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MOLLET DEL VALLÈS. Els rumors i 
elucubracions que s'han anat suc-
ceïnt en els darrers temps sobre 
el futur polític de Josep Monràs 
s'han esbait aquesta setmana. Di-
marts, un comunicat amb convo-
catòria urgent de l'Ajuntament de 
Mollet avançava la notícia: Josep 
Monràs renunciava a l'Alcaldia 
de la ciutat després de 18 anys, 
l'alcalde més longeu de l'actual 
democràcia al consistori molletà. 
Mireia Dionisio el substituirà al 
capdavant del govern municipal, 
del qual Monràs seguirà formant 
part com a regidor. "Cal donar 

una nova empenta a la ciutat, 

18 anys són molts anys a la mo-

txilla i després de la tensió de 

la pandèmia i amb el relleu ga-

rantit he pensat que era un mo-

ment de serenor per fer un pas 

al costat". Amb aquestes paraules Monràs justificava la seva renún-
cia dimecres envoltat de l'equip 

Monràs tanca 
l'etapa com a 
alcalde i dona 
pas a una nova 
generació
El socialista abandona l'Alcaldia després 

de 18 anys en el càrrec i passa el relleu a 

Mireia Dionisio · Aquest divendres es farà 

el ple de renúncia de Monràs, qui es manté 

com a regidor i amb càrrec a la Diputació  

de govern (PSC i Podem), en un 
acte a la Sala de Plens de l'Ajunta-
ment, amb la presència de fami-
liars i responsables tècnics de les 
diferents àrees del Consistori.
"Han estat 31 anys sense que 

Josep Monràs hagi pogut pren-

dre decisions com a Josep 

Monràs perquè sempre he es-

tat lligat a un càrrec. Això ha 

condicionat la meva vida fami-

liar i personal i ara tindré més 

temps per a ells", assegurava. 
Amb tot, el socialista no deixarà 
les seves responsabilitats com a 
electe. Monràs es mantindrà com 
a regidor, càrrec que li permetrà 
seguir de diputat president de 
l’Àrea d’Educació, Esports i Joven-
tut de la Diputació de Barcelona, 
responsabilitat que va assumir la 
tardor de l'any passat i de la qual 
prové el seu actual sou. "No estic 

fet per a la vida contemplativa i 

tinc energia per continuar tre-

l.o.

EL RELLEU Monràs i Dionisio s'abracen en acabar la roda de premsa d'anunci de la renúncia de l'alcalde

ballant per la ciutat de Mollet 

i els municipis de la província 

des de la Diputació de Barcelo-

na", deia Monràs.
De moment, Monràs no ha 

avançat  quines seran les seves 
noves atribucions com a regidor. 
"Estic a disposició de la Mireia, 

amb total humilitat perquè em 

delegui les àrees que consideri. 

Ara bé, la regidoria d'Esports és 

innegociable", reia, una àrea a la 
que ha estat lligat des dels seus 
inicis en política, el 1991.

Una decisió reflexionada
Respecte a la decisió de renunciar a l'Alcaldia, Monràs especificava 
que fa setmanes que l'estava va-
lorant, però ha volgut controlar 
els tempos. "Ho sabia la gent 

que ho havia de saber i no ha si-

gut d'avui per demà", explicava 
Monràs, qui assegurava que el seu 
partit li ha donat "total llibertat" 
per prendre la decisió. "Tant el 

Salvador Illa com en Miquel Ice-

ta m'han donat total confiança 

perquè repetís com a candidat 

o perquè passés el relleu en el 

moment que jo considerés".
Sobre el seu futur més enllà 

de 2023, Monràs no ha donat 

pistes. "El meu compromís és 

acabar aquest mandat. No sé si 

tornaré a estar en llistes o no, 

però ara no em preocupa i vull 

dirigir tota la meva energia a 

la feina que tenim per fer". Pel 
que fa a càrrecs supramunicipals, 
Monràs preveu passar el relleu 
aquesta mateixa setmana de la 
presidència del Consorci Besòs 
Tordera –ja que és un càrrec lligat 
a una Alcaldia– no obstant això 
seguirà com a president de l'Àm-
bit B-30 i del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental. També mantindà 
el càrrec de vicepresident de la 
Unió de Consells Esportius de Ca-
talunya.

Aquest divendres a les 19 h està 
convocat el ple extraordinari en què es farà formalment la renún-
cia. Com a primera tinent d'Alcal-dia, Dionisio serà alcaldessa fins 

al ple d'investidura que es preveu 
celebrar la setmana vinent.

Dionisio, avalada
L'assemblea de l'agrupació local 
del PSC avalava dimarts la candi-
datura per al ple d'investidura de 
Mireia Dionisio, qui, a més, es per-fila com la futura candidata socia-
lista a les eleccions de 2023.

Una setantena de militants, a 
més d'amics i simpatitzants es reu-
nien dimarts a la tarda a la seu del 
PSC, a Gaietà Ventalló, en una as-
semblea extraordinària convocada 
feia dies per inaugurar les obres 
que s'han fet al local i retrobar-se 
amb la militància. El primer punt 
de l'ordre del dia va servir perquè Monràs anunciés la seva renúncia davant el seu públic i fes un repàs 
de la seva tasca. "Va ser un mo-

ment emotiu en què diverses 

persones vam poder agrair-li 

la seva feina", explica Raúl Broto, 
membre de l'executiva socialista i 
secretari de Comunicació.

L'altre punt rellevant de l'as-
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Josep Monràs va ser investit alcal-

de el 10 de gener de 2004, des-

prés que uns dies abans la seva 

antecessora, Montserrat Tura –

amb qui posteriorment trencaria 

relacions– entrés a formar part 

del Govern de la Generalitat. En 

la seva carrera a l'Alcaldia, Mon-

ràs s'ha presentat com a candidat 

en quatre cites electorals. Tot i 

començar millorant els resultats 

de l'últim mandat de Montser-

rat Tura, amb un 48% dels vots i 

una clara majoria absoluta amb 

15 dels 25 regidors, la tendència 

va anar a la baixa en els següents 

enfrontaments amb les urnes. El 

2011, la davallada es materialitza-

va en un 35% dels vots i 12 regi-

dors, un govern en minoria inicial 

que van reconduir amb l'acord de 

govern amb CiU, soci preferent del 

PSC de Monràs, qui en els 18 anys 

a l'Alcaldia ha estat incapaç d'ar-

ribar a un acord estable amb cap partit d'esquerres, �ins al seu úl-
tim mandat, el 2019, amb Podem. 

El 2015 es va produir la desfe-

ta socialista i una amenaça real 

per a la continuïtat de Monràs a 

l'Alcaldia. El PSC només sumava 

el 26% dels vots i 7 regidors, em-

patats a 7 amb Canviem Mollet. 

El miratge d'un govern alterna-

tiu de les esquerres i CiU, però, es 

desfeia i Monràs tornava a trobar 

una crossa en Convergència, amb 

qui signava l'anomenat "pacte 

de governabilitat". No obstant 

això, la bel·ligerància de l'alcal-

de molletà davant la consulta de 

l'1-O van fer que l'acord es tren-

qués el 2017. Finalment, la dar-

rera cita amb els electors el 2019 

rescabalava part dels suports 

perduts i el PSC assolia el 35% 

dels vots i 10 regidors en un go-

vern que va reforçar amb Podem.

Els 18 anys de Monràs a l'Alcal-

dia deixen a la ciutat nous equi-

paments i espais, alguns d'ells ja 

projectats per la seva predeces-

sora. El nou hospital, el parc de 

les Pruneres, la nova comissaria 

de la Policia Local, el Lledoner, i el 

Mercat Vell són alguns dels exem-

ples d'instal·lacions estrenades 

aquests darrers mandats. 

Amb dues crisis a les seves es-

patlles, la de la bombolla immo-

biliària el 2008 i la de la Covid, 

Monràs ha presumit de donar 

prioritat a la despesa social. "Més 

enllà de les obres, em sento or-

gullós d'haver ajudat les per-

sones", diu Monràs. El desenvo-

lupament del barri de la Vinyota, 

amb habitatge de protecció, és un 

altre punt que es marca Monràs, 

tot i els maldecaps provocats per 

la sentència que ha obligat l'Ajun-

tament a indemnitzar amb xifres 

milionàries els expropietaris dels 

terrenys i que ha fet passar per di�icultats les �inances munici-
pals. Precisament, la gestió de les 

arques municipals i l'economia 

molletana també han estat focus 

de crítiques pel que s'ha conside-

rat una falta de model econòmic, 

que proporcioni una empenta de-

cidida al comerç i la indústria de 

la ciutat. 

En l'era Monràs, Mollet ha rebut 

nombrosos premis i reconeixe-

ments en àmbits com els serveis 

socials i el medi ambient, uns ho-

nors que refermen el tan repetit 

per l'alcalde "orgull de Mollet", 

per a altres, però, una "política 

d'aparador" buida de contingut.

Marcat pel tarannà

En la seva primera investidura, 

Monràs prometia més diàleg i 

participació, uns aspectes que 

assegura, formen part del seu ta-

rannà i estil de fer política. Amb 

tot, la manca de diàleg i transpa-

rència en la gestió han estat dues 

crítiques cròniques, no només 

per part dels partits de l'oposició, 

sinó també des de part del teixit 

associatiu i ciutadà molletà. Es-

càndols com el dels sous el 2012 i la judicialització de con�lictes 
com el d'Al Huda i la relació amb 

ERC també han marcat la carrera 

política de Monràs, qui deixa com 

un dels seus llegats un nou dibuix 

urbanístic de Mollet amb la tra-

mitació del nou POUM en marxa i 

la projecció d'un nou barri al Cal-

derí, sense el consens de part de 

la ciutadania. ❉ LAURA ORTIZ

Llums i ombres de 18 anys 
amb la vara de l'Alcaldia

PSC

COMIAT ENTRE MILITANTS  Dimarts el PSC celebrava assemblea a la seva seu

semblea va ser la votació per 

triar qui substituiria Monràs a 

l'Alcaldia. En aquest cas, l'única 

candidatura presentada va ser la 

de la primera secretària del PSC, 

primera tinenta d'Alcaldia i dipu-

tada al Parlament de Catalunya, 

Mireia Dionisio, qui va ser avalada 

per unanimitat. "Tenim claríssim 

que no hi ha ningú millor que la 

Mireia per entomar aquest nou 

repte, tenim molt clar el pro-

jecte socialista de la ciutat i la 

Mireia amb el seu estil de lide-

ratge segur que ens ajuda a mi-

llorar", indica Broto. 

De cara a les eleccions muni-

cipals de 2023, tot i que el partit 

haurà de seguir els passos que 

marquen els estatuts per a la pre-

sentació de candidats, des de l'exe-cutiva es con�ia en Dionisio per 
encapçalar la llista socialista. "Els 

estatuts del partit marquen molt 

el procés d'elecció de candidat i 

ara s'hauran de fer primàries, 

però crec que en el nostre par-

tit ho tenim claríssim, i que ella 

serà la nostra alcaldessa. Tot en 

el seu moment, però tot indica 

que les coses haurien d'anar per 

aquí", a�irma Broto.
Sobre la continuïtat de Monràs 

al govern com a regidor, Broto re-

coneix que pot ser una qüestió opi-

nable. "Potser un manual polític 

diria que l'exalcalde no es quedi 

perquè podria fer ombra o en-

trar en con�licte amb la nova al-

caldessa, però nosaltres creiem 

que és al contrari; el Josep té 

molta experiència, molta visió 

de ciutat i ens pot ajudar durant 

aquest any", considera Broto, qui 

afegeix que "el fet que estigui a la 

Diputació també ajuda la ciutat 

perquè ara mateix és l'adminis-

tració que ens està ajudant més 

a nivell de recursos i tenir una 

persona allà dins sempre pot ser 

de molta utilitat".

Maniobra "electoralista"

Precisament, que Monràs segueixi 

formant part del govern local és 

un símptoma per a Ara Mollet ERC, 

principal partit a l'oposició, que "hi 

haurà una continuïtat. No hi ha 

canvi ni de projecte ni d'equip, 

només un canvi de rols", deia 

Marta Vilaret, portaveu i candidata 

d'Ara Mollet ERC, en acabar l'acte de 

dimecres a la Sala de Plens. "Hem 

vingut a escoltar quins eren els 

motius de la renúncia però no 

s'han acabat d'aclarir, cosa que 

ens fa pensar que els motius són 

electorals i que el PSC vol pre-

parar i donar una cara pública a 

una altra persona del partit de 

cara a les municipals", concloïa. 

En aquesta lectura ha coincidit 

Mollet en Comú, que amb un co-

municat, afegeix que aquest canvi 

"obre una oportunitat per tal que 

nous projectes i noves formes de 

fer aconsegueixin un veritable 

canvi a Mollet". ❉ LAURA ORTIZ

Nascut el 1960 a Mollet, Josep Mon-

ràs porta mitja vida dedicat a la po-

lítica. Dels seus 62 anys, 31 han estat 

amb càrrec a l'Ajuntament, entre al-

tres organismes com la Diputació de 

Barcelona. Llicenciat en psicologia, 

casat i amb dos fills, entre 1978 i 1984 

va ser professor d'Educació Física en 

els col·legis Nicolás Longarón i l'Aca-

dèmia Mollet. Després, fins al 1992, 

va treballar a l'Escola Sant Gervasi, 

on va ser cap d'esports i psicòleg. El 

1991 va entrar a l'Ajuntament de Mo-

llet com a regidor i s'hi va mantenir 

fins al 2004 com a titular de les car-

teres d'Esports, Comerç, Ocupació, 

Economia i Hisenda. 

MITJA VIDA DEDICAT 
A LA POLÍTICA
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Mor un home atrapat en una 

premsa d'una empresa de Mollet
MOLLET.  Un home de 46 anys, veí de 

Sentmenat, va morir dijous al matí 

a l'empresa on treballava a Mollet, 

atrapat en una premsa d'escom-

braries. L'empresa on es va produir 

l'accident mortal és Prezero GTR 

(anteriorment anomenada Cespa) i 

està ubicada al polígon de Can Prat.

Segons informen els Mossos d'Es-

quadra, l'avís es va rebre a les 8 h, en 

el qual s'alertava que l'home havia 

quedat atrapat en la màquina d'una 

empresa de gestió i tractament de 

residus. Segons explica la responsa-

ble d'assessorament de Comissions 

Obreres (CCOO), Mónica Penas, la 

víctima estava fent manteniment 

de la màquina, una actuació que es 

fa amb l'aparell aturat, però Penas 

apunta que "s'ha activat i s'ha pro-

duït un atrapament mortal".

Tres dotacions de Bombers i tres 

del Sistema d'Emergències Mèdi-

ques (SEM) s'han presentat al lloc 

dels fets i han certificat la seva mort. 

Els fets s’han posat en coneixement 

del jutjat d'instrucció en funcions de 

guàrdia i d'Inspecció de Treball. A 

més, segons declarava la represen-

tant de CCOO, la planta és tancada 

"fins a saber què ha passat i con-

firmar que és segur treballar-hi".

Ara s'està investigant "com s'ha 

pogut activar" l'aparell, diu Penas, 

que afegeix que cal posar solució 

"perquè això no torni a passar".  

SUCCESSOS  L'HOME, DE 46 ANYS I VEÍ DE SENTMENAT, VA MORIR DIJOUS AL MATÍ A L'EMPRESA PREZERO GTR MENTRE FEIA MANTENIMENT D'UNA MÀQUINA

MOLLET. La 8a edició de Mollet és 

Fira que se celebrarà els dies 9, 10, 

11 i 12 de juny, al centre de la ciutat, 

comptarà amb la participació d’al-

menys 250 establiments i la instal-

lació de 150 expositors dels sectors 

de l’automoció, alimentació, co-

merç i serveis, una xifra de partici-

pants inferior a la de 2019, quan es 

va celebrar l'última edició. Amb tot 

l'Ajuntament continua comercialit-

zant la fira entre el teixit comercial.

El Mollet és Fira, la cita periòdica 

que aplega el teixit comercial de la 

ciutat, retorna als carrers aquest 

mes de juny després de l'aturada 

forçosa de dos anys per la pandè-

mia. Enguany, i com ja va avançar 

SomMollet, la cita reunirà en un 

mateix cap de setmana tots els 

sectors comercials, que ocuparan 

11.000 m2 del centre de la ciutat. 

En concret, el sector de l’automo-

ció, es podrà visitar a l’avinguda de 

la Llibertat, l’Illa i la plaça Major i 

els de l’alimentació, comerç i ser-

veis, s'ubicaran a les rambles Five-

ller i Balmes, al carrer de Barcelo-

na i al parc de les Pruneres.

Dilluns, la regidora de Comerç, 

Mercè Pérez, acompanyada de l'al-

calde, Josep Monràs, i comerciants 

de la ciutat van presentar la present 

edició, una mostra que, com reco-

neixia la regidora de Comerç, "està 

costant més comercialitzar. Des-

prés d'aquests anys difícils de 

pandèmia el sector està esgotat, 

però seguirem treballant per su-

mar més participants fins a l'úl-

tim dia", va assegurar.

El tret de sortida de Mollet és Fira 

serà el 9 de juny al vespre, al Mer-

cat Vell, amb la tradicional Gala del 

Comerç, que organitza cada any 

l’Associació d’Homes i Dones Au-

tònoms de Mollet i Comarca (AD-

HEC). Enguany, en la quarta edició 

de la gala, l'entitat reconeixerà do-

nes emprenedores i els comerços 

de la localitat que tenen més de 25 

anys de trajectòria. El president de 

l'ADHEC, Lluís Farré, constatava el 

"cansament" del comerç, agraïa 

l'esforç de l'Ajuntament i els comer-

ciants per recuperar la fira i afegia: 

"Esperem que en la propera edi-

ció tinguem més participació".

Per la seva part, com a represen-

tant del teixit comercial, Jordi Figue-

roa de JCF Car Audio, va destacar la 

importància de la fira i, en especial, 

del sector del motor perquè "atrau 

molta gent". Figueroa va afegir que 

el comerç torna amb ganes perquè 

"volem mirar cap al futur".

Divendres 10 de juny, també al 

vespre, però a la plaça Major, la 

fira continuarà amb l'activitat El 

Mercat també és Fira, una mostra 

de degustació dels productes del 

Mercat Municipal.

A banda dels expositors, el Mollet 

és Fira ofereix la tradicional campa-

nya comercial amb sortejos i pro-

mocions. En aquest cas, els clients 

Uns 270 establiments participaran 
en la 8a edició del Mollet és Fira

POPULAR UNS 150 EXPOSITORS MOSTRARAN ELS SEUS PRODUCTES EN 11.000 METRES QUADRATS AL CENTRE DE LA CIUTAT ENTRE EL 9 I EL 12 DE JUNY

podran omplir la Súperbutlleta, 

promoguda i finançada pel comerç 

local, que trobaran als comerços 

adherits durant tot el mes de juny. 

Es farà de l’1 al 26 de juny, amb una 

cinquantena de premis que estan 

valorats en més de 12.000 euros. 

Per participar-hi caldrà recollir 

la Súperbutlleta als establiments 

adherits a la campanya i lliurar-la 

emplenada a qualsevol de les urnes 

distribuïdes en aquests comerços i 

en els recintes firals. El sorteig dels 

premis es realitzarà el 2 de juliol.

D'altra banda, Mollet és Fira 

comptarà amb tot un programa 

d'activitats paral·leles per amenit-

zar la mostra, com un concurs de 

dibuix infantil, concerts itinerants, 

balls, festa de l’escuma, pallassos, 

simuladors de conducció de Fór-

mula-1 o cotxes elèctrics telediri-

gits per a pares i fills.

L'encara alcalde Josep Monràs 

valorava el model de fira pel que 

aposta Mollet: "A altres llocs es 

fan fires més d'aparador que no 

pas comercials i a Mollet volem 

apostar per un model amb pro-

tagonisme del comerç de proxi-

mitat". Monràs també destacava 

la col·laboració del comerç i agraïa 

"tots aquells comerços que en 

plena pandèmia es van posar a 

disposició de l'Ajuntament man-

tenint-se en l'anonimat i sense 

buscar protagonismes". Per aca-

bar, feia una crida als molletans i 

molletanes perquè comprin als es-

tabliments de Mollet, “ja que ofe-

reixen productes de proximitat, 

qualitat i bons preus”.    LAURA ORTIZ

S.C.R.

PREZERO GTR  L'empresa molletana on s'ha produït l'accident mortal

L.O.

PRESENTACIÓ L'alcalde Monràs i la regidora de Comerç, Mercè Pérez, amb representants del teixit comercial

Una plataforma contra l'OTANMollet reobre patis durant els caps de setmana
Aquest divendres a les 18.30 h es presentarà 

a La Marineta la plataforma Per la pau contra 

les guerres OTAN no bases fora. En l'acte 

hi participaran, entre d'altres, el professor 

d'economia mundial Ramon Franquesa.

A partir d’aquest divendres, l’Ajuntament de Mollet del Vallès tornarà 

a obrir els patis de les escoles Joan Salvat Papasseit i Col·legis Nous 

més enllà de l’horari escolar. Així, durant el mes de juny els patis 

estaran oberts divendres a la tarda i els caps de setmana tant matí 

com tarda, i al juliol i agost també obriran els dimecres i dijous.

SOCIETAT
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Els jutjats de Mollet ja treballen 
amb el model d'oficina judicial
MOLLET. Els jutjats de Mollet del 

Vallès comencen a treballar aques-

ta setmana amb el nou model d’ofi-

cina judicial, que millora i agilitza 

el servei que reben els ciutadans. 

El molletà és el 25è partit judicial 

de Catalunya amb aquest model, i 

abans ja havien fet el canvi altres 

jutjats propers com els de Santa 

Coloma de Gramenet o Cerdanyola.

Aquest nou mètode d’organitza-

ció del treball es basa en la compac-

tació de determinades funcions en 

un servei comú, la millora del su-

port a la funció jurisdiccional, l’es-

tabliment de metodologies de tre-

ball, l’enfortiment de mecanismes 

de direcció i l’ús de les tecnologies 

de la informació i la comunicació 

com a instrument principal de tre-

ball, entre altres característiques. 

L’objectiu és avançar en la moder-

nització de la justícia per oferir 

un millor servei i una justícia més 

propera als ciutadans, més ràpida, 

més eficaç i de millor qualitat, que 

doni resposta a les necessitats de 

la societat actual.

Al capdavant de l’oficina judicial 

hi ha el lletrat de l’Administració de 

justícia, que té una gran autonomia 

administrativa i criteris d’organit-

zació propis, la qual cosa permet 

alliberar els jutges de les tasques de 

gestió i en millora les tasques juris-

diccionals. L’oficina judicial no mo-

difica les funcions dels jutges i ma-

gistrats. Els canvis es produeixen 

en el seu entorn i en la manera de 

relacionar-se amb els nous serveis 

comuns. L’oficina els allibera de 

tasques administratives i tècniques 

i, alhora, possibilita la dedicació ex-

clusiva a la funció jurisdiccional.

Tot el personal que prestava ser-

veis als jutjats de Mollet s’ha acoblat 

als nous llocs de treball i ha rebut 

una formació adaptada al seu lloc 

de destinació, que ha estat impar-

tida pel Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada del Depar-

tament. D’aquesta manera, es po-

tencia l’especialització del personal 

dels cossos al servei de l’Adminis-

tració de justícia, un dels objectius 

essencials de l’oficina judicial.

Menys paper, menys tràmits
La implementació de l’oficina judi-

cial ha permès impulsar l’expedient 

TRIBUNALS  ES TRACTA D'UNA ORGANITZACIÓ DEL TREBALL MOLT MÉS ESPECIALITZADA, QUE DESCARREGA ELS JUTGES DE TASQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

judicial electrònic. D’aquesta mane-

ra, Justícia vol reduir l’ús del paper 

i facilitar la interconnexió entre els 

diferents agents jurídics per evitar 

la duplicitat de tràmits, facilitar l’ac-

cés a la informació i estalviar mo-

lèsties innecessàries als ciutadans 

o professionals en reclamar-los do-

cuments que ja figuren en registres 

públics. L’expedient digital escurça-

rà el temps de resposta en la trami-

tació total d’un assumpte.

L’oficina judicial incorpora el sis-

tema de gestió processal e-justícia.

cat, que permet la signatura elec-

trònica dels documents, la recepció 

telemàtica dels escrits, la tramita-

ció guiada, el control dels terminis, 

la incorporació de documents en 

paper a l’expedient judicial electrò-

nic i la generació automatitzada de 

l’estadística, entre d’altres.  

Troben un senglar mort a 
l'interior d'un contenidor 
precintat per la policia

SANT FOST. Un veí de Sant Fost va 

denunciar el passat diumenge, que 

hi havia un porc senglar mort a 

l'interior d'un contenidor de la Co-

lònia Bosc de Sant Fost. Segons el 

santfostenc, l'animal hauria estat 

trobat per un altre veí de la urba-

nització Colònia Bosc dissabte al 

vespre, el qual hauria alertat a la 

policia local i aquesta hauria actu-

at precintar el contenidor i fent el 

comentari "és que som dissabte 

a la tarda".  El mateix veí, tornava 

a alertar dilluns al matí, a través 

de les seves xarxes socials, que 

l'animal continuava a l'interior 

del contenidor. Fonts de l'Ajun-

tament, consultades per aquest 

diari, asseguraven dilluns a la tar-

da que l'animal havia estat retirat 

i que havien hagut de seguir un 

"protocol" abans d'endur-se'l. 

L'ANIMAL VA SER TROBAT A LA COLÒNIA BOSC DE SANT FOST

PRECINTAT El contenidor on hi havia el senglar trobat mort dissabte

e.f.

MOLLET.  Divendres passat va mo-

rir un motorista en una col·lisió 

per encalç amb un camió a la C-33 

a Mollet del Vallès, segons infor-

mava el Servei Català de Trànsit 

(SCT). Es tracta d'un veí de Girona 

de 52 anys.

Els Mossos d'Esquadra van re-

bre l'avís a les 10.32 h i el sinistre 

va tenir lloc al punt quilomètric 89. 

El conductor del camió va resultar 

il·lès.

Arran de la incidència, es van 

activar cinc patrulles dels Mossos, 

una dotació dels Bombers de la Ge-

neralitat i tres ambulàncies i l’he-

licòpter medicalitzat del Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM). A 

més, l'autopista va quedar tallada 

en sentit nord i posteriorment es va 

obrir un carril, amb retencions que 

arribaven als quatre quilòmetres.

Amb aquesta víctima, són 67 les 

persones que han mort en acci-

dent de trànsit enguany a la xarxa 

de carreteres interurbanes de Ca-

talunya.  

Mor un motorista a l'autopista 
C-33 a l'altura de Mollet

SUCCESSOS  ES TRACTA D'UN GIRONÍ DE 52 ANYS, MORT DESPRÉS DE COL·LIDIR AMB UN CAMIÓ

Condemnat a 11 
anys per segrestar 
l'exparella i violar-la
MOLLET.  L'Audiència de Girona 

ha condemnat a 11 anys de presó 

l'acusat de segrestar l'exparella a 

Salt, dur-la en cotxe fins a Mollet i 

violar-la en un descampat.

Segons la sentència, els fets van 

passar el 23 de gener del 2020, 

quan el processat va recollir la 

víctima amb l'excusa de tornar-li 

unes pertinences la va portar fins 

a una mena de pàrquing de Mollet. 

L'acusat va aparcar el vehicle i li va 

proposar mantenir relacions sexu-

als, però ella s'hi va negar. Segons la 

sentència, va amenaçar de matar-la 

si no accedia a tenir sexe. La vícti-

ma va aconseguir obrir la porta del 

cotxe i sortir corrents, però el pro-

cessat la va atrapar, la va colpejar 

reiteradament i després la va vio-

lar. Finalment, la víctima va poder 

fugir fins que va arribar a l'avingu-

da Llibertat, on va obtenir ajuda de 

vianants i de personal sanitari.  

Un jove, acusat de 
violar la seva cosina
MOLLET. La Fiscalia demana 14 anys 

de presó per a un jove a qui acusa 

d'haver violat la seva cosina i 8 anys 

per un amic de l'acusat a qui també 

se li imputa un delicte d'agressió 

sexual, uns fets que s'haurien pro-

duït el setembre de 2019. Es tracta 

d'un cas instruït pel jutjat d'instruc-

ció número 4 de Mollet. El judici 

està previst pel 8 de juny.  

Detingut un home 
acusat de robatori 
amb violència
MOLLET. Els Mossos d'Esquadra van 

detenir a finals de maig a Barcelo-

na un home de 52 anys com a pre-

sumpte autor de quatre robatoris 

amb violència –alguns d'ells amb 

arma blanca– comesos a la ciutat 

entre el 16 i el 19 de maig. La deten-

ció va permetre resoldre quatre ro-

batoris més amb el mateix modus 

operandi, tres a Calafell i un a Mo-

llet del Vallès. L'home ha ingressat 

a presó. L'home actuava de la ma-

teixa manera en els robatoris: re-

tenia i amenaçava les víctimes amb 

un ganivet i fugia amb la recaptació 

de les màquines enregistradores. 

El detingut ja havia complert 

condemnes de presó i tenia diver-

sos antecedents per fets similars. 

El passat 21 de maig va passar a 

disposició del jutjat d’instrucció 

en funcions de guàrdia de Barcelo-

na i l’autoritat judicial en va decre-

tar l’ingrés a presó. 

Dispositius d'Endesa 
per prevenir incendis
BAIX VALLÈS.  Endesa ha invertit 17,5 

milions en dispositius tecnològics 

per protegir i tenir cura dels boscos 

de Catalunya. Els principals objec-

tius són la neteja i cura de la massa 

forestal pròxima a la xarxa elèctrica, 

l’ús d’helicòpters per a termografies 

i vídeos HD, entre d'altres.

MEDI AMBIENT
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Les residències de la FSM reactiven 
la Teràpia Assistida amb Animals

BAIX VALLÈS. Els centres de la Fundació Sa-

nitària Mollet han iniciat de nou la Teràpia 

Assistida amb Animals (TAA), un projecte de 

l’Obra Social El Roure que permet treballar 

diferents aspectes claus com la comunicació, 

l’estimulació cognitiva, el desenvolupament 

motor i el benestar emocional i anímic dels 

residents. Les sessions s'han reprès després 

d'estar aturades un parell d'anys a causa de 

la pandèmia de la Covid.

Actualment, la teràpia ja s’està realitzant 

un o dos cops per setmana a les residències 

Pedra Serrada i Santa Rosa per a persones 

grans, la residència La Vinyota per a perso-

nes amb discapacitat intel·lectual i el Servei 

de Salut Mental de l’Hospital de Mollet, i ja 

són més de 130 persones les que es benefici-

en dels seus resultats.

SALUT EL PROJECTE PERMET TREBALLAR ASPECTES COM LA COMUNICACIÓ, L'ESTIMULACIÓ COGNITIVA I EL BENESTAR EMOCIONAL

Un 5% d'infectats per Covid pot 
desenvolupar fatiga crònica
MOLLET. En el marc del cicle de xerrades 

Parlem de Salut, organitzat per l'Ajunta-

ment de Mollet, amb la col·laboració d'AFI-

MOIC, el Centre Cultural la Marineta va aco-

llir aquest dimarts una conferència sobre la 

fatiga crònica i la Covid. La xerrada va anar 

a càrrec del Doctor José Alegre, coordinador 

de la Unitat del Síndrome de Fatiga Crònica 

de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. 

Durant la conferència el doctor va ex-

plicar que "es calcula que més d'un 5% 

dels infectats de la Covid poden desen-

volupar un Síndorme de Fatiga Crònica 

(SFC)". Així mateix, va avançar que "la SFC 

induïda pel virus de la Covid, serà una de 

les patologies més prevalents i que més 

repercussió tindran".

Segons Alegre, la SFC és fàcil de diagnos-

ticar. Les persones que la pateixen tenen un 

cansament limitant i els afecta les funcions 

musculars i cognitives: "Afecta a dones, 

com totes les malalties de base immu-

ne, que es diagnostiquen als 40 anys de 

mitjana, però que des dels 30 estan ma-

laltes". Un retard en la diagnosi, que segons 

alertava el doctor és "preocupant".  a.mir

XERRADA DEL DOCTOR JOSÉ ALEGRE EN EL MARC DEL CICLE 'PARLEM DE SALUT'

PENTINANT L' ISTA La gosseta va formar part de la sessió que es va fer dimarts a La Vinyota

a.mir

Instal·lat a Can Sunyer un 
bagul amb estris de sorral

MARTORELLES. El parc de Can Sunyer dispo-

sa, des del passat dijous 26 de maig, d'un 

bagul amb estris de sorral pels més petits i 

petites de Martorelles. Es tracta d'una pro-

va pilot que ha engegat l'Ajuntament i que 

si funciona, farà extensiva a altres espais 

com ara les pistes de Carrencà. 

PARCS

Junts reclama mesures 
de control dels coloms

MOLLET. El regidor de Junts per Mollet, Joan 

Daví, va demanar al govern local durant el 

ple mesures com el pinso anticonceptiu 

per controlar la població de coloms, que 

"provoquen brutícia i manca de salubri-

tat". El govern va descartar el pinso però 

diu que busca altres mètodes de control. 

CONVIVÈNCIA

CAIXES NIU

ECOLOGISME

Mig miler de 
participants en el Dia 
del Medi Ambient

SANT FOST. En el marc del Dia Mundial del 

Medi Ambient i la Setmana de la Natura, 

el Parc de Can Coromines va acollir el pas-

sat diumenge 29 de maig una nova edició 

d’aquesta jornada festiva organitzada per 

l’Ajuntament de Sant Fost, a la qual van as-

sistir mig miler de persones. Entre les no-

vetats d'aquesta segona edició, hi havia el 

canvi d'espai, valorat com un "encert", pel 

regidor de Medi Ambient, Alberto Bastida, 

qui també va considerar que el fet de fer 

coincidir la celebració amb el Mercat de se-

gona mà havia "sumat sinèrgies".  

aj. sant fost

“La relació entre els gossos i les perso-

nes és molt natural. El gos es converteix 

en un facilitador per realitzar tasques 

que sense ell la persona no faria. Això et 

permet treballar diferents aspectes com 

la mobilitat, la rehabilitació, la comuni-

cació, les relacions socials i l’afectivitat”, 

explica Mar Alcalà, veterinària i tècnica en 

intervencions assistides amb Animals de 

Curecan. 

Una connexió natural
Dimarts, va ser un grup de residents de La 

Vinyota qui va rebre la Lila i l'Ista, dues gos-

setes que amb la seva arribada van alegrar 

molts dels assistents: "Els nois connecten 

ràpidament amb l'animal, i aquesta vin-

culació emocional fa que després exer-

citin altre tipus d'activitats com el segui-

ment amb la vista, que prestin atenció o 

que fins i tot puguin fer una activitat més 

executiva, com és pentinar", comentava la 

Teresa Nicolás, directora de la residència. 

Uns efectes que també perceven les famílies:  

"Hi ha qui ens diu que nota el seu fill més 

parlador", afegia la psicòloga del centre, 

l'Amelia García.  a.m.

T

guardar-ne els recursos finits. Per 

+ Per a més informació,

l'Oficina Catalana del Canvi Climà

Projecte de restauració ambiental dels aiguamolls artificials de depu

i

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

CONSULTORI

Sovint s’observen testaments en els 
quals s’atorguen llegats que suposen 
una part molt important de l’herència, 
perjudicant així l’hereu que veu com la 
seva part queda molt reduïda.

La figura de la quarta falcídia, o quota 
hereditària mínima, recollida en el Codi 
Civil de Catalunya, protegeix l’hereu 
davant herències excessivament grava-
des amb llegats, evitant que l’herència 
quedi buida de contingut econòmic en 
salvaguardar per a l’hereu, almenys, la 
quarta part del valor de l’herència.

Si, realitzat l’inventari en el termini de 
sis mesos des de la mort del testador, 
i efectuats els pertinents càlculs, es 
conclou que l’hereu no percep aquesta 
quota mínima, procedirà la reducció de 
tots els béns llegats en la proporció que 
correspongui fins que el total obtingut 
per l’hereu suposi el quart de l’herència.

És important destacar que el propi 

Codi Civil de Catalunya deixa clar que 
l’hereu, que a més sigui legitimari, té 
dret tant a la quarta falcídia, com a la 
legítima. Tots dos drets, per tant, són 
compatibles, podent l’hereu, que també 
sigui legitimari, exigir tots dos drets de 
forma acumulada.

Finalment, cal assenyalar que el tes-
tador pot prohibir el dret a la quarta 
falcídia. Així, en el cas que el testador 
pretengui que es respectin els béns atri-
buïts específicament (llegats), encara 
que el valor dels mateixos superi les 
tres quartes parts del valor de l’herèn-
cia, haurà de prohibir en el seu testa-
ment la reducció per raó de la quarta 
falcídia dels llegats que en el seu cas 
consideri.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Què és la quarta falcídia?
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L'aigua, un recurs bàsic per a la vida, 
pateix les conseqüències d’aquest 
canvi climàtic. Sequeres i inunda-
cions se succeeixen. Disminueix la 
qualitat de l'aigua i, sobretot, encara 
s'agreuja més la seva escassetat. 
El 2030, s'estima que el 47% de la 
població viurà en àrees amb estrès 
hídric. El creixement de la població 
mundial requereix més recursos i 
aliments, per la qual cosa cada ve-
gada caldrà més aigua per a l'agri-
cultura, la indústria i les ciutats. En 
concret, es calcula que la demanda 
d'aigua augmentarà entre un 20% i 
un 30% d'aquí al 2050.

Transformar-nos per salvar el planeta
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT / AGBAR OFEREIX SOLUCIONS INNOVADORES PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I PER PROTEGIR LA SALUT AMBIENTAL

El planeta Terra és la nostra única 

llar. No hi ha un pla B. La humanitat 

té l'obligació de cuidar-lo i salva-

guardar-ne els recursos finits. Per 
això, cal adoptar canvis transforma-

dors que ens permetin entreveure un 

futur més sostenible. El Dia Mundial 

del Medi Ambient, que se celebra el 

5 de juny, porta aquest any per lema 

“Una sola Terra” i reclama actuar 

per preservar els recursos naturals i 

impulsar un estil de vida més ecolò-

gic i sostenible davant l'emergència 

climàtica.

+ Per a més informació, www.agbar.cat

El 2021 Agbar generava 10,5 

milions de kWh d'energia 

elèctrica produïda amb 

fonts renovables com ara 

el biogàs i la fotovoltaica

Agbar aposta per la mitigació del canvi climàtic mitjançant una gestió sostenible de l'aigua i la generació d'energia verda / AGBAR

Agbar, líder en la preservació del 

medi ambient

Agbar, companyia amb una trajec-
tòria de més de 150 anys, ofereix 
solucions innovadores per a la ges-
tió sostenible dels recursos natu-
rals i contribueix a protegir la salut 
ambiental de les persones, en línia 
amb el full de ruta de l'Agenda 2030 

tic. Així mateix, la companyia aposta 
per la preservació de la biodiversitat 
a través de la naturalització de les 
instal·lacions en espais protegits, 
com a la Garrotxa, i la gestió dels 
aiguamolls de depuració al Delta de 
l'Ebre.

Resiliència i economia circular

Agbar impulsa plans de resiliència 
per fer front als efectes del canvi 
climàtic sobre els recursos hídrics. 
Per això, ha desenvolupat una pla-
taforma digital que permet analitzar, 
mitjançant simulacions, la capacitat 
de les principals infraestructures 
existents d'una ciutat per mitigar els 
efectes de les inundacions i avaluar 
mesures alternatives per millorar la 
resiliència de la zona. És especial-
ment útil a les zones de clima me-
diterrani exposades a episodis de 
pluges torrencials que seran cada 
cop més freqüents.
  Tenir cura del planeta suposa re-
duir el volum de residus, reutilitzar 
i reciclar. El 2021, Agbar ha regene-
rat 4 hectòmetres cúbics d'aigua i 
ha valoritzat el 87,7 % dels residus 
gestionats a les depuradores. Així 

i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides. Agbar té cura de l'aigua i 
presta serveis ambientals a 1,37 mi-
lions de llars, empreses i adminis-
tracions de més de 300 municipis 
de Catalunya i les Balears.
  La companyia aposta per la miti-
gació del canvi climàtic mitjançant 

la gestió responsable de l'aigua i la 
seva regeneració, la generació i la 
compra d'energia verda, la valorit-
zació dels residus i la millora de la 
qualitat de l'aire. Aquestes són algu-
nes de les línies d'actuació, que es 
recolzen en la innovació i la digitalit-
zació per accelerar la transformació 
ecològica i contribuir així a protegir 
el planeta i millorar la qualitat de 
vida de les persones.
  El 2021, Agbar va generar 10,5 
milions de kWh d'energia elèctri-
ca produïda amb fonts renovables, 
principalment, de la cogeneració 
mitjançant biogàs (90%) i la foto-
voltaica (10%). Durant aquest any, la 
companyia té previst posar en mar-
xa 22 noves instal·lacions fotovol-
taiques a Catalunya, que generaran 
1,3 milions de kWh/any. La seva es-
tratègia de reducció de la petjada de 
carboni implica també la progressi-
va implantació del vehicle elèctric 
a la flota, que el 2021 ha assolit la 
xifra de 168 vehicles elèctrics.
  Agbar calcula la seva petjada de 
carboni i està adherida al Programa 
per a la reducció de les emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle de 
l'Oficina Catalana del Canvi Climà-

Projecte de restauració ambiental dels aiguamolls artificials de depu-
ració a Begudà / AGBAR

mateix, està instal·lant columnes 
de càrrega d'aigua regenerada per 
destinar-la a serveis de neteja i reg, 
amb l'objectiu de reduir la pressió 
sobre les fonts d'aigua potable.
  L'aposta de la companyia va més 
enllà i impulsa l'economia circu-
lar per encaminar-se cap al 'residu 
zero'. Agbar ha posat en marxa un 
model de transformació de les de-
puradores tradicionals en ecofac-
tories, un model premiat per les Na-
cions Unides i que s'està aplicant al 
sanejament en alta de municipis de 
la Costa Brava. Es tracten de verita-
bles 'fàbriques' de recursos que re-
generen l'aigua per a nous usos (reg 
agrícola, ambiental com la recàrre-
ga d'aqüífers i industrial), valoritzen 
els residus i els utilitzen, per exem-
ple, per produir energies renovables 
com el biogàs, i generar així un im-
pacte positiu al seu entorn.
  Només hi ha un planeta Terra. Tenir 
cura de la seva riquesa ambiental és 
una missió col·lectiva. Cada gest hi 
compta. i
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L’expert responL’expert respon

Poden acomiadar-te 
durant l’embaràs 
o el permís per naixement?
Els acomiadaments sense 
causa justificada tenen la 
consideració d’«improce-
dents» i només esdevenen 
nuls en uns pocs supòsits. 
Però això és diferent durant 
el període de gestació, el 
temps de gaudi del permís 
per naixement o fins el mo-
ment que el nadó fa 12 me-
sos. En aquests casos, els 
acomiadaments sense causa 
són considerats nuls.

L’embaràs i el període de per-
mís per naixement són esce-
naris especialment protegits 
front l’extinció del contracte 
de treball. L’empresa que 
vulgui extingir el contracte 
d’una dona embarassada o 
d’un treballador o treballa-
dora que estigui gaudint del 
permís per naixement haurà 
de justificar a partir de cau-
ses objectives la necessitat 
de l’acomiadament: en ab-
sència d’aquesta causa ob-
jectiva, demostrable i taxada 
per llei, l’acomiadament es 
considerarà nul. És a dir, si 
no hi ha causa o existeixen 
indicis que la causa pretén 
amagar el fet que l’acomiada-
ment està relacionat amb la 
situació d’embaràs o permís 
per naixement, l’empresa es-
tarà obligada a readmetre la 
persona i abonar-li els salaris 
deixats de percebre. Addici-
onalment, en cas que l’em-
presa no desactivi la sospita 
que l’única causa per fer fora 
a la persona és l’embaràs o 
el gaudi del permís per nai-
xement es consideraria que 
s’han vulnerat els drets fo-
namentals (el dret a no patir 
discriminació) i s’imposaria, 
a banda de la readmissió i el 
pagament dels salaris, una 
indemnització.

La nul·litat de l’acomiada-
ment en comptes de la mera 
improcedència és un dels 
elements que configuren 
aquesta especial protecció 
de la situació d’embaràs i 
permís per naixement. Cal 
recordar que el permís per 
naixement és de 16 setma-
nes tant pel progenitor bi-
ològic com el que no ho és 
i també s’aplica als casos 
d’adopció o acollida. 

D’aquestes 16 setmanes, les 
6 primeres s’han de gaudir 
de forma ininterrompuda i a 
jornada completa immedia-
tament després del moment 
del part. Les 10 setmanes 
restants es poden fer, acor-
dat amb l’empresa,  a jornada 
completa o a temps parcials 
i de forma ininterrompuda 
o en períodes setmanals 
amb interrupcions durant el 
temps  entre la finalització 
de les 6 primeres setmanes i 
el dia que nadó compleixi 12 
mesos d’edat. 

Aquesta dada és important 
perquè l’especial protecció 
de les situacions d’embaràs 
i naixement no finalitza en 
acabar el permís sinó que 
s’estén fins que el nadó fa 
12 mesos. Durant aquest 
temps, qualsevol acomiada-
ment que ens afecti sense 
causa objectiva seguirà sent 
nul tal i com també succe-
eix amb els acomiadaments 
que afecten persones que 
tenen reducció de jornada 
per guarda de nens i nenes 
menors de 12 anys.

Aquests són drets que hem 
de tenir ben presents per 
evitar que algunes empreses 
els vulnerin.

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

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.

M. Carmen Argente, nova 

presidenta d'ERC Sant Fost
SANT FOST. L’Assemblea d’Esquer-

ra Sant Fost va escollir el passat 

cap de setmana la seva nova exe-

cutiva local. "Una executiva re-

novada, oberta a la ciutadania 

i amb ganes de treballar pel po-

ble" que liderarà Mari Carmen Ar-

gente, segons informava el partit 

local a través d'un comunicat. Ar-

gente, qui va ser escollida de forma 

unànime per l'assemblea, ocuparà 

el càrrec de presidenta en substi-

tució de Xavier Conesa. 

"Som aquí per treballar, par-

lar, escoltar i obrir-nos a la ciu-

tadania", deia Argente després de 

sortir escollida. Mari Carmen Ar-

gente és una santfostenca nascuda 

a Alacant, que exerceix d'inferme-

ra al CAP de Sant Fost i està vincu-

lada al teixit cultural del municipi 

com la batucada, els bastons, el 

senderisme i les sardanes. 

L'any 2019 va entrar a formar 

part del projecte d'ERC Sant Fost 

i va ser elegida regidora en les 

darreres eleccions municipals, 

exercint els càrrecs de regidora 

de cultura i esports fins a la moció 

de censura que va tenir lloc l'any 

passat.

A més de la presidència, també 

s'han renovat les secretaries de 

finances, política municipal, orga-

nització, feminismes, ciutadania i 

transició ecològica.

En l'assemblea, el president sor-

tint, Xavi Conesa, incidia en l’apre-

nentatge d’aquests darrers anys: 

“Ha estat tant l’esforç i ens hem 

bolcat tant en l’acció de govern 

que s’han anat deixant de banda 

tasques orgàniques importants 

com retre comptes als nostres 

col·laboradors, l’escolta acti-

va i l’obertura a totes aquelles 

persones que volen un canvi al 

nostre poble". En aquest sentit, 

una de les primeres decisions de 

la nova executiva, ha estat la cele-

bració d’assemblees obertes a la 

ciutadania per tal de copsar tots 

els suggeriments, idees i opinions 

dels veïns i veïnes del poble que 

vulguin donar la seva veu. La pri-

mera d’aquestes assemblees serà 

el dia 18 de juny a les 19 hores a 

la rambla de Can Coromines, en la 

qual els veïns i veïnes podran ve-

nir a dir-hi la seva. 

POLÍTICA L'ACTUAL REGIDORA SUBSTITUEIX EN EL CÀRREC XAVIER CONESA

MARI CARMEN ARGENTE

ERC SANT FOST

Martorelles duplica la partida 

per reformar el barri antic
MOLLET. El ple va aprovar dilluns 

duplicar la partida del pressupost 

destinada a la reforma del barri 

antic. El projecte, que en els comp-

tes per aquest 2022 aprovats el 

mes de gener passat ja disposava 

de 771.000 euros, en suma ara 

700.000 mil més, arribant a la xifra 

d'1.441.000 euros. Amb tot, l'ob-

jectiu del consistori és ampliar de 

nou aquesta partida: "Estem fent 

guardiola amb la idea d'arribar 

als dos milions d'euros per po-

der afrontar amb garanties la 

reforma d'aquest barri", explica-

va el regidor d'Economia i hisenda, 

Joan Marc Flores. 

El govern martorellesenc feia 

aquesta ampliació després de do-

nar llum verda a la modificació 

de crèdit 05/2022, en modalitat 

de suplement de crèdit, que es 

va aprovar amb els vots a favor 

de l'equip de govern i l'abstenció 

dels partits de l'oposició, durant la 

sessió ordinària del ple del mes de 

maig que es va fer dilluns al vespre 

a l'Ajuntament.

Més pressupost per a la Vinya
A banda del projecte del barri 

antic, un altre dels imports desta-

cats de l'ampliació del pressupost 

és per a la Vinya. El consistori ha 

dotat amb 200.000 euros més la 

partida per a les obres d'aquest 

centre polivalent que es preveu 

que es reprenguin en "un parell 

o tres de setmanes", segons va 

anunciar l'alcalde Marc Candela.

Aquests 200.000 euros es desti-

naran a possibles eventualitats 

que puguin sorgir: "El projecte el 

vam aprovar abans de la guerra 

d'Ucraïna. S'està estudiant amb 

la constructora, perquè el mate-

rial que el projecte contemplava 

s'ha encarit molt", deia Candela.

La modificació de crèdit s'ha 

finançat amb 1,8 milions d'euros 

provinents del romanent de treso-

reria resultant de l'exercici ante-

rior que es va tancar amb un total 

de 5.514.552 euros. 

PLE EL GOVERN HA DESTINAT 1,8 MEUR DEL ROMANENT DE TRESORERIA A AMPLIAR EL PRESSUPOST

L'Ajuntament de Mollet defensarà al 
TSJC ser àrea tensa d'habitatge

MOLLET. L’Ajuntament va ratificar, 

en el ple de dilluns, que es perso-

na com a codemandat en el recurs 

contenciós administratiu que han 

obert diverses entitats relaciona-

des amb el lloguer contra la decla-

ració de la ciutat com a àrea tensa 

d'habitatge. La regidora d’Habitat-

ge, Núria Muñoz, va explicar que 

el recurs presentat per les entitats 

en contra de la decisió de l’Ajunta-

ment “ens perjudica”, ja que l’ob-

jectiu de demanar que el municipi 

sigui considerat com a àrea de mer-

cat d’habitatge tens pretenia “un 

topall dels preus de referència a 

aplicar per aconseguir un major 

accés  a preus assequibles”. 

Ara Mollet ha reclamat que s'ha-

bilitin aules d'estudi de cara als 

exàmens finals i la selectivitat. La 

petició es fa després que el grup 

preguntés al govern local durant 

el ple sobre l'estat de les obres a la 

Biblioteca de Can Mulà Jordi Solé 

Tura, unes obres que la regido-

ra responsable de l'àrea deia que 

s'allargaran un o dos mesos.

Ara Mollet reclama 

aules d'estudi
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Rambla Balmes, 1-3 · Mollet del Vallès (al costat d’Abacus) · T. 935 709 145

www.hogardecora.es

NOU MODEL 
amb estructura massissa de faig 
GARANTIDA DURANT 30 ANYS.

Tapissat amb llins ecològics.

Base de molles i coixins farcits 
de visco i plumo d’oca.

Sofàs de qualitat 
fets a mida
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
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

Més de 280 alumnes de 5è de primària van participar aquest dimarts en la Fira de Cooperatives 

Escolars que es va celebrar entre les rambles Pompeu Fabra i Balmes. Per desè any, l’Ajuntament 

de Mollet del Vallès ha donat suport al programa Cultura Emprenedora a l’Escola, impulsat per la 

Diputació, amb el qual es pretén fomentar la transmissió dels valors de l’emprenedoria als alumnes. 

Durant la fira, els escolars  van posar a la venda els productes creats per les seves cooperatives.

Èxit de participació en la Fira de Cooperatives Escolars

ELS ALUMNES VAN VENDRE ELS PRODUCTES CREATS PER LES SEVES COOPERATIVES
AJ.MOLLET

Premiats estudiants d'FP molletans
MOLLET. Etudiants d'FP de l'INS Gallecs i l'INS 

Mollet van endur-se dijous passat els premis 

Impuls FP que van lliurar els Serveis Territo-

rials d'Educació. En la modalitat de projectes 

emprenedors, van ser guardonats el projecte 

Colors Vius, de l'INS Gallecs de Mollet; Olor 

fresc, de l'INS Mollet; i Aqua Mundae, també 

de l'INS Mollet –en la categoria de grau supe-

rior–. En la modalitat de projectes innova-

dors, van guanyar Biocram, de l'INS Mollet. 

ELS PROJECTES GUARDONATS SÓN D'ALUMNES DE L'INS GALLECS I L'INS MOLLET

La robòtica al servei de la sostenibilitat, 
a càrrec dels alumnes baixvallesans
MOLLET. Vehicles que s'aturen da-

vant les escombraries, semàfors 

que automàticament es posen en 

vermell per als cotxes quan un 

vianant s'hi apropa, fanals intel·li-

gents o habitatges i aparcaments 

sostenibles amb panells solars. 

Aquestes són només algunes de les 

propostes que van exposar alum-

nes de Mollet, Parets, Montornès i 

Montmeló a la segona edició de la 

Fira de Robòtica Educativa i Pro-

gramació del Vallès Oriental-Co-

debot Vallès.

La pista exterior del pavelló Rie-

ra Seca de Mollet va acollir diven-

dres uns 700 alumnes des de P-3 

fins a batxillerat que van exposar 

els seus projectes vinculats amb 

la robòtica i adaptats als diferents 

nivells d'edat.

Si bé enguany –en ser la primera 

edició presencial– es va deixar la 

porta oberta a presentar qualsevol 

treball amb llenguatge computaci-

onal, la gran majoria d'iniciatives 

estaven vinculades amb la sosteni-

bilitat de les ciutats i comunitats.

El regidor d'Educació de Mollet, 

Raúl Broto, qui alhora és respon-

sable dels programes estratègics 

de ciutat Smart (intel·ligent), 

sostenible i digital, recalcava la 

importància de l'aprenentatge 

d'aquesta matèria. "En aquest 
món digitalitzat, la tecnologia 
té un paper fonamental i cal que 
entenguin com funciona, per-
què entendran millor com fun-

ciona el món", deia l'edil molletà, 

alhora que es focalitzava en les 

noies: "És un món que està majo-
ritàriament ocupat per homes i 
necessitem que moltes noies es-
tudiïn carreres tecnològiques, 
programació, robòtica...".

Oberts a més participants
Aquesta fira s’organitza en el semi-

nari de robòtica del Pla de Forma-

ció de Zona del Centre de Recursos 

Pedagògics del Servei Educatiu 

del Vallès Oriental II (CRP-VOII), i 

aquest és el tercer any que s'inten-

ta fer: el 2020 va quedar suspesa 

per la pandèmia, l'any passat es 

va celebrar de manera telemàtica 

i enguany ha estat l'estrena pre-

sencial.

Marga Flores, directora del 

CRP-VOII, explicava que aquesta 

primera fira ha estat "molt ober-
ta" quant a temàtica, per aplegar 

molts centres i projectes diferents, 

i desitja que el 2023 s'animin més 

centres a participar.  S.CARRILLO

EDUCACIÓ DIVENDRES ES VA CELEBRAR LA FIRA DE LA ROBÒTICA EDUCATIVA A MOLLET, AMB MÉS DE 700 ALUMNES DE P-3 A BAT

AMB ELS GINYS Participants de la fira de la Robòtica, al Pavelló Riera Seca

S.C.

Oferta suficient de 
places de P2 a les 
escoles bressol
MOLLET. Un cop acabat el perío-

de de preinscripció a les escoles 

bressol municipals, l'Ajuntament 

ha rebut 200 sol·licituds per a les 

158 places de què disposen els tres 

centres gestionats pel Consistori 

(La Xarranca, la Filadora i Els Pine-

tons). Amb tot, en el cas de l'oferta 

de P2, que aquest any passa a ser 

gratuït per a les famílies, no s'ha 

produït una allau de demandes, un 

dels temors que havia manifestat 

el regidor d'Educació, Raúl Broto. 

En concret, a P2, hi ha hagut 79 sol-

licituds per a les 82 places oferta-

des provisionalment.

Reconegut, el Mapa 
Formatiu de Mollet
El catàleg del Banc de Bones Pràc-

tiques (BBP) dels governs locals 

de Catalunya ha incorporat, en 

la categoria de Bona Pràctica, el 

Mapa i Pla Formatiu de Mollet i 

Baix Vallès per ser una experièn-

cia innovadora i de qualitat i que 

pot servir de referència per altres 

ajuntaments o entitats locals. 
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MOLLET. Tres alumnes del Col·legi 

Lestonnac  han aconseguit entrar 

en el 5,5% de les millors puntua-

cions de Catalunya en les Proves 

Cangur, en el seu nivell. El Joel Ber-

nal i el Pau Sirat, de 3r d'ESO, van 

quedar empatats a la posició 473 

de 17.073 d'alumnes presentats 

del seu curs, estant dins dels 2,88% 

millors. Mentre que l'Anna Trinh, 

va assolir la 46a posició de 12.160 

alumnes de 4t d'ESO, cosa que la si-

tua en el 0,39% dels millors. 

Les Cangur són unes proves ma-

temàtiques que es fan a nivell de tot 

Catalunya amb la participació de 

més de 70.800 alumnes d'ESO. 

Per altra banda, tres alumnes 

de 4t d'ESO del curs 20-21 també 

del Col·legi Lestonnac –el Marcel 

Oliveras, la Núria Margarit i el Ru-

bén González– han estat premiats 

en la convocatòria de l'any 2021 

dels Premis de Recerca Jove per a 

fomentar l'esperit científic del jo-

vent (PRJ). Els joves s'han endut 

el guardó que atorga la Secretaria 

d’Universitats i Recerca i l’Agència 

de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca, pel seu treball sobre la 

Modelització d'una distribució equi-

tativa del transport urbà de Mollet. 

El premi és una dotació econòmica 

per als alumnes i per als centres 

que han de destinar a equipament 

de biblioteques i material docent. 

Tres alumnes del Lestonnac, entre els 
millors de Catalunya de les Proves Cangur

UNS ALTRES TRES ESTUDIANTS  DEL CENTRE HAN ESTAT GUARDONATS AMB ELS PREMIS DE RECERCA JOVE 2021

PROVES CANGUR Els alumnes Pau Sirat, Anna Trinh i Joel Bernal, amb el diploma

col·legi lestonnac

PREMIATS RECERCA JOVE Marcel Oliveras, Rubén González i Núria Margarit

col·legi lestonnac

18/06 Thiago Gael Godoy Godoy (Mollet)

 

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

PARETS DEL VALLÈS

25/05 Dolores Agustí Quintanas 93 anys

25/05 Antonio Fernández González 73 anys

30/05 Joaquín Briquets Brunes 83 anys

MOLLET DEL VALLÈS

28/05 Juana A. Joaquina Galero Ortiz 86 anys

LA LLAGOSTA

25/05 José Rodríguez Rodríguez 82 anys

28/05 M. Begoña Escribano Zamorano 74 anys

SANTA PERPÈTUA

24/05 Maria Bastida Bastida 82 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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MOLLET/MONTORNÈS. La Pastis-
seria Viñallonga –amb establi-
ments a Montornès i Mollet– ha 
guanyat el premi a la millor coca 
de Sant Joan, en la categoria de 
coca de llardons.

En la quarta edició d'aquest cer-
tamen organitzat per Sr y sra Cake 
i que compta amb el suport, entre 
d'altres, del Gremi de Flequers, la 
pastisseria baixvallesana ha estat 
guardonada per la seva coca de 
llardons, "una coca clàssica de 
pasta de full i pinyons per so-
bre", descriu la Marga Viñallonga, 
qui destaca la felicitat amb la qual 
van rebre la bona nova.

Reconeixement d'equip
"És el quart any que ens presen-
tem al premi i ho vam rebre amb 
un mar d'il·lusió, cridant, sal-
tant, abraçant-nos. No ens ho es-

peràvem", assenyala la Marga, qui 
considera que aquest és "un reco-
neixement per a tot l'equip i per 
la feina feta durant molts anys", 
primer engegada pels pares.

Demanda de la clientela
A conseqüència del premi, el matí 
de dimecres, just un dia després 
de ser guardonats, la pastisseria 
començava a rebre trucades de 
clients per encarregar les coques, 
quan encara mancaven tres set-
manes per a la revetlla. 

Tot i que encara queden uns dies 
per poder gaudir d'aquesta cele-
bració tradicional catalana que 
dona el tret de sortida a l'estiu, a 
partir de dijous la clientela ja ha 
pogut comprar o si més no, encar-
regar, a la Pastisseria Viñallonga 
la millor coca de llardons de Sant 
Joan de Catalunya. 

Premi a la millor 
coca de llardons de 
Catalunya, per a la 
Pastisseria Viñallonga

ALIMENTACIÓ DISPOSA D'ESTABLIMENTS A MOLLET I MONTORNÈS

LA FAMÍLIA DE PASTISSERS  Amb el guardó de la millor coca de llardons 

VIÑALLONGA

AGRICULTURA

Nova producció de 
tomàquet vallesà 
agroecològic

MOLLET. El grup de consum molletà 
Cinc Quarteres participarà de nou 
en el projecte de coproducció de 
conserva de tomàquet agroeco-
lògic. Entitats d'economia social i 
solidària del Vallès Oriental i Occi-
dental van signar, el passat 20 de 
maig a Gallecs, la continuïtat de la 
iniciativa amb l'objectiu de dupli-
car la producció fins als 2.000 kg. 

LABORAL 

L'Ajuntament dona 
feina a una vintena 
de molletans 

MOLLET. L’Ajuntament ha contrac-
tat una vintena de molletans a 
través del Programa Treball i For-
mació, engegat per l’Empresa Mu-
nicipal per la Formació i l’Ocupació 
(EMFO). Aquests plans d’ocupació 
inclouen un contracte de 12 mesos 
a jornada completa per complir 
tasques d’agent cívic, conserges, 
manteniment o de neteja. 

Cap de setmana de 
tast de vins a Sant 
Fost i a Martorelles
MARTORELLES /SANT FOST. El Celler 
de Can Roda ha organitzat per 
dissabte, 4 de juny, una vetllada 
nocturna amb tast de vins i un ta-
ller d'observació d'estels. Per al-
tra banda, l'Àrea de Promoció i el 
Consorci de la DO Alella celebra 
divendres, a les 20 h al restaurant 
Mas Corts, un tast amb vins de Sant 
Fost i de la Masia Can Roda. 

ENOTURISME

05 DE JUNY
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OPINIÓ

Promou:

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

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat
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A partir de la setmana vinent, Mollet iniciarà una nova etapa política. 

L'alcalde més longeu de l'actual democràcia a la ciutat, Josep Monràs, 

abandona el càrrec després de 18 anys. Gairebé dues dècades de lideratge 

donen per a encerts i per a errors però el que és inqüestionable és que 

desgasten i perpetuen maneres de fer molt lligades al tarannà del líder 

en qüestió. L'animadversió s'ha instaurat en moltes de les relacions amb 

l'oposició i altres agents ciutadans sense deixar massa marge al diàleg i a 

l'acord, una actitud que a voltes ha enrarit la gestió municipal.   

Mollet ha estat per tradició una ciutat del popular cinturó roig, en què el 

socialisme ha jugat un paper fonamental en la transformació de les ciutats 

metropolitanes. Més enllà de la necessària regeneració en les institucions, 

també cal oxigenar els partits i donar pas a noves generacions amb altres 

mirades i sense tantes motxilles perquè prenguin les regnes amb energies 

renovades que es puguin transmetre també a la governança de la ciutat. 

TEMPS DE REGENERACIÓ

Editorial

om és habitual, la Plataforma per 

la Sanitat Pública del Baix Vallès 

considerem que els plenaris dels 

ajuntaments són l’eina on resideix 

la representació popular de la ciutadania i és 

per aquesta raó, que creiem que és de vital im-

portància el debat i el compromís de les cor-

poracions locals perquè donin suport a les ne-

cessitats de la població en l'atenció sanitària 

pública i de qualitat. Demanem el suport de la 

campanya que impulsem diverses organitza-

cions socials per exigir el 25% del pressupost 

de Salut de 2023 per a l'atenció primària. Ara 

mateix estem entorn el 17%.

Som algunes entitats que estem duent a ter-

me aquesta campanya com ara Amnistia In-

ternacional Catalunya, Marea Blanca, Fòrum 

Català d’Atenció Primària (FoCAP), Medicus 

Mundi, Rebel·lió Atenció Primària i Metges de 

Catalunya per reivindicar la importància de 

l’atenció primària i la necessitat de dotar-la 

de recursos suficients. L’atenció primària és 

la porta d’accés al dret a la salut; l’OMS asse-

gura que pot satisfer el 70% de les necessitats 

sanitàries, i per a això cal arribar al 25% en els 

pressupostos de Salut a Catalunya.

Estem en un moment crucial per a la sa-

nitat pública i en particular per a l'atenció 

primària, que aborda de manera integral la 

El 25% per a l'atenció primària
salut de les persones, des del naixement fins 

als darrers dies de la vida.

Portem molts anys reivindicant més per-

sonal i més recursos per a una millor atenció 

sanitària i amb la pandèmia hauríem d’haver 

après alguna cosa però, en canvi, estem pit-

jor que abans.

Com a exemple, particularment a Mollet, 

en un dels nostres CAP hi ha facultatius pedi-

atres de baixa laboral, vacances, jubilats, etc. 

que no s’han substituït. Això propicia que 

milers de ciutadans i ciutadanes quedin po-

tencialment desemparades, i que el personal 

mèdic que segueix treballant s'hagi de repar-

tir el treball d'aquests metges i metgesses, 

provocant una sobrecàrrega laboral, canvis 

de cites, llistes d’espera, etc.

De totes maneres, cal dir que hem acon-

seguit millores entre tots i totes, com ara 

l'ampliació de les Urgències de l’Hospital, 

el futur CUAP, i estem pendents de les obres 

d'ampliació de la zona Baix  Vallès del CAP de 

Plana Lledó, on es faran obres per tenir més 

espai per a pediatria i especialitats. També, 

l’antiga seu de la Seguretat Social a Mollet 

ara és un espai sanitari, i a més, a l’Hospital 

de Mollet no som clients si no ciutadania. 

Recordem que la sanitat pública és un dret 

i no es gratuïta, la paguem amb els nostres 

impostos, com l’IVA, entre altres. Per això, si 

hi ha un superàvit, volem que s'inverteixi en 

millorar l’atenció assistencial i no en crear 

patrimoni privat, com ha fet la Fundació Sa-

nitària de Mollet amb el suport de CatSalut.

  Volem una sanitat de qualitat i pública  

100% amb participació democràtica!

C

BIENVENIDO
DE MIGUEL

Membre de la plataforma en 

defensa de la sanitat pública 

del Baix Vallès

onforme t’apropes a la «casa del 

silenci», amb una sensació sem-

pre fictícia ja que mai no saps la 

durada del camí, va apareixent 

—potser inevitablement— la necessitat 

d’ordenar tot l’equipatge que ja per sempre 

et farà companyia. Un equipatge que pesi 

ben poc, com ens va dir Antonio Machado 

en el seu últim poema: Y cuando llegue el día 

del último viaje / y esté al partir la nave que 

nunca ha de tornar / me encontraréis a bordo 

ligero de equipaje, / casi desnudo, como los 

hijos de la mar.

Per a mi, lleuger d’equipatge vol dir haver 

assimilat tots els dolors, haver acceptat tots 

els errors, haver gaudit tots els amors; estar 

en pau amb un mateix malgrat els dolors, 

els errors i els desamors. I haver procurat 

donar tot allò compartible, haver maldat 

per retornat tot allò que t’ha estat donat, i 

haver aprofitat prou tot allò que és vida i fe-

licitat malgrat les limitacions de la vida i de 

la felicitat humanes. Potser resumint, lleuger 

d’equipatge vol dir entrar a la «casa del silen-

ci» havent comprès i acceptat les limitacions 

de l’ésser humà. Per això, la «casa del silenci» 

no hauria de ser ni el cel ni l’infern, sinó l’es-

pai de l’eterna placidesa que perceps just en 

obrir-ne la porta.

Entenent així la vida —que inclou també 

aquell darrer pas— comprendreu que estic 

ben lluny d’acceptar la manera com vivim, la 

C

SENSE DATES: 
LA PLACIDESA

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

tartera insalvable on els poders ens porten a 

viure: esforç i relliscada en un no acabar. No 

diré pas que la vida podria ser un compendi 

de felicitats; tampoc, amb Salvador Espriu, 

que la vida sigui una «mort itinerant»; però 

sí que crec que, malgrat les limitacions del 

viure humà —recordeu que no som Déus— 

tenim capacitats suficients per a assolir, si 

més no, la placidesa: el resultat de dividir/

compartir el benestar material i espiritual, 

físic i anímic, entre tots. El resultat de la ple-

na solidaritat humana: tranquil·litat, quie-

tud, calma, pau. 

El sentit de la vida no és tenir, sinó ser. Sen-

tir-se viu, gaudir de tot allò que la natura ens 

ha donat; itinerar fins la «casa del silenci» 

amb la paraula i el cant, amb l’escriptura i 

la lectura, amb els sons naturals i la música, 

amb la natura i els seus fruits, amb la intel-

ligència i els seus remeis i solucions, amb la 

sensibilitat i els sentiments, amb l’amor i 

l’amistat... 

Afronto el futur —ja breu atesa l’edat que 

tinc— amb l’única voluntat d’arribar a la 

placidesa i viure-la. I, quan hagi de ser, obrir 

plàcidament la porta de la «casa del silenci» 

i entrar feliçment al no-res.

Si trobes l’antiga petja

del meu pas,

recorda:

anava sense rumb.

Després, vingué la placidesa

Dels poemes en trauràs les dates

(Oriol Fort, 2021)

Per compartir

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Dissabte de futbol solidariAlèxia Putellas tanca la temporada amb tres títols
El CF Mollet UE presenta aquest dissabte 

al matí una jornada solidària que inclou un 

torneig de futbol i diversos sortejos, tot al camp 

Germans Gonzalvo. L'activitat col·laborarà amb 

la Fundació El Xiprer i amb La Marató de TV3.

La molletana ha acabat la temporada aixecant tres títols: Supercopa, 

Lliga i Copa. La jugadora, capitana del Barça, va aixecar diumenge la 

seva tercera Copa de la Reina consecutiva. El conjunt blaugrana va superar a l'Sporting de Huelva a la final per 6-1, en una final disputada 
a l'estadi Santo Domingo d'Alcorcón (Madrid).

Tastet d'esports en ple carrer
MOLLET. La Festa de l'Esport al Car-
rer va celebrar la seva 28a edició 

el passat diumenge. L'avinguda 

de la Llibertat es va omplir d'es-
tacions esportives que permetien 

a tots els joves provar els diversos 

esports que es practiquen a Mollet. En total hi va haver 19 estacions, 
que van comptar amb la col·labo-ració de 16 entitats esportives de 
la ciutat i de l'Ajuntament, organit-
zador de la jornada. 

El programa d’activitats incloïa 

diferents estacions esportives, de 

tipus lúdic, amb modalitats com 

atletisme, futbol 3x3, bàsquet 3x3, 

minitennis, bàdminton, patinatge, 

scooter, escacs, hoquei, tennis tau-

la, voleibol, karate o dansa, entre 

d’altres. També es va instal·lar un 

circuit d’educació viària i un de 

bicicletes, on els més petits van 

començar a aprendre normes de 

circulació i civisme.

La majoria d’activitats estaven pensades per a infants de 6 a 12 
anys, tot i que en moltes d’elles 

hi podien participar nens i nens 

d'altres edats o acompanyats dels 

seus familiars. "La Festa de l'Es-

port al Carrer és una gran ale-

gria. Totes les entitats s'han tor-

nat a bolcar", destacava l'alcalde 

i regidor d'Esports, Josep Monràs.

L'alcalde remarca que la jorna-da, que va començar l'any 1993, 

té dos objectius: "Donar a conèi-

xer les entitats esportives de la 

ciutat i gaudir d'un diumenge 

esportiu i festiu", dues fites que, 

segons ell, s'han assolit "abso-

lutament" a l'edició d'enguany. 

Monràs agraeix el suport dels 

clubs esportius del municipi, ja 

que la festa és "un esforç comú de 

l'Ajuntament i les entitats".

Durant tot el matí de diumenge, 

centenars de nens i nenes van pas-
sar per les diverses estacions es-
portives amb les seves famílies. A 

més de poder fer un tast d'esports, 

els participants també van poder 

aconseguir fins i tot alguns premis 

i recompenses.   sergi casanovas

POLIESPORTIU  LA JORNADA CELEBRA LA SEVA 28a EDICIÓ AMB CENTENARS DE JOVES FENT ESPORT

JORNADA FESTIVA Els infants van gaudir d'un diumenge d'esport lúdic al centre de la ciutat

s.c. Els Jocs Esportius Escolars 
tanquen la temporada
MOLLET. El Centre Municipal d'Es-
port i Salut Ca n'Arimon va acollir 

dissabte l'acte de clausura dels 

Jocs Esportius Escolars. Més de 

500 nens i nenes han participat en 

l'edició d'aquest any, tant de les 

escoles de Mollet com de centres i 

entitats de la resta de la comarca.

A l'acte, els nens i nens que han 

participat en els Jocs van tenir el 

seu reconeixement i una samar-
reta d'obsequi. Els equips i espor-
tistes guanyadors de les competi-

cions també van rebre els trofeus 

que els acrediten com a tals. La clo-
enda va comptar amb la presència 

de Josep Monràs, alcalde i regidor 

d'Esports de Mollet.

Els Jocs Esportius Escolars són la 

competició entre escoles, instituts, 

entitats i associacions en la que 

participen nens i nenes en edat es-
colar. Els partits de la competició 

es juguen al Pavelló Municipal de 

Riera Seca i al Centre Municipal 

d’Esport i Salut Ca n’Arimon. 

La Penya Barcelonista de Mollet va organitzar divendres passat una tertúlia 

sobre la situació actual del Barça titulada La revolució esportiva que toca. El 

col·loqui, presentat pel periodista molletà de TV3 Jordi Fandiño, va comptar 

amb els exjugadors Tente Sánchez, que va jugar onze temporades al club i 

Juanjo Carricondo, que va passar pel planter blaugrana i pel CF Mollet UE. 

L'acte formava part del programa del 50è aniversari de la Penya.

Exjugadors del Barça a la Penya de Mollet

ENTITATS  EL PERIODISTA JORDI FANDIÑO VA DIRGIR EL DEBAT
penya barcelonista
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El Museu Isern va tornar a celebrar una jornada de portes obertes el passat 

dissabte. L'entitat va presentar el seu nou monogràfic titulat Mollet. Història de 

la moto. L'exposició compta amb diversos models de motos i bicicletes de totes 

les dècades. L'acte també va tenir diversos expilots, tècnics de motociclisme, 

col·leccionistes i altres col·laboradors. Pel museu van passar figures com 

Joan Iglesias, Josep Iglesias i Toni Palau, que van aportar diverses xerrades i 

activitats a la jornada de portes obertes.

Museu isern

Reobertura del Museu Isern

Els millors pilots de trial 
competeixen a Sant Fost
SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Al-

guns dels millors pilots de trial del 

món es van donar cita diumenge a 

la competició Hebo ProAm Trial, a 

Sant Fost. La jornada, organitzada 

pel Moto Club Cent Peus i l'em-

presa Hebo, va aplegar pilots pro-

fessionals amb amateurs, una mo-

dalitat de competició innovadora. 

Toni Bou, Jorge Casales o Gabriel 

Marcelli van ser algunes de les es-

trelles convidades a Sant Fost.

En total, hi van participar 23 

equips formats per un pilot d'elit 

i un d'anònim, dividits en tres ca-

tegories segons el nivell de l'ama-

teur. En la categoria verda es va 

imposar Andrei Bihari, acompa-

nyat de Marco Mempor. Al nivell 

blau la victòria va ser per Xevi Su-

ros i el professional Gabriel Marce-

lli. Finalment, Chema Quer i Jorge 

Casales van ser els triomfadors a la 

categoria vermella.

Antoni Villaescusa, vicepresi-

dent del Moto Club Cent Peus, 

cataloga la jornada de "molt po-
sitiva", ja que va ser "un trial 
perfecte" amb "els millors pilots 
del món". El del club santfostenc 

destaca el caràcter innovador de 

la jornada perquè és "un esdeve-
niment que no s'ha fet mai" on 

"els professionals van ajudar i 
ensenyar als amateurs". Villaes-

cusa remarca el caràcter informal 

del dia: "No hi havia l’estrès de 
la competició, va ser una festa". 

El vicepresident afirma que "els 
pilots van acabar molt contents 
perquè el que els hi agrada és 
fer trial". La jornada es va desen-

volupar de manera tan positiva 

que el club i la marca Hebo ja es-

tan planejant repetir-la, segons 

explica Antoni Villaescusa. 

MOTOR | Trial  L'HEBO PROAM VA AJUNTAR L'ELIT I ELS AMATEURS

DE RENOM Pilots com Toni Bou van participar a la jornada santfostenca

Moto club cent peus

Mig miler d'atletes van 
córrer a la 5a edició del 
Míting Ciutat de Mollet

MOLLET. El Club Atlètic va celebrar 

divendres a la tarda la 5a edició 

del Míting Ciutat de Mollet. Prop 

de 500 atletes es van reunir a la 

pista d'atletisme municipal Pedra 

Salvadora per participar en les di-

verses curses i establir les seves 

marques. La jornada va començar 

amb unes proves amb la participa-

ció dels infants de l'escola del club, 

que van donar pas a les curses ab-

solutes. En aquestes proves, atle-

tes de tota Catalunya van aconse-

guir marques rellevants, entre ells 

l'atleta local Carmen Sánchez, qui 

va participar als 200 m femenins 

assolint un temps de 24.79, la mi-

llor marca del dia.

Marcos Venteo, president del 

Club Atlètic Mollet, destaca la im-

portància del Míting: "És un dels 
nostres esdeveniments de l'any, 
només per sota de la cursa de 
Sant Vicenç". El dirigent també 

remarca la gran presència d'atle-

tes, que es manté respecte als anys 

prepandèmia. Venteo assegura 

que "el Míting agrada, perquè 

les pistes són molt bones i la 
gent ho sap".

L'esdeveniment també va comp-

tar amb la presidenta de la Fede-

ració Catalana Mercè Rosich, que 

explica la importància d'aquesta 

competició en el calendari català: 

"És molt interessant perquè és 
un míting de nivell mitjà. Està 
obert a atletes de més nivells". 

Rosich veu en aquesta jornada 

una gran oportunitat perquè "els 
atletes catalans puguin marcar 
un registre", ja que, a més, Mollet 

és una zona molt accessible per es-

portistes de la zona de Barcelona.

Marcos Venteo també manifes-

ta la seva intenció d'internaciona-

litzar el Míting Ciutat de Mollet "en 
un futur no molt llunyà". Rosich 

veu aquest fet més lluny: "És una 
qüestió econòmica. Per acon-
seguir-ho necessites atletes in-
ternacionals". La presidenta de 

la Federació recalca la dificultat, 

ja que actualment a Catalunya no-

més hi ha dos mítings internacio-

nals.  sergi casanovas

ATLETISME  ÉS UN DELS ACTES PRINCIPALS DEL CLUB ATLÈTIC

BONES MARQUES Atletes de tota Catalunya van establir els seus temps a Mollet

s.c.

BÀSQUET

El sènior masculí 

de la UEB Sant Fost 

puja a Tercera de 

Copa Catalunya

SANT FOST. L'equip sènior masculí 

de la UE Bàsquet Sant Fost va as-

segurar l'ascens a Tercera de Copa 

Catalunya el passat cap de setma-

na, després de superar a l'última 

jornada al Cornellà B per 48-58. 

Els santfostencs han acabat líders 

del seu grup de la segona fase amb 

ple de victòries. 

El sènior masculí ha aconseguit 

entrar a les categories de Copa 

Catalunya en la seva tercera tem-

porada. Des de la seva creació, 

l'equip ha tingut una progressió 

molt ràpida entre les categories 

territorials de Barcelona. Ara, els 

de Sant Fost podran jugar contra 

equips de tot Catalunya i optar a 

seguir pujant divisions dins les lli-

gues de Copa Catalunya.

Final a quatre a casa
La UE Bàsquet Sant Fost encara té 

per davant una final a quatre pel 

títol de la categoria, que es farà al 

Pavelló Municipal II de Sant Fost. 

Els seus rivals seran el CB Guinar-

dó, el CE Diagonal Mar i el CEB Sant 

Jordi. 

Les semifinals tindran lloc dis-

sabte a la tarda, amb l'equip local 

jugant contra el Sant Jordi. El par-

tit pel tercer lloc i la final seran el 

diumenge a la tarda. 
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El Santger podria tenir els 

dos sèniors a Copa Catalunya

La UFS Mollet cau a Segona 

Catalana per la mínima

El Mollet HC masculí 

puja a Primera Catalana

Els equips de bàsquet de l'Escola Sant Gervasi apunten a 

la Copa Catalunya. El femení jugarà aquest cap de setmana a Palau-solità i Plegamans la final a quatre per l'ascens a la 
categoria. Per la seva part, el masculí va assegurar el passat 

diumenge la seva permanència a la màxima divisió catalana 

després de guanyar al Sant Boi per 86-70. i

Els resultats no han afavorit a la UFS Mollet. Els molletans 

depenien del Vall de Tenes CFS que va rascar un empat en 

un partit boig contra el Hummel Alella. Els dos equips han 

acabat empatats a 30 punts, però la diferència de gols afa-

voreix al Vall de Tenes i condemna als de Mollet al descens 

cap a la Segona Catalana. i

Els sènior masculí del Mollet HC ha aconseguit l'ascens de 

categoria de manera rocambolesca, després de l'eliminació 

de l'Igualada HC per alineació indeguda. D'aquesta manera, 

l'equip no ha hagut de jugar la tornada de l'eliminatòria 

d'ascens per poder pujar de divisió. El club tanca l'any amb 

dos ascensos, el del masculí i el del femení. i

BÀSQUET | Copa CatalunyaFUTBOL SALA | Primera CatalanaHOQUEI PATINS | Segona Catalana

MotoGP arriba al Circuit amb 
Aleix Espargaró optant a tot

BAIX VALLÈS. El mundial de moto-

ciclisme torna un any més al Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya amb 

les seves habituals tres curses: 

MotoGP, Moto2 i Moto3. El Gran 

Premi de MotoGP es va presentar 

dimecres al Port Vell de Barcelona. 

L'esdeveniment va comptar amb 

representants polítics com Roger 

Torrent, president del Circuit i 

Conseller d'Empresa i Treball; Jo-

sep Lluís Santamaría, director del 

Circuit de Barcelona-Catalunya o 

Pere Rodríguez, alcalde de Mont-

meló. Tampoc va faltar la repre-

sentació esportiva amb diversos 

pilots i expilots.

A l'acte, Roger Torrent va desta-

car que el Gran Premi és “un punt 

de referència mundial” i va posar 

en valor “l’estabilitat que suposa 

haver garantit la continuïtat del 

Gran Premi fins el 2026”.

S’estima que l'esdeveniment 

mobilitzarà uns 100.000 aficio-

nats al llarg dels tres dies i, concre-

tament, diumenge es preveu una 

assistència d’uns 60.000 especta-

dors. Per aquest motiu, el Servei 

Català de Trànsit establirà mesu-

res especials de circulació i orde-

nació del trànsit a vies com l'AP-7, 

C-35, C-17, BP-5002, Nus del Con-

gost, BV-5003 i la Ronda sud de 

Granollers.

Aleix Espargaró va a per totes
En l'àmbit esportiu, el vallesà 

Aleix Espargaró arriba al Circuit 

en millor forma que mai: porta 

quatre podis seguits i és segon al 

campionat molt a prop del líder, 

Fabio Quartararo. El pilot d'Apri-

lia buscarà assaltar el lideratge del 

mundial amb una victòria al Gran 

Premi de casa, on podrà comptar 

amb el suport de l'afició local.

L'altra gran notícia del cap de 

setmana serà l'absència del pilot 

català Marc Márquez, que estarà 

uns mesos fora de les pistes per 

tornar a operar-se de l'espatlla 

dreta.  sergi casanovas

MOTOR | MotoGP  EL TRAÇAT PREVEU ACOLLIR 100.000 ESPECTADORS DURANT EL CAP DE SETMANA

TORNA MOTOGP El Circuit recupera el Gran Premi de MotoGP sense restriccions

CIRCUIT DE CATALUNYA

Mollet acull el Campionat 
de Catalunya de Bujutsu
MOLLET. El Pavelló Municipal Riera 

Seca va acollir el darrer dissabte 

el Campionat de Catalunya de Bu-

jutsu, una disciplina derivada del 

Jiu-Jitsu. L'Escola Hansu de Mollet 

va ser l'encarregada de portar i 

organitzar aquesta competició a 

la ciutat, en col·laboració amb la 

Federació Gendai Nihon Kobudo, 

la responsable de la modalitat a 

Catalunya.

Desenes de lluitadors d'arts 

marcials de tota Catalunya es 

van reunir al pavelló molletà per 

aquesta competició, que suposa 

un pas important cap al Campio-

nat d'Espanya de la disciplina. Els 

combats es van celebrar en la mo-

dalitat Nihon Ju Jutsu Randori i Ku-

mite i van comptar amb categories 

de totes les edats.

La competició es va celebrar du-

rant tot el matí de dissabte a diver-

sos tatamis que es van instal·lar al 

Pavelló Riera Seca. El campionat 

va comptar amb una important re-

presentació de lluitadors locals de 

l'Escola Hansu. 

ARTS MARCIALS  L'ESCOLA HANSU VA SER L'ORGANITZADORA

BUJUTSU La disciplina va celebrar la seva competició catalana més important

ESCOLA HANSU
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Núria Guiu rep el Premi 
Nacional de Cultura 2022
MOLLET. La ballarina i coreògrafa 

molletana Núria Guiu ha estat dis-

tingida amb un Premi Nacional de 

Cultura 2022, anunciat pel Consell 

Nacional de la Cultura i de les Arts 

(CoNCA). Els guardons són la dis-

tinció cultural més important del 

país i s'atorguen anualment a per-

sones, entitats o institucions que 

hagin contribuït a la creativitat. La  

molletana assegura que ha estat 

"una gran sorpresa i una gran 

alegria" i apunta que si normal-

ment es premien persones amb 

llargues trajectòries, és "maco el 

reconeixement per a gent més 

jove".

El plenari del CoNCA destacava 

de Guiu la seva proposta de llen-

guatge artístic i codi propi on inda-

ga sobre la relació de la dansa amb 

l’entorn digital "amb una mirada 

socioantropològica". Tot plegat 

referint-se a treballs com Cybe-
rexorcisme, Spiritual Boyfriends 
i Likes. Sobre tot plegat, la coreò-

grafa diu que "la dansa i l'art han 

de mirar els nous llenguatges" i 

recalca que amb les xarxes socials 

s'hi ha de posar una mirada críti-

ca, però cal tenir present que "els 

joves s'hi estan expressant i, en 

alguns casos, creant art".

Graduada a l’Institut del Teatre 

en dansa clàssica, va formar part 

d’IT Dansa i, posteriorment, ha 

treballat com a ballarina en diver-

ses companyies internacionals. A 

més de la seva excel·lència artís-

tica, gaudeix d’una gran projecció 

nacional i internacional.

Guiu va rememorar en l'acte els 

seus inicis en el món de la dansa, 

i com ha anat canviant la relació 

amb el seu propi cos, havent supe-

rat fins i tot un trastorn alimentari 

de molt jove. La ballarina va dir 

que la dansa i el moviment tenen 

molt a veure amb una manera de 

sentir, amb com "ens entenem, 

ens llegim i ens valorem". La 

coreògrafa també va reclamar més 

atenció i recursos per un sector 

que veu molt precaritzat.

Amb tot, Guiu considera que 

aquest guardó va més enllà d'ella 

i que ha estat "una celebració 

de tota la gent del sector de la 

dansa", precisament per aquesta 

"poca visibilitat" mencionada.

L'acte de lliurament va tenir lloc 

divendres passat a l'auditori Fun-

dació Miró de Barcelona i també es 

van distingir l'associació d'escrip-

tors PEN Català, el dramaturg Jordi 

Casanovas, el projecte cultural Càn-
tut. Cançons de tradició oral i l'es-

criptora Rosa Fabregat.    ACN / S.C.R

DANSA  EL CoNCA RECONEIX LES PROPOSTES DE LA BALLARINA I COREÒGRAFA MOLLETANA EN QUÈ INDAGA SOBRE LA RELACIÓ DEL COS AMB L’ENTORN DIGITAL

NÚRIA GUIU  Divendres passat, recollint el Premi Nacional de Cultura 2022

PAU CORTINA / ACN

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

AJUTS TÈCNICS
ORTOPÈDIA A MIDA

LLOGUER DE PRODUCTES ORTOPÈDICS
ORTOPÈDIA ESPORTIVA

PRODUCTES DE REHABILITACIÓ
ÀMPLIA GAMMA DE SABATES PER A PEUS DELICATS

A LES NOSTRES BOTIGUES TROBAREU 
AJUTS TÈCNICS PER A TOT EL COS

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

www.mortopedia.com
m-ortopedics@m-ortopedics.com

NIT BRUNZIT  Judit Neddermmann i Vernat en concert a Carrencà

BRUNZINT AMB
JUDIT NEDDERMANN
La Nit Brunzit tancava dissabte el Vine 

Al Pati de Martorelles amb les actuaci-

ons de Magalí Sare i del duet format per 

Judit Neddermann i Vernat. Amb aquest 

doble concert el consistori manté viva 

la marca i l'esperit del festival Brunzit. 

Pel que fa al Vine Al Pati, els xous dels 

dies 21 i 22 de maig–Emoriô, de Sound 

de Secà, i Animalia Inc i Horses in town, 

de Sandal Produccions– es van ajornar i 

encara no se n'ha fixat la nova data.

L'ESCENARI MARTORELLESENC VA REBRE MAGALÍ SARE, JUDIT NEDDERMANN I VERNAT
AJ. MARTORELLES

En Clau de Tres engega el

nou Nit Nit Nit de Santa Maria

SANTA MARIA DE MARTORELLES.  La 

plaça de l'Església acollirà els prò-

xims tres dissabtes el Festival Nit 

Nit Nit, de Santa Maria, amb con-

certs a partir de les 22 h i accés 

gratuït. L'estrena d'enguany anirà 

de la mà d'En Clau de Tres, un trio 

format per músics que donen un 

toc intimista i molt proper a can-

çons d'ahir, d'avui i de sempre, i 

que amb el xou Música amb Ànima
passaran des de la música tradici-

onal americana i llatinoamericana 

fins a la música de casa nostra.

El dia 11 actuarà Coloraines 

Band i el Trio Dixthree clourà el 

cicle el dia 18 amb música jazz tra-

dicional.  

MÚSICA  TAMBÉ HI ACTUARAN COLORAINES BAND I TRIO DIXTHREE

CULTURA

Trobada d'esbarts infantils, a MolletSeyka presenta 'Antítesi' a Can Sunyer 
L'Esbart Dansaire de Mollet organitza aquest dissabte 

la 23a edició de la trobada d'esbarts infantils. L'acte 

tindrà lloc a la plaça de Prat de la Riba i arrencarà a 

les 18 h. Un dels darrers grans actes de l'entitat va 

ser la trobada de colles de gitanes a l'abril.

El grup Seyka –que inclou alguns membres martorellesencs– 

actua aquest divendres (21.30 h) al parc de Can Sunyer com a 

colofó de la Festa de la Primavera organitzada per l'Associació 

de Veïns del Barri i hi presentaran el seu primer disc, Antítesi. 
A les 23 h hi haurà disco a càrrec de DM Audiovisuales.
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La Coordinadora de Cultura Popular 
vol recuperar la mostra d'entitats

MOLLET.  Diumenge era dia gran per a les enti-

tats de cultura popular de Mollet. A mig matí 

es va presentar oficialment la Coordinadora 

de Cultura Popular de Mollet (CCPM) –forma-

da per Torrats, Morats, La Cuca Molla, Esbart 

Dansaire, Ball de Diables, Colla Gegantera i 

Castellers de Mollet–, en un acte on les dife-

rents associacions van fer uns lluïments i on 

no va mancar ni el menjar ni el beure, amb un 

vermut de germanor per cloure la jornada.

Durant l'acte es va fer la lectura d'un ma-

nifest per part de la CCPM, en què explica-

ven els objectius i la línia de treball. Algunes 

d'aquestes fites ja van ser publicades per 

aquest mitjà, com demanar a l'Ajuntament 

una Casa d'Entitats, disposar d'un calendari 

compartit, "fer difusió i promoció del fet 

cultural de Mollet del Vallès i incentivar 

ASSOCIACIONS  ÉS UN DELS OBJECTIUS QUE VAN EXPLICAR DIUMENGE A CAN MULÀ EN LA PRESENTACIÓ OFICIAL D'AQUESTA ORGANITZACIÓ

maite miró

LA CABRA DE DIABLES  Durant la jornada de diumenge passat al parc de Can Mulà

VALLÈS ORIENTAL.  Des de l’any 2001 el Teatre 

Auditori de Granollers i l’AC de Granollers 

organitzen Cantània a la comarca. Enguany 

la cantata du per títol Clara, l'art per dins, i hi 

han participat més de 4.200 alumnes de 97 

escoles del Vallès Oriental.

L'estrena és aquest divendres, a partir de 

les 20 h, amb la participació de dues escoles 

baixvallesanes, la Palau d'Ametlla (Montor-

nès) i la Lluís Piquer (Parets). Dissabte tam-

bé hi actuaran altres centres del territori: Les 

Planes (la Llagosta), a les 11.30 h; Joan Abelló 

(Mollet), Mogent (Montornès), Anselm Clavé 

i Can Besora (Mollet) a les 16.30 h; i l'escola 

Joan Salvat Papasseit (Mollet) a les 20 h. Diu-

menge a les 11.30 h hi cantaran els alumnes 

de l'escola Joan Maragall (la Llagosta), Sant 

Sadurní (Montornès), de l'escola Acesco (Pa-

rets), del Centre d'Estudis Mollet i de l'escola 

Joaquim Abril (Sant Fost); i a les 20 h també 

hi actuarà l'escola Gilpe (la Llagosta).

La setmana vinent hi cantaran els alumnes 

d'El Roure (Sant Fost) i de Les Mimoses (San-

ta Maria de Martorelles), dimecres a les 20 h; 

les escoles Sant Jordi de Montmeló i Mollet, 

així com l'escola Sant Vicenç (Mollet); les es-

coles paretanes Vila Parietes i Ntra. Sra. de 

Montserrat ho faran el dissabte 11 a les 16.30 

h; el torn de Les Pruneres (Martorelles), del 

Pau Casals (Montmeló) i del Sant Gervasi 

(Mollet) serà a les 20 h; i els darrers baixva-

llesans a cantar seran els alumnes de les es-

coles Pompeu Fabra (Parets) i Can Parera 

(Montornès), diumenge 12 a les 11.30 h.   

Més de 4.200 alumnes 
defensaran la Cantània

MÚSICA  HI ACTUARAN MÉS D'UNA VINTENA D'ESCOLES BAIXVALLESANES

JORNADA

'DiversitArt', per 
celebrar l'orgull
MOLLET.  AMAM i seMse filtres organitzen 

dijous (de 19 h a 21 h) a La Marineta una 

jornada amb motiu de l'orgull i en contra 

de l'LGTBIQ+fòbia. Ho fan amb l'exposició 

d'art que han impulsat conjuntament, però 

alhora els assistents podran gaudir del pre-

gó i la conferència a càrrec de l'activista 

transfeminista Mar Cambrollé i presidenta 

de la Plataforma Trans, així com d'Alejandro 

Zarzuelo, també activista i responsable de 

comunicació de la Plataforma Trans.  

çat a mobilitzar com a Coordinadora, ja hi 

ha hagut una desena de famílies que s'han 

apropat a algunes de les associacions per 

sumar-se als projectes. "Està començant 

a donar fruits", assegura cofoi l'Asier Ruiz.

Ressò al plenari
La Coordinadora de Cultura Popular de Mo-

llet també va ser mencionada l'endemà al 

plenari ordinari. La portaveu de Mollet en 

Comú, Marina Escribano, destacava la cons-

titució d'aquesta nova organització i remar-

cava un dels objectius que s'han marcat: 

"Disposar d'un espai on poder fer aques-

tes activitats". En aquest sentit, la regidora 

de Cultura, Mercè Pérez, es mostrava "con-

tenta" per la creació de la CCPM i assenyala-

va que "la suma sempre és positiva i això 

a més ens facilita molt la coordinació i 

l'agilitat amb els projectes que es puguin 

tirar endavant". Pel que fa al local deman-

dat, hi apuntava: "Des de la regidoria ja te-

nim diferents projectes que pensem que 

hem de treballar amb ells i un d'aquests 

és l'estudi i la viabilitat d'aquest possible 

espai per a les entitats".    sergio carrillo

a la participació ciutadana" o "establir 

un diàleg amb el consistori per aconse-

guir millores a curt, mitjà i llarg termini".

Amb tot, en van afegir algun altre com és 

la voluntat de reprendre la mostra d'en-

titats –que fa més d'una dècada que es va 

deixar de celebrar– i "dignificar la situa-

ció de les entitats i de la cultura popular 

a Mollet del Vallès". Sobre aquest darrer 

punt, l'Asier Ruiz, un dels membres de la 

coordinadora, diu que "tenim entitats que 

mouen molta gent i volem tenir el suport 

de l'Ajuntament que mereixem".

Més enllà dels participants que ja formen 

part d'alguna de les set entitats fundadores 

de la Coordinadora, Ruiz destaca "el bon 

acolliment de la proposta i el bon feeling 

amb gent de fora de les entitats". De fet, 

també assegura que des que s'han comen-

TEATRE

'A foc lent', per gaudir 
d'una revetlla segura
MOLLET.  El Mercat Vell acollirà diumenge a 

les 12 h l'obra de teatre A foc lent, impulsa-

da per la Direcció General de Protecció Civil 

dins la campanya Revetlles amb precaució. 

L'objectiu d'aquesta peça de la companyia 

Milnotes és fer conèixer quins són els prin-

cipals consells d'autoprotecció que s'han de 

seguir per gaudir d'una revetlla de Sant Joan 

amb seguretat. A més, el dimecres 15 de 

juny a les 11 h es podrà veure en streaming 

al YouTube del Departament d'Interior.  
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Recordant els 
anys irreverents  
a La Marieta
MOLLET.  "Qualsevol que tingués 

alguna inquietud, tenia la lliber-

tat de portar-la a terme a La Ma-

rieta". Així recorda Guillem Costa 

l'etapa en què Marina Duñach i 

Joan Antoni Salom van ser propi-

etaris del mític restaurant, entre 

1984 i 2001, un període que defi-

nia de "progressista, progressiu, 

informal i irreverent".

Tot plegat va ser en la roda de 

premsa celebrada al mateix res-

taurant per anunciar una exposi-

ció que han organitzat just a l'equi-

pament del costat, a La Marineta, 

i que arrencarà el 17 de juny per 

rememorar aquella etapa.

El Jaume Noró, per la seva ban-

da, apuntava que "a La Marieta 

van passar moltíssimes coses 

i molt importants per al mo-

ment", i destacava que "una de 

les característiques que va aga-

far el local va ser aquesta valen-

cianitat, perquè el Joan Antoni 

és valencià, i hi va aportar l'es-

tètica de les rajoles, les paelles, 

l'aigua de València, els carajillos 

cremaents". I fins i tot una falla, 

anomenada Ereccions municipals 

i que van fer i cremar a finals dels 

anys 80.

En Zoilo López, un altre dels 

clients habituals del bar, deia: "Ho 

passàvem bé gràcies a la com-

plaença dels propietaris, que no 

eren com els d'altres bars on et 

deien que no hi podíem tocar la 

guitarra ni explicar acudits".

Per la seva banda, el Rafa Ferran 

considerava que "és molt difícil 

que es repetís un context com 

EXPOSICIÓ  LA MARINETA ACOLLIRÀ UNA EXPOSICIÓ QUE REPASSARÀ L'ACTIVITAT CULTURAL I SOCIAL CREADA AL RESTAURANT LA MARIETA ENTRE 1984 I 2001

PRESENTANT L'EXPOSICIÓ   Jaume Noró, Rafa Ferran, Guillem Costa, Marina Duñach, Joan Antoni Salom i Zoilo López

s.c.r.

De Broadway a Mollet
MOLLET.  La Tramolla representarà 

diumenge a Can Gomà el musical 

Hairspray, un espectacle sorgit 

com una nova experiència per a 

l'escola d'arts escèniques.

Fa un any que La Tramolla va fer 

una crida per trobar persones que 

volguessin participar en aquest 

musical de Broadway. La resposta 

va ser ben gran: una quarantena de 

persones d'entre 6 i una seixantena 

d'anys pujaran a l'escenari. L'ac-

ceptació personal i la segregació ra-

cial són dos dels àmbits pels quals 

transcorre aquest musical, que el 

director, Ferran Jiménez, defineix 

com "un cant a l'amor, a la vida i 

a les persones". Jiménez també ga-

ranteix "molta laca i grans temes 

musicals dels seixanta i setanta". 

Els tiquets –10 €– es poden adqui-

rir a latramolla.cat/entrades.

Cinquena mostra de teatre
A banda del musical, Can Gomà 

també rebrà altres actuacions de 

La Tramolla aquest cap de setma-

na. Es tracta de la 5a Mostra de 

Teatre Infantil i Juvenil de Mollet, 

entre divendres (11 h i 18 h) i dis-

sabte (16 h), amb les obres dels 

grups de teatre de La Tramolla, 

així com de les escoles Joan Salvat 

Papasseit, Montseny i Sant Jordi. 

L'entrada –5 euros– dona dret a 

assistir a totes les funcions.  

TEATRE  LA TRAMOLLA ESTRENA EL MUSICAL 'HAIRSPRAY'

L'AV Riera Seca celebra la

22a edició del sopar de veïns
MOLLET.  L'Associació de Veïns de 

la Riera Seca celebra aquest dis-

sabte el 22è sopar de veïns, un 

esdeveniment que no s'ha pogut 

celebrar en les darreres dues edi-

cions a causa de la Covid. A més 

del sopar i el concurs de truites, 

els assistents gaudiran de música 

i animació, així com d'un bon es-

pai per compartir una estona a la 

fresca. Les reserves s'han de fer a 

avrieraseca@gmail.com.  

POPULAR  HI HAURÀ CONCURS DE TRUITA, AIXÍ COM ANIMACIÓ

Dissabtes de creació 
durant el juny a Abacus
MOLLET.  Abacus Mollet ha pro-

gramat un cicle d'activitats per 

a aquest mes de juny anomenat 

Dissabtes de creació, amb quatre 

propostes diferents adreçades a 

infants. Aquest dissabte de 12 h 

a 13.30 h serà la primera sessió, 

adreçada a canalla a partir de 5 

anys i sota el nom de Fes el teu cla-

uer amb Hama. Amb només mica 

de paciència i imaginació, els in-

fants que participin d'aquest taller 

podran crear el seu primer i únic 

clauer amb Hama. Les hama beads 

són unes petites fitxes de plàstic 

amb forma cilíndrica i que amb la 

calor de la planxa es fonen solidifi-

cant la figura formada. La finalitat 

d'aquestes manualitats és crear 

dibuixos en format pixelat. La ses-

sió és gratuïta, però cal inscripció 

prèvia a través del web d'Abacus. 

ACTIVITATS  LA BOTIGA ORGANITZARÀ QUATRE TALLERS DE MANUALITATS I DIBUIX AL LLARG DEL MES

La resta d'activitats són: Deco-

ra el teu ventall amb Posca –11 de 

juny a les 12 h–, Crea el teu ocell tro-

pical –18 de juny a les 12 h– i Pinta 

diferents personatges de còmic –25 

de juny durant tot el dia–.  

el d'aquella època de llibertats 

emergents i de gent que trobés 

un lloc de reunió i de coure ide-

es i de portar-les a terme". Tam-

bé afegia que "aquí érem absolu-

tament independents, fèiem el 

que ens donava la gana".

Tots quatre van ser membres de 

la Taula Zero, una taula que estava 

a l'entrada del local i que va ser un 

pol creatiu. Quan Duñach i Salom 

van agafar el local, ja van pensar a 

fer un petit escenari, també hi te-

nien un piano i aviat van començar 

a acollir exposicions d'art. "Està-

vem als inicis de la democràcia, 

i l'Ajuntament tampoc disposa-

va ni del costum ni dels llocs adi-

ents per poder fer exposicions 

lliurement, i la nostra oferta va 

servir com un revulsiu perquè 

després la cultura institucional 

comencés a millorar", deia Salom.

Exposició, a partir del 17 de juny
L'exposició La Marieta del segle 

passat 1984-2001 sorgeix després 

que Duñach detectés que tenia 

moltíssima informació, docu-

ments i elements diversos d'aque-

lla etapa a La Marieta i sorgís la 

idea de donar-ho a l'Arxiu Munici-

pal. Amb tot, van tenir la pensada 

de compartir-ho abans en forma 

d'exposició: "Fa riure tant i hi ha 

tantes coses, que la gent que ho 

ha viscut es pixarà de riure".

A l’exposició s’hi podrà veure el 

fons documental i artístic que La 

Marieta va acumular durant 17 

anys:  totes les cartes del restau-

rant, cartells de les exposicions, 

bona part del seu fons d’art i una 

recreació de l’espai gastronòmic i 

de la mítica Taula Zero. A més, el 

dia de la inauguració hi haurà actu-

acions musicals i degustació d’ai-

gua de València.    sergio carrillo

dissabte 4

diumenge 5

divendres 3

La meteorologia a Mollet en directe a www.molletmeteo.cat

Alguns núvols a primera 

hora, i cel serè  la resta del 

dia, amb calor, però pos-

siblement més moderada 

que ahir.

Núvols abundants, pre-

ferentment de tipus alt i 

prim, amb calor, que con-

tinuarà éssent bastant 

moderada.

Matí serè, fins a mitja 

tarda, en la que tornaran a 

augmentar els núvols alts, 

sense més conseqüències. 

Temperatures semblants.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 26 25ºC 17ºC 23ºC - 27 km/h SE

DIVENDRES, 27 29ºC 16ºC 28ºC - 24 km/h SE

DISSABTE, 28 31ºC 17ºC 25ºC - 34 km/h SE

DIUMENGE, 29 25ºC 17ºC 22ºC - 32 km/h SE

DILLUNS, 30 26ºC 17ºC 23ºC - 27 km/h ESE

DIMARTS, 31 27ºC 15ºC 23ºC - 27 km/h SE

DIMECRES, 1 29ºC 17ºC 25ºC - 26 km/h SE

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