines coses no les

podem guardar. Al local de la

Lefa tenim molta humitat,

poca llum i rates. No tenim

on reunir-nos amb els veïns
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PLE MUNICIPAL MOCIÓ D'ARA MOLLET ERC MES, APROVADA 

Front comú contra 
la LGTBI-fòbia

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19 

o al web: 

www.triasdebes.es 

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

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

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

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

Protecció Civil de Sant Fost compta amb un nou vehicle de cara a la campanya 

d'incendis forestal d'enguany. L'Ajuntament de Sant Fost els ha cedit un segon 

vehicle amb cisterna de 1000 litres d'aigua perquè els voluntaris puguin estar 

preparats en cas que es declari un incendi al territori. foto: protecció civil s.fost

Nou vehicle per a la campanya forestal

Crema la planta superior de la 

casa nova de Can Vila a Gallecs

PARETS. Els Bombers de la Gene-

ralitat van extingir la matinada 

de dilluns un incendi que es va 

declarar a la planta superior de 

la casa nova de Can Vila a Gallecs, 

propietat de l'Incasòl.  Segons va 

informar l'Ajuntament de Parets, 

al lloc dels fets s’hi van desplaçar 

la Policia Local de Parets, diverses 

patrulles dels Mossos d’Esqua-

dra i un total de cinc camions i un 

cotxe de bombers. Una hora des-

prés de la primera trucada es va 

aconseguir apagar el foc sense cap 

persona ferida. Posteriorment, els 

cossos de seguretat van informar 

que la planta havia quedat inhabi-

table.  

SUCCESSOS  EN L'INCIDENT CAP PERSONA VA RESULTAR FERIDA

MOLLET. El consistori molletà va 

donar llum verda dilluns a una mo-

ció presentada per Mollet En Comú 

per proposar a  la Generalitat la re-

activació de les convocatòries de la 

Llei de millora de barris. Aquesta 

norma es va impulsar fa  més de 15 

anys i gràcies a la creació del Fons 

de foment del programa de barris, 

es van finançar més de 4.000 actu-

acions en 117 municipis, amb una 

inversió total superior als 1.300 

milions d’euros, entre elles, la re-

forma integral del barri de Plana 

Lledó a Mollet.  

Així, la proposta insta el govern 

de la Generalitat a obrir una convo-

catòria urgent d’ajuts del Programa 

de barris i àrees urbanes i a modi-

ficar les bases de la convocatòria 

per adaptar-les a les exigències del 

Fons Europeus Next Generation, 

així com al Programa d'actuacions 

de rehabilitació a nivell de barri del 

Ministeri per a la Transició Ecològi-

ca i el Repte Demogràfic. 

La proposta va tirarar endavant 

amb l'abstenció d'Ara Mollet ERC.

Suspensió de les regles fiscals
Per altra banda, en el ple de dilluns 

també va prosperar una moció dels 

comuns per ampliar als anys 2022 i 

2023 les suspensions de les regles 

fiscals habilitades per la lluita con-

tra la Covid-19 als ajuntaments. Se-

gons els comuns, aquesta suspen-

sió ha permès a molts consistoris 

"mobilitzar recursos extraordi-

naris del tot necessaris per fer 

front a l’emergència social pro-

vocada per la pandèmia".  

El ple de Mollet 
demana reactivar 
la Llei de Barris

 RECLAMEN UNA CONVOCATÒRIA URGENT PER LA PANDÈMIA

MOLLET. Coincidint amb la comme-

moració del 28 de juny, Dia Inter-

nacional de l'Orgull LGTBI+ i un dia 

abans que el Consell de Ministres 

aprovés l'avantprojecte de llei per 

la igualtat real i efectiva de les per-

sones transsexuals, l'Ajuntament 

de Mollet va aprovar dilluns en el 

ple una moció presentada pel grup 

municipal Ara Mollet ERC-MES per 

refermar el compromís del consis-

tori amb el respecte i la defensa de 

la diversitat sexual, afectiva, d'ex-

pressió i d'identitat de gènere, con-

demnar les agressions i els atacs 

contra les persones LGTBI+, lluitar 

contra la LGTBI-fòbia i atendre a la 

defensa i protecció integral de les 

persones del col·lectiu, especial-

ment en aquelles franges d’edat de 

formació o de major dependència 

com són la infància, joventut i la 

tercera edat.

Des d'Ara Mollet ERC-MES, Ma-

rina Planellas recordava que s'han 

produït "fins a 80 atacs lgtbifò-

bics només amb el que portem 

d’any al nostre país i malgrat tot 

només són la punta de l’iceberg 

de totes les agressions i violèn-

cies que afecten les persones 

LGTBI+". Mentre que Mari Carmen 

Moya, de Mollet En Comú assenya-

lava que "per desgràcia encara 

alguns països el 2021, penalit-

zen les relacions entre persones 

del mateix sexe i que a Espanya 

la violència contra el col·lectiu 

existeix i va en augment". Per la 

seva banda, la regidora de Podem, 

Núria Muñoz, afirmava que "el 

2021 hem de celebrar més que 

mai l’orgull, ja que per fi Espanya 

comptarà amb una llei integral 

que reconeix i empara totes les 

persones LGTBI+".

Per últim, la regidora del PSC, 

Pepi Muñoz, esmentava la recent 

adhesió de Mollet al servei SAI, 

d’Atenció Integral LGTBI, "un ser-

vei que pretén donar eines i ins-

truments en la lluita a favor de la 

igualtat de les persones".

La moció es va aprovar amb els 

vots a favor de tots els regidors i 

l'abstenció d'un edil dels comuns. 

LLUM VERDA A DESPLEGAR L'ENERGIA 

RENOVABLE RESPECTANT EL TERRITORI
■ Durant el ple de dilluns també es va aprovar, amb els vots favorables de tot el 

consistori menys els dels regidors de Ciutadans, una moció presentada per Mollet 

En Comú per donar suport a un decàleg de mesures par tal que el desplegament 

de les energies renovables es faci seguint uns criteris mediambientals i de respecte 

al territori. Així, el decàleg planteja temes a considerar com la sobirania energètica 

real, la planificació participativa, els criteris d’eficiència energètica, el respecte 

al territori i el seu aprofitament, la grandària i proximitat de les instal·lacions, 

la necessitat de recerca i innovació i, també, la gestió pública i democràtica de 

l’energia. En la seva intervenció, la portaveu dels comuns, Marina Escribano, feia 

aquesta petició: "Tècnicament i econòmicament és possible, però ara falta el 

convenciment de tots i totes les governants que estan en àmbits de decisió". 

Dissabte, 3 de juliol de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 4 de juliol de 2021

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 5 de juliol de 2021

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: A la fresca

A les 20.30h: La Jornada, amb 

Albert Maspons i Laia Laffaure

Dimarts, 6 de juliol de 2021

A les 10h: A la fresca (r)

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: A la fresca

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 7 de juliol de 2021

A les 10h: A la fresca (r)

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: A la fresca

A les 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

 

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

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

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

23/06 Esteban Fado Egea 67 anys

26/06 Concepción Velazco Gutierrez 82 anys

27/06 Antonio Jaime Benitez 85 anys

27/06 Carmen Lara Lara 62 anys

28/06 Isidro Montasell Riera 76 anys

28/06 Maria Bielsa Bonastre 89 anys

PARETS DEL VALLÈS

25/06 Antonio Dilla Font 73 anys

MARTORELLES

27/06 Jose Antonio San Martin Arribas 76 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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ECONOMIA SOCIAL LA COOPERATIVA NEIX AMB UNS FONS PROPIS DE 35 MILIONS D’EUROS I PREVEU ARRIBAR A UNES VENDES DE 91 MILIONS D’EUROS L’ANY 2021

Les cooperatives Abacus i Som* es fusionen 
per liderar el sector cultural i educatiu 
Les cooperatives Abacus i Som* 
han aprovat la fusió dels dos pro-
jectes cooperatius per afrontar 
conjuntament els reptes derivats 
de la digitalització i configurar el 
primer gran operador de l’econo-
mia social especialitzat en la crea-
ció i distribució de continguts cul-
turals i educatius.

Sengles assemblees van apro-
var dimecres la fusió, que es va 
celebrar al vespre amb un acte on 
va participar el president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, el tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Barce-
lona, Jaume Collboni, i el conseller 
d’Empresa i Treball, Roger Torrent.

Cooperativisme i lideratge
La fusió permet abordar amb ga-
ranties i des del lideratge el con-
tinu i accelerat procés de digita-
lització que està vivint la cultura i 
l’educació en tots els seus àmbits, 
des del model de creació, els nous 
suports, els hàbits de consum o la 
distribució. 

La fusió també vol assolir una 
major massa crítica i la diversifi-
cació d’activitats necessàries per 
competir amb els grans grups re-
sultants del procés de concentra-
ció que estan vivint les indústries 
culturals i de l’educació en els dar-
reres anys. Un dels objectius de la 
cooperativa és afavorir la plurali-
tat, contribuint a dinamitzar la in-
dústria cultural al nostre país.

Amb 48 establiments a Catalu-
nya, València i les illes Balears i la 
botiga en línia, la nova cooperativa 
és líder en la comercialització de 
llibres i molt especialment en lli-
bre infantil i juvenil, i actua en el 
camp de la creació de continguts 
amb projectes com les revistes 
Sàpiens, Cuina, Descobrir i Arrels, 
les editorials de ficció Amsterdam 
i no-ficció Ara Llibres, la col·lec-
ció de clàssics Bernat Metge de 
La Casa dels Clàssics i la xarxa de 
diaris de proximitat Som al Vallès 
Oriental. A més, és el primer distri-
buidor de béns per a la comunitat 

educativa, tant de material educa-
tiu com de llibre de text.

La complementarietat d’ambdu-
es organitzacions, que tot i operar 
en el mateix sector ho fan en àmbits 
diferents, no genera redundàncies 
en els llocs de treball per la qual 
cosa es mantindran totes les posici-
ons des del moment de la fusió.

Projectes en clau de futur
La direcció de la cooperativa fusi-
onada es posarà immediatament 
en marxa per elaborar un pla es-
tratègic que definirà les principals 
línies d’actuació de la cooperativa 
i que traçarà els objectius més im-
mediats i a més llarg termini que 
han d’actuar com a tractors del 
nou projecte cooperatiu, que es 
preveu presentar a finals de 2021.

L’experiència de compra dels 
usuaris; el gran potencial per 
oferir continguts culturals i edu-
catius a una gran comunitat amb 
prop d’un milió de persones sòcies 
i de quaranta mil de subscriptores; 

la incorporació de la intel·ligència 
artificial en el tractament de les 
dades o l’aprofitament del poten-
cial logístic són, entre altres, els as-
pectes que es treballaran en el nou 
pla estratègic de la cooperativa. 

D’altra banda, s’inicia un tre-
ball per reforçar l’arquitectura de 

marques que utilitzen actualment 
Abacus i Som, que acabarà deter-
minant el nom definitiu de l’orga-
nització. La cooperativa fusiona-
da està presidida per Maravillas 
Rojo, Miquel Àngel Oliva en serà 
el director general i Oriol Soler, el 
director d’estratègia i de negoci. 

PRESENTACIÓ  Oriol Soler (esq.) i Miquel Àngel Oliva, durant l'acte 
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Emilio Cordero, nou president 
del Consell Comarcal
L’alcalde de Canovelles, Emilio 

Cordero (PSC), és des d'aquesta 

setmana el nou president del Con-

sell Comarcal del Vallès Oriental. 

L'elecció va tenir lloc dimecres en 

un ple extraordinari convocat a la 

masia de Can Ribas, a les Franque-

ses. Cordero va rebre els 19 vots de 

PSC, Junts i En Comú Podem.

El relleu a la presidència s'ha fet 

arran del pacte que van subscriu-

re aquestes tres forces a principi 

de mandat, que preveia alternar el 

càrrec amb Junts, que ha estat al 

capdavant de l'ens els dos primers 

anys de mandat, amb Francesc Co-

lomé. A més de Cordero també va 

presentar candidatura el republi-

cà Marc Candela, que va obtenir 8 

vots, i també hi va haver 2 vots en 

blanc.

SUPRAMUNICIPAL L'ALCALDE DE CANOVELLES (PSC) SUBSTITUEIX FRANCESC COLOMÉ (JUNTS)

MOLLET. La concentració que la 

plataforma Salvem el Calderí va 

realitzar a mitjans del mes de de-

sembre contra el projecte de cons-

trucció del macrobarri a la zona 

del Calderí continua portant cua.

L'Ajuntament ha obert un se-

gon expedient sancionador a Txus 

Carrasco, un dels activistes de la 

plataforma que va fer de portaveu 

en aquell acte, celebrat el 15 de 

desembre, en què es va aplegar un 

centenar de persones davant l'edi-

fici consistorial, i on es va llegir un 

manifest i es va fer el lliurament 

virtual de més de 1.200 signatures 

en contra de la construcció.

En aquesta ocasió, la sanció es 

proposa per haver fet ús de la me-

gafonia durant la concentració, una 

actuació que, segons les diligències 

de la Policia Municipal i l'expedient 

obert, seria constitutiva d'una in-

fracció administrativa de caràcter 

lleu per incompliment de l'Ordenan-

ça sobre el soroll i les vibracions per 

no haver demanat permís a l'Ajunta-

ment per fer servir la megafonia. La 

multa pot arribar als 600 euros.

Aquest és el segon expedient 

que l'Ajuntament obre a Carrasco 

per aquella concentració. El pri-

mer va ser per "realitzar una ma-

nifestació sense prèvia autorit-

zació de l'Ajuntament", però, va 

haver de ser retirat perquè el Con-

sistori no és competent en aquesta 

matèria. 

Nova sanció a un portaveu 

de Salvem el Calderí, ara 

per usar la megafonia

CONVIVÈNCIA LA MULTA  PER A L'ACTIVISTA TXUS CARRASCO POT ARRIBAR ALS 600 EUROS

ERC-Junts denuncia que 
el govern de Sant Fost els 
"amaga" informació 
SANT FOST.  El grup municipal ERC-

Junts per Sant Fost denuncia que el 

govern municipal els "oculta infor-

mació". Segons, la formació d'es-

querres: "En aquests gairebé 90 

dies s'han celebrat entre 10 i 12 

Juntes de Govern Local i no se'ns 

ha facilitat l'accés a cap de les ac-

tes, malgrat haver-ho demanat 

en incomptables ocasions". Per 

aquest motiu, la formació ha deci-

dit interposar quatre reclamacions 

a la Comissió de Garantia del Dret 

a la Informació Pública (GAIP), la 

qual s'ha encarregat de notificar 

les reclamacions pertinents al con-

sistori. Entre aquestes hi hauria 

la reclamació dels expedients de 

contractació del nou Inspector de 

Policia i de dues persones "prope-

res al regidor Alberto Bastida", 

indiquen des d'ERC-Junts. 

POLÍTICA  EL GOVERN APUNTA QUE LA INFORMACIÓ JA LA TENEN I EL QUE VOLEN ÉS " FER SOROLL"

Des del govern, el primer tinent 

d'alcalde, Alberto Bastida, apunta 

que l'oposició "està col·lapsant 

l'Ajuntament. Pràcticament te-

nim una persona treballant per 

només donar resposta a les se-

ves sol·licituds" i afirma que "de-

manen una informació que ja 

tenen" i que "al final el que volen 

fer és soroll" .

Mentre que el regidor de Règim 

Intern, Juan Fernández, afegeix que 

les dues readmissions de treballa-

dors que l'anterior govern havia 

acomiadat s'han fet seguint les re-

comanacions "d'un informe de 

risc demanat pel govern d'ERC" i 

en l'altre cas,  per un informe dema-

nat per l'actual govern. 

Cordero, va destacar diversos 

àmbits d’actuació de l’ens comarcal 

per als propers dos anys en políti-

ques socials, economia, turisme i 

ocupació, medi ambient, habitat-

ge, joventut, ensenyament, agenda 

2030 i infraestructura ètica.

També assegurava que assumeix 

la presidència amb la mà estesa i el 

repte de “servir una població de 

més de 400.000 habitants i 39 

municipis i pensar en allò que 

ens uneix abans que en allò que 

ens separa”, i afegia que exercirà 

la presidència sota els principis 

“d’honestedat, eficàcia i eficièn-

cia on prevalgui per sobre de tot 

l’interès dels vallesans i vallesa-

nes”.

El candidat d’ERC, Marc Candela, 

va retreure el pacte entre PSC, Junts 

i En Comú i va dir que “la governa-

bilitat no pot continuar menyste-

nint una de les dues grans forma-

cions polítiques de la comarca”, 

en referència al fet que ERC, ara a 

l'oposició, és la formació amb més 

alcaldies de la comarca. 

ccvo

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

Mares solteres: 
és possible estendre 
el permís de maternitat?
Des de principis d’aquest 
2021, ambdós progenitors 
tenen dret a 16 setmanes de 
permís en cas de naixement. 
Per a la mare, quan hi ha ha-
gut part, és obligatori que les 
primeres 6 setmanes de des-
cans es gaudeixin de forma 
ininterrompuda immediata-
ment després del moment 
del naixement. Un període 
de temps que es considera 
imprescindible per a la cura 
del nadó però, sobretot, per 
assegurar el descans i el res-
tabliment físic de la mare 
que ha donat a llum. En el 
cas de l’altre progenitor, no-
més és obligatori que siguin 
les 4 primeres setmanes de 
permís les que es facin sen-
se interrupció amb poste-
rioritat al part. Ara, i a dife-
rència del que succeïa quan 
els antics permisos de ma-
ternitat i paternitat tenien 
una durada diferent,  ja no 
és possible cedir setmanes 
de permís d’un progenitor 
a l’altre, doncs l’equiparació 
persegueix l’objectiu de fo-
mentar la corresponsabilitat 
de la criança en aquesta fase 
inicial de la vida del nadó.

Ara bé, què passa quan 
no hi ha dos progenitors? 
Doncs que les possibilitats 
de combinar l’extensió del 
permís per naixement entre 
els membres de la parella 
per tal d’allargar el temps 
en què almenys un dels dos 
està en disposició de fer-se 
càrrec de la cura del fill o 
la filla desapareixen. I, per 
tant, és molt habitual que 
els nadons de famílies mo-
noparentals (o millor dit, 
«monomarentals», doncs en 
més d’un 85% dels casos en 
què només hi ha un proge-
nitor aquest és una dona) es 
vegin obligats, per exemple, 
a ingressar prematurament 
en escoles bressol, especi-
alment quan no existeix la 

possibilitat de rebre l’ajut 
d’altres familiars o persones 
de l’entorn.

Aquesta és una situació de 
greuge que des de fa anys 
denúncia incansablement 
l’associació Mares Solteres 
per Elecció (MSPE) amb la 
col·laboració de la nostra 
cooperativa, que els ofereix 
assessorament legal. I ens 
enorgulleix enormement dir 
que els tribunals ens comen-
cen a donar la raó a l’hora 
de reconèixer el dret de les 
mares solteres a acumular i 
gaudir consecutivament del 
permís que correspondria 
a l’altre progenitor, a banda 
del propi. Aquests darrers 
dies, per exemple, ens han 
estat comunicades dues 
sentències en aquest sentit, 
una dictada pel Jutjat Social 
1 de Vigo i l’altra, pel Social 
3 d’Ourense. En ambdós ca-
sos, les sentències valoren i 
reconeixen que el gaudi per 
part de la mare del permís 
per naixement que hagués 
correspost al segon progeni-
tor és una mesura que, mal-
grat no estar contemplada 
a la legislació vigent, contri-
bueix al benestar del menor 
i impedeix que hi hagi dife-
rències entre el grau d’aten-
ció i cura que poden rebre 
els nadons en funció d’haver 
nascut en un entorn bipa-
rental o monoparental.

Tot i així, tal i com hem vin-
gut fent al costat de MSPE 
als darrers anys, seguirem 
reclamant que aquesta reali-
tat es reflecteixi el més aviat 
possible en un canvi legisla-
tiu per no obligar les mares 
a acudir als jutjats i enfron-
tar-se a la incertesa d’un pro-
cediment judicial. És urgent 
posar remei a una situació 
profundament injusta de la 
qual les principals víctimes 
són, òbviament, els nadons.
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OUTLET d’estiu a Mollet
Dissabte 3 de Juliol

de les 10 a les 20.30h al pavellÓ d’hoquei Mollet (pista exterior)

Els millors preus!!!
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Nou web comercial a Sant FostPremis EINES als projectes de transformació social 
Aquest diumenge 4 de juliol, a les 12h, 

l’associació de comerciants de Sant Fost 

presentarà a l’Ateneu Jaume Rifà el seu 

nou web i codi QR. El projecte ha estat 

subvencionat per la Generalitat de Catalunya. 

La Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Mollet convoquen els Premis eines 2021 als millors projectes de 

transformació social d’àmbit general, d’àmbit vallesà i d’àmbit local. Els projectes es poden presentar �ins al 14 de setembre i s’han d’emmarcar en 
almenys un dels 17 ODS de l’Assemblea General de Nacions Unides. 

ECONOMIA

El centre de la Vinya costarà a 
Martorelles 3 milions d'euros

MARTORELLES. Després de gaire-

bé dos anys aturat per problemes 

tècnics, l'Ajuntament de Marto-

relles va aprovar aquest dimarts, 

en una sessió extraordinària del 

ple, la modificació del projecte 

del Centre Polivalent La Vinya de 

Carrencà i la rescissió de l’anterior 

licitació de l’obra. 

Amb aquests tràmits, el consis-

tori martorellesenc posava fil a 

l'agulla per desencallar una de les 

actuacions de més rellevància del 

municipi, la qual finalment, tindrà 

un cost total per a les arques muni-

cipals d'uns 3 milions d'euros. 

Una despesa un 20% superior 

a l'esperada i que va comportar 

l'abstenció de dues formacions de 

l'oposició i el vot en contra de la 

tercera: "Fa molta falta l'edifici, 

però el cost ha pujat molt. M'abs-

tindré perquè no hi entenc", 

exposava la regidora d'Units per 

Martorelles, Margarita Casanova. 

En la mateixa línia s'expressava 

la portaveu del PSC- Més Acció 

per Martorelles, Mari Carmen Vi-

llarrazo: "El projecte té un cost 

que és més del 25% del nostre 

pressupost anual. Volem que els 

veïns disposin d'aquest servei, 

que falta ens fa. No votarem en 

contra, però ens abstindrem". 

Mentre que des de Martorelles 

En Comú Podem, Juan Francisco 

García-Caba indicava el seu vot 

en contra i apuntava: "Tot això 

ve de les presses per començar 

l'obra", fent referència als errors 

que s'havien detectat. 

Per part del govern, l'alcalde, 

Marc Candela, qui es va encar-

regar d'explicar pas a pas tot el 

procés que ha seguit el consistori  

per poder reimpulsar el projecte, 

assenyalava els diversos incom-

pliments als quals han hagut de 

fer front: "Se'ls ha requerit fins 

a quatre vegades que presen-

tessin un modificat del projecte 

quan era la seva obligació", as-

senyalava Candela, fent referència 

també a l'increment del cost: "Ells 

tenien un contracte per fer un 

projecte de 2 milions d'euros". 

El punt va ser aprovat amb set 

vots a favor (ERC), tres abstenci-

ons (PSC-MAPM i UxM) i el vot en 

contra dels comuns.

En aquesta sessió es va aprovar 

també la rescissió del contracte 

amb la constructora que estava 

realitzant l’obra per tal de tornar 

a licitar durant el mes de juliol i 

adjudicar les obres al proper mes 

d’agost. El punt va ser aprovat amb 

vuit vots a favor (ERC i UxM) i tres 

abstencions (PSC-MAPM i MECP).

Trobada amb la ciutadania
El proper dijous 8 de juliol a les 

19h al Celler de Carrencà, l’equip 

de govern ha convocat la ciutada-

nia per explicar i donar resposta 

als dubtes sobre el projecte. 

EQUIPAMENTS  EL PLE VA APROVAR DIMARTS LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE ATURAT DES DEL 2019

LES OBRES Van quedar aturades el setembre del 2019

aj. martorelles

SINDICATS

Ramcon haurà
de readmetre 
la treballadora 
acomiadada fa 1 any
MOLLET. El Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya ha condem-

nat l'empresa Ramcon, adjudicatà-

ria de la neteja de les instal·lacions 

municipals de Mollet, a readmetre 

l'extreballadora Isabel –acomiada-

da el juny del 2020 després d'apa-

rèixer en una entrevista al canal de 

televisió Vallès Visió– i a indemnit-

zar-la econòmicament, segons ha 

informat el sindicat CGT en un co-

municat. 

Segons el sindicat, aquesta sen-

tència n'esmena una altra del Jut-

jat Social de Granollers que havia 

desestimat la demanda i considera 

que es fa "justícia" i que el TSJC "ha 

compartit els seus arguments 

de que estaven davant d'un clar 

exemple de represió sindical".  

Des de la CGT recorden que des 

de l'arribada d'aquesta empresa 

són "múltiples els atacs que les 

aliades de la CGT han rebut (san-

cions, acomiadaments...), així 

com acusacions cap a la dignitat 

del Julián (mort en accident la-

boral) i una demanda on se'ns 

acusa de falsedats".   

COMERÇ

La pista exterior 
del pavelló de Riera 
Seca acull una fira 
de rebaixes
MOLLET. L’Associació de Dones i 

Homes Emprenedors de Catalu-

nya (ADHEC) i l'Ajuntament de 

Mollet organitzen aquest dissabte 

una fira comercial outlet en coinci-

dència amb l'inici de la tradicional 

època de rebaixes.

Una trentena de parades s'aple-

garan a la pista exterior del Pave-

lló Municipal d’Esports Riera Seca, 

que  acollirà l'outlet d’estiu amb 

promocions exclusives i preus 

inferiors als habituals. L'horari 

d'obertura serà entre les 10 i les 

20.30 h  prenen totes les mesures 

de seguretat per garantir una bona 

jornada de compres.

Un cop de mà al comerç local
Les botigues participants oferiran 

diferents productes a baix preu 

com ara roba, sabates, artesania, 

telefonia, etc. Aquest cop, però, no 

hi haurà activitats paral·leles per 

amenitzar la fira. "No hem volgut 

córrer aquest risc perquè per la 

pandèmia volem evitar al mà-

xim les aglomeracions", explica 

el president de l'ADHEC, Lluís Far-

ré, qui assegura que es prendran 

totes les mesures anticovid.

"Creiem que aquesta serà una 

bona oportunitat per donar un 

cop de mà i reactivar el comerç 

local, un dels molts sectors 

que encara pateix els efectes 

d’aquesta pandèmia”, diu la re-

gidora de Comerç, Mercè Pérez. 
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El procés perquè l'estació de tren de Mollet-Sant Fost sigui un espai inclusiu 

i accessible per a tothom ha fet un pas endavant, la licitació de les obres, que 

arriba un any i mig després de la presentació del nou projecte, però molts 

anys després del compromís de Renfe. L'accessibilitat a l'estació és un 

problema greu que s'arrossega històricament i que l'administració de l'Estat 

ha anat allargant malgrat les demandes i reivindicacions d'ajuntaments i 

moviments cívics, que no s'han cansat de reclamar mesures per millorar 

l'accessibilitat i evitar així el perill que suposa el creuament de les vies, que, 

malauradament, fins i tot ha suposat víctimes mortals. Si tot va bé, en uns 

mesos s'iniciaran les obres, que costaran més de 6 milions d'euros, i que 

han de fer que l'estació i també el seu entorn i els seus accessos siguin 

completament accessibles, sigui de qui sigui la competència, i, per això, el 

territori hi haurà d'estar a sobre perquè aquesta sigui l'obra definitiva. 

ACCESSIBILITAT TOTAL
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Al Vallès Oriental es necessita una IRM 
(imatge de resonància magnètica) oberta 
anti claustrofòbica Es derivan  a empreses 
privades fora de la nostra comarca.
La volem per a pacients de la pública a la 
nostra comarca ja!!

@defensanitatBV Vicenç Moretó @barberbcn

@raulbroto enhorabona a tots els 
docents, alumnes i comunitat per 
aquet any lectiu. Com a pare cal dir 
qué s'agraeix tot aquest esforç

Cal que les persones que formem
part del col·lectiu LGTBI+ siguem

conscients que si patim una 
agressió LGTBI-fòbica no és per

qüestió personal sinó estructural

s ben sabut que el capitalis-
me sempre troba les maneres 
d’adaptar-se a tot allò que li pu-
gui anar en contra per tal que 

sembli que respecta els drets humans i la 
lluita LGTBI+ no n’és menys. Fa un temps, 
el col·lectiu LGTBI+ estava totalment invi-
sibilitzat i va començar a ser visible amb 
les protestes d’Stonewall. El capitalisme, 
d’una manera molt subtil, va començar a 
adaptar-se a aquestes dinàmiques: posant 
la bandera irisada als seus logos durant el 
mes de juny, venent samarretes amb el lema 
“Love is Love”, etc. Però quan es tracta de fer 
accions reals per arribar a la inclusió real 
del col·lectiu no es fan. Un exemple és la taxa 
d’atur que pateixen les persones trans, que 
arriba fins al 85%. 

Per canviar-ho, d’una banda, s’ha de nor-
malitzar entre els més petits la diversitat de 
famílies i de referents LGTBI+ i s’ha de fer de 
manera transversal durant tot l’any i en tots 
els àmbits de la vida. No serveix de res que 
se’n parli només el 28 de juny, ja que així aca-
ba convertint-se en un fet anecdòtic i no en 
un fet normalitzat. Tot això, s’ha de fer des 
de l’educació però també des dels referents 
culturals – com ho és l’escola-, és a dir la xer-
rada que es fa a les aules, o a qualsevol altre 
entorn educatiu, ha d’anar acompanyada de 
referents LGTBI. No només a l’escola sinó 
als contes que s’expliquen o a les pel·lícules 
que es miren, així cala d’una manera molt 
més subtil, però també molt més profunda 
perquè es fa sense adonar-se’n. A més de tot 
això també s’ha de combatre des dels petits 

La lluita contra la LGTBI-fòbia, 
el primer pas és l'autocrítica

É

ARIADNA  
PRAT

Membre d'Ara Mollet ERC  

comentaris LGTBI-fòbics, corregint-los per a 
poder arribar millor als individus. Tot això s’ha 
de fer a més de respondre a cada petit comen-
tari LGTBI-fòbic que es digui a l’escola, cal que 
hi hagi coherència en el discurs perquè cali el 
missatge. 

D’altra banda, cal que siguem conscients que 
encara ens queda molt per millorar. Molts cops, 
a la societat occidental diem que la LGTBI-fò-
bica ja està superada, amb certa superioritat 
moral, quan realment no és així. Des de l’Ob-
servatori Contra l’Homofòbia s’han registrat, 
des de l’1 de gener, 92 agressions LGTBI-fò-

biques. Lligant això amb la importància dels 
referents culturals, cal que siguem conscients 
que encara ens queda molt per millorar i que 
hem de fer autocrítica per tal de reaccionar, ja 
que si creiem que ja ho tenim tot superat mai 
no avançarem. 

Finalment, les persones que formem part 
del col·lectiu LGTBI+, cal que siguem consci-
ents que si patim una agressió LGTBI-fòbica no 
és una qüestió personal, sinó un fet estructu-
ral. És a dir, el sistema cisheteropatriarcal se 
sustenta amb la discriminació de les minories 
i els col·lectius més petits que s’allunyen de la 
norma i tot això es manifesta en tots els àm-
bits, fins i tot a les administracions i relacions 
socials. Ser-ne conscients ens farà reaccionar 
d’una manera diferent que si no ho fóssim, no 
ens sentirem culpables i ens serà molt més fà-
cil explicar-ho i fer-ho visible.

Què oferim al conjunt d'Espanya
sigui quin sigui l'estatus que 

acabem assolint? Què oferim per
demostrar que junts, no tan junts o

 separats seguirem col·laborant?

uan escric aquesta columna encara 
no s’han reunit els presidents d’Es-
panya i de Catalunya. Vosaltres, els 
lectors de somMollet, quan la llegiu 

ja en sabreu el resultat. Per això, potser algunes 
de les meves paraules ja no tindran ni vigència 
ni valor. Tanmateix, poden servir com a exerci-
ci d’endevinalla i de reflexió. 

Endevinalla. Proposta de resum de les co-
municacions post-reunió. Sánchez –Hem 
avançat força. Aragonés –Estem on estàvem. 
Reflexió. Dues preguntes. Primera: els cata-
lans, què demanem a Espanya? Amnistia i au-
todeterminació i ens plantem aquí? O tenim al-
ternatives? Si no tenim pla B, ja podem plegar. 
Segona: i nosaltres els catalans, què oferim? 
Podem oferir a l’Estat alguna cosa que no si-
gui la ruptura? ¿Anem a la reunió només amb 
exigències i queixes, o també amb aportacions 
per a compartir un futur de llibertats, igualtats 
i fraternitats més àmplies, estables i consolida-
des per a tots els pobles d’Espanya? O només 
esperem el tot a canvi del res?

Fins ara mateix, jo no he llegit enlloc què 
és el que oferim. Què oferim al conjunt d’Es-
panya sigui quin sigui l’estatus que acabem 
assolint. Què oferim per a demostrar-los que 
junts, no tant junts o separats continuarem 
treballant plegats, col·laborant, compartint. 
Perquè, agradi o no agradi als sectors més 
nacionalistes catalans, les sangs ja s’han 
unit. Som germans i com a tals hem d’actuar; 
les Espanyes i les Catalunyes. 

¿Per què no ho provem com una sola famí-

Q
...I QUÈ OFERIM?

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

lia amb la màxima llibertat acordada per a 
cada un dels seus membres, reconeixent-los 
els drets inalienables individuals? ¿Per què 
no foragitem tots els nacionalismes –sovint 
conservadors i egocèntrics– i abracem el foe-
dus, l’aliança, el tractat, el pacte, la federació? 
¿Per què no comencem amb el federalisme?

Algú va dir, ben recentment, que calia un 
«full de ruta transitable». Em va semblar 
una frase encertada i assenyada. Per això, 
ni uns ni altres no hem de parlar d’exigèn-

cies a l’altre sinó d’enteses mútues. Hem de 
fer ús de la intel·ligència i de la sensibilitat 
per a demanar i per a oferir. Ni imposici-
ons ni almoines. Reciprocitat i justícia. Ah! 
I en aquest escenari seria encertat tenir en 
compte que demà no s’acaba el món. A al-
guns sembla que els persegueixin Leviatan, 
Moby Dick o la Dama de l’Alba. Tenen tanta 
pressa que sembla que fugin...

Cavil·lació final: us heu preguntat perquè 
cap emissora catalana no retransmet en ca-
talà els partits de la selecció espanyola de 
futbol a l’actual Eurocopa? Jo sí, i no ho en-
tenc; a mi m’agradaria. Que no té res a veure 
amb el que dèiem? Segur? Penseu-hi una 
estona.

Per compartir
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Carmen Sánchez, sisena a l'estatalL'Atlètic Mollet guanya quatre medalles al català
L'atleta molletana Carmen Sánchez, del 

València Atletisme, va aconseguir la sisena 

millor marca del Campionat d'Espanya 

de Getafe dels 400 metres. La velocista va 

aconseguir un registre de 53,99 segons. 

El Club Atlètic Mollet ha sumat un total de quatre medalles als 

Campionats de Catalunya de Promoció. L'or va ser per a Alejandro 

Muñoz en salt d'alçada en l'edat sub-14, que també va penjar-se un 

bronze en 800 metres; la plata per a Gisela Andrés, en 2.000 metres 

sub-12; i el segon bronze, per a Eric Recolons, en martell sub-16.

MOLLET. El compte enrere del CB 

Mollet per conèixer si tindrà pla-

ça de Leb Plata acaba divendres. 

El club molletà està pendent d'un 

comunicat de la Federació Espa-

nyola de Bàsquet (FEB) per saber 

si hi ha finalment alguna renúncia 

en la categoria, que donaria auto-

màticament l'ascens a la tercera 

màxima divisió del bàsquet esta-

tal al DM Group Mollet. 

L'equip dirigit per Josep Maria 

Marsà va fer els deures en la fase 

d'ascens de finals de maig a Salou 

i va aconseguir el sisè lloc de la 

Lliga d'EBA, tot i que aquesta pla-

ça era de possible ascens en cas de 

renúncia d'algun equip. Una situa-

ció que s'ha donat altres tempora-

des. Enguany hi hauria dos clubs 

que podrien decidir no competir a 

Leb Plata, que són els equips filials 

de l'Estudiantes i el Fuenlabrada. 

Totes dues entitats tenen equips 

a lligues estatals superiors i la 

despesa econòmica d'assumir un 

filial en la tercera màxima cate-

goria podria ser un entrebanc que 

beneficiaria els interessos molle-

tans. 

La feina de despatxos
La tasca esportiva ha anat acom-

panyada de la dels despatxos per 

aconseguir els diners necessaris. 

Un dels més conflictius era l'aval 

que havia d'assumir la junta di-

rectiva, que passava dels 8.000 

BÀSQUET  L'ENTITAT MOLLETANA ESTÀ A L'ESPERA DE SABER SI HI HA ALGUNA RENÚNCIA A LA LEB PLATA PER PUJAR DE CATEGORIA

arxiu

El CB Mollet aconsegueix l'aval 
per afrontar l'eventual ascens

EN JOC Un partit d'aquesta temporada del DM Group Mollet

euros de la Lliga d'EBA als prop 

de 54.000 euros a Leb Plata. "La 

directiva ho ha aconseguit, te-

nim l'aval i hem fet l'escrit a la 

federació espanyola informant 

que volem la plaça en cas que 

hi hagi alguna renúncia", expli-

ca el president del CB Mollet, Car-

los Nuez, que confia que l'ascens 

es pugui confirmar divendres als 

despatxos: "Ja no depèn de no-

saltres, hem fet tot el que es 

podia fer i cal tenir paciència.

Seria històric perquè fa tan sols 

una dècada el club competia en 

lligues territorials".

El club molletà ja fa temporades 

que és el referent vallesà del bàs-

quet amb un primer equip a la Lli-

ga d'Eba –que és la quarta màxi-

ma categoria estatal–, que compta 

amb el suport del DM Group; i un 

segon equip a la Copa Catalunya 

–primera categoria de les lligues 

catalanes i enguany s'ha deno-

minat Campionat d'Espanya de 

Primera Divisió– amb l'ajut eco-

nòmic de Recanvis Gaudí. La feina 

directiva s'ha centrat, un cop hi 

havia els avals, en aconseguir més 

suport econòmic per intentar as-

solir els prop de 120.000 euros de 

pressupost a Leb Plata, que prac-

ticament doblaria el d'un equip a 

Mini

MOLLET. Ona Ballesté, exjugadora 

i alumne de l'Escola Sant Gervasi, 

ha guanyat el Campionat d'Espa-

nya Mini de bàsquet, que va tenir 

lloc a la localitat gaditana de San 

Fernando fins dimarts. La molle-

tana va participar amb la selecció 

catalana mini, que va imposar-se 

en la final disputada contra l'Ara-

gó (98-83). 

Xavi Orois també guanya
El tècnic molletà Xavi Orois va 

dirigir la selecció masculina mini 

també amb èxit perquè va procla-

mar-se campió d'Espanya, a ter-

res andaluses. El combinat català 

d'Orois va fer una exhibició de joc 

i van acabar invictes. De fet, en 

la final es va imposar amb molta 

claredat contra Andalusia, per 

103 a 53. 

Ona Ballesté 

venç l'estatal 

amb Catalunya
sant gervasi

ONA BALLESTÉ

L'ascens del DM Group Mollet a la Leb 

Plata anirà acompanyat d'una sèrie de 

millores que farà l'Ajuntament al Pa-

velló Plana Lledó, tot i que el projecte 

queda condicionat a l'assoliment de 

l'ascens de categoria. Una de les mi-

llores són les obres d'ampliació de la 

pista principal de bàsquet, uns tre-

balls que el Consistori ja ha tret a con-

curs amb un pressupost aproximat de 

82.000 euros. Els treballs previstos són 

l'enderrocament de portes existents, la 

demolició de paviments, l'excavació de 

fonamentació, armats i formigonats, el 

muntatge de l’estructura, la coberta, 

les instal·lacions, els tancaments, els 

revestiments i els acabats. Tot plegat, 

per poder posar les noves cistelles 

requerides de Leb Plata, que són amb 

una base sota terra. A més, es posarà 

una nova superfície de pista de panots, 

un acabat de paviment de fusta espor-

tiva. A banda d'aquestes obres, caldria 

comprar les noves cistelles requerides 

de la FIBA nivell 1 i un videomarcador. 

ES PREVEU AMPLIAR 
EL PLANA LLEDÓ

Lliga EBA. "Hem parlat amb di-

versos patrocinadors i estan in-

teressats a donar suport al club 

a Leb Plata. Tot i que ara per 

ara no tenim encara tancats els 

prop de 120.000 euros. Un cop 

se sàpiga si tenim plaça, creiem 

que ho aconseguirem. Tot que-

da pendent de l'ascens", asse-

nyala Nuez, que confia que la fede-

ració espanyola comuniqui en les 

pròximes hores el somiat ascens 

a la tercera màxima categoria del 

bàsquet espanyol.  jl.rodríguez b.
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MOLLET. El Mollet Panthers ha 

marxat de Mollet per seguir crei-

xent. El club de futbol americà 

baixvallesà s'estableix a la pobla-

ció veïna per crear base i poten-

ciar el primer equip de futbol de 

contacte. El president Carlos Ga-

lera, que fa pocs dies va mantenir 

una reunió amb l'Ajuntament, va 

comunicar la decisió de l'entitat, 

que suposarà deixar de fer ús de 

les instal·lacions del camp de ges-

pa de la pista d'atletisme munici-

pal La Pedra Salvadora. 

"Les instal·lacions de Mollet 

per entrenar estan bé, però 

nosaltres volem créixer i això 

no ho podíem fer per les limi-

tacions de les instal·lacions", 

explica el president del Mollet 

Panthers, Carlos Galera. El club ha 

compartit les instal·lacions amb 

el Club Atlètic Mollet, que és l'en-

titat principal de la pista munici-

pal. "Vam rebre l'oportunitat de 

Lliçà de Vall, d'un club col·la-

borador, el Lliçà Army, que fa 

FUTBOL AMERICÀ EL CLUB, QUE ES VA FUNDAR EL 2009, MARXA DE LA CIUTAT PERÒ NO VOL PERDRE LES SEVES ARRELS MOLLETANES

El Mollet Panthers estableix 
la seva activitat a Lliçà de Vall

poc temps que està en funciona-

ment. Nosaltres som conscients 

que som un esport minoritari i 

per això no podem desaprofitar 

oportunitats com aquesta per-

què podrem entrenar i jugar al 

camp de futbol de Lliçà de Vall", 

explica Galera. 

Per la seva part l'alcalde de Mo-

llet Josep Monràs manté la porta 

ENTRENAMENT Una sessió del Mollet Panthers a la pista municipal

oberta al club, tot i que reconeix la 

seva singularitat. "Hem col·labo-

rat amb ells i continuem predis-

posats. No hem tingut mal rot-

llo amb el club i els vam ubicar 

en una instal·lació municipal, 

però aquesta no ha anat a més 

per la mateixa singularitat de 

l'esport", explica l'alcalde Josep 

Monràs. La intenció del club és 

no perdre les seves arrels molle-

tanes, tot i tenir la seva activitat 

a Lliçà de Vall. "Nosaltres segui-

rem sent una entitat de Mollet 

i col·laborarem en tot allò que 

puguem amb altres entitats 

de la ciutat, però per temes lo-

gístics, estarem ubicats a Lli-

çà de Vall", apunta el president.  

 

De Dolphins a Panthers
El projecte de futbol americà 

molletà va néixer el 2009 com a 

Mollet Dolphins. Després d'uns 

anys d'activitat, el club va decidir 

canviar el seu nom i anomenar-se  

Panthers, el 2015. En els seus ini-

cis, l'activitat de l'entitat estava 

centrada en el futbol flag, és a dir, 

el futbol americà sense contacte. 

La pròxima temporada el club tor-

narà a jugar a la lliga de la Federa-

ció Catalana de Futbol Americà en 

la modalitat de contacte.  jl.R.b.

MOTOR | Motociclisme

BAIX VALLÈS. Les 24 Hores de Cata-

lunya de Motociclisme han iniciat 

el seu particular compte enrere. 

El dissabte a les 12 h es donarà la 

sortida de la 26a edició de la prova 

al Circuit de Barcelona-Catalunya. 

La mítica prova de resistència ca-

talana presenta per aquesta edi-

ció un total de 33 equips de qua-

tre nacionalitats diferents, que 

sumen prop de 130 pilots. Avui 

divendres a les quatre de la tarda 

es duran a terme els primers en-

trenaments lliures, mentre que a 

les sis de la tarda donaran inici les 

tandes cronometrades per definir 

la graella de sortida. 

Accés per la Porta 3
Els assistents podran accedir per 

la Porta 3 i estacionar els seus ve-

hicles al pàrquing C. Encara que 

les localitats s'assignen numè-

ricament a la Tribuna Principal, 

també es podrà accedir a peu a la 

Tribuna G per contemplar l'activi-

tat a pista. El preu de les entrades 

és de 5 euros. 

Prop de 130 
pilots a les 24 
Hores del Circuit
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El Museu Abelló se suma a la commemoració del Dia de l'Alliberament LGBTIQ+

El Museu Abelló, juntament amb la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya (XMAC), s'ha adherit un any més a la 

commemoració del Dia de l’Alliberament LGBTIQ+ (celebrat aquest dilluns 28 de juny). La proposta d’enguany, 

sota el títol de Miralls d’Art. Identitats infinites, ofereix diferents lectures, en clau LGBTIQ+, sobre obres de les 

col·leccions d’onze museus de l'XMAC. Kevin Fernández Perelló, activista LGTBIQ+ molletà, ha estat l'encarregat 

de fer la seva interpretació d'un quadre del Museu Abelló i s’ha emmirallat en l’obra sense títol de Planasdurà.

MOLLET. El Fòrum Abelló Associa-

ció Musical Sarsuela de Mollet farà 

divendres vinent, 9 de juliol, un 

concert solidari per recaptar fons 

per a Mollet Contra el Càncer. Serà 

al Mercat Vell a les 19.30 h. Es trac-

ta del tercer intent de representar 

una actuació amb motiu del 30è 

aniversari de l'entitat, després que 

el confinament, primer, i les res-

triccions per la pandèmia, després, 

frustressin els dos primers intents.

El primer estava programat per 

al 22 de març al Teatre Municipal 

de Can Gomà. La companyia havia 

d'interpretar Los Gavilanes, que va 

ser, l'any 1992, la primera obra que 

van fer. El segon es va preparar per 

al 13 de desembre i, en aquest cas, 

ja no era Los Gavilanes, sinó la ma-

teixa antologia que es podrà gau-

dir aquest juliol al Mercat Vell. Tot 

plegat serà un repàs dels temes de 

les diferents sarsueles que han fet 

durant les ja més de tres dècades 

de vida de l'associació. "Serà una 

antologia a piano", segons expli-

ca el president, Manuel Padillo, qui 

hi afegeix: "A l'escenari pujarem 

unes 18 o 20 persones, i també 

hi haurà cinc persones, que són 

solistes, que cantaran junta-

ment amb nosaltres". Aquestes 

cinc persones seran les sopranos 

Isabel Cano, Cristina Gómez i Car-

men Andrés, i els tenors còmics 

Ramón Rodríguez i Pepín Villara-

zo. A més, la direcció musical anirà 

a càrrec de Daniel Pérez.

Les entrades, que tenen un preu 

ARTS ESCÈNIQUES  SERÀ EL 9 DE JULIOL AL MERCAT VELL I SERVIRÀ PER COMMEMORAR LES TRES DÈCADES, CELEBRACIÓ QUE VA QUEDAR FRUSTRADA PER LA COVID

CULTURA

EL 2015  Una de les actuacions que el Fòrum Abelló va fer amb motiu del seu 25è aniversari

arxiu

El Fòrum Abelló farà una antologia de les 
sarsueles realitzades en els seus 30 anys

de 5 euros, ja es poden reservar 

mitjançant el WhatsApp 675 83 

27 87 i es podran passar a buscar a 

partir de dilluns a La Marineta.

Una exposició d'aniversari
Amb motiu dels seus trenta anys, 

el Fòrum Abelló farà aquest juliol 

una exposició per donar a conèi-

xer l'entitat i on s'exposaran mate-

rials com cartells, vídeos, fotogra-

fies, així com vestuari i attrezzo 

que han emprat al llarg d'aquests 

trenta anys d'història. La mostra 

també s'estava elaborant perquè 

la pogués gaudir el públic l'abril 

del 2020, però la pandèmia també 

ho va frustrar.

Un altre bon espai on conèixer 

la companyia de sarsuela de Mo-

llet és el seu web, forumabello.es, 

on expliquen la seva història, però 

també on es poden visionar mol-

tes de les seves actuacions realit-

zades.  sergio carrillo

Contes sobre la mostra del 

Museu i concerts al Refresc'Art

MOLLET. El programa cultural que 

l'Ajuntament de Mollet ha organit-

zat per a aquest estiu comptarà la 

setmana vinent amb tres especta-

cles: dos de musicals i un que vincu-

larà els contes amb l'art.

La primera activitat serà Els con-

tes que surten de La menjadora de 

Latung La La, a càrrec de la conta 

contes Gemma Garcia. Serà dijous 8 

de juliol a les 18.30 h i la participació 

és gratuïta amb reserva prèvia que 

EL MUSEU ABELLÓ ACOLLIRÀ DIJOUS VINENT UNA SESSIÓ DE CONTES VINCULATS A 'LA MENJADORA I LATUNG LA LA' I EL CONCERT D'OLGA DE MIAMI

OLGA DE MIAMI  La banda de pub rock actuarà dijous vinent a les 20 h a la terrassa del Museu Abelló

o.d.m.

es pot realitzar al web del Museu 

Abelló. Els assistents sentiran i co-

neixeran una sèrie de contes extrets 

de l'exposició de David Ymbernon 

que es pot gaudir al Museu des del 

10 de juny. En acabar, a les 20.30 h, 

hi haurà una visita comentada a la 

mostra La menjadora i Latung La La 

a càrrec del mateix artista i comissa-

ri, David Ymbernon. També reque-

reix inscripció al web del Museu.

Dos concerts musicals
Paral·lelament, a les 20 h, tindrà lloc 

a la terrassa del Museu el concert 

d'Olga de Miami. Es tracta d'una 

banda de pub rock formada l'any 

2016, influenciada per diferents es-

tils musicals. El juliol del 2019 van 

publicar el seu primer EP, Millen-

nial Rock Party, que es pot gaudir a 

plataformes com Spotify. En aques-

tes plataformes també es pot sen-

tir l'EP Jueves, "una presa directa 

d'assaig que vam fer el 2016 per 

tenir una mostra de què era Olga 

de Miami en aquell moment".

A banda d'això, el 10 de juliol 

(10 h) l'Associació Musical Pau Ca-

sals celebrarà al pati de Can Gomà 

el concert d'estiu, coincidint amb 

el fi de curs. El concert serà dirigit 

pel director Mario Roldán Muñoz. 

L'aforament per als dos concerts és 

limitat i cal adquirir les entrades a 

molletvalles.koobin.com. 

n  Dimarts a les 19 h tindrà lloc la pre-

sentació i cloenda del cicle de l’Apara-

dor a càrrec de Mixité anomenat Ficcions 

Urbanes. El document recull els textos de 

totes les intervencions que s’han fet des 

de l’inici del cicle. En acabar la presenta-

ció hi haurà l’actuació de l’artista molletà 

Nigul amb la col·laboració de CRA’P. Les 

persones que hi vulguin assistir han de 

confirmar assistència al telèfon 93 544 

50 99, al correu electrònic museuabello@

molletvalles.cat o mitjançant el formulari 

disponible a www.museuabello.cat.

ACTE DE CLOENDA DE 
FICCIONS URBANES
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

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

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

JUEVES  20.00 - 21.00 H
SÁBADO  09.30 - 10.30 H

Información al:
93 593 99 50

Relacions tòxiques i destructives
Les relacions interpersonals ens aporten 
grans satisfaccions i moltes oportunitats per 
créixer, però també poden ser una manifes-
tació d'actituds i patrons que ens portin al 
patiment i a allunyar-nos de qui som.
Sovint, dins les relacions, les dificultats in-
dividuals de cadascú encaixen a la perfecció 
amb les de l'altre, però en negatiu, la qual 
cosa provoca que reiterem el mateix tipus de 
conflicte, tot i que tingui escenaris diferents, 
els quals ens despistin vers el seu denomi-
nador comú.
Sent així, resulta fàcil romandre dins relaci-
ons quasi “masoquistes”, on hi ha el rol de 
qui domina i el paper de qui es sotmet. Es 
tracta d'un intercanvi entre dos bàndols: el 
del dominador i manipulador, i el del domi-
nat i anul·lat.
Tot i que mantenir-se dins d'una relació 
d'aquest tipus no és gens agradable i del tot 
autodestructiu, és difícil sortir-se'n, preci-
sament perquè cap dels dos protagonistes 
pot deixar d'actuar mentre hi hagi l'altre. És 
a dir, el dominant només pot ser-ho, perquè 

existeix qui és submís, i el submís només pot 
continuar sense ser, perquè és a través del 
dominador, sense la decisió de ser per sí ma-
teix. Ambdós es complementen a la perfec-
ció, però en negatiu.
Quan som dins d'aquest engranatge, no hi 
som per plaer, sinó per tot un seguit de con-
dicionaments i aprenentatges del passat. 
Les nostres memòries emocionals s'encar-
reguen de mantenir-nos lligats a uns rols 
emocionals concrets i no sempre positius.
És imprescindible conèixer el guió d'aquest 
tipus de relació i modificar-lo a partir de 
l'autoconeixement. Solament després d'una 
autoanàlisi podrem saber la raó del nostre 
paper dins de la relació i decidir si el volem 
continuar en aquest rol o bé transformar-lo.
Tots tenim, i de forma permanent, la possibi-
litat d'analitzar, reflexionar, veure, decidir...; 
de ser lliures, però per aconseguir-ho cal 
aturar-se i fer un camí interior, sense córrer 
i amb molt d'amor vers un mateix. No hi ha 
res més enriquidor que ampliar consciència 
per així SER.

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
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MOLLET. L'artista molletà Marc Ál-
varez, més conegut com a Dase, 
va pintar el cap de setmana un 
gran mural a la façana de l'edifici 
del número 65 de la Via Ronda de 
Mollet. Es tracta d'Empatía, un ho-
menatge a l'Ismael López Dobar-
ganes "per dedicar la seva vida a 
salvar animals". L'autor volia fer 
una obra "que convidés a reflexi-
onar sobre les relacions amb els 
animals", però volia representar 
una història concreta amb aquest 
rerefons. En aquesta línia, afegeix 
que està "en contra de l'explota-
ció d'animals", però entén que cal 
que tothom pensi si contribueix, 
encara que sigui de manera indi-
recta, a aquesta tortura.

Els protagonistes de l'obra són 
l'Ismael, activista vegà i fundador 
del Santuari Gaia, on es dediquen 
a rescatar i recuperar víctimes de 
l'explotació animal. L'altre prota-
gonista és el Leonardo, "un ase 

cec que ha passat la vida patint 
maltractaments". De fet, el vídeo 
del Leonardo arribant al Santuari 
Gaia es va fer viral el passat abril, 
amb els seus crits en ser allibe-
rats de les cadenes i les cordes 
a les quals havia estat sempre 
lligat. Ara, després d'haver estat 
traslladat de Sevilla fins al santu-
ari, a Camprodon, "comença una 
nova vida", explica Dase, qui ha 
representat l'amor i el lligam en-
tre els dos protagonistes.

Volia un mural gegant a Mollet
Més enllà del contingut, Dase tenia 
"moltes ganes de fer un mural 
gegant a Mollet". Ara ha acon-
seguit "els recursos necessaris 
per fer-ho, tant de temps com 
econòmics" i és per això que, de 
manera autofinançada, ha elaborat 
aquesta obra d'art. Abans, però, 
va haver de contactar-hi, evident-
ment, amb la comunitat de veïns, 

que li van donar permís per fer-ho.
Per escollir on fer el mural, ha 

tingut en compte tant el format 
de la paret com l'emplaçament, i 
el fet que aquesta sigui una ubica-

ció molt visible i de molt de pas va 
ser un factor clau.

També té detectades dues faça-
nes més on bolcar el seu art. "Vaig 
intentar gestionar un mural en 
un edifici a prop de l'estació de 
Mollet-Sant Fost, però un dels 
propietaris no va ser-hi recep-
tiu", explica Dase, qui també as-
senyala que "voldria convertir 
l'edifici de la Farinera en una 
obra d'art".    sergio carrillo

ART  'EMPATÍA' REPRESENTA L'ACTIVISTA ISMAEL LÓPEZ I L'ASE LEONARDO RESCATAT L'ABRIL

Dase pinta un mural animalista 

gegant a la Via Ronda de Mollet

dissabte 3

diumenge 4

divendres 2

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

Alguns núvols alts a pri-
mera hora i assolellat la 
resta del dia, amb tem-
peratures que tornaran a 
enfilar-se força.

Matí amb cel serè i força 
sol. A la tarda augmenta-
rien els núvols alts, sense 
més conseqüències, amb 
temperatures semblants.

Cel molt ennuvolat de 
núvols prims, que en alguns 
moments es faran més 
espessos, i temperatures en 
davallada moderada.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 24 26ºC 15ºC 23ºC - 27 km/h SE

DIVENDRES, 25 27ºC 18ºC 26ºC - 31 km/h SW

DISSABTE, 26 29ºC 18ºC 26ºC - 34 km/h SSW

DIUMENGE, 27 28ºC 20ºC 27ºC - 32 km/h SE

DILLUNS, 28 27ºC 18ºC 25ºC - 29 km/h SE

DIMARTS, 29 26ºC 20ºC 23ºC - 34 km/h SE

DIMECRES, 30 26ºC 20ºC 26ºC - 26 km/h SSW

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

dase

ART URBÀ  L'artista local Dase pintant el mural gegant a la façana del número 65 de la Via Ronda de Mollet

Dase volia fer una
obra "que convidés a
reflexionar sobre les

relacions amb els animals"

Un cabaret a cappella per 

engegar els motors del VAP

MARTORELLES. Aquest dissabte ar-
renca el segon cicle cultural Ves-
pres al Pati (VAP), que comptarà 
entre les 19.30 h i les 21.30 h amb 
Delikatessen concert, un cabaret 
festiu amb temes coneguts i pro-
pers i amb una posada en escena 
còmica a càrrec del quartet vocal 
femení a cappella Delikatessen.

La trama d'aquest cabaret pas-
sarà en una festa de la qual no es 
tenien notícies i que té unes nor-
mes curioses. Hi sonaran temes de 
sempre com Je ne veux pas travai-

ller, Fever, I will survive o Samba 

one note, entre d'altres. Totes qua-
tre seran les convidades d’aquest 
cabaret festiu que viatja a través 
de situacions còmiques, històries 
d’amor i desamor, esquetxos in-
versemblants i tocs de percussió 
corporal a partir del cant a cappe-

lla i de l’humor.
Les quatre artistes que pujaran 

a l'escenari de Carrencà seran Ma-
ria Casellas, Maria Cirici, Mònica 
Samit i Esther Westermeyer, i per 
assistir-hi cal adquirir l'entrada a 
www.martorelles.cat/entrades.  

MÚSICA  DELIKATESSEN ACTUARÀ DISSABTE A MARTORELLES

EL QUARTET DELIKATESSEN  Interpretaran un cabaret festiu a cappella

L'Orquestra Barroca de Barcelona (OBB) 

havia d'actuar aquest diumenge al migdia 

al pati de la masia de Carrencà, per cloure 

la tercera temporada de música antiga de 

Martorelles. Tanmateix, l'esdeveniment 

s'ha hagut d'anul·lar i es programarà per a 

una altra data.

S'AJORNA EL 
CONCERT DE L'OBB

'Màgia en família', de 
Gerard Borrell, a Sant Fost

SANT FOST. El mag Gerard Bor-
rell estrenarà aquest divendres 
(22.30 h) les Nits d'estiu culturals 
organitzades per l'Ajuntament 
santfostenc. Ho farà amb l'es-

pectacle Màgia en família, un es-
pectacle transgressor en el qual 
Borrell trenca amb els estereotips 
del mag familiar i demostra que 
pot fer gaudir a adults i a petits al 
mateix temps. "No és un xou per 
il·lusionar, ni per creure en l'im-
possible, ni tampoc per somiar 
despert. Res de totes aquestes 
horterades! És un espectacle 
per riure en família, punt". Així 
defineix el mag el seu xou.

Tot plegat serà a la zona esporti-
va Can Lladó, amb accés pel carrer 
Amics i el recinte obrirà les portes 
a les 20.30 h perquè els assistents 
puguin sopar i prendre alguna 
cosa a les foodtrucks que hi haurà. 
Cal adquirir l'entrada, però dijous 
ja s'havien exhaurit. 

ARTS ESCÈNIQUES  AQUEST DIVENDRES A LA ZONA ESPORTIVA

EL CARTELL DEL XOU
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Josep Escarré presenta la seva 
novel·la 'No podria ser més feliç'

MARTORELLES. El martorellesenc 

Josep Escarré presentarà dijous 

a les 18.30 h la seva novel·la No 

podria ser més feliç a la Biblioteca 

Montserrat Roig de Martorelles. 

Per a assistir-hi cal inscriure's a 

biblioteca@martorelles.cat.

Quan ara fa un any aquest mitjà 

entrevistava l'autor, que acaba-

va de guanyar el Premi Altea en 

la categoria de literatura infantil 

i juvenil, Escarré explicava que 

el protagonista del llibre, un ado-

lescent de 16 anys que acaba de 

conèixer la separació dels pares, 

"intenta assumir el cop, però 
també intentant entendre per 
què els seus pares se separen". 

Aquesta incògnita és la que ronda 

pel cap del Marc al llarg de tota la 

història i és precisament un tema 

que fa que aquesta novel·la sigui 

atractiva tant per als joves com per 

als pares. "És lògic que alguna 
explicació es mereix el jove de 
per què els seus pares, després 
de gairebé 20 anys de matrimo-
ni, han decidit separar-se", deia 

l'escriptor.

L'empatia és present a les 132 

pàgines. Els lectors joves empatit-

zaran amb el Marc, malgrat que la 

seva història passi els anys 80 i, per 

tant, també descobriran com la co-

municació instantània a la qual la 

societat actual viu enganxada amb 

aplicacions com WhatsApp enca-

ra quedava molt llunyana alesho-

res. Això, de fet, podia comportar 

neguits que, amb voluntat i amb 

SmartPhones, avui no hi serien.

Els pares dels adolescents d'avui 

segur que empatitzaran amb la 

Mireia i el Francesc, els pares que 

acaben d'anunciar al fill que la seva 

història d'amor plegats ha arribat 

a la fi. Però també ho faran amb el 

Marc, qui té probablement la ma-

teixa edat que ells en tenien als 80.

Destaca del llibre, tancant 

l'apartat d'empaties, com l'ado-

lescent s'intenta posar al lloc dels 

seus dos progenitors, malgrat que 

no sempre sigui fàcil.

També ressalta el fet que els 

principals adults de la novel·la 

tractin l'adolescent de 16 anys 

com un igual, com un jove amb cri-

teri i idees pròpies, més que no pas 

com un adult. I és precisament per 

això pel qual el Marc encara entén 

menys perquè als pares els hi cos-

ta tant comunicar-li la separació i 

els motius d'aquesta.

Probablement no és atzarós el 

fet que l'autor hagi citat la següent 

frase de Henry David Thoureau a 

Walden o la vida als boscos: "Si un 
home no segueix el ritme dels 
seus companys, potser és per-
què sent un tambor diferent. 
Que camini al so de la música 
que escolta, per més compassa-
da i llunyana que sigui".

Josep Escarré ha escrit un llibre 

difícil de deixar aparcat. Al primer 

capítol ja deixa el lector atrapat i la 

intriga per conèixer-ne els motius 

enganxen.    sergio carrillo

LITERATURA  SERÀ DIJOUS A LES 18.30 H A LA BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG DE MARTORELLES

JOSEP ESCARRÉ  L'autor va guanyar el Premi Altea amb aquesta novel·la

arxiu edicions aila

PORTADA DEL LLIBRE  

El Marc no entén per què
als pares els hi costa tant
comunicar-li la separació

i els motius d'aquesta

MOLLET. El Casal Popular El Taba-

ran reprendrà aquest divendres a 

les 20 h el cicle Vins i poemes, a la 

seva seu del carrer Berenguer III, 

162. Concretament ho faran ho-

menatjant l'obra de Maria Mercè 

Marçal, amb motiu del 23è aniver-

sari de la seva mort. Els assistents 

gaudiran d'un tast de vins, amb ca-

ves, corpinnats i maridatge de ta-

pes tabaranes. Les places són limi-

tades i cal reservar-ne contactant 

amb els organitzadors. Tot plegat 

és organitzat pel Tabaran i per la 

CUP Mollet, i compta amb el suport 

de Poble Lliure. 

Maria Mercè Marçal, als 
'Vins i poemes' del Tabaran

EL CASAL POPULAR REPRÈN AQUEST DIVENDRES EL CICLE

MARIA MERCÈ MARÇAL

arxiu

Santa Maria celebra una 
nova Nit de ratapinyades

SANTA MARIA. L'Ajuntament de 

Santa Maria de Martorelles orga-

nitzarà dissabte un seguit d'acti-

vitats de descoberta del medi sota 

la temàtica del coneixement de 

la ratapinyada. A la Nit de ratapi-

nyades els assistents coneixeran 

tot un seguit de dades i curiositats 

sobre aquests animals i sobre la 

seva funció a l'ecosistema proper. 

A les 19.30 h hi haurà tallers i con-

tes, a les 20.30 h serà el torn de la 

xerrada i a les 21.30 h arribarà la 

passejada nocturna. El punt de tro-

bada és la plaça de l'Església i cal 

inscripció prèvia.  

POPULAR  HI HAURÀ TALLERS, UNA XERRADA I UNA CAMINADA

NIT DE RATAPINYADES  Serà dissabte amb tres activitats diferents
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