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SEGURETAT  ELS MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL HAN DEMANAT A LA CONSELLERIA D'INTERIOR DE LA GENERALITAT QUE S'UNIFIQUIN ELS SOUS PERQUÈ EL AGENTS NO MARXIN A ALTRES COMISSARIES

Els agents santfostencs perceben un sou un 19% inferior al dels 

martorellesencs, que són els més ben pagats de la subcomarca

La Policia Local de 
Sant Fost, la que menys 
cobra del Baix Vallès

BAIX VALLÈS. El passat 3 de març 

la Sala Basart de Parets del Vallès 

acollia una reunió entre les al-

caldies de la comarca i represen-

tants de seguretat amb el conse-

ller d’Interior, Joan Ignasi Elena, 

i representants del cos de Mossos 

d’Esquadra, per tractar diferents 

assumptes relacionats amb la se-

guretat als municipis. Una de les 

qüestions que es posava de relleu 

en el transcurs de la reunió era 

la unificació de sous de les poli-

cies locals, per evitar les fugues 

d'agents d’uns pobles a altres.

"Un dels problemes que te-

nim sobre la taula amb les po-

licies locals és una unificació 

dels sous", deia el president del 

Consell Comarcal del Vallès Orien-

tal, Emilio Cordero, qui apuntava: 

"Als municipis ens costa molt 

cobrir places i quan les tens co-

bertes i tens la policia formada, 

se'n van a un altre lloc", deia. 

Arran d'aquesta problemàtica, 

la qual des de la conselleria d'In-

terior es va informar que ja està 

treballant per resoldre-la, des 

d'aquest diari hem volgut com-

provar quines són aquestes dife-

rències salarials que existeixen 

entre els diversos cossos de poli-

cia municipal que operen al Baix 

Vallès. Així, segons dades publica-

des de la relació de llocs de treball 

i pressupostos municipals dels 

MOLLET
Despesa: 3.972.608 €

77 €/habitant

PARETS
Despesa: 1.936.266 €

102 €/habitant

MONTORNÈS
Despesa: 1.993.817  

120 €/habitant

SANTA MARIA
Despesa: 5.000 €

6 €/habitant
SANT FOST

Despesa: 768.890 €
87 €/habitant

LA LLAGOSTA
Despesa: 1.149.163 €

85 €/habitant

MARTORELLES
Despesa: 938.040 €

195 €/habitant

MONTMELÓ
Despesa: 1.036.300 €

117 €/habitant

Despesa de Seguretat i Mobilitat Ciutadana 2021 

Font: www.transparenciacatalunya.cat

diferents ajuntaments, la localitat 

baixvallesana on els agents tindri-

en el sou més baix és Sant Fost  –

tenint en compte que Parets no ha 

volgut facilitar les dades salarials 

per incloure en aquest reportat-

ge-.

Els policies funcionaris santfos-

tencs cobren 30.344 euros bruts 

a l'any –que inclouen sou base, 

complement de destí i comple-

ments específics– una xifra uns 

7.000 euros bruts anuals inferior 

a la del  sou dels agents de la Poli-

cia Local de Martorelles. Tot i ser 

de les localitats amb el cos més 

jove –es va crear l'any 2017– i 

amb menys efectius –té 1 inspec-

Dades salarials

1. Martorelles: 37.573 €
2. Mollet: 36.500 € 
3. Montmeló: 36.009 €
4. La Llagosta: 35.673 €
5. Montornès: 33.889 €
6. Sant Fost: 30.344 €
- Parets: No ha facilitat les dades

* Les dades són el sou brut anual dels 

agents de les diferents policies locals

RÀNQUING DE SOUS 
AGENTS BAIX VALLÈS

QUANT ES GASTEN ELS GOVERNS LOCALS 

EN SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA?

Viure en un poble o una ciutat segura és una de les qüestions que més pre-

ocupen a la ciutadania. Perquè aquesta seguretat es traslladi als carrers els 

consistoris del Baix Vallès van destinar l'any 2021 gairebé 12 milions d'euros en 

el seu conjunt. Amb tot, aquesta despesa no es trasllada de la mateixa manera 

si s'observa el que cada Ajuntament es gasta en Seguretat i Mobilitat Ciutadana. 

Segons dades del portal de la Generalitat, Transparència Catalunya, el municipi 

baixvallesà que menys diners destina a aquest servei bàsic és Santa Maria de 

Martorelles (en aquest cas cal tenir en compte que el municipi no disposa ni de 

Policia Local, ni Protecció Civil), seguida de Mollet. La capital del Baix Vallès hi 

dedica 77 euros per habitant. Mentre que el consistori del Baix Vallès amb més 

despesa per habitant és Martorelles. El municipi de menys de 5.000 habitants, hi 

destina 195 euros per cada veí de la localitat. tor i 10 agents–, la Policia de Mar-

torelles és la que està millor paga-

da d'arreu de la subcomarca. 

Professionalitzar el cos
Aquesta diferència de sous és 

un dels motius pel qual alguns 

agents de Sant Fost haurien deci-

dit no continuar al cos. I és que, 

segons denunciava fa unes setma-

nes ERC-Junts per Sant Fost: "En 

menys d'un any set policies han 

deixat la nostra policia i això ha 

provocat que els sis agents dis-

ponibles, a banda de fer torns 

en solitari, s'hagin inflat a fer 

hores extres", alertaven. 

Des de l'executiu local, Montser-

rat Sanmartí, alcaldessa i regido-

ra de Seguretat ho desmentia en 

declaracions a aquest diari: "No 

és que hagin marxat set agents 

i s’hagin deixat set places bui-

des, normalment els agents fan 

aquestes sol·licituds a altres 

municipis perquè potser hi ha 

una millora i quan marxen de 

comissió de serveis nosaltres 

els substituïm",  diu l'alcaldessa.

Sanmartí també explica que  

darrerament s'han incorporat 

quatre agents nous per substi-

tuir-ne  dos que s'estan formant a 

l'escola de policia, un que ha ple-

gat per marxar a un altre municipi 

i un darrer que s'hauria jubilat. 

Segons Sanmartí: "Ja hi ha-

via agents que havien marxat 

abans i alguns que havien anat 

a l’acadèmia per treure’s la titu-

lació i poder obtenir la plaça".

De fet, l'objectiu del govern 

santfostenc és professionalitzar 

el cos policial: "No ens estem 

queixant de la feina dels agents, 

volem una policia professional, 

en el sentit que tothom tingui la 

seva plaça", indica l'alcaldessa, 

qui també anuncia que "s’aniran 

fent concursos d’oposicions per 

garantir la professionalitat de 

Més de 120 euros/hab

Entre 100 i 120 euros/hab

Entre  80 i 100 euros /hab

Menys de 80 euros /hab
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

91è

20% dte.

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, 
INCLÚS GRANS MARQUES

ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

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

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

ESPECIALISTES 

EN DIAMANTS

GRANS 
NOVETATS 

EN PLATA DE DISSENY

50% dte.
I LA RESTA 

FINS AL

NOVETATS

T QUE S'UNIFIQUIN ELS SOUS PERQUÈ EL AGENTS NO MARXIN A ALTRES COMISSARIES

L'Ajuntament de Martorelles va donar 
llum verda el passat 28 de març, du-
rant el plenari municipal, a la creació 
de la Junta de Seguretat Local i el seu 
reglament. Un nou òrgan que servirà 
per "ajudar a millorar la coordinació 

entre els diferents cossos policials 

amb l'Ajuntament", deia el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Roger Pare-
ra, durant el ple. Així mateix, la Junta 
també s'ha creat amb la finalitat d'aju-
dar a analitzar la situació de seguretat 
pública del municipi per tal d'elaborar 
i desplegar plans i accions específi-
ques de seguretat. El reglament inclou 
que aquest òrgan es reunirà de forma 
ordinària un cop l'any i estarà format 
per l'alcalde, el delegat territorial de 
la Generalitat, el regidor de Seguretat 
Ciutadana, el cap de Policia Local, el 
cap de l'Àrea Bàsica Policial de la co-
missaria dels Mossos d'Esquadra de 
Mollet i altres cossos de seguretat de 
l'Estat. També s'hi poden convidar per-
sones, associacions o entitats que es-
tiguin afectades en un dels punts que 
es tractin a la Junta de Seguretat Local. 
L'òrgan va ser aprovat per unanimitat.

MARTORELLES 
CONSTITUEIX LA JUNTA 
DE SEGURETAT LOCAL

BAIX VALLÈS. Segons dades de l'Ins-

titut d'Estadísitca de Catalunya 

(Idescat) l'any 2020 operaven des 

del Vallès Oriental 628 policies mu-

nicipals, dels quals 492 agents, 93 

caporals, 22 sergents, 8 sotsinspec-

tors i 13 inspectors.  Una xifra  que 

en el seu conjunt situava la comarca 

com la cinquena de Catalunya pel 

que fa al nombre d'efectius, darre-

re del Maresme (813), el Vallès Oc-

cidental (1.083), el Baix Llobregat 

(1.150) i el Barcelonès (3.706). 

 Al Baix Vallès, les comissaries 

locals del conjunt de municipis que 

conformen el territori –la Llagos-

ta, Martorelles, Mollet, Montmeló, 

Montornès, Parets, Sant Fost– 

compten, actualment,  amb un total 

de 189 efectius, és a dir, el 30% dels 

agents municipals de la comarca. 

Una xifra que suposa que de mitja-

na hi hagi 1,6 agents de policia local 

per cada 1.000 habitants. 

Una xifra, per tant, superior als 

1,5 places cobertes que de mitjana 

tenien els ajuntaments de més de 

10.000 habitants de la demarcació 

de Barcelona, segons es desprèn 

de l’Estudi de ràtios del cos de la 

policia local dels ajuntaments de la 

xarxaCORH –plataforma formada 

pels responsables de recursos hu-

mans de setanta ajuntaments de la 

província de Barcelona–, realitzat 

amb dades de l'exercici 2018. 

Amb tot, tal disposició d'agents 

no és homogènia arreu del terri-

tori baixvallesà. De fet, Martorelles 

és la localitat que compta amb més 

efectius per cada miler d'habitants. 

En concret, té 2,3 agents per cada 

1.000 habitants, d'una població 

que arriba gairebé als 5.000. Des-

prés de Martorelles és Montmeló 

qui disposa de més efectius per 

cada miler d'habitants (1,9 agents 

de mitjana). El segueixen la Llagos-

ta, amb 1,7, i Montornès, amb 1,6 

agents. Per contra, els municipis 

amb menys efectius per habitant 

són Parets amb 1,5 agents per 

cada  mil habitants, Mollet amb 1,3 

agents per cada 1.000 habitants, i 

Sant Fost amb 1,4 agents per cada 

miler de ciutadans. Fet que situa 

aquests dos últims municipis per 

sota de la mitjana de la demarcació, 

segons l'estudi de la xarxaCORH.

Cobertura per km2

Pel que fa a la cobertura del territo-

ri, segons l'extensió en quilòmetres 

quadrats, Sant Fost és el municipi 

amb menys agents disponsibles 

per arribar a cobrir la totalitat de 

terreny que té el poble (13,5 km2), 

això es deu al fet que també és la lo-

calitat més extensa de la subcomar-

ca. Segons aquestes dades, a Sant 

Fost hi ha menys d'un agent per 

cada quilòmetre quadrat, mentre 

que a l'altre extrem de la balança hi 

ha la Llagosta que compta amb 7,3 

agents per km2 per cobrir els 3,03 

km2 totals del terme.  a.mir

Mollet i Sant Fost, per sota la mitjana 
d'agents per habitant de la província

EL VALLÈS ORIENTAL TÉ 628 EFECTIUS POLICIALS MUNICIPALS, EL 30% DELS QUALS ES TROBEN EN LES 7 COMISSARIES DEL BAIX VALLÈS

NÚMERO 
D’AGENTS 

PER CADA 1000 
HABITANTS

1 Inspector
1 sergent

4 caporals, 
18 agents 

(2 a l’acadèmia)

1 Inspector
1 sotsinspector

4 sergents
11 caporals 

(1 vacant)

56 agents
*9 agents 

en pràctiques 
(3 a l’escola de policia)

1 Inspector
(vacant)

 1 caporal
10 agents

(1 a l’acadèmia)

1 sotsinspector
1 sergent

3 caporals
12 agents

1 sotsinspector
1 sergent

6 caporals
19 agents

1 inspector
2 sergents
4 caporals
23 agents 

(1 a l’acadèmia)

1 inspector
1 caporal
13 agents 

(2 a l’escola de policia)

EFECTIUS 
69

EFECTIUS 
22

EFECTIUS 
10

EFECTIUS 
17

EFECTIUS 
27

EFECTIUS 
29

EFECTIUS 
13

AGENTS 
1,7

AGENTS 
2,1

AGENTS 
1,3

AGENTS 
1,9

AGENTS 
1,6

AGENTS 
1,5

AGENTS 
1,4

AGENTS 
7,3

AGENTS 
3,5

AGENTS 
6,4

AGENTS 
4,3

AGENTS 
2,6

AGENTS 
3,2

AGENTS 
0,9

NÚMERO 
D’AGENTS 
PER KM2

LLAGOSTA MARTORELLES MOLLET MONTMELÓ MONTORNÈS PARETS SANT FOST

PLANTILLA

la policia. Ara en comencem un 

però no serà l’únic. Volem 15 

agents més l’inspector i la capo-

ral", afegeix.

En aquest sentit, el govern ha 

contractat una empresa externa 

perquè valori les remuneracions i 

els llocs de treball de la Policia i la 

Brigada Municipal. També es plan-

teja tirar endavant la remodelació 

de la comissaria, projectada en 

el mandat d'ERC-Junts, però amb 

algunes modificacions "a petició 

de l'inspector", deia l'alcaldessa. 

Sanmartí també apunta que s'in-

clourà un segon vehicle de policia 

al pressupost 2022.   anna mir
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"La diferència de salaris i recursos ens dificulta 
la retenció del talent a la policia local"
SANT FOST. Fa gairebé un any que 
Jaume González, és l'inspector de 
la Policia Local de Sant Fost. Gon-
zález qui va assumir el càrrec des-
prés d'una llarga trajectòria tant a 
la policia local, com també en els 
Mossos d'Esquadra, explica que va 
arribar a la localitat amb l'objectiu 
de "dignificar" la funció policial: 
"Vaig venir amb una sèrie de 

condicionants, entre ells estava 

fer un estudi de com estava la 

Policia Local de Sant Fost", diu.
Segons González, la diferència 

de sous i de recursos "dificulta 

molt la retenció de talent a les 

policies locals", una situació de 
mobilitat contínua que també pa-
teix Sant Fost.

A aquesta problemàtica del sou 
s'hi sumarien les expectatives 
professionals dels agents: "El fet 

de formar-se a l'escola de poli-

cia amb els Mossos fa que molts 

agents que després venen a les 

policies locals es vegin com que 

allò amb el qual havien aspirat 

se'ls queda petitíssim", assevera 
l'inspector. 

 "Des de fa molts anys tenim 

un dèficit important de sou que 

provoca que la gent estigui aquí 

de manera temporal i que quan 

els surt alguna cosa marxin. Per 

a nosaltres és un desgast molt 

important, perquè aboquem 

molts esforços en la formació 

dels agents. A més ens n'assa-

bentem a última hora, amb la 

qual cosa, quan passa una cosa 

d'aquestes no tenim temps de 

reacció", especifica González.
L'inspector de policia admet que 

aquesta mobilitat dels agents ha 
fet que la plantilla hagi hagut d'es-
tar un temps fent "alguna hora de 

més" per cobrir el servei i que per 
resoldre-ho van haver de recórrer 

a fer nomenaments per via d'ur-
gència. 

Per abordar aquesta qüestió 
d'una forma més estructural, el 
govern santfostenc acaba de con-
tractar una empresa externa que 
s'està encarregant de fer una va-
loració dels llocs de treball amb la 
intenció de millorar les condicions 
laborals dels agents: "La meva in-

tenció i també la de l'equip de 

govern és que ens equiparem 

als sous que estan al voltant del 

nostre àmbit", indica l'inspector. 
Així mateix, el cap de policia con-

sidera necessàries altres mesures 
d'abast supramunicipal: "De la 

mateixa manera que tenim pro-

cessos centralitzats, com pot ser 

la compra de vehicles, les oposi-

cions dels diferents municipis 

s'haurien de plantejar des d'una 

igualtat econòmica que ens per-

metés que la policia de base, fos 

la mateixa a tot arreu". 

Nous agents i més recursos
Per a l'inspector, la Policia Local 
de Sant Fost té uns números ade-
quats de plantilla , tenint en comp-
te les tasques que els competen, 
però afirma: "Si tinguéssim més 

agents, ho faríem millor, però 

amb els que tenim ara, junta-

ment amb aquesta nova relació 

de llocs de treball –es vol arribar 
a la xifra de 15 agents, a banda de 
la figura de l'inspector i la capo-
ral–, ens permetrà canviar el 

quadrant laboral, perquè amb 

els mateixos agents puguem fer 

moltes més patrulles". 
González també és partidari que 

les comissaries locals incorporin 
noves eines tecnològiques que 
"ens permetin que el policia en 

el lloc més recòndit de Catalu-

nya tingui les mateixes possibi-

litats de fer la seva tasca que un 

que està a Barcelona". 

En aquest sentit, l'inspector està 
treballant per introduir un softwa-

re als vehicles policials perquè els 
agents puguin tenir informació en 
temps real de tot allò que està pas-
sant al municipi. Així mateix, el cap 
de la policia també planteja que es 
pugui proposar a la Policia Local 
de Martorelles –tenint en compte 
que comparteixen moltes incidèn-
cies– la possibilitat que en algun 
torn, bàsicament en el de nit que 
és quan les incidències solen ser 
més complicades, ambdues poli-
cies puguin compartir l'emissora. 

Per altra banda, es preveu incor-
porar pròximament un cotxe 4x4 i 
una flota de vehicles elèctrics  de 
petit format per patrullar pel mu-
nicipi. González també es marca 
l'objectiu d'organitzar reunions 
trimestrals amb les associacions 
veïnals per tal d'incrementar la 
comunicació amb la ciutadania. 

 des de la comissaria de saNT FosT l'iNspecTor, jaume goNzález, admeT que Fa aNys que la plaNTilla paTeix uN dèFiciT imporTaNT de sou

jaume gonzález Inspector de la Policia Local de Sant Fost

a.mir

SANT FOST. L'Ateneu Jaume Rifà  
va acollir aquest dimecres el Dia 
de les Esquadres de l'Àrea Bàsica 
Policial (ABP) de Mollet. L'acte  va 
servir per fer un reconeixement de 
la tasca duta a terme pels agents 
dels Mossos d'Esquadra i ciuta-
dans, en la resolució de diferents 
actuacions policials que van te-
nir lloc durant l'any passat en di-
verses localitats que conformen 
l'ABP, entre les quals el conjunt de 
municipis baixvallesans.

La celebració que va començar a 
les 12 h i es va allargar prop d'una 
hora, va obrir-se amb la projecció 
d'un vídeo on es va reconèixer la 
feina de l'equip d'especialistes que 
formen part del grup d'investiga-

ció criminal dels Mossos d'Esqua-
dra.

L'acte va continuar amb el dis-
curs de la inspectora en cap de 
l'ABP de Mollet, Elena Martínez, 
qui agraïa la tasca feta pel cos poli-
cial: "Vivim en un entorn en què 

tot es mesura i es quantifica, les 

estadístiques en el marc de la 

seguretat pública són una eina 

fonamental per tenir en compte 

factors generals delinqüencials, 

així i tot, s'ha de donar la impor-

tància que es mereix a les com-

petències i al coneixement per-

sonal, de difícil quantificació, 

però de vital importància per a 

nosaltres mateixos i per al ser-

vei que desenvolupem d'aten-

ció i proximitat a la ciutadania", 
deia la inspectora en cap.

També l'alcaldessa de Sant 
Fost,   Montserrat Sanmartí, com 
a amfitriona de l'acte, destacava 
la feina dels Mossos al llarg de la 
seva existència i en valorava el 
seu arrelament al territori: "Els 

bons resultats no són mai fruit 

d'accions individuals, sinó de la 

suma d'esforços col·lectius, de 

la coordinació i col·laboració 

amb les policies locals i altres 

cossos de seguretat", destacava 
l'alcaldessa.

Per a Sanmartí els Mossos són 
"l'eix vertebrador d'un sistema 

que ens ha de portar més segu-

retat i confiança a la ciutadania" 

i feia una crida a incrementar la 
plantilla del cos amb més dones 
policies.

Menció pel Consorci de Gallecs
Entre les persones i entitats que 
van rebre aquest reconeixement 
hi havia el Consorci Espai Rural 

d'Interès Natural de Gallecs, qui 
rebia en mans de la seva gerent, 
Gemma Safont, un reconeixement 
per la seva "estreta col·labora-

ció", segons Safont, amb el cos de 
Mossos d'Esquadra en aspectes 
com el patrullatge i la vigilància de 
l'espai natural. 

Sant Fost acull el Dia de les 

Esquadres de l'ABP de Mollet

a l'acTe, que va TeNir lloc a l'aTeNeu jaume riFà, es va Fer uN recoNeixemeNT a l'acTuació meriTòria d'ageNTs i ciuTadaNs duraNT l'aNy 2021

reconeixement Els agents i els ciutadans que van rebre la menció, dimecres

a.m.

"políticament la policia  no 
et fa guanyar eleccions, te 

les pot fer perdre. això dona 
peu a que, a nivell  local, 

no s'arrisqui a fer coses "
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A L’AJUNTAMENT

Des de Podem a l’ajuntament i en concret des de les regidories de la nostra 

competència, estem treballant en els ajuts de lloguer per incentivar als particulars 

que posin el seu habitatge a disposició de la Borsa de Lloguer Municipal. Ampliant 

així l’oferta d’habitatge assequible a Mollet.

També continuem treballant en facilitar la relació entre la ciutadania i l’administració 
local instal·lant un nou sistema de videotrucada a l’oficina d’atenció ciutadana de 
l’Ajuntament.

Des d’Infància, estem acabant el procés de redacció del Pla Local de la Infància i de 
l’Adolescència de Mollet que marcarà els reptes i les polítiques d’infància en el futur de 
la nostra ciutat. 

A més, des de Respecte Animal estem donant suport a les alimentadores de les colònies 
de gats a través dels veterinaris.

A Solidaritat, tenim molts fronts oberts amb la gestió de l’arribada de persones 
refugiades d’Ucraïna perquè se sentin el més acollits possible. També estem treballant 
amb entitats que donen suport a altres col·lectius de refugiats del món. 
Des de Podem Mollet estem elaborant el full de ruta del nostre partit per encarar les 
properes eleccions municipals. Estem fent valoració de la feina feta per tal de donar a 
conèixer i fer trasllat a la ciutadania de tot el que s’ha fet aquesta legislatura des de 
Podem al govern de la ciutat.

PER UN SANT JORDI EN PAU

En una diada en què se simbolitza, a través dels nostres cavallers i cavalleres valentes, 
la defensa dels nostres valors i llibertats, volem dedicar en aquest Sant Jordi el nostre 
record i el nostre recolzament al poble d’Ucraïna.

Els interessos econòmics i bel·licistes d’alguns països i els seus mandataris no pot passar 
per sobre de les vides humanes ni dels seus drets a viure en pau. Estem totalment en 
contra de la guerra i de la invasió d’Ucraïna.

Els defensors de la pau tenim un enemic comú, EL DRAC PUTIN.

Per un Sant Jordi en PAU

El Drac Putin

ACTUALITAT

Any rere any, el 14 d’abril l’aniversari de la II República i aquest any hem celebrat 

el 91è aniversari.

A Podem creiem que és molt important que es recordi a Mollet, arreu de Catalunya i 
d’Espanya aquesta data, per tot el que va representar la II República. Nosaltres com 
a partit republicà creiem que és important seguir explicant el que va representar 
aquest període de la nostra història, pels avenços que va representar però també 
per la cultura política que hem heretat també d’aquella època. La segona República 
va introduir a la política espanyola una transformació política de democràcia, de 
llibertats i d’avenços no només de millora social, sinó també laboral, educativa i 
d’igualtat entre homes i dones. Entre moltes altres transformacions que no s’havien 
viscut encara Espanya. 

Per això és molt important explicar a la ciutadania i seguir recordant el que 

va simbolitzar i seguir educant en els valors que ens van deixar els nostres 

predecessors republicans.

Per altra banda, i recordant els nostres predecessors i predecessores és molt 
important aquesta commemoració i la divulgació d’aquesta efemèride a la 
ciutadania, i així ho recordem any rere any, per tal de reclamar la suspensió 
dels judicis sumaríssims a totes les persones condemnades a mort pels tribunals 
il·legals del general Franco, especialment el de l’alcalde de la nostra ciutat en 
aquells moments, Josep Fortuny. I també per instar les institucions responsables 
a exhumar, identificar i enterrar amb dignitat les restes de totes les víctimes que 
encara es troben sota fosses, camps i cunetes, així com la derogació de la Llei 
d’Amnistia de 1977. 

És un deute que tenim la nostra societat i aquest país perquè es faci justícia amb 
aquelles persones que van perdre la vida intentant construir un futur més lliure i 
més igualitari. Per tant, els hi devem i des de Podem exigim que es faci el més aviat 
possible, ja que aquesta justícia no hauria d’esperar més. 

Els valors de la II República
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BAIX VALLÈS. El barri de Montornès 

Nord és una de les zones amb un 

nivell socioeconòmic més baix de 

Catalunya. Per contra, els barris de 

Can Borrell, Santa Rosa i Gallecs, a 

Mollet, serien els de nivell més alt 

del Baix Vallès. Així ho indiquen 

les dades fetes públiques per l'Ins-

titut d'Estadística de Catalunya 

(Idescat) sobre el nivell socio-

econòmic dels municipis catalans 

l'any 2019.

L'idescat calcula l'índex Socio-

econòmic Territorial (IST) a partir 

de sis indicadors. Dos d'ells valo-

ren la situació laboral, dos més el 

nivell educatiu, un té en compte la 

renda i l'altre té relació amb la im-

migració. En matèria laboral, l'ín-

dex observa la població ocupada 

de 20 a 64 anys i els treballadors 

de baixa qualificació de cada zona. 

Quant al nivell educatiu, es té en 

compte la població de 20 anys o 

FostAnimal, el pròxim 1 de maigLa Loteria Nacional deixa premi a Mollet
Després que s'hagués de suspendre per causes meteorològiques, la �ira animalista de Sant Fost FostAnimal se celebrarà l'1 de maig. L'horari de les activitats i les parades serà de 10 a 15 h a la 
plaça de la Vila.

 La Loteria Nacional ha deixat un pessic a Mollet, amb un primer 

premi del sorteig del 14 d'abril, que ha suposat un premi de 30.000 

euros. El primer premi va ser venut a l'administració número 1 

de Mollet, situada als Quatre Cantons (av. Jaume I, 1). La persona agraciada va adquirir un dècim per màquina.

SOCIETAT

Can Borrell, Gallecs i Santa 
Rosa, els barris amb el nivell 
socioeconòmic més alt

DEMOGRAFIA  L'IDESCAT HA CALCULAT L'ÍNDEX SOCIECONÒMIC TERRITORIAL DELS MUNICIPIS CATALANS REGISTRAT EL 2019

més amb estudis baixos i la pobla-

ció jove sense estudis postobliga-

toris, mentre que la resta tenen en 

compte la renda mitjana per per-

sona i el nombre d'estrangers de 

països de renda baixa o mitjana.

Els resultats es proporcionen 

per agrupacions censals, que es-

tan constituïdes per un conjunt de 

seccions censals territorialment 

contigües i amb semblança socio-

econòmica. Cada agrupació censal té entre 5.000 i 20.000 habitants.

Així, l’IST divideix Catalunya en 853 agrupacions censals, entre 
les quals s’observen importants 

diferències del nivell socioeconò-

mic dels seus habitants: hi ha 37 

agrupacions que tenen un IST que supera en més de 25 punts percen-
tuals la mitjana catalana i a l’altre extrem, n’hi ha 64 amb un IST 25 
punts o més per sota de la mitjana.

De les 14 agrupacions censals 

baixvallesanes, la meitat superen 

la mitjana catalana, amb els barris 

de Can Borrell, Gallecs i Santa Rosa de Mollet, encpaçalant el rànquing (109,6) per davant de Sant Fost 
(109,3) i la zona nord de Parets 

(107,1).

Pel que fa a les agrupacions amb 

un IST més baix, a Montornès Nord 

(61,2) se li sumen el barri de Pla-na Lledó de Mollet (79,5) i la zona 
centre de la Llagosta (81,3).  

SALUT

El 'Mou-te per 
l'esclerosi múltiple' 
torna al Circuit 
després de la Covid
MONTMELÓ. Diumenge 1 de maig 

se celebra la 22a edició de la cursa solidària més antiga de Catalunya 
Mou-te per l’Esclerosi Múltiple, or-ganitzada per la Fundació Esclerosi 
Múltiple. Aquesta iniciativa pretén 

conscienciar a la població sobre 

aquesta malaltia neurològica au-

toimmune que afecta actualment 

9.000 persones a Catalunya. En-

guany, després que l’any passat la 

cursa se celebrés en format virtual a causa de la pandèmia, tornarà de 
nou a omplir el Circuit de Barcelo-

na-Catalunya, en una jornada on 

l’esport i la solidaritat són els pro-tagonistes. La iniciativa mantindrà 
la modalitat virtual perquè les per-

sones que viuen lluny del Circuit 

i vulguin moure’s per l’Esclerosi 

Múltiple ho puguin fer des de la seva 

localitat, amb una aplicació que con-trolarà el temps.

MOLLET

Est. França / Est. Nord / Calderí 90,4 *

Centre / Riera Seca / Casilla 105,3

Can Pantiquet / Tir Olímpic / Lourdes 96

Plana Lledó 79,5

Can Borrell / Gallecs / Santa Rosa 109,6

Col·legis Nous 89,7

PARETS

Sud 103,3

Nord 107,1

MONTORNÈS

Nord 61,2

Centre-sud 103,8

LA LLAGOSTA

Centre 81,3

Oest- Exterior 96,5

MONTMELÓ 101,0

SANT FOST 109,3

CATALUNYA 100

* Índex Socioeconòmic Territorial (IST). Es calcula a partir
 d'indicadors laborals, educatius, de renda i immigració.

Montornès Nord és una de 
les zones catalanes amb 

l'índex socioeconòmic més 
baix amb un 61,2 sobre 100

La Setmana Santa ha fet remun-

tar les dades d’ocupació al sector 

turístic de la comarca. Segons les 

xifres del sector al Vallès Oriental, 

els allotjaments rurals són els que 

han assolit millors resultats. Tam-

bé els hotels a l'entorn del Circuit 

han rebut més clients estrangers 

per les proves a la instal·lació. 

Satisfacció del 
sector turístic vallesà  
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Els seus impulsors preveuen que en 

breu el servei a domicili, actualment 

centrat en Mollet exclusivament, 

s'ampliarà a la Llagosta i a Santa 

Perpètua de Mogoda. Podeu gaudir 

de la seva cuina amb productes d'alta 

qualitat tots els dies de la setmana 

de 19 a 23 h. La seva massa de pi-

zza és fresca i elaborada a diari per 

garantir una textura i sabor casolans. 

La qualitat dels ingredients utilitzats 

per l’elaboració fa que s'obtingui una 

massa suau i lleugera en la superfície 

i cruixent a la base amb una textura i 

sabor inigualable. La massa no conté 

cap tipus d’additius, colorants ni con-

servants, i està elaborada i pensada 

per gaudir de la millor qualitat gas-

tronòmica a casa. Teniu fi ns a 32 piz-
zes a triar i podeu afegir i combinar 

ingredients al vostre gust.

   El seu ampli ventall d'hamburgue-

ses amb tocs d'autor estan també 

Paulo's, pizzes i burgers de qualitat a 
casa, obre a Mollet un nou establiment

LA FRANQUÍCIA VA NÉIXER A MONTORNÈS I ARA S'INSTAL·LA A MOLLET, AMB UNA PROPOSTA GASTRONÒMICA INNOVADORA PER GAUDIR AL RESTAURANT O A CASA

elaborades artesanalment amb la re-

cepta pròpia de Paulo's, fruit de l’es-

tudi i l’experiència prèvia d'aquesta 

fi rma. Fan servir ingredients de pri-
meríssima qualitat, com ara la carn 

d’Angus, que es caracteritza pel seu 

gran sabor i una extrema suavitat al 

paladar. En defi nitiva, hamburgueses 
que resulten tendres i meloses des de 

la primera mossegada.

  A més de burgers de vedella, la carta 

del Paulo's ofereix burritos de pollas-

tre i tex-mex, pollastre arrebossat, 

frankfurts, opció veggie de Beyond 

Meat i pulled pork. I per a més como-

ditat, podeu fer les vostres comandes 

a través del seu web, www.paulos.es.

També a Montornès i en expansió.

A banda de Mollet, la franquícia té 

establiment a Montornès, on de fet 

va néixer la marca, i properament ho 

farà a Montgat, en el que signifi ca 
l'inici d'un ambiciós pla d'expansió 

per dur aquest innovador concepte 

d'hostaleria arreu. Un concepte de 

servei a domicili, amb opció de take 
away i també per degustar en el pro-

Fast food? I és clar que ser sí, però amb productes de primera qualitat, amb 

combinacions suggerents i a un preu més que raonable. Paulo's acaba 

d'obrir a l'avinguda Jaume I, 191 (cantonada amb el carrer Vicenç Fonolleda) 

per dur-te a casa el millor assortit en pizzes de massa fina, burgers d'autor 

i complements per arrodonir un àpat, com ara amanides, patates, croquetes 

de carn d'olla, fingers de pollastre, patates trufaes o de moniato, nachos 

tradicionals i vegans, i postres per rematar la festa: minicalzones de Nutella, 

"tequeños" de xocolata, gelats Ben&Jerry's, pastís de formatge i trufes.

☞ Avinguda Jaume I, 191 · Mollet del Vallès· Per a més informació i comandes online, www.paulos.es 

L'establiment ofereix servei 
per menjar al restaurant, 
per emportar i a domicili
cada dia de 19 a 23 h, amb 
productes de primer nivell

pi establiment que ofereix una gran 

varietat i qualitat de pizzes i hambur-

gueses artesanes elaborades com si 

estiguessin fetes a casa. 

Molt més que pizzes i burgers.

Sí, les pizzes i les hamburgueses 

són la columna vertebral de la seva 

carta, que podeu consultar al web 

www.paulos.es, però la proposta de 

Paulo's es completa amb amanides, 

altres complements com ara cinc va-

MENÚS I OFERTES TOTA LA SETMANA
Paulo's ofereix diverses ofertes especials, com ara els Happy Mondays, 

un 2x1 en pizzes familiars (tant per recollir al local com a domicili). Els 

dimarts de Paulo's totes les pizzes mitjanes i burguers queden per només 

6,90€, i tots els dies, si reculls la comanda al seu establiment, et regalen la 

beguda de 33 centilitres per qualsevol pizza o hamburguesa que demanis. 

A més, tenen menús especials com el Menú Burger (hamburguesa, patata i 

beguda) per 11€; el Burger Combo (dues hamburgueses + un complement 

i dues begudes) per 25€, i el Paulo's Kids, pensat per als petits de la casa, 

que inclou una hamburguesa de 90 grams o fi ngers de pollastre, patates,i 
beguda, per 6,90€. La seva carta inclou pa sense gluten, només per un 

euro més, i opcions veganes en pizzes, complements i entrepans. La 

massa de les seves pizzes no conté cap additiu, ni colorant ni conservant, i 

podeu consultar els al·lèrgens que conté cada producte.

PER GAUDIR EN COMPANYIA. Bé sigui a casa o en el mateix restaurant, Paulo's és sinònim de compartir FAÇANA. El restaurant es troba a l'avinguda Jaume I, 191, de Mollet

rietats de patates (una de les quals 

de moniato), fi ngers, croquetes, na-
chos, pa d'all, begudes i un assortit de 

postres que no et decebrà. Fent servir 
la mateixa basse de pizza, ofereixen 

minicalzones de Nutella i els exqui-

sits "tequeños" de xocolata. A banda, 

tenen gelats Ben&Jerry, un cremós 

pastís de formatge i trufes de xoco-

lata, un valor segur. ◗

Podeu fer les 

vostres comandes 

accedint al seu web 

o bé a través 

d'aquest codi QR
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Demanen un habitatge per a una dona 
que paga 750 euros per una pensió
MOLLET. Membres de la Plata-

forma d'Afectats per l'Habitatge 

(PAH) de Mollet i el Baix Vallès es 

van concentrar dimecres davant 

l'Ajuntament de Mollet per dema-

nar una solució per a la Mariela 

Camacho. La dona, desnonada fa 

gairebé un parell de mesos, viu 

des de llavors amb la seva filla de 

3 anys i el seu fill de 20 anys en una 

pensió a Cardedeu per la qual paga 

750 euros mensuals. 

"Em van fer signar des de Ser-
veis Socials un document de 
copagament en el qual deia que 
havia de pagar el 40% de l'allot-
jament. Em van dir que era l'úni-
ca opció i que havia de pagar", 

explicava l'afectada. Des de la 

PAH consideren aquesta quantitat 

inassumible per una persona en 

la seva situació: "És una burrada 
perquè per aquest preu llogues 
un pis. Quant paga l'Ajuntament 
per tenir-la a ella a la pensió?", 

es preguntava una de les porta-

veus de la PAH, Ana Mejías.

L'afectada també denuncia que 

en aquesta pensió no té cuina, ni 

tampoc rentadora per poder fer la 

bugada, la qual cosa li suposa un 

cost extra, a banda del preu que ja 

paga per l'allotjament i pels des-

plaçaments en transport públic 

que fa diàriament per portar la 

seva filla a l'escola a Mollet.

Des de la PAH consideren que es 

tracta d'una "mala praxi" i que la 

situació s'hagués pogut solucionar 

si quan la Mariela va rebre l'avís 

del primer desnonament Serveis 

Socials de l'Ajuntament de Mollet 

hagués tramitat la mesa d'emer-

gència per a la dona.

"Es van parar quatre desno-
naments. Si haguessin tramitat 
els meus papers, ja hauria tin-
gut una opció habitacional i ens 
hauríem evitat les despeses tant 
l'Ajuntament com jo", lamentava 

la Mariela, qui actualment està en 

recerca de feina.

Per tot plegat, la PAH demana 

que es busqui un allotjament més 

pròxim a Mollet i també més asse-

quible per a la Mariela, el qual tin-

gui cuina i altres serveis i anuncien 

que mentre no es doni una solució 

a aquesta família es mobilitza-

ran de forma indefinida davant 

l'Ajuntament. "No tenim pensa-
ment de moure'ns fins que ella 
aconsegueixi una solució. Fa-
rem arribar una carta a tots els 
regidors de l'Ajuntament per 
informar-los de la situació", ex-

plicava Mejías.

El govern demana "respecte"
Per la seva banda, fonts de l'Ajun-

tament han comunicat que "des-
prés del desnonament des dels 
serveis socials se li va oferir 
alternativa habitacional" i que 

"s'està treballant amb la dona i 
s'han fet els tràmits necessaris 
perquè se l'inclogui a la mesa 
d'emergència". Així mateix, de-

manen "respecte davant les in-
tervencions professionals". 

serveis socials L'afectada i membres de La PaH es van concentrar dimecres davant L'ajuntament de moLLet

Mariela caMacho Fa dos mesos que va ser desnonada i viu en una pensió

a.mir

ple

Sant Fost aprova 
unir-se a l'Aliança 
de municipis per a 
les cures
SANT FOST. El ple municipal celebrat 

dimarts va acordar per unanimitat 

adherir-se a l'Aliança de municipis 

per a les cures, una proposta que im-

pulsa la Diputació de Barcelona per 

millorar en polítiques de benestar, 

igualtat i cohesió social i que té com 

objectiu impulsar  polítiques públi-

ques locals que situin les cures en el 

centre de l'acció municipal, afavorir 

l'accessibilitat a cures de proximitat, 

facilitar acompanyament a les per-

sones que curen i enfortir aliances 

amb altres administracions i enti-

tats del tercer sector. 

Per altra banda, el ple municipal 

també va aprovar modificar la taxa 

reguladora del servei d'ajuda a do-

micili i altres serveis assistencials 

de promoció de la salut. En concret, 

el govern municipal ha actualitzat el 

preu dels àpats a domicili, en funció 

del preu que ha guanyat la licitació 

del servei. En aquest cas, el preu 

s'ha reduït per a l'usuari. El punt es 

va aprovar amb els vots a favor del 

govern i l'abstenció dels regidors 

d'ERC-Junts per Sant Fost. Al ple no 

va assitir la regidora del PSC, Xènia 

Guerra, ni la regidora d'ERC-Junts, 

Mari Carmen Argente. 

Comencen les obres per millorar la 
circulació de vianants a la rotonda 
de la BV-5001 a Martorelles
MARTORELLES.  La Diputació i 

l'Ajuntament de Martorelles han 

iniciat aquesta setmana les obres 

de construcció d’un itinerari de 

vianants i passos adaptats amb 

voreres entorn de la rotonda situ-

ada en el punt quilomètric 14,450 

de la carretera BV-5001 a l’altura 

del carrer Can Puig de Martorelles 

i que dona accés al polígon Roca.

L’actuació, que té un import de 

licitació de 361.783 euros cofinan-

çats segons conveni entre la Dipu-

tació i l’Ajuntament, i un termini 

d’execució de quatre mesos, con-

templa la construcció de voreres 

amb itineraris adaptats per millo-

rar la seguretat viària en aquest 

punt de connexió entre el nucli 

urbà amb el polígon industrial. Les 

obres han de fer possible l’itine-

rari de vianants del carrer de Can 

Puig fins al pont de l’Aiguabarreig 

del carrer Carrerada.

Actualment, només hi ha un 

tram de vorera al marge esquerre 

del carrer Can Puig, que parteix del 

nucli urbà, però mor abruptament 

abans d’arribar a la rotonda, sense 

conduir enlloc. Les obres inclouen 

Mobilitat s'Hi construirà un itinerari de vianants i Passos adaPtats i Les obres duraran uns quatre mesos

L'actuació, que té un termini
d'execució de quatre mesos,
preveu construir-hi voreres
 amb itineraris adaptats per

 millorar-ne la seguretat

aj.martorelles

els treballs  Preveuen millorar la seguretat viària a la zona 

la connexió del carrer de Can Puig 

amb el carrer del Molí i la parada 

de bus que també hi ha a la carre-

tera.

L’actuació també contempla el 

perllongament del mur existent al 

carrer del Molí per tal de resoldre 

la diferència de rasant existent en-

tre el carrer i la carretera, així com 

actuacions puntuals en el drenat-

ge longitudinal de la carretera, la 

col·locació de mobiliari urbà i nou 

enllumenat públic. També es col-

locaran noves proteccions per als 

vianants i es faran millores en la 

senyalització horitzontal i vertical.

El projecte té un cost de 

99.380,33 € per a la Diputació de 

Barcelona i de 162.403,23 € per 

a l’Ajuntament, que compta amb 

una subvenció de l’ATM de 30.000 

euros. 

laboral

Acord entre la 
plantilla de neteja i 
recollida de residus 
i l'empresa CLD

MONTORNÈS. A principis d'abril, re-

presentants dels treballadors de la 

neteja viària i la recollida de residus 

municipals, que treballen per a l'em-

presa CLD, amenaçaven amb una 

vaga del servei per conflictes labo-

rals amb la companyia. Finalment, 

en la reunió de mediació al Depar-

tament de Treball es va poder arri-

bar a un acord, amb la mediació de 

l'Ajuntament, que va permetre des-

convocar la vaga que havia promo-

gut la UGT. Entre els acords tancats, 

hi ha la recuperació en els pròxims 

anys per part dels treballadors de 

l'empresa CLD de la jornada cedida 

en la passada crisi econòmica. Tam-

bé disposaran a mitjà termini d'un 

dissabte de descans cada catorze 

dies per afavorir la conciliació de la 

vida familiar i recuperaran part del 

poder adquisitiu perdut en percen-

tatges similars als de les administra-

cions públiques.  
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La depuradora i la planta de 
residus generaran biometà per 
injectar a la xarxa de gas natural
MONTORNÈS / BAIX VALLÈS.  El Con-

sorci per a la Gestió dels Residus 

del Vallès Oriental i el Consor-

ci Besòs Tordera han presentat 

aquesta setmana el projecte con-

junt BioVO, que preveu l'obtenció 

de biometà –un gas renovable– a 

partir del biogàs excedent de les 

seves plantes de tractament de 

residus. Concretament, la idea és 

aprofitar i convertir en energia 

neta els excedents que es produei-

xen a la planta de digestió anaerò-

bica i de compostatge del Consorci 

de Residus i a les estacions de-

puradores d'aigües residuals del 

Consorci Besòs Tordera.

Per generar aquest biometà, es 

construiran uns mòduls d'enri-

quiment del biogàs o upgrading en 

una zona compartida entre els dos 

consorcis, al polígon industrial El 

Raiguer, a cavall entre Granollers 

i Montornès. Aquesta instal·lació 

estarà formada per "una planta 

de neteja i purificació de bio-

gàs, mitjançant la tecnologia de 

membranes, un gasòmetre amb 

capacitat per a 1.250 metres cú-

bics i un mòdul d'injecció de bi-

ometà a la xarxa de gas natural", 

explicava dimarts Begoña Mar-

tínez, cap de Territori del Consorci 

Besòs Tordera.

Això permetrà aprofitar els ex-

cedents de biogàs que es generen 

actualment a les dues plantes, i 

que es preveu que creixin molt 

més amb l'ampliació de la planta 

de tractament de la matèria or-

gànica prevista per als pròxims 

anys i amb el futur tractament dels 

fangs que generen 23 de les 27 es-

tacions depuradores del sistema 

Besòs Tordera que actualment no 

es transformen en biogàs.

Vanessa Abad, directora de 

l'àrea de tractament del Consor-

ci per a la Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental, apuntava que el 

biometà és una "bona alternativa 

als combustibles fòssils", ja que 

es pot barrejar amb el gas natural 

i injectar directament als gasoduc-

tes convencionals –que passen 

molt a prop de les dues instal·la-

cions– per ser consumit com una 

energia neta, o "utilitzar-lo com 

a biocombustible per a mitjans 

de transport i contribuir així a 

la descarbonització del trans-

port". Alhora, indicava, "els gasos 

renovables com el biogàs o el 

biometà són fonamentals en el 

procés de transició energètica".

En la presentació del projecte 

compartit entre les dues instituci-

ons, Josep Monràs, president del 

Consorci Besòs Tordera, destacava 

que aquesta és una iniciativa "in-

novadora, única tant a Catalunya 

com a l'Estat", i remarcava que sig-

nificarà una "petjada a favor del 

medi ambient". Albert Camps, per 

la seva banda, president del Consor-

ci de Residus, afirmava que "aquest 

és un exemple més d'economia 

circular", amb "moltes possibi-

litats de desenvolupament en 

el futur". També assegurava que 

aquesta nova font d'energia verda, 

que contribueix a la reducció de les 

emissions de CO2, "tindrà benefi-

cis clars en la qualitat de l'aire i 

en el medi ambient".

Subvenció del fons Feder
El projecte de generació de bio-

metà a partir dels fangs de la de-

puradora i del biogàs que generen 

els residus orgànics va començar a 

caminar el 2019, després que tèc-

nics dels dos consorcis detectessin 

la possibilitat de ser més efici-

ents amb la gestió dels excedents 

d'energia, uns 720.000 Nm3/any 

entre les dues instal·lacions.

Per això hi van involucrar el Consor-

ci Besòs Tordera –que dona servei 

a 67 municipis, compta amb 27 es-

tacions depuradores d'aigües resi-

duals i 50 estacions de bombament 

i tracta 42 milions de metres cúbics 

d'aigua cada any–; el Consorci per 

a la Gestió de Residus del Vallès 

Oriental –que tracta 52.000 tones 

de matèria orgànica cada any i que 

preveu tractar-ne 80.000 d'aquí a 

vuit anys–; l'Agència Catalana de 

l'Aigua; l'Agència de Residus de Ca-

talunya i el Govern de l'Estat. Un cop 

dissenyat el projecte es van buscar 

les fonts de finançament.

Amb un cost previst de 2.775.000 

euros, els Fons Europeus de 

Desenvolupament Regional de la 

Unió Europea (Feder) hi aporta-

rà 1.012.945 euros, en tractar-se 

d'una iniciativa que afavoreix una 

economia baixa en carboni i, per 

tant, un creixement sostenible. La 

resta de la inversió es repartirà al 

50% entre els dos consorcis. Actu-

alment, el projecte és a les portes 

de l'adjudicació, i la previsió és que, 

com a molt tard, pugui entrar en 

servei el juliol del 2023.  x.l.

MEDI AMBIENT  EL CONSORCI DE RESIDUS I EL DEL BESÒS TORDERA PRESENTEN EL PROJECTE CONJUNT BIOVO PER OBTENIR GAS RENOVABLE DE LES SEVES PLANTES

La Generalitat 
instal·larà una tercera 
alarma de risc químic 
a Montornès  

Una ànega i una 
desena de cries són 
escortades a la C-17 
per Protecció Civil  

MONTORNÈS. Protecció Civil, a través del De-

partament d’Interior, instal·larà una nova 

alarma de risc químic a Montornès. Aquesta 

és una de les 11 noves alarmes que preveu 

posar en marxa la Generalitat, amb una in-

versió d'uns 345.000 euros. 

La nova sirena de Montornès s'instal·larà al 

polígon de Can Parellada, on fa unes setmanes 

s'originava un incendi que afectava naus in-

dustrials amb productes químics. Actualment, 

a Montornès hi ha dues sirenes d'alerta. Una 

està situada al recinte de l'empresa REPSOL. 

L’abast del so d'aquesta sirena cobreix una 

gran part dels polígons el Congost, el Raiguer, 

Montornès Nord, la totalitat de les empreses 

Lucta, Repsol, Pinasa, la zona de Masferrer, la 

Deixalleria, i s'arriba a escoltar a la part més 

al nord del barri de Montornès Nord i del po-

lígon de la Concentració Industrial Vallesana.

La segona sirena està situada al turó de les 

Tres Creus. Amb aquesta sirena es comple-

ta l'abast teòric de la totalitat del territori 

al nord del Mogent incloent tot el barri de 

Montornès Nord, la plana de Can Vilaró i el 

barri Ametller. En la pràctica l’abast pot ser 

de més extensió o de menys en funció de les 

variables de so i meteorològiques del dia. 

MOLLET / SANT FOST. Dimarts al matí els ve-

hicles que circulaven per l'autovia C-17 a 

l'altura del túnel de Mollet, en direcció Bar-

celona, s'han trobat amb una imatge ben 

curiosa: un ànec, acompanyat de les seves 

10 cries circulant pel voral de la carretera. 

Alertat per alguns conductors, un vehicle de 

Protecció Civil de Sant Fost que circulava en 

aquell instant per la C-17, s'ha aturat i s'ha 

encarregat d'escortar els aneguets que un 

cop creuat el túnel s'ha introduït en la ve-

getació pròxima a la carretera. Per evitar 

l'atropellament dels animals es va tallar el 

carril dret de la via en direcció Barcelona 

durant 20 minuts.  

PROTECCIÓ CIVIL ANIMALS

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

CONSULTORI

El passat 16 de juny de 2021 el Tri-
bunal Suprem va inadmetre un recurs 
de cassació interposat per un banc i, 
amb aquesta inadmissió, va confi rmar 
la nul·litat d’una clàusula sol de 3,50% 
que es va imposar a un “no consumi-
dor”.

Cal recordar que, encara que la nul·li-
tat d’aquestes clàusules a favor dels 
consumidors ha vingut declarant-se 
des de la rellevant Sentència del Tribu-
nal Suprem de 9 de maig de 2013, els 
autònoms, professionals i empreses 
tenien més complicat aconseguir una 
sentència favorable, al no resultar-los 
d’aplicació la legislació pròpia dels 
consumidors.

No obstant això, el Tribunal Suprem ha 
estès la seva doctrina utilitzant l’argu-

ment de l’abús de posició dominant i la 
vulneració de la bona fe contractual que 
duu a terme el banc enfront del presta-
tari.

A aquesta resolució se li uneix la del 
passat 11 de març  de 2021, en la qual 
el Tribunal Suprem va dictar una sen-
tència a través de la qual obre la porta 
a les reclamacions en matèria de clàu-
sules sol patides pels no consumidors, 
posant-se de manifest que el caràcter 
d’empresari no és obstacle perquè una 
clàusula sol sigui declarada nul·la.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El Suprem confi rma la 
nul·litat d’una clàusula sol 
a un no consumidor p.civil sant fost

PER LA CARRETERA  

Els responsables apunten
 que el biometà és una bona
alternativa als combustibles

fòsils i pot ajudar a la 
descarbonització
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La Fiscalia investiga 
l'incendi de les naus 
de Can Parellada 

Els Bombers apaguen un 
petit foc a un bar davant 
del parc de les Pruneres 

MONTORNÈS. La Fiscalia ha en-

carregat als Mossos d'Esquadra 

la investigació de l'incendi que el 

passat 18 de març es va declarar al 

polígon de Can Parellada de Mon-

tornès i que va afectar diverses 

naus on es treballava amb disol-

vents i altres productes químics. 

En concret, la Unitat Central de 

Medi Ambient de la policia catala-

na és la que s'està encarregant de 

la investigació del succés, que va 

provocar  afectació mediambien-

tal a la conca del riu Besòs, arran de 

l’arribada al medi d’una part de les 

aigües resultants de l’extinció de 

l’incendi. Amb tot, segons les ana-

lítiques de l'ACA, aquesta afectació 

va estar localitzada al tram final 

del riu Congost i l'inici del Besòs i 

no és comparable a la de l'incendi 

de Ditecsa, de 2019, que també va 

afectar el riu. Les analítiques tres 

dies després de l’incident palesa-

ven, segons l'ACA, que la presència 

de compostos provinents de l'in-

cendi estaven normalitzades.

Extingit dos setmanes després
Els Bombers de la Generalitat van 

donar per extingit l'incendi el pas-

sat 31 de març, dues setmanes des-

prés que es produís. Després que es 

declarés el foc el 18 de març, durant 

algunes jornades, els Bombers van 

estar remullant la zona afectada. 

Dies després, però, encara s'hi de-

tectaven a la zona algunes fumeres 

que sortien de punts de la zona cre-

mada, unes fumeres que, segons 

informava l'alcalde de Montornès, 

José Montero, en l'últim ple "no su-

posen risc per a la salut". 

El 27 de març es va dur a terme 

una inspecció per part dels cossos 

d'extinció que van detectar alguns 

MOLLET.  Els Bombers van actuar 

dimecres al matí en un petit incendi 

originat al bar Les Pruneres situat al 

carrer Anselm Clavé, just davant del 

Parc de les Pruneres. El cos d'emer-

gències va rebre l'avís a les 8.50 h. 

En un primer moment, es pensaven 

que el fum provenia de la matalas-

seria que hi ha al costat del bar, però 

finalment van comprovar que es 

tractava de la fregidora de l'interior 

de l'establiment de restauració. Al 

lloc dels fets s'hi van desplaçar cinc 

dotacions de Bombers. Per preven-

ció també es va desallotjar els veïns 

de sobre de l'establiment, tot i que 

en poca estona van poder tornar a 

casa seva. A més dels Bombers tam-

bé van acudir al lloc dels fets Mossos 

d'Esquadra, Policia Local i una am-

bulància del Sistema d'emergències 

Mèdiques (SEM).  

SUCCESSOS  ELS BOMBERS DE LA GENERALITAT VAN DONAR PER EXTINGIT EL FOC A LA ZONA EL PASSAT 31 DE MARÇ, DUES SETMANES DESPRÉS QUE ES PRODUÍS 

punts calents amb perillositat de 

revifar, que van ser apagats amb 

escuma. Finalment, el 31 de març, 

s'hi va fer una nova revisió, amb 

què van descartar la revifalla i van 

donar l'expedient per tancat, se-

gons ha informat el cos. 

A hores d'ara, a la zona del succés, 

on s'ha aixecat una tanca perime-

tral, encara es troben les naus cre-

mades. Segons Montero, fins que no 

es tanqui la investigació i s'aclarei-

xin els peritatges no es procedirà als 

enderrocs pertinents.  

sergio carrillo

EN ACCIÓ  L'incendi es va declarar dimecres al matí

l.ortiz

FUMERES  La zona afectada s'ha perimetrat amb una tanca
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Moviments per a la creació 
d'una associació de famílies de 
persones amb trastorns mentals
MOLLET.  La Taula Vallesana de Salut 

Mental i Addiccions, liderada per la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM), 

organitzava dimecres una xerrada a 

La Marineta amb la finalitat de pro-

moure la creació d'una associació de 

familiars de persones amb trastorns 

mentals. Aquesta entitat, hauria 

de ser la veu de les famílies dins la 

taula, un espai amb representants 

dels onze municipis de referència 

de l'Hospital de Mollet, en què hi 

ha representants d'àmbits diversos 

com l'educació, la justícia, i la  salut. 

"Seria important que les famílies 

hi fossin presents perquè podri-

en traslladar quines són les seves 

necessitats al territori", explicava 

Gemma Cervera, treballadora social 

del Servei de Salut Mental i Addicci-

ons de la FSM, qui recordava l'exis-

tència fa anys a Mollet de l'Associa-

ció la Llum, "una entitat formada 

per familiars que es va disoldre 

fa anys. Des d'aleshores no tenim 

representat aquest col·lectiu ni a 

Mollet ni a la zona d'influència de 

la FSM", lamentava Cervera. 

L'experiència de Daruma
Amb l'objectiu, doncs, de promou-

re una nova associació a la ciutat, 

es va convidar els responsables de 

l'Associació de familiars per la salut 

SALUT  LA TAULA VALLESANA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS ORGANITZA UNA TROBADA AMB DARUMA

MEDI AMBIENT PRIMERA FASE A ONZE DE SETEMBRE I AL TELÈGRAF

EDUCACIÓ ENTITATS

mental del Vallès Oriental Daruma, 

perquè expliquessin la seva experi-

ència i assessoressin les possibles 

famílies interessades. La secretària 

de Daruma, Isabel Alcalde, explca-

va que la funció principal de l'asso-

ciació és donar suport als familiars. 

"Les persones amb trastorns 

mentals tenen qui les cuidi, però 

els familiars no. Oferim suport 

psicològic a aquestes persones, 

amb grups d'ajuda mútua per-

què se senti més empoderada i 

es cuidi ella també", apuntava. 

Altres finalitats de l'entitat són 

sensibilitzar sobre la salut mental, 

lluitar contra l'estigma i alertar 

els poders públics de les mancan-

ces que té el sistema. "La repre-

sentació dels familiars en una 

d'aquestes taules com la Taula 

Vallesana de Salut Mental i Ad-

diccions  és important perquè si 

només hi ha professionals, la veu 

és molt endogàmica i ells també 

volen sentir la veu dels afectats", 

assegurava Alcalde. 

La membre de Daruma descar-

tava la creació d'una delegació de 

la seva entitat a Mollet i apostava 

perquè les famílies baixvallsanes en 

crein una de nova. "Mollet té prou 

entitat com per tenir una associa-

ció pròpia", concloïa. 

S'instal·len aparells per 
mesurar el soroll al carrer

La preinscripció a 
les escoles bressol 
municipals, a partir 
del 9 de maig

La Coordinadora 
de cultura 
popular Mollet es 
presentarà el maig

MONTORNÈS. L’Ajuntament ha 

instal·lat dos sonòmetres per me-

surar els nivells de soroll al muni-

cipi. La ciutadania podrà consultar 

les dades dels sensors en línia a la 

plataforma Sentilo de la Diputació. 

En una primera fase pilot, els dos 

aparells estan situats a l’avingu-

da de l’Onze de Setembre i al bar-

ri del Telègraf. El primer servirà 

per avaluar el soroll provocat pel 

trànsit de vehicles a la carretera 

BV-5001 pel nucli urbà, mentre 

que amb el segon es quantificaran 

els nivells generats al polígon Can 

Bosquerons de Baix.

Després d’aquesta primera eta-

pa, l’Ajuntament traslladarà els 

dispositius a altres ubicacions 

previstes al mapa de soroll apro-

vat pel Ple municipal, tant a espais 

urbans com a polígons.  

MOLLET. El dilluns 9 de maig s’obre 

els període de preinscripció i ma-

triculació de les tres escoles muni-

cipals: La Xarranca, La Filadora i Els 

Pinetons. El període de preinscrip-

ció serà fins al 20 de maig i, un any 

més, les sol·licituds de preinscripció 

es faran de forma telemàtica. En cas 

de necessitar suport a l’hora de fer 

la preinscripció telemàtica es pot 

trucar al 93 563 51 25. Pel que fa 

les visites presencials es concerta-

ran amb cita prèvia i en condicions 

de seguretat sanitàries del 2 al 4 de 

maig de 17.30 h a 19 h. Per concer-

tar la cita, caldrà trucar del 25 al 29 

d’abril de 10 h a 12 h al telèfon de 

cada escola que es vulgui visitar .  

MOLLET. El projecte per crear una 

plataforma que coordini les entitats 

de cultura popular molletanes ha fet 

un pas endavant. El passat 12 d'abril 

es van trobar els col·lectius impli-

cats que ja han posat nom al projec-

te: Coordinadora de cultura popular 

de Mollet, que es preveu es presenti 

el maig.  Les entitats  que en formen 

part són el Ball de Diables, Castellers 

de Mollet, Colla dels Morats, Colla 

dels Torrats, la Cuca Molla, l'Esbart 

Dansaire i Geganters de Mollet. 

L'objectiu de la coordinadora és 

"defensar els interessos comuns i 

individuals de les entitats adheri-

des i fer difusió i promoció del fet 

cultural de Mollet".  

GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.

El PSC presenta una moció al ple per la  
universalització de l'educació de 0 a 3 anys
El Grup Municipal del PSC de Mollet del Vallès ha presentat dues mo-

cions al Ple Municipal del mes d’abril. En una, els socialistes reclamen 

recursos a la Generalitat perquè l'educació de 0 a 3 sigui universal. 

"Sense augmentar les places públiques no es pot considerar la 

suposada gratuïtat que ha anunciat el govern perquè moltes fa-

mílies quedaran sense places", apunten. L'altra moció tracta sobre 

la reforma del Codi Penal per a l’exercici en llibertat de l’avortament, i 

la penalització de l’assetjament a les dones que acudeixen a clíniques 

per a la interrupció voluntària de l’embaràs.

Coincidint amb Sant Jordi, la xarxa 

comarcal de deixalleries torna a 

posar en funcionament el DeixaLli- 

bres, una iniciativa per afavorir la 

reutilització de llibres, que funcio-

narà entre els dies 19 i 24 d’abril i 

permetrà a les persones que facin 

ús de la deixalleria endur-se llibres 

de segona mà i portar-n’hi. Mit-

jançant aquesta campanya, iniciada 

l’any 2021, ja s'han recuperat prop 

de 31.000 exemplars a les deixalle-

ries del Consorci.

BREUS

Mútua Mollet ofereix 
una xerrada en xarxa 
sobre la depressió

Torna el Deixallibres 
a les deixalleries de 
la comarca

Mútua Mollet organitza el proper 

dijous 28 d'abril, una conferència 

amb el títol Depressió: la gran 

epidèmia del segle XXI. La xerra-

da, que es podrà seguir en xarxa 

a través del canal de YouTube  

@MutuaMollet a partir de les 

19.30 h, anirà a càrrec de Die-

go Palao Vidal, professor titular 

de psiquiatria, director de salut 

mental del Parc Taulí UAB i coor-

dinador del Pla de Prevenció de 

Suïcidi de Catalunya.

l.o.

A LA MARINETA  Representants de Daruma, amb famílies baixvallesanes

MOLLET DEL VALLÈS

16/04 Manuela Martínez Sánchez 84 anys

18/04 Mariana Sánchez Giménez 91 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

13/04 Adoración Oliver Galán 88 anys 

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

13/04 Piedad García Uclés 77 anys

14/04 Vicenta Moreno Moreno 90 anys

15/04 Juan Carlos Cabezuelo Cantero 71 anys

15/04 Francisco Romero Rodríguez 73 anys

MONTMELÓ

18/04 José María Maña Celma 88 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

18/04 Mark Morosanu

18/04 Enric Sánchez Alfonso    (Caldes de Montbui)

17/06 Jazlyn Amador Mora (Mollet)

15/06 Youssef Besinti 

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements
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"Necessitem una llengua vehicular que 
garanteixi la igualtat d'oportunitats"

Montornès incrementa el 
pressupost municipal d'enguany 
amb 3,5 milions de romanent

MOLLET.   "Jo espero que tothom 

tingui dret a parlar un molt bon 

català, i per això hem de treba·

llar perquè el model d'immersió 

lingüística continuï vigent", deia 

dimarts a la tarda al Casal Cultural 

el diputat al Congrés dels Diputats 

per En Comú Podem i portaveu de 

Catalunya en Comú, Joan Mena, 

abans de presentar el seu llibre 

No parlaràs mai un bon català. Les 

mentides de la immersió lingüística 

(EUMO Editorial).

Que la immersió lingüística va 

ser un model d'èxit els 80 i que ho 

continua sent avui va ser un mis-

satge ben repetit. Joan Mena, saba-

dellenc i fill d'andalusos, coneix la 

immersió com a alumne –als inicis 

del model–, com a professor i com 

a polític. Amb aquest bagatge, el 

diputat fa una defensa aferrissada 

del model. "Avui hi ha nens i ne·

nes amb moltíssimes llengües. 

Més que mai necessitem una 

llengua vehicular que garantei·

xi la igualtat d'oportunitats i la 

cohesió social", deia, alhora que 

afegia que va ser un "model im·

prescindible perquè els nens i 

nenes de les famílies castellano·

parlants avui siguem bilingües".

D'altra banda, el diputat va la-

mentar les sentències en contra de 

la immersió, conseqüència d'una 

"justícia espanyola polititzada". 

Amb tot, considerava que l'aposta 

de la Generalitat pel català els dar-

rers anys és molt millorable. "Les 

retallades dels governs d'ERC 

i Junts per Catalunya o Conver·

gència també han afectat", co-

mentava en referència, entre d'al-

tres, a les aules d'acollida.

"Això no va de nacionalismes"
Mollet en Comú va organitzar l'acte 

i dos regidors del partit van partici-

par en la presentació. La portaveu, 

Marina Escribano, destacava que és 

un llibre "molt necessari" i asse-

nyalava que "això no va de nacio·

nalismes, sinó de lluita contra les 

desigualtats i d'una escola públi·

ca i de qualitat". Per la seva banda, 

l'edil Gabriel Espinosa també hi do-

nava el seu parer com a docent: "El 

llibre desmunta moltes de les fal·

làcies del que la dreta està dient; 

la gent que coneixem les escoles 

tenim una idea molt clara del que 

passa".    sergio carrillo

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha en-

gegat una campanya de reimpuls de 

les regidories de barri, amb un canal 

de WhatsApp que connecta el veïnat 

amb el consistori. Els ciutadans la 

poden fer servir afegint com a con-

tacte el número 644 276 208 i envi-

ant-li un missatge de WhatsApp. A 

partir d'aquí, l'assistent virtual guia 

l'usuari per les diferents opcions. El 

canal serveix tant per contactar amb 

el regidor de barri com per fer un 

suggeriment o una proposta del bar-

ri, però també per sol·licitar algun 

telèfon o adreça d'interès. La tècni-

ca de Participació Ciutadana, Bea 

Quintana, explica que en el cas de les 

incidències "pots geolocalitzar·la 

i pujar·hi una fotografia". L'ús es-

tès de WhatsApp entre la població 

ha estat determinant per escollir-lo 

com a canal de comunicació. "Hem 

de fer servir una eina el més reco·

neixible possible i que la gent ja 

utilitzi", diu l'alcalde Montero.

D'altra banda, el govern local està 

fent les trobades del veïnat amb els 

regidors de barri, unes reunions 

que acabaran el 4 de maig.  

POLÍTICA  JOAN MENA PRESENTAVA DIMARTS AL CASAL CULTURAL DE MOLLET EL SEU LLIBRE 'NO PARLARÀS MAI UN BON CATALÀ'

ARQUES MUNICIPALS L'OPOSICIÓ CRITICA QUE ES DESTININ DINERS DELS ESTALVIS A DESPESA CORRENT

PARTICIPACIÓ

Homenatjant la República

Línia directa entre 
l'Ajuntament i el 
veïnat mitjançant 
WhatsApp

MONTORNÈS. El passat 13 d'abril, 

Montornès va recordar els tres 

veïns morts assassinats als camps 

de concentració nazis, en el marc 

de la commemoració del  91è ani-

versari de la proclamació de la II 

República. L'homenatge i l'ofrena 

floral a la plaça de la República van 

anar acompanyats d'una xerrada 

del doctor en Història i membre 

de memoria.cat Jordi Pons, qui va 

parlar de recuperació de la memò-

ria democràtica a Catalunya. 

El programa commemoratiu 

continuarà durant la primera quin-

zena de maig. El 4 de maig, Leopold 

Estapé, expert en història LGTBI, 

oferirà la conferència la repressió 

contra la diversitat sota el nazis-

me i el franquisme, a Can Saurina. 

Tot seguit, s'inaugurarà la mostra 

Mauthausen, l'univers de l'horror, 

que es podrà visitar fins al 15 de 

maig. A més, Joan Calvo, president 

de l'Amical Mauthausen, oferirà el 

9 de maig una visita guiada a l'expo-

sició. El 6 de maig, la plaça de la Re-

pública acollirà el recital Cançons 

de guerra i exili, amb Esther Lázaro 

de Therkas Teatre.  

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha in-

crementat el pressupost municipal 

per a aquest 2022 amb 3.492.633 

euros, una xifra que suposa un aug-

ment del 14%, i que s'ha pogut fer 

gràcies al romanent de tresoreria. 

Els 3,5 milions es distribueixen en 

dos grans apartats, d'una banda, 

despesa corrent, i de l'altra, inversi-

ons. Pel que fa a la despesa corrent, 

uns 700.000 euros es destinen a 

despeses de personal, una part per 

"poder acceptar subvencions 

nouvingudes que van arribar del 

SOC i així poder portar a terme 

polítiques d'ocupació", segons 

fonts municipals, i una altra part 

per a la contractació de monitors 

del Casal de vacances. La resta de 

despesa corrent servirà per am-

pliar partides que han augmentat 

despesa, com subministraments.

Pel que fa a les inversions, es fa-

ran actuacions en diversos àmbits. 

Entre altres, es destinaran 114.000 

€ a enllumenat, franges contra 

incendis i conservació trams flu-

vials; 260.000 € a mobiliari urbà, 

pavimentació de carrers i millora 

d'arbrat viari; 420.000 € a obres 

públiques a escoles i edificis i equi-

paments municipals; 101.550 € a 

noves tecnologies, i 100.000 € per 

millorar les instal·lacions i els equi-

paments esportius. "Al desembre 

ja vam deixar clar que faríem 

modificacions de crèdit amb els 

estalvis de l'Ajuntament", expli-

cava durant lúltim ple la regidora 

d'Hisenda, Natalia Segura.  

Aquesta política, però, no és com-

partida pels partits de l'oposició, 

que es van oposar en bloc a la mo-

dificació pressupostària. Tots els 

grups municipals van celebrar que 

l'Ajuntament disposi d'estalvis i 

poder-los gastar, però l'argument 

comú en contra van ser les partides 

a què es destina aquest romanent. 

Els grups de l'oposició van criticar 

que es destinin diners a despeses 

corrents "que ja haurien d'estar 

previstes al pressupost inicial". 

"S'hauria de gastar el que s'in·

gressa i el romanent s'hauria 

d'usar per a oportunitats. No po·

dem gastar permanentment per 

sobre del que ingressem perquè 

el dia que s'acabin els estalvis no 

sé com farem front a les despeses 

corrents", deia la portaveu del PSC, 

Eva Díaz. Des de l'oposició també es 

demanava més  "ambició" en les in-

versions. Segura responia que "des·

prés de dos anys de pandèmia en 

què hem fet molts esforços en po·

lítiques socials, ara podem actar 

en millorar la via pública i equi·

paments".  

S.C.

AL CASAL CULTURAL  Gabriel Espinosa, Joan Mena i Marina Escribano durant la presentació del llibre del diputat

ajuntament montornèS 

OFRENA  Flors per recordar la proclamació de la Segona República
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Pla d'ocupació local a MartorellesTallers per facilitar la recerca de feina a Montornès
Martorelles va convocar el passat 19 d'abril 

un nou pla d'ocupació local. Es tracta de 

dues places de consergeria i suport logístic a 

les àrees de serveis personals, una d'elles a 

temps complet i l'altra, a temps parcial.

Durant el mes de maig, el Departament d'Ocupació, Promoció 

Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Montornès oferirà dos tallers 

adreçats a veïns o veïnes que estiguin a l'atur o en procés de millora 

d'ocupabilitat. Les sessions abordaran qüestions com els processos de 

selecció o la preparació d'estratègies per a la recerca de feina.

ECONOMIA

El xef Rafel Muria, als 
sopars amb estrella de 
l'Escola d'Hoteleria
MONTORNÈS. Txangurro, pota de 

granota, verat fumat amb coliflor 

i cansalada a baixa temperatura. 

Aquests van ser alguns dels plats 

que els alumnes de l'Escola d'Ho-

teleria del Vallès Oriental (EHVO) 

van oferir el passat dimecres en el 

Sopar d'Estrella 2022, en què van 

estar acompanyats i supervisats 

pel xef Rafel Muria.

L’alumnat de l’EHVO de la Masia 

El Molí va tenir, un cop més, l’opor-

tunitat d’experimentar l’alta cuina 

de la mà d'un xef amb Estrella Mic-

helin. El restaurant Quatre Molins 

de Cornudella de Montsant va 

aconseguir la seva primera Estre-

lla Michelin el desembre de 2020, 

i l’any passat, el jove Rafel Muria 

de 27 anys va ser guardonat com 

a Cuiner Revelació als Premis Na-

cionals de Gastronomia de l’Aca-

dèmia Catalana de Gastronomia i 

Nutrició.

Al Sopar d’Estrella, el mateix 

alumnat de cuina es va encarre-

gar de preparar els plats amb el 

guiatge de Muria, mentre que el 

de restauració va servir-los al Res-

taurant Pedagògic. El menú, de 50 

€, consistia en una selecció de qua-

tre aperitius, cinc plats principals i 

unes postres, cadascun amb el seu 

corresponent maridatge. 

En darreres edicions dels So-

pars d’Estrella, el centre ha rebut 

la visita dels xefs Miquel Aldana 

(Tresmacarrons), Francesc Rovi-

ra (Fonda Xesc de Gombrèn), Toni 

Romero (Racó de Can Cesc), Víctor 

Quintillà (La Lluerna) i Víctor Tor-

res (Les Magnòlies). 

els aluMnes van coMParTir fogons aMb el cuiner

rAfEl MurIA El xef del restaurant Quatre Molins va supervisar el sopar

ajuntament montornès

En marxa la planificació 
conjunta per millorar els 
serveis de la FP a la comarca 

MONTMELÓ. Amb l’assistència de 

representants de les administra-

cions, sindicats, associacions em-

presarials, comunitat educativa i 

altres actors que intervenen en el 

sistema de formació professional 

del territori, dimecres es va cele-

brar a Montmeló, el primer plena-

ri del Consell de la FP i l'Ocupació 

del Vallès Oriental, impulsat per la 

Taula Vallès Oriental Avança i el 

Consell Comarcal.

En aquesta primera sessió es 

va aprovar el Pla de treball, que té 

una durada anual i que contempla 

la creació de 5 grups de treball: 

Grup de treball de relacions ex-

ternes i sensibilització, Grup de 

treball relació necessitats empre-

ses-formació,   Grup de treball de 

planificació territorial i estratègi-

ca de l’FP,  Grup de treball transi-

ció escola-treball i abandonament 

i Grup de treball d’orientació i ocu-

pació.

Entre les accions previstes, des-

taquen jornades per intercanvi-

ar bones pràctiques i reflexionar 

sobre el present i el futur de l’FP 

a la comarca, espais de trobada 

entre professionals de l’orienta-

ció acadèmica i laboral, sessions 

de treball amb agents i persones 

expertes, un estudi per sectors 

econòmics i ocupacions per iden-

tificar perfils professionals que 

manquen a les empreses i les for-

macions adequades, així com la  

creació d’un sistema d’indicadors 

amb dades actualitzades per ade-

quar les respostes formatives a 

temps real.

Foment d'aliances
Per al conseller de Promoció 

Econòmica i Estudis i president 

del Consell de la FP i l’Ocupació 

del Vallès Oriental, Jordi Manils, 

“avui escenifiquem l’aliança 

de tots els sectors implicats en 

la formació professional per 

fer avançar, per impulsar, per 

donar credibilitat i força a la 

formació professional al Vallès 

Oriental”, deia Manils.

La confluència d’aquests sectors 

també va ser un aspecte valorat 

per la consellera d’Educació, Ma-

ria Lluïsa Ferré, per a qui ha de 

servir “per trobar sinèrgies per 

fer que al nostre territori es de-

senvolupi una capacitació que 

faci possible que l’oferta de per-

sonal qualificat i demanda del 

teixit productiu sigui equilibra-

da”, deia la consellera. 

fOrMACIó  MonTMeló va acollir diMecres el PriMer Ple del consell de la fP

El plE dEl CONsEll  En la primera sessió es va aprovar  el Pla de treball 

consell comarcal
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Obre la primera parada de 
productes sense gluten al Mercat

MOLLET. El Mercat Municipal de 

Mollet compta des de fa aproxi-

madament un mes amb una nova 

parada d'alimentació dedicada als 

productes sense gluten i vegans. 

Especialitats sense gluten és el nom 

d'aquesta parada que ha posat en 

marxa l'Abel Mas.

Mas va decidir emprendre i im-

pulsar aquest nou negoci després 

de conèixer i començar a conviure 

amb la seva parella i la seva filla que 

és celíaca: "La idea sorgeix des-
prés de conèixer els problemes 
que la meva parella ha tingut per 
trobar productes sense gluten 
de qualitat i de proximitat", ex-

plica el marxant.

Amb aquesta premissa de la qua-

litat i la proximitat, l'Abel va decidir 

emprendre i fer-ho en ple centre de 

Mollet: "Era client habitual del 
mercat i em va semblar la millor 
opció que podia tenir per posar 

en marxa la botiga, sobretot pel 
que fa als costos que suposa co-
mençar un negoci", admet el pa-

radista qui afegeix que tot i ser una 

aposta arriscada, ja que ven un pro-

ducte molt especialitzat, estar al 

mercat li obre portes per donar-se 

a conèixer a nova clientela. "És un 
mercat amb molta vida i s'hi fan 
moltes activitats", destaca el pro-

pietari d'Especialitats sense gluten.

 

Les especialitats
La clientela que s'acosti al mercat 

pot trobar en aquesta parada pro-

ductes elaborats artesanalment 

d'obradors petits com pizzes, pa, 

croquetes, lasanyes, canelons i 

hamburgueses que a banda de no 

portar gluten són veganes: "Són 
potser més cars, però amb una 
qualitat superior a un producte 
envasat", detalla Mas. 

L'objectiu d'aquest nou esta-

TEIXIT PRODUCTIU LA BOTIGA ESTÀ ESPECIALITZADA EN ALIMENTACIÓ PER A CELÍACS I VEGANS

DES DEL MERCAT  Abel Mas és el propietari de la  parada que està especialitzada en la venda d'aliments sense gluten

a.mir

MONTORNÈS.  L'Ateneu Cooperatiu 

del Vallès Oriental ha incorporat 

en aquest curs tres ajuntaments 

com a participants. Es tracta dels 

consistoris de Montornès, Lliçà de 

Vall i Lliçà d'Amunt. Precisament 

per aquest motiu l'Sputnik (equi-

pament públic de Montornès) va 

acollir el passat 29 de març tant 

L'Ajuntament de Montornès s'incorpora 
a l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

TERCER SECTOR L'SPUTNIK VA SER LA SEU DE LA CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA DE L'ATENEU

la roda de premsa del balanç dels 

cinc primers anys del Programa 

d’Economia Social del Departa-

ment d’Empresa i Treball de la 

Generalitat, com la constitució de 

l'assemblea de l'Ateneu Coopera-

tiu vallesà.

Aquesta incorporació com a 

membres de l'Ateneu Cooperatiu 

arriba després de quatre anys de 

col·laboracions, amb un Punt Coo-

peratiu, diverses fires d'economia 

social i solidària i assessoraments 

diversos –en destaquen els de la 

cooperativa de joves que gestiona 

l'Sputnik Gastrobar i el projecte 

Dones amb Talent–.

"La nova ordre de la Direc-
ció General d'Economia Social i 

Solidària permet que els ajun-
taments puguem ser entitats 
participants. Era el següent pas 
lògic per estabilitzar una relació 
de col·laboració entre l'Ateneu 
i l'Ajuntament per consolidar 
aquest treball que venim fent", 

explicava el regidor de Promoció 

Econòmica, Jordi Delgado.

Formació a La Tramolla
Per altra banda, l'Ateneu ha pro-

gramat dimecres d'11 h a 13 h,  a La 

Tramolla de Mollet una formació. 

Es tracta d'una introducció a l’Eco-

nomia Social i Solidària i el coope-

rativisme, adreçada a emprenedo-

res vinculades a diferents espais 

associatius de Mollet. 

Una quarta part dels nous 
contractes són indefinits
Durant el primer trimestre de 

2022 s’han formalitzat a la comar-

ca 38.388 contractes, 7.024 més 

que els contractes registrats du-

rant el primer trimestre del 2021 

(+22,40%). 

Segons aquestes dades, que es 

detallen en el butlletí de l'Obser-

vatori-Centre d'Estudis del Vallès 

Oriental, els contractes indefinits 

formalitzats al Vallès Oriental 

durant els tres primers mesos de 

l'any ja representen la quarta part 

del total.  

En concret, aquest augment de 

la contractació el capitalitza de 

forma majoritària la contractació 

indefinida: si el trimestre anterior 

el total de contractes indefinits su-

posava el 14% de la contractació 

total, aquest darrer trimestre la 

xifra puja fins al 25%. Així mateix, 

els contractes indefinits han pujat 

en totes les modalitats, especial-

ment els ordinari de temps inde-

finit (+164%) i els indefinits per a 

persones amb diversitat funcional 

(+140%). També els convertits en 

indefinits han augmentat en un 

51%.

Pel que fa als contractes tem-

porals, si es compara el pes que 

aquests contractes suposen al con-

junt de la comarca (el 74,33% del 

total de contractes) amb la propor-

ció de Catalunya (70,84%) i de la 

RMB (71,34%), s’observa que, tot i 

que són xifres força similars, el pes 

de la contractació temporal al ter-

ritori està lleugerament per sobre 

a aquests dos àmbits superiors.

Mentre que per sexes, els homes 

engloben el 53,3% de la contracta-

ció (20.477 contractes) i les dones, 

el 46,66% (17.911 contractes). Per 

edats, si bé es percep un increment 

generalitzat, són els més joves, me-

nors de 20 anys, els que registren 

una variació positiva. 

La xifra de contractes 
indefinits a la comarca ha 

passat de ser el  14% al 
25% en el darrer trimestre

bliment és "donar un servei de 
proximitat a la gent de tot allò 
sense gluten que no es troba ha-
bitualment en un supermercat", 

conclou Mas. 

LABORAL  HA INCREMENTAT LA CONTRACTACIÓ DELS JOVES

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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Exempt de tot perill o risc. Aquesta és la definició que l'Institut d'Estudis 

Catalans fa servir per definir la paraula segur, un terme que traslladat a 

l'àmbit municipal comporta molts reptes per als consistoris i el seu pla de 

govern de cara a oferir el millor servei possible a la ciutadania. La despesa 

en seguretat s'inclou en tots els pressupostos municipals, però no tots hi 

destinen els mateixos recursos, especialment pel que fa a la dotació de 

les plantilles per a la Policia Local. Al Baix Vallès tots els pobles de més de 

4.000 habitants disposen d'efectius municipals, però són principalment 

les diferències salarials i de recursos les que marquen l'estabilitat del cos. 

Apostar per un model estable i de proximitat comporta un esforç en recursos 

econòmics i laborals, però també pot ser el punt de partida cap a un servei 

de qualitat. Per fer-ho possible, potser cal mirar més enllà i buscar sinergies 

tant dins com fora de l'àmbit estríctament local.

SINERGIES POLICIALS

Editorial

LA VINYETA de Manel Fontdevila

La seguretat ciutadana 

passa a fagocitar i desplaçar 

la pau social, i al seu torn, fins i 

tot s'entén ja com a 

fonament de l'ordre públic

urant la diada de Sant Jordi, fins 
i tot la rosa lliurada sota un cel 
més gentil seria qüestió d’ordre 
públic. Malgrat l’esclat de vida 
que s’abraona en un caos orga-

nitzat per carrers i places a la recerca d’una 
parada de llibres, d’un cubell amb roses, 
d’una mirada còmplice o d’un complaent 
esguard voyeur, sense més, tot és concer-
tat. No hi ha partitura, però sí es vertebra 
un engranatge pràcticament espontani que 
fa que tot, en definitiva rutlli o ens doni la 
sensació que ha rutllat.

S’intenten satisfer unes expectatives in-
dividuals amb repercussions col·lectives, 
de tal manera que l’acompliment d’allò que 
es preveu que ha de ser així, possibilitat un 
funcionament en comunitat. Les perspec-
tives, fonamentades sobre allò que cal es-
perar perquè seria allò correcte,  i que són 
vetllades per les institucions per tal que 
s’acompleixin, són l’ordre públic, i la con-
seqüència en seria la pau social. Quedar-se 
en només una part de la conseqüència, la 
seguretat ciutadana, seria un greu error. 
Però aquest, interessadament, es reitera en 
la política rutinària.

Només així és com es pot entendre l’ac-
tual paradigma en el qual s’han invertit 
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L'ESPINA OCULTA

Politòleg, humanista i advocat

ORIOL ESCURACave Canem

els termes: la seguretat ciutadana passa a 
fagocitar i desplaçar la pau social, i al seu 
torn fins i tot s’entén ja com a fonament de 
l’ordre públic. D’aquesta manera és com, 
indolentment, es van succeint els escàn-
dols típics d’un estat fallit que actua amb 
biaix de classe i d’ideologia. El darrer, i 
més greu del què els mitjans volen trans-
metre és el cas de l’espionatge massiu a 
dispositius mòbils a persones de l’òrbita 

independentista. Ja no és qüestió de pau 
social: en nom d’un reduccionista concep-
te d’ordre social, es vulneren significativa-
ment els drets que l’haurien de sostenir. 
I això no és només una injustícia: és una 
contradicció deslegitimadora que genera 
inseguretat precisament. Seria com si no 
només sabessin si has comprat o no una 
rosa amb la targeta, sinó també a qui l’has 
regalat... o si t’hi has punxat. No hi ha mar-
ge per a la innocència.

ortia de prendre’m un te amb la 
Conxita al bar de la plaça quan 
vam trobar la Neus asseguda 
en un banc i la seva neta Bruna 

que corria a la vora. “Què, ja veniu d’ar-
reglar el món?”, ens va dir la Neus. Vam 
parlar un moment, però la Bruna se’ns va 
posar a la conversa i ens va preguntar ben 
seriosa “Com s’arregla el món?”. A mi, que 
no m’agrada tractar la canalla com si fossin 
animalons sense prou coeficient intel·lec-
tual, em va sortir una resposta que la nena 
no devia entendre gaire. O sí? 

He fet la Setmana Santa en un poble anda-
lús de població semblant a la de Parets. La 
celebració no ha canviat gaire en dècades. 
Tot el poble s’hi aboca, grans i joves; hi ha 
una voluntat col·lectiva de fer-ho bé tots ple-
gats i, a mi, un foraster que s’ho mirava de 
lluny, m’ha fet sentir certa enveja i, fins i tot, 
m’he arribat a emocionar en algun moment 
per les coses que he vist. Seria molt llarg de 
relatar-ho tot, allò és un altre país, però puc 
dir algun apunt sobre el fet cultural. La llarga 
corrua de músics del poble, la majoria ben 
joves i que deuen ser el recanvi generacional 
dels seus pares i avis, que seguien les pro-
cessons i que ho feien amb nota alta d’exe-
cució. La Casa de Cultura, que funcionava a 
tot drap també en aquestes dates. Com la 
Biblioteca o el Museu local, amb una respon-
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Químic
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Finestrals 

i mosquiteres

sable amatent i sàvia que feia valorar més 
tota la col·lecció. Bé, cada terra fa sa guerra, 
segurament no puc extrapolar tot el que he 
vist en quatre dies allà avall al que tenim 
aquí i potser és més fàcil allí, en una soci-
etat més compacta i amb trets molt dife-
rents dels d’aquí. Però queda un regust una 
mica agredolç després d’haver fraternitzat 
amb creadors d’allí en taules ben servides 
de tapes gustoses i canyes a euro la peça. 
Com els gintònics a tres o quatre euros en 
un local nocturn anomenat La Tertulia. En 
algunes coses podem pensar que aquí, ai la 
vanitat!, estem més avançats que allí, però 
en el posicionament dels creadors i de la 
cultura en general la cosa és per fer-nos 
reflexionar. S’ha de facilitar la conservació 
del llegat cultural propi -que sol ser únic i 
intransferible- com de no posar bastons a 
les rodes o de castrar directament l’exercici 
de la cultura que va cap al futur. El creador 
obre tot el seu bagatge a una obra i a un 
públic que han d’estar en un mateix pla i es 
nodreixen recíprocament. És un esforç cre-
ar com ho és tocar un instrument musical 
i hi ha moltes distraccions en aquest món. 
I molts enganys també, paranys en què els 
pobres humans caiem innocents cada dia. 
No pot ser que els tractes amb certes admi-
nistracions siguin com hem vist a les pel·lí-
cules, paper mullat on els casaques blaves 
sempre prenen el número als indis, com 
si fossin animalons. Tots ens podem equi-
vocar, però no hi hauria d’haver ningú que 
cobrés per equivocar-se...
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OPINIÓ

es del Ministeri d’Inclu-
sió, Seguretat Social i 
Migracions s’ha posat 
sobre la taula la reforma 

de 180 graus del sistema de cotitza-
cions del règim d’autònoms. Aques-
ta reforma és com un “vell fantasma”, 
un canvi que està sobre de la taula 
des de fa temps i que mai acaba de 
materialitzar-se, de fet, ja es va plan-
tejar al Pacto de Toledo. Ara, però, es 
tracta d'un compromís amb Brussel-
les en el pla de recuperació de la crisi 
de la Covid i està previst que entri en 
vigor a partir del proper 2023.

L’objectiu que persegueix és gua-
nyar terreny a les infracotitzacions 
dels autònoms i superar el dèficit 
que existeix en la caixa de pensions 
d’aquest col·lectiu xifrat en uns 
10.000 milions d’euros. Aquesta 
reforma significarà un canvi radical 

en les cotitzacions dels autònoms, 
ja que les bases de cotitzacions es 
calcularan en funció dels rendi-
ments nets.

El “quid” de la qüestió és com 
s’arribarà a la fórmula justa per 
calcular aquests rendiments. Des 
de les associacions professionals, 
com l’Associació Catalana d’Asses-
sors Fiscals, afloren molts dubtes. 
Per exemple: com es formularan els 
que tributen per estimació objecti-
va o mòduls? Com afectarà els au-
tònoms societaris sense ingressos. 
Significarà aquesta reforma una 
pujada, de facto, de les cotitzacions? 

El Ministre Escrivà assegura que 
amb la nova proposta es pagarà 
menys, per la quota mínima de 214 
€ (actualment és de 294 €). De la ma-
teixa manera, també afirma que hi 
haurà una reducció entre les quotes 

Cotitzacions dels autònoms, fórmula per 
eixugar el dèficit de la Seguretat Social
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Vicepresidenta de l’Associació Catalana d’Assessors Fiscals,

Comptables i Laborals i CEO de Gesinfor

L’expert responL’expert respon

He de signar la carta 
d’acomiadament?
Aquesta pregunta ens l’han 
fet incomptables vegades al 
nostre despatx. En ocasions, 
treballadors i treballadores 
que volen resoldre aquest 
dubte perquè tenen la sos-
pita (o la certesa) de què la 
seva empresa està pensant 
a acomiadar-los. En moltes 
d’altres, persones que ja han 
estat acomiadades, però es 
van negar a signar-la en 
considerar que la informa-
ció incorporada a la carta 
no era veraç ni s’ajustava a 
la realitat.

El cert és que signar la car-
ta d’acomiadament no ens 
impedirà posteriorment 
reclamar judicialment i im-
pugnar l’extinció i no fer-ho 
o negar-se a recollir la car-
ta tampoc no impedirà que 
l’acomiadament es faci efec-
tiu. És a dir, la signatura no 
pressuposa la nostra con-
formitat amb els arguments 
aportats per l’empresa. Una 
possible excepció són aque-
lles cartes on, allà on se’ns 
demana la signatura, s’in-
clou també la paraula «con-
forme». En aquests casos, 
sempre és més prudent ex-
pressar la nostra discrepàn-
cia afegint a la signatura la 
fórmula «no conforme».

Segons l’Estatut dels Treba-
lladors, la decisió extintiva 
de l’empresa ha de comu-
nicar-se per escrit indicant 
quines són les causes de 
l’acomiadament. I aquesta 
carta és cabdal, absoluta-
ment cabdal. En cas d’impug-
nació judicial per reclamar la 
improcedència o la nul·litat 
de l’acomiadament, la decisió 
judicial es basarà exclusiva-
ment en els arguments apor-
tats per l’empresa i si aquests 
justifiquen o no l’acomiada-
ment. Per tant, és importan-
tíssim que ens donin còpia 
de la carta per poder buscar 
assessorament.

Una de les dades presents a la 
carta que hem de revisar amb 
atenció és la data. Si aquesta 
és anterior a la data de noti-
ficació, hem de fer constar 
escrivint-ho a mà la veritable 
data en què l’hem rebut. Això 
és important perquè si volem 
impugnar l’acomiadament, 
disposem de tan sols 20 dies 
hàbils a comptar des de la 
data d’eficàcia de l’extinció o 
des de la seva notificació.   

Si l’acomiadament és per cau-
sa objectiva, l’empresa està 
obligada a lliurar l’import de 
la corresponent indemnitza-
ció en el moment de notifi-
car-lo. Si a la carta que se’ns 
entrega diu que s’ha abonat 
la indemnització sense que 
això sigui cert, a la carta ho 
hem de fer constar escrivint, 
per exemple, «indemnitza-
ció no rebuda». Cal recordar 
que la conseqüència de no 
fer efectiva aquesta indem-
nització de forma simultània 
a la comunicació d’un aco-
miadament objectiu és que 
l’extinció, automàticament, 
es considerarà improcedent i, 
per tant, la indemnització que 
ens pertocarà serà superior.

Com esmentàvem abans, dei-
xar de signar la carta d’aco-
miadament no ens aporta 
cap afegit de protecció front 
a aquesta situació tot i que 
sempre és recomanable afe-
gir a la nostra signatura la 
inscripció «no conforme». Per 
contra, allò que és important 
no signar o fer-ho només ex-
pressant de forma imperati-
va la nostra disconformitat 
és qualsevol altre document 
que l’empresa aporti sota 
l’aparença d’acords transacci-
onals que impliquin renúncia 
de drets o d’accions. Malgrat 
aquests acords podrien arri-
bar a ser anul·lats pel seu ca-
ràcter abusiu, la nostra signa-
tura complicaria el posterior 
exercici dels nostres drets.

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.

mitjanes i les més elevades. També 
es mantindrà una tarifa plana de 70 
€ per dos anys, a les noves altes amb 
rendiments inferiors a 1.125,90 €. 
Des de l'ACAT, però, no ens acaba de 
quadrar que els autònoms realment 
arribin a pagar menys quan en reali-
tat l'objectiu d'aquest canvi és acon-
seguir una major recaptació per tal 
de pal·liar el dèficit a la seguretat so-
cial que s'associa a aquest col·lectiu.

El plantejament busca una ma-
jor aportació per part del col·lectiu 
d’autònoms a la Caixa de la Seguretat 
Social, raonable i justa, però amb això 
es dona una altra ”volta de cargol” i 
acota el marge de maniobra operatiu.

Molts autònoms per tal d’anar 
subsistint i intentar minimitzar 
despeses, han cotitzat per bases 
mínimes, conscients del que això 
comporta, fet que a molts els hi ha 
donat un respir per afrontar els 
reptes del mercat. Amb aquest sis-
tema, però, això veu el seu final. Els 
costos de la seva activitat econòmi-
ca es veuran incrementats, potser 
alguns podran assumir-ho, potser 
altres es quedaran pel camí.

Bústia

Escoltar la ciutadania

L’Ajuntament ha engegat aquest 
mes el procés participactiu Mollet, 
el teu barri, que consistirà en troba-
des presencials a cada barri amb els 
regidors corresponents per buscar 
l'opinió i les propostes de millora 
dels veïns i veïnes dels seus barris. 
Des de MolletOpina creiem que és 
una bona iniciativa però que no 
hauria d’acabar-se aquí.

Fins ara, la resta de processos 
participatius de la ciutat sempre 
han consistit en un procés concret 
amb un temps determinat i amb 
propostes ja tancades i elabora-
des per part de l’Ajuntament. Úni-
cament es demanava una opinió 
final de prioritat o preferència per 
decidir al veïnat.

Per tant, aquest procés sembla 
que per fi trenca amb aquesta di-
nàmica que, al nostre parer, no 
era gaire atractiva. Aquest nou ci-
cle participatiu podria servir per 
encetar una sèrie de sessions anu-
als a cada barri per tractar els te-
mes de major rellevància i poder 
buscar l'opinió i el consens des de 
l’inici a tota mena d’actuacions.

A més, l’Ajuntament de Mollet 
ara disposa d’un espai digital de 
participació molt atractiu al web 
de la Diputació que aglutina tots 
els processos participatius, és fà-

cil de fer servir i a través del qual 
es poden difondre tots els contin-
guts relatius així com l’agenda i, el 
més important, realitzar propos-
tes, tot de manera molt dinàmica.

Fins i tot, seria un bon moment 
per reviure espais que ja existien i 
es van perdre, com la taula de mo-
bilitat amb les entitats, amb una 
mecànica similar a la taula de la 
coordinadora de benestar animal, 
i extendre aquests espais a d’altres 
àmbits que ho puguessin requerir.

Iniciatives similars ja tenen lloc 
a d’altres municipis com Barcelona 
(Consells de barri) o, al costat de 
casa nostra, a Parets del Vallès, amb 
les sessions de regidories de barri.

Pensem que és hora que Mollet 
del Vallès pugui gaudir d’un espai 
participatiu per barris constant en 
el temps que acosti l’Ajuntament i 
la ciutadania i en millori la relació. 

MOLLETOPINA 
MOLLET DEL VALLÈS

Mereixem un Mollet millor

L'any vinent 2023 tindrem elecci-
ons municipals. A Mollet, portem 
més de 30 anys amb el mateix 
partit governant, moltes vegades 
amb les dretes. Tenim un model 
de ciutat amb les  seves llums i 
les seves ombres i creiem ferma-
ment que ens mereixem un Mollet 

millor. Una Alcaldia amb un equip 
que és preocupi pels més vulnera-
bles, uns barris tots de primera. 
Una ciutat neta i agradable, amb 
serveis públics i gestionats de 
manera pública i democràtica. La 
salut i la sanitat pública així com 
l'educació pública, seran eixos 
principals de la gestió munici-
pal, sense oblidar la gent, joves i 
infants. Creiem en un Mollet fe-
minista, ecologista, amb justícia 
social. Així ho farem si  governem 
aquesta ciutat i així ho vol el po-
ble de Mollet. No us penedireu. Ja 
ens coneixes, som activistes en els 
moviments socials, sindicats, en 
l'esquerra de debò, i encara més 
ho serem a l'Ajuntament.

Treballarem amb un grup de 
dones, homes i no binaris, prepa-
rat, per a aquest camí il·lusionant. 
Som d'esquerres, republicans. 
Però gobernarem per al conjunt 
de la ciudadania encara que no 
ens hagi votat. Gallecs, el Calderí, 
els Pinetons, espais verds. La teua 
veu que torne a l'Ajuntament. Se-
guim el camí d'Anna Bosch, Manu-
el Fernández, Maruja Miguel, Juan 
Dote, Juan José Fernández Rubio, i 
tantes que van lluitar per una so-
cietat més lliure i més igualitària. 

ANTONIO LÓPEZ I MÍRIAM 
SAMPERE / Activistes socials i polítics

MOLLET DEL VALLÈS
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ESPORTS
El derbi de futbol sala ajornatAlèxia Putellas jugarà el seu tercer Mundial
El partit de Primera Catalana que havia 
d'enfrontar el Barri Can Calet de Sant Fost 
i la UFS Mollet aquest cap de setmana ha 
quedat ajornat. El partit es disputarà el 3 
de maig a les 21:45h.

Alèxia Putellas i la selecció espanyola femenina van aconseguir la classificació pel Mundial Austràlia-Nova Zelanda 2023, després de guanyar per 0-2 a Escòcia. La Copa del Món serà la tercera per la molletana, que ja va disputar les de 2015 i 2019. Putellas , actual Pilota d'Or i premi The Best de la FIFA, serà l'estrella de l'equip nacional al Mundial.

El Recanvis Gaudí Mollet es 
complica els vuitens de final 
dels play-offs d'ascens

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
no va poder superar a l'Hereda Ourense a l'anada dels vuitens de final del play-off d'ascens a LEB Or. El conjunt molletà va caure per 59 a 87, en un partit on es va notar la 
diferència de nivell entre els dos equips. L'escalf del públic del Pa-velló Plana Lledó no va ser sufici-ent per als de Josep Maria Marsà, que buscaran una fita històrica a Ourense. 

El Recanvis Gaudí Mollet arriba-va al partit amb ganes de gaudir-lo, 
conscient que la diferència entre els dos equips era molt gran. Tal com destaca el seu tècnic, Josep Maria Marsà, ells ja sabien que "el 

partit seria molt complicat". Els 
molletans van poder aguantar els atacs dels gallecs i mantenir-se dins el partit fins al descans, al qual van arribar amb un marca-dor de 33-42. Però el tercer quart 

va ser l'estocada al conjunt local, que va encaixar un parcial de 9-29 i va quedar fora del partit. L'equip molletà va reaccionar a l'últim període, però la diferència ja era insalvable.
Una eliminatòria molt difícilAl final un resultat de 59 a 87 que deixa el play-off molt difícil pel Mollet. Tot i això, el tècnic Josep Maria Marsà segueix amb l'es-perança de donar la matxada, ja 
que tindran "menys pressió" i 
"sempre hi ha l'esperança de 

que tinguin un mal partit". Però Marsà també és conscient de la di-
ficultat del repte: "La diferència 

entre els dos equips és massa 

gran. Ells són quasi de LEB Or 

i nosaltres el pressupost més 

baix de LEB Plata". L'entrenador 
afirma que aquesta derrota els ha deixat un mal sabor de boca per-
què "sap greu que l'últim partit 

a casa el perdis per aquesta di-

ferència". 
El partit de tornada dels vuitens 

de final serà aquest diumenge a les 19h a Ourense, on el Recanvis Gau-
dí Mollet intentarà una remuntada 
molt complicada.  Sergi CaSanovaS

BÀSQUET | LEB Plata   L'EQUIP MOLLETÀ VA PERDRE L'ANADA DAVANT L'HEREDA OURENSE

A REMUNTAR  El Recanvis Gaudí Mollet haurà de sortir amb tot a Ourense

CB Mollet

El Club Atletisme Montornès competirà la temporada vinent al grup C del 

Campionat de Catalunya de Clubs, després d'haver aconseguit l'ascens 

a l'última jornada, celebrada a Castellar del Vallès. El Montornès tanca el 

campionat en segona posició amb 1107 punts, una plaça que li permet pujar 

de categoria juntament amb el CA Castellar, el campió de grup i amfitrió de 

l'última jornada. El CA Montornès va fer valdre el marge obtingut i va mantenir 

la segona posició, només 7 punts per davant de l'equip de la UA Rubí.

CA Montornès

Ascens pel Club Atletisme Montornès 

MOLLET. El pub de Mollet L'En-droit, centre de les competicions de billar americà al municipi, va organitzar el seu segon Open 
de Setmana Santa. El torneig va comptar amb 12 jugadors de la zona, la majoria de Mollet, i es va celebrar durant quatre dies, de di-
jous a diumenge.Curro Fernández, de Palau-so-lità i Plegamans, va ser el guanya-dor, superant a la final a Iván Mar-tín, de Montcada i Reixac, per 6 
punts a 5. El tercer lloc del podi va ser pel molletà Said Laoukili, que 
va superar a Cata Sorín al partit 

pel tercer lloc, amb un marcador de 6-1.
Jugadors de nivellGerard Camp, copropietari del pub L'Endroit i president de l'AMOBA 
destaca "la qualitat molt alta 

dels jugadors". El campió, Curro Fernández, té la categoria Gran Màster i és campió d'Espanya i de Catalunya, a més d'haver guanyat 6 lligues de l'AMOBA. El seu rival a la final també ha tingut èxit abans a les competicions de Mollet, amb 5 lligues AMOBA i 5 campionats de L'Endroit al seu palmarès. Camp 
afirma que dona "molta trempe-

ra que arribi gent d'aquest ni-

vell a la final".Tot i aquest alt nivell, el campi-onat era un open, així que es po-dia apuntar tothom qui volgués. En aquest sentit, Gerard Camp es 
mostra satisfet per poder perme-
tre que "jugadors amb nivell alt i 

baix competissin entre si".El billar americà seguirà a Mo-llet amb la lliga AMOBA durant els propers dies. Mentrestant, l'asso-
ciació segueix preparant el seu ha-bitual Open de Catalunya al Mercat 
Vell per l'estiu. 

L'Endroit celebra el segon 
Open de Setmana Santa

BILLAR  CURRO FERNÁNDEZ VA GUANYAR LA COMPETICIÓ

ELS TRES PRIMERS CLASSIFICATS

l'endroit

MOLLET. El Campionat de Catalu-
nya d'Scooter començarà la seva temporada 2022 a l'Skatepark municipal de Mollet. La primera prova classificatòria del certamen es disputarà diumenge al matí, 
dins el marc de la sisena edició de 
l'Scooter Comp de Mollet.La jornada començarà amb una 
masterclass per a tothom qui vul-gui iniciar-se en el món del patinet. 

A continuació es donarà pas a la competició. La prova estarà divi-dida en tres categories: Sots-11, Sots-16 i Sènior +16. Aquesta úl-
tima franja d'edat tindrà dues mo-dalitats: street i park, mentre que les dues primeres només tindran competició de park.

És el primer cop que l'Scooter 
Comp de Mollet forma part del Campionat de Catalunya, un tor-

neig de creació recent que arriba a 
la ciutat molletana.La jornada pels amants de l'sco-oter arriba de la mà de la distri-buïdora local Radical 360, amb la col·laboració del Departament de 
Joventut de l'Ajuntament de Mo-
llet i de la Federació Catalana de 
Patinatge.Xavi Martínez, de Radical 360, 
afirma que des de l'organització 
esperen que vingui "molta gent 

d'arreu de Catalunya i de tots 

llocs". També creu que els assis-
tents podran gaudir d'un espec-
tacle "de nivell de Campionat 

del Món", ja que compten amb 
"alguns dels millors patinadors 

d'Espanya".  

Mollet acull l'inici del 
Campionat de Catalunya 
d'Scooter a l'skatepark

SCOOTER  LA PROVA FORMA PART DE LA SISENA SCOOTER COMP I ARRIBADA DE LA MÀ DE RADICAL 360
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Marina Pichel: de Sant Fost 
als Estats Units competint 
a les arts marcials mixtes
MOLLET / SANT FOST. La lluitadora 
de Sant Fost Marina Pichel dispu-
tarà la competició internacional de 
MMA Combate Global. El seu pri-
mer combat en aquest circuit serà 
el 29 de maig a Miami (Estats Units) 
contra la francesa Jade Jorand. Pic-
hel s'ha mostrat "súper il·lusiona-

da" per aquesta oportunitat.
Marina Pichel sabia que aquest 

moment li arribaria. Després d'una 
carrera fulgurant de tres anys al 
món de les arts marcials mixtes 
(MMA), a aquesta jove de 22 anys li 
ha arribat l'oportunitat de combatre 
en una gran competició internacio-
nal. Tot i això, "no sabia que seria 

tan aviat" com ella mateixa reco-
neix. La de Sant Fost, qui també com-
peteix en kickboxing i muay thai, té 
actualment un rècord de 7 victòries 
i 1 derrota en diverses competicions 
nacionals i alguna internacional.

Una preparació a fons
El camí per arribar a aquest punt no 
ha estat fàcil. La lluitadora explica 
la seva rutina d'entrenament, que 
desenvolupa al gimnàs Ares Arena 
de Mollet tant pel matí com per la 
tarda: "Al matí entreno sola amb 

el Cristian –el seu entrenador– i a 

la tarda em sumo al grup. I alguns 

dies al matí també surto a córrer".
Marina Pichel té, de moment, 

cinc combats confirmats a l'em-
presa internacional Combate Glo-
bal. Aquesta competició és una de 
les més importants del món en arts 
marcials mixtes, especialment als 

països hispanoparlants. El circuit 
és un dels de més nivell, per sota 
del reconegut UFC. De moment, la 
lluitadora de Sant Fost no coneix 
les rivals i localitzacions dels altres 
combats, però sí sap que debutarà 
amb una lluita a finals de maig a la 
ciutat de Miami. Un fet que la sant-
fostenca porta "amb naturalitat, 

no hi estic pensant cada dia". 
La seva rival al primer enfronta-

ment serà la francesa Jade Jorand, 
"una de les millors de la compe-

tició", segons Pichel. Tot i enfron-
tar-se a una lluitadora amb més 
experiència, la jove es veu amb 
possibilitats: "Em veig amb un 

estil molt diferent de la resta de 

lluitadores. Crec que tinc molta 

mobilitat i velocitat".

El combat de la santfostenca amb 
la francesa Jade Jorand es podrà se-
guir al canal i a l'aplicació de paga-
ment Eurosport, que recentment ha 
adquirit els drets de la competició 
Combate Global.  S.c.

MMA | Combate Global   LA LLUITADORA DEBUTARÀ AL PANORAMA INTERNACIONAL DE MMA

DEBUT INTERNACIONAL Marina Pichel lluitarà a l'empresa Combate Global

s.c.

"No sabia que la possibilitat
de competir a un gran nivell

 internacionalment
m'arribaria tan aviat"

Pluja de medalles per al 
Club Karate Montornès

Premis als atletes locals 
de la Mitja Marató

MONTORNÈS. El Club Karate Mon-
tornès va ser un dels majors tri-
omfadors del Campionat de Cata-
lunya de Clubs, celebrat al Pavelló 
Poliesportiu de Montmeló. El club 
de Montornès es va penjar un to-
tal de 8 medalles: 3 ors, 2 plates i 3 
bronzes. El club montornesenc va 
aconseguir pujar al podi amb tots 
els equips amb els quals participa-
va. Els equips que es van proclamar 
campions de Catalunya van ser 
els de kata juvenil, júnior i sènior 
femení; les medalles de plata van 

ser per als de kumite infantil mixt i 
cadet/júnior femení; i als últims ca-
laixos del podi van pujar els equips 
de kata infantil, kumite juvenil mixt 
i kumite cadet/júnior masculí.

Aquest no ha estat l'únic èxit del 
club. La karateka Teresa López 
també va participar  a la Copa d'Es-
panya d'Estils, celebrada a Torre-
lavega (Cantàbria). Allà, la del club 
montornesenc es va penjar una 
nova medalla, en aquesta ocasió 
la de bronze, a la categoria de kata 
sènior femenina Shitu Ryu. 

MONTORNÈS.  La 27a edició de la 
Mitja Montornès-Montmeló-Vila-
nova-La Roca s'ha acomiadat amb 
el lliurament de premis als atletes 
locals la donació de la recaptació 
solidària de 1.733 euros a Creu Roja 
de Granollers, que destinarà a un 
programa d’integració de joves i re-
fugiats. Es va premiar la primera i el 
primer classificat de cadascun dels 
quatre municipis. Els premiats van 
ser a la mitja marató Miquel Corbera 
i Reyes Viera, de Montornès; Ismael 
Cano i Marta Ángel, de Montmeló; 

Joan Puig i Sandra Cortés, de Vila-
nova del Vallès; i Sergi Rubio i Nerea 
Sebastián, de la Roca del Vallès. Pel 
que fa en la cursa de 6 km, van ser 
Eloi Cabezas i Inés Ferrón. 

Pel que fa al premi al primer i 
primera atleta local que van pas-
sar per la meta volant de la Plaça 
de l’Era a la Roca del Vallès van 
ser Marta Ángel i Miquel Corbera. 
També hi havia el premi per als pri-
mers locals roquerols en passar per 
aquesta meta volant, que van ser la 
Núria Salarich i el Sergi Rubio.  

KARATE   L'ENTITAT HA FET PLE DE PODIS A MONTMELÓ

PLE DE MEDALLES El Club Karate Montornès, després de la competició 

cK Montornès

El Mollet HC segueix en plena lluita 
per l'ascens a Primera Catalana
El primer equip masculí del Mollet HC segueix immers en la lluita per l'as-
cens a Primera Catalana. El club ocupa el quart lloc de la fase d'ascens amb 
18 punts, però està a només 4 del líder. El partit d'aquest cap de setmana 
contra el HC Santmenat serà decisiu per arribar a l'última jornada amb op-
cions de pujar. Si guanya, el Mollet es jugarà l'ascens en una última jornada 
trepidant a casa contra el Club Olesa Patí. 

HOQUEI PATINS TENEN DUES JORNADES PER ACONSEGUIR-HO

ATLETISME L'ORGANITZACIÓ TAMBÉ VA LLIURAR A LA CREU ROJA ELS 1.733 EUROS SOLIDARIS RECAPTATS QUE SERVIRAN PER A UN PROGRAMA D'INTEGRACIÓ
Mitja Montornès

ATLETES PREMIATS L'organització reconeixia els corredors de les poblacions organitzadores
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El derbi entre el CD Montornés 
Norte i el CF Montmeló UE, 
sempre especial i il·lusionant

MONTORNÈS / MONTMELÓ. Aquest 

cap de setmana arriba una nova 

edició del derbi entre el CD Mon-

tornés Norte i el CF Montmeló UE. 

Els dos equips arriben en dinà-

miques completament diferents i 

amb un millor estat de forma pels 

montornesencs. Tot i això, els pre-

cedents afavoreixen al Montmeló, 

que va guanyar el duel de la prime-

ra volta per 2-0. 

Per part del CD Montornés Nor-

te, l'entrenador David Cobo afir-

ma que afronten el partit "amb 

moltes ganes, com cada cop que 

hi ha el derbi". Cobo planteja un 

objectiu clar pel seu equip: "Gua-

nyar. Donar-li al nostre poble la 

victòria, ells també volen gua-

nyar aquest tipus de partits". 

A més, la victòria els permetria 

augmentar la seva ratxa de triomfs 

i acostar-se al seu objectiu que 

marca en "el top 5". El tècnic mon-

tornesenc admet que aquests par-

tits sempre són diferents i "molt 

disputats" perquè "els jugadors 

es coneixen i les graderies s'om-

plen molt".

D'altra banda, l'entrenador del 

CF Montmeló UE, Pablo Martínez, 

afirma que són "conscients del 

que és el derbi". El preparador 

reconeix que serà "un partit difí-

cil, perquè el Montornès ve amb 

molt bona dinàmica". Tot i això, 

el seu equip afronta el derbi amb 

"il·lusió" i amb l'esperança de re-

petir el partit de la primera volta, 

que segons ell va ser "un dels mi-

llors partits". El Montmeló està 

actualment en onzena posició, 

però Martínez no descarta acos-

tar-se a la part alta, ja que Tercera 

Catalana és una categoria "molt 

igualada".

El derbi entre el CD Montornés 

Norte i el CF Montmeló UE serà aquest dissabte a les 17 h al camp 
de futbol del CEM Les Vernedes de 

Montornès.  Sergi CaSanovaS

FUTBOL | Tercera Catalana  ELS DOS EQUIPS S'ENFRONTEN UN COP MÉS AQUEST DISSABTE

EL DERBI  Els dos equips en el partit de la primera volta disputat a Montmeló

CD Montornés norte

MOLLET. Ernesto Ballesteros és el 

nou entrenador del primer equip 

de la UFS Mollet. Ballesteros 

substitueix a la banqueta David Sánchez, qui ha deixat el càrrec de 
mutu acord amb la junta, però no 

abandonarà el club molletà. El nou 

entrenador es posa com a objectiu 

la permanència.

Ballesteros explica que en els primers entrenaments s'ha trobat 
amb "un grup molt unit i amb 

ganes de treballar". L'objectiu de 

l'equip per aquest final de tempo-

rada és la permanència, un objec-tiu que hauran de treballar perquè han de jugar contra "rivals de 

tota classe, duels directes per la 

permanència i equips que s'es-

tan jugant la lliga". Ernesto Ba-

llesteros, fins ara entrenador del 

juvenil, combinarà els dos càrrecs 

fins a final de temporada. Sobre la 

temporada vinent, l'entrenador no 

vol parlar i està centrat en "acabar 

els sis partits" que els hi queden.
Un canvi acordat
Manel Rodríguez, coordinador del club de Mollet, ha afirmat que el 
canvi és perquè porten "una dinà-

mica una mica dolenta". El pro-

pòsit del relleu és "recuperar els 

jugadors lesionats" i "canviar la 

dinàmica, que s'havia enquistat 

una mica". Tot i això, Rodríguez 

reconeix que l'exentrenador Da-vid Sánchez no ha fet una mala fei-
na i per això continuarà al club en 

un altre rol.Sánchez també ha parlat i ha 
descrit la situació de l'equip com 

"molt estranya" durant les se-

ves últimes setmanes. "Teníem 

molts lesionats i hi havia gent 

que no venia" ha relatat l'antic 
preparador del primer equip.

El primer equip de la UFS Mollet 

encadena actualment 3 derrotes 

i està en desena posició amb 24 

punts, només 2 per sobre del des-

cens. Aquest cap de setmana tin-

dran descans, atès que el derbi con-

tra el Barri Can Calet de Sant Fost s'ha vist ajornat pel dia 3 de maig. 

Nou entrenador al primer 
equip de la UFS Mollet

FUTBOL SALA  ERNESTO BALLESTEROS AGAFA EL RELLEU

ERNESTO BALLESTEROS

UFs MoLLet

Montornès estrenarà unes noves 
pistes de tennis ràpides a la tardor
MONTORNÈS. L'Ajuntament, con-

sensuadament amb el Club Tennis 

Montornès, prepara una gran re-

forma de les pistes per solucionar 

tots els defectes i problemes que 

té la instal·lació actualment.

 El projecte està en redacció, però 

ja preveu els passos a seguir. Pri-

mer es trencarà la superfície ac-

tual de les pistes. A continuació, 

es crearan diverses capes d'asfalt, 

graves i resines per crear una pis-

ta ràpida, un dels models de pis-

tes de tennis més usats. Les obres 

també inclouran una renovació de 

les tanques i els llums.

La inversió és necessària per-

què les pistes actuals pateixen 

moltes deficiències. Segons San-

dra Rivas, l'arquitecta del projec-

te, són molt velles i "es queden 

gelades". Des de l'Ajuntament es-

peren que les noves pistes "millo-

rin el joc i millorin les gebrades 

perquè l'aigua correrà", assegu-

ren.

L'execució de les obres està 

prevista per a després de l'estiu, 

i tindran una durada aproximada 

d'entre un i dos mesos i un cost al voltant dels 250.000 €, tot en da-

des provisionals. 

ajUntaMent De Montornès

TENNIS  L'AJUNTAMENT HA APROVAT UNA INVERSIÓ PER REFER LES PISTES MUNICIPALS

REFORMA COMPLETA Les pistes canviaran completament amb les obres

Participació baixvallesana 
al Campionat d'Edats
MOLLET / MONTORNÈS.  Diversos clubs baixvallesans han partici-
pat en el Campionat de Catalu-

nya d'Edats, celebrat a Vila-Seca 

(Tarragona). El Club Escacs Mo-llet ha comptat amb 5 jugadors, el de Montornès ha portat 6 dels 
seus membres a competir i Club Escacs Montmeló ha assistit amb 
4 jugadors. Entre els 15 partici-pants baix vallesans, només hi ha-

via una presència femenina, la de 

Núria Linares, del Montornès, a la 

categoria Sots-8. Els 11 jugadors 

baixvallesans arribaven al torneig després d'haver mostrat bones 
actuacions a les fases prèvies, els 

campionats comarcals del Vallès 

Oriental i del Maresme.

El campionat es va desenvolu-

par durant tota la Setmana Santa i  

va reunir més de 500 jugadors, els 

i les millors de les categories base 

dels escacs a Catalunya.

El millor resultat del Baix Vallès al campionat l'ha signat Aitor Fu-

nes, del Club Escacs Montornès. Funes s'ha quedat a les portes del 
podi amb una meritòria quarta po-sició a la categoria Sots-16. També 
destaca l'actuació de Núria Lina-res, que ha acabat com la tercera 
millor jugadora femenina en la 

categoria per a menors de 8 anys.

Per part del club molletà, el millor resultat ha estat per a Pau 
Mulet a la categoria Sots-10. El de l'entitat molletana ha tancat el campionat amb 6 punts i en la de-

sena posició. 

Finalment pel Montmeló desta-

quen la cinquena i sisena posició 

per Sergi López i Jordi Sarrate a la 

categoria més gran, la Sots-20. 

ESCACS  AMB JUGADORS DE MOLLET, MONTORNÈS I MONTMELÓ

MONTORNÉS NORTE - MONTMELÓ

Dissabte, 23   17 h Montornès
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Nova edició del Drummer Sound a

Montmeló, l'espectacle musical del rock
El dissabte 7 de maig (18 h) torna a Mont-

meló, a la sala polivalent La Torreta, l'es-

pectacle musical Drummer Sound, una 

creació única en què 15 bateries de totes 

les edats interpreten simultàniament grans 

temes de rock de Phil Collins, Muse, Sting, 

Queen, Michael Jackson, The Corrs, Metalli-

ca, Foo Fighters, etc., acompanyats d'altres 

professionals de la música (veu, guitarra, 

baix, piano i percussió, sota la direcció mu-

sical dels seus professors).

L'espectacle, d'unes dues hores i per a 

tots els públics, és especialment interes-

sant per a aquells a qui els agrada el rock 

i la bateria, que viuran una experiència so-

nora "emocionant i inoblidable, brutal, 

diferent, inesperada, sorprenent i sin-

gular". Drummer Sound està presentat per 

l'actriu, locutora i cantant Andrea Montero, 

i el director és Rafa Fernán, que ha estat 

bateria de Thalía, La Unión, Café Quijano, 

Ana Belén, Luís Eduardo Aute, Miguel Bosé 

o Víctor Manuel, entre d'altres. Fernán és 

llicenciat en percussió clàssica, música mo-

derna i improvisació musical, professor de 

bateria i membre de The Latin Recording 

Academy (Grammy Llatí).

L'espectacle s'organitza cada any des de 

2015, i enguany tindrà un vessant solida-

ri: els ingressos per taquilla i marxandatge 

es destinaran íntegrament a la Fundació 

d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. 

El preu de l'entrada, que es pot adquirir al 

web entrapolis.com, és de 15 euros per als 

adults i 10 per als menors de 12 anys. El 

recinte de Montmeló on es farà el compta 

amb pàrquing gratuït habilitat al costat.

DRUMMER SOUND - CONCERT SOLIDARI

Sala polivalent La Torreta · Montmeló . Dissabte 7 de maig (18 h)

Entrades a www.entrapolis.com/entrades/drummer-sound
L’APARADOR

DE LA SETMANA
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Torna Sant Jordi i –si la pluja descansa dissabte– ho farà 
amb el seu màxim esplendor. El gran dia de l'any per a lli-breters i �loristes arriba després de dos anys amb diades 
ben estranyes. El 2020, directament no hi va haver parades 
al carrer i tots dos sectors van haver de reinventar-se amb 
vendes en línia i a domicili; i l'any passat les restriccions i 
el distanciament social van ser els protagonistes de la dia-
da. És a dir, han estat dos anys sense les tradicionals aglo-
meracions del 23 d'abril, amb places, carrers i rambles a 
vessar de gent.

"Trobàvem a faltar el caliu que té Sant Jordi", assegu-
ra el responsable de la botiga d'Abacus Mollet, Daniel La-
borda, il·lusionat per reprendre la Diada com tradicional-ment s'havia celebrat. Laborda de�ineix el 23 d'abril com 
"un dia de molta feina, de molts esforços i de nervis 

per poder cobrir la parada i la botiga".
Alhora, el responsable d'Abacus Mollet té ganes de tornar 

a muntar parada, que 
enguany estarà ubi-
cada al parc de les 
Pruneres. "La festa 

de Sant Jordi s'ha 

de viure al car-

rer", a�irma.
E n g u a n y , 

l'Ajuntament ha 
tornat a apos-
tar pel parc de 
les Pruneres 
com a cen-
tre neuràl-
gic del Sant 
Jordi i serà 
allà on s'hi 
ubicaran els 
d i f e r e n t s 
e s t a n d s 
de roses i 
l l i b r e s , 
e n t r e 
d ' a l -
tres. 
El 

2019 ja hi van tras-
lladar les parades 
per la coincidència 
amb el mercat set-
manal i el canvi va 
convèncer el consis-
tori.

En aquest sentit, la 
regidora de Cultura, Mercè Pérez, expli-
ca que "la Rambla 

té un problema de 

mobilitat", tot el 
contrari del parc de 
les Pruneres, que 
considera que "és 

un bon lloc i tot 

respira bé". A més, Pérez assegura que 
tant a l'Ajuntament 

com a les en-
titats els hi 
agrada la 
ubicació.

Ta n m a -
teix, això no s i g n i � i c a 

que les 
P r u n e -
res ja 
s ' e s t a -bleixi de�i-

nitivament com l'es-
pai de Sant Jordi per a les pròximes edicions, sinó que la 
regidora, prudent, diu que cada any valoraran la ubicació 
i deixa la porta oberta a "altres llocs" que encara no han 
acollit Sant Jordi.

Activitats a L'Illa

Una de les novetats d'enguany són les activitats organit-zades per la Llibreria L'Illa amb la col·laboració del Mer-cat Municipal, així com ho és el fet que enguany muntaran 
una parada davant de la botiga i no ho faran amb la resta 

a les Pruneres.
Com que la resta d'anys posaven parada a la Rambla 

o al parc i l'Ajuntament ja feia una programació, �ins ara L'Illa no havia apostat per progra-
mar-hi activitats: "Aquest és el primer 

any que fem una programació pròpia", 
explica Carles Peña, responsable de la lli-breria molletana, qui també diu que han 
decidit muntar parada davant de la bo-

tiga i oferir aquests esdeveniments "per 

marcar una mica de per�il".
Pel que fa a les activitats programades, per 

dissabte, a les 11.30 h hi haurà una actuació de Mad 
Beats (La Tramolla); a les 13 h serà l'assaig obert amb 

la Coral Creix; l'Eva Font explicarà contes a les 17 h; i el 
violoncel·lista Manu Fusta clourà a partir de les 18 h amb 
la seva actuació musical.  

Es presenta 'L'embolic' 
La primera activitat de la programació de la Llibreria L'Illa és la pre-

sentació de l'àlbum il·lustrat L'embolic, que tindrà lloc aquest diven-

dres a les 18 h. En 

l'acte hi seran tant 

les dues autores del 

llibre –la molle-

tana Lídia Alcázar i 

Noemí Fernández– 

com la il·lustradora, 

Seta Gimeno. Entre 

altres propostes, 

arrencaran el joc de 

l'embolic al Mercat 

Municipal. Cal des-

tacar del llibre, que 

la protagonista està 

inspirada en una 

nena molletana.

Un Sant Jordi postcovidià

Actuació castellera
La Colla Castellera de Mollet farà 

diumenge una actuació a Prat de 

la Riba amb motiu de Sant Jordi. 

Serà la primera actuació d'ençà 

de la pandèmia sense mascare-

tes i sense les normes restrictives 

que se n'han derivat. A banda dels 

molletans, també hi actuaran els 

Castellers de Castelldefels i els 

Castellers de Terrassa. Tot plegat 

arrencarà a les 11 h amb una cer-

cavila des de Jaume I, cantonada 

amb Enric Morera, fins a la plaça.

Les clàssiques vermelles, les roses més venudes
Si bé és cert que de roses n'hi ha de ben diverses, les clàssiques ver-

melles continuen sent l'estrella per Sant Jordi. Així ho assegura l'Elisabet 

Pou, encarregada de la floristeria molletana Orquídia Flors. "També es 

busquen de color blau o alguna groga, però principalment la gent 

compra la vermella, la típica de Sant Jordi", diu Pou, qui afegeix que 

els dracs que venen són també "un èxit absolut". Des de principis de 

mes que la floristeria Orquídia va engegar la campanya de Sant Jordi, 

amb moltíssimes reserves. L'Elisabet preveu que enguany seran altes 

les vendes. Tanmateix, recorda que el 2021, tot i la Covid, "va ser l'any 

més fort en 30 anys". "La gent en tenia ganes", assegura.

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL

TRADICIONAL  DIUMENGE SE CELEBRARÀ, PER FI, UNA NOVA DIADA DEL LLIBRE I LA ROSA SENSE RESTRICCIONS, DESPRÉS DE DUES EDICIONS BEN LIMITADES I DIFERENTS

Les Pruneres tornaran a acollir les parades de llibres i roses

DANIEL LABORDA

Trobàvem a faltar el

caliu que té Sant Jordi;

aquesta festa s'ha

de viure al carrer

Responsable de la botiga
Abacus de Mollet

CARLES PEÑA

Aquest és el primer

any que fem una

programació pròpia;

volem marcar perfil

Copropietari de la
Llibreria L'Illa

Sant    Jordi
La festa del llibre i de la rosa
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Per Sant Jordi,
llibres Km 0
Les recomanacions literàries per 
comprar les novetats d'autors locals

NOVEL·LA

JOSEP SERRA
Autografia

Una història real novel·lada a 
partir de la qual hi sorgeixen 
reflexions sobre les migracions 
a Catalunya al segle passat

ATLES

JORDI SANJUAN
Ed. Cossetània

Un dels atles il·lustrats
més detallats i complets
que s'hagin publicat mai
del territori català

NO FICCIÓ

ANNA BALLBONA
Ara Llibres

Un homenatge plural i vitalista 
a les dones del món de 
l’esport que han lluitat per fer 
realitat els seus somnis

POEMARI

ORIOL FORT
Autoedició

Frases amb vocació de poema 
que recullen pensaments i 
sensacions escrites en papers 
durant els darrers deu anys

GUIA

JOSEP GORDI
Ed. Cossetània

Inclou una vintena de
boscos singulars de
Catalunya per passejar-hi
de manera relaxada

NOVEL·LA

LLUM IBARZ
Autoedició

Una novel·la farcida d'històries 
reals viscudes per persones 
anònimes de municipis del 
Terol d'entre el 1934 i el 1940

'Boom' montornesenc

MÉS D'UNA DESENA DE PROPOSTES PER GAUDIR ENTRE EL 22 I EL 30 D'ABRIL A MONTORNÈS

Especial Sant Jordi

La diada de Sant Jordi es gaudi-
rà dissabte a Sant Fost a la plaça 
de la Vila, amb lectura de poemes 
(10.30 h), jocs de gegants (de 10.30 
h a 13.30 h), la representació de Sant 
Jordi (11.30 h) i un vermut musical 
amb La Cúpula (12.30 h).

Les paradetes de roses i llibres de 
Martorelles seran a Carrencà durant 
tot el dia, acompanyades a la tarda 
de la instal·lació MicroShakespeare, 
de la cia. Toti Toronell; de la música 
d'Stromboli Jazz Band; i de les actua-
cions de la Joventut Sardanista, l'Es-
cola de Poesia i l'Escola Orfeònica.

La instal·lació Trepitgem fusta, de Pau 
Segalés i El Negro Casali serà dissabte 
una de les múltiples activitats a Mont-
meló, en una plaça de la Vila farcida de 
paradetes i amb tallers de construcció 
de titelles, gegants, bestiari i gitanes, 
entre d'altres. La diada clourà amb el 
sopar de la Penya Blaugrana.

Santa Maria de Martorelles també ha 
programat diverses propostes per 
dissabte. De 10 h a 14 h hi haurà pa-
rada de llibres i roses a la plaça Joan 
Matons, i l'exposició La Bruixa de la 

Pinta d’Or al Casal d’Avis; a les 11 h 
s'inaugurarà l'Espai Lledoner; i a les 
12 h es lliuraran els premis literaris de 
Sant Jordi a la Plaça Joan Matons.

A LA PLAÇA DE LA 
VILA DE SANT FOST

CARRENCÀ, FARCIT 
D'ACTIVITATS

'TREPITGEM FUSTA', 
A MONTMELÓ

LES PARADES DE 
SANTA MARIA, A 
JOAN MATONS

MONTORNÈS.  Més d'una desena 

d'activitats des d'aquest diven-

dres i fins al pròxim 30 d'abril es 

podran gaudir a Montornès, dins 

del programa Boom Cultural de 

Primavera, amb motiu de Sant Jor-

di. Els llibres, les roses i la cultura 

tornaran a omplir els carrers de 

Montornès i igual que passa arreu 

aquest any la festivitat recupera la 

presència al carrer, amb tot un dia 

d'activitats a la plaça de Pau Picas-

so el dissabte.

Com ja comença a ser tradició al 

municipi, la commemoració del dia 

del llibre i de les roses s'iniciarà la 

nit anterior a Sant Jordi, amb una 

revetlla que enguany tindrà lloc al 

Teatre Margarida Xirgu amb l'es-

pectacle d'improvisació musical 

No sé com gloses [vegeu pàgina 30]. 

Abans, petits i grans hauran pogut 

participar en un joc de pistes a càr-

rec de la Penya Els Bartomeus.

El dia gran, el dissabte 23 d'abril, 

la plaça de Pau Picasso acollirà pa-

radetes de llibres, roses, artesania 

i de diverses entitats del poble; així 

com l'exposició Una imatge, mil 

paraules, que a més, es podrà veu-

re fins al 13 de maig a la Biblioteca. 

I precisament la Biblioteca, a les 

11 h, oferirà la 15a Marató de Con-

tes. La jornada continuarà amb un 

combo cultural de folk, sardanes i 

una ballada de gegantonets.

Durant la tarda, s'anunciaran les 

persones guanyadores del joc En-

devina-la, que organitza el Consor-

ci per a la Normalització Lingüísti-

ca amb la col·laboració de la Unió 

de Botiguers.

Altres propostes incorporades 

al programa de Sant Jordi són una 

conferència a Mons Observans 

amb motiu del Dia Internacional 

dels Monuments o una marató mu-

sical a càrrec de l'Escola Municipal 

de Música, Dansa i Aula de Teatre, 

entre d'altres.  

Expectació al Casal per 
conèixer 'El melic del Buda' 

MOLLET. El Casal Cultural va comp-

tar dimecres amb una alta assis-

tència de públic per gaudir i parti-

cipar de la presentació del darrer 

llibre de haikus de Josep Masats, 

El melic del Buda, que és alhora el 

títol de l'obra i el del primer haiku 

que s'hi pot trobar. Tot plegat va 

ser un acte, per cert, gens conven-

cional. Sense l'ordre habitual de 

presentació i posterior oferiment 

als assistents a fer preguntes o 

comentaris. Aquest autor que 

"escriu estalviant tinta", com ell 

mateix va apuntar fa anys precisa-

ment en un haiku en referència a la 

curta longitud d'aquests poemes, 

va arrencar llegint poemes alhora 

que els comentava i convidava el 

públic a dir-hi la seva. La invita-

ció a reflexionar per part d'aquest 

santfostenc veí de Mollet amb es-

tudis en Filosofia i Llengua Catala-

na no hi va mancar.  

LITERATURA  JOSEP MASATS PRESENTAVA LLIBRE DIMECRES

AL CASAL CULTURAL  Asseguts en una mitja rodona per gaudir del poeta

S.C.

EL 2021  Les mascaretes encara eren protagonistes de la jornada festiva

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS
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Cançons improvisades al retorn 
del 'Montornès Aixeca el Teló'

ARTS ESCÈNIQUES  NOU PROPOSTES DE MÚSICA, DANSA, TEATRE I CINEMA PER GAUDIR A MONTBARRI, AL TEATRE MARGARIDA XIRGU I FINS I TOT A LA PLAÇA DE JOAN MIRÓ

MONTORNÈS.  Aquest divendres 
(20.30 h) torna una nova edició de 
la programació cultural Montornès 

aixeca el teló, i ho fa amb l’especta-
cle musical No sé com gloses!, de la 
companyia Sotabosc Produccions.

Per celebrar la revetlla de Sant 
Jordi, el Teatre Margarida Xirgu 
acollirà aquest xou protagonitzat 
per l'enginy de la glosa, la màgia del 
teatre i la bellesa de la música tra-
dicional, en què l'espectador des-
cobrirà la riquesa de la cançó im-
provisada en un espectacle vibrant 
que reuneix glosa de Mallorca i de 
Menorca, amb el cant d'estil valen-
cià, les nyacres de l'Empordà, les 
corrandes d’arreu de Catalunya i 
els garrotins dels gitanos de Lleida. 
Tot plegat, serà en una proposta es-
cènica on la ironia i la sàtira també 
hi jugaran un paper protagonista.

A banda d'aquest xou, el progra-

ma compta amb quatre propos-
tes més de música, dansa i teatre, 
d'entre les quals destaca el monò-
leg Señora de rojo sobre fondo gris, 

a càrrec de José Sacristán, que es 
representarà al Teatre Margarida 
Xirgu el 17 de juny com a colofó a 
la temporada.

El 29 d’abril, per commemorar 
el Dia Inernacional de la Dansa, es 
podrà veure la proposta familiar 
Terra amb Silver Drops. Al maig, i 
també per a un públic familiar, vi-
sitarà l’Espai Cultural Montbarri la 
companyia Poca Cosa Teatre amb 
l’espectacle Una dent sota el coixí.

La darrera proposta escènica es 
podrà veure el 4 de juny, a la plaça 
de Joan Miró. Es tracta de l’espec-
tacle Herència, de La Industrial Te-
atrera, una reflexió sobre el món 
que ens envolta i que deixarem a 
les següents generacions.  

Cultura PoPular Innovadora

'NO SÉ COM GLOSSES!'  Estrenarà aquest divendres el programa cultural

L'actor José Sacristán encapçala el cartell de la programació 
amb el monòleg 'Señora de rojo sobre fondo gris', el 17 de juny

teatre romea

JOSÉ SACRISTÁN El plat fort

'Joc de xiquetes' a Mollet

MOLLET.  El programa de Teatre 
de prop de La Tramolla compta 
aquest dissabte amb la represen-
tació Joc de xiquetes, dels valenci-
ans Bullanga Companyia Teatral. 
Joc de xiquetes és un joc participat 
tant per la companyia com pels as-
sistents, on es mostren les pors i les 
expectatives dels pares a l'hora de 
deixar els seus fills a l'escola; la por 
dels xiquets –transmesa a vegades 
pels pares– de no sentir l’aprova-
ció tant dels seus companys com 
dels pares i dels professors; i la 
por d'aquests últims a causa de la 
sobreprotecció cap als xiquets. En 
definitiva, l'obra retrata una situ-
ació en la qual la falta de comuni-
cació entre pares, fills i professors 

pot esdevenir en accions dolentes 
o pot quedar només en un joc que 
s'ha malentès. Es podrà gaudir es-
pectacle al Casal Cultural (12 h) i a 
La Tramolla (20.30 h).  

BULLANGA TEATRE ACTUARÀ AL CASAL CULTURAL I A LA TRAMOLLA

'JOC DE XIQUETES'  Un espectacle on la falta de comunicació n'és la protagonista

bullanga teatre

Les drogues en una família 
benestant, a l'obra 'Leila'
MOLLET.  Els sabadellencs Kakaiba 
Associació Artística representa-
ran diumenge (18 h) a la Sala Fi-
veller l'obra de teatre Leila, una 
adaptació de Leila, on vas?, drama-
túrgia de  Francesc Lorenzo. Leila 

és el crit d'una mare que veu com 
la droga es fica a la seva família 

benestant, desmuntant i destros-
sant tot el que havien edificat du-
rant anys. És també, el reflex d'una 
lluita de la mare per evitar el des-
membrament de la família.

Les entrades tenen un preu de 
8 euros i es poden reservar al 661 
928 653. 

KAKAIBA ACTUARÀ DIUMENGE A LES 18 H A LA SALA FIVELLER'Viatge al país dels 
contes', al Petit Casal
MOLLET.  El Casal Cultural progra-
ma una nova activitat adreçada als 
més petits i que tindrà lloc al Jar-
dinet. Emmarcat en el programa 
cultural d'El Petit Casal, Caro von 
Arent representarà Viatge al país 

dels contes. Es tracta de contes per 
a totes les edats que no deixaran 
ningú indiferent. Serà diumenge 
a les 11 h i l'entrada familiar té un 
preu de 8 euros. 

n  La Tramolla també ha programat per 
a aquest divendres a la tarda (19.15 h) 
una classe oberta de virayoga dinamit-
zada per la Muriel Pascual. L'activitat és 
gratuïta, però cal reservar plaça al cor-
reu electrònic info@latramolla.cat o al 
WhatsApp 717 71 24 83.

CLASSE OBERTA
DE VIRAYOGA

CULTURA
Actuació de l'Orquestra Simfònica de l'EMMDVallès Visió retransmetrà el Sant Jordi molletà en directe
Aquest divendres (20 h) l'Orquestra Simfònica de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa de Mollet interpretarà De Sud a 

Nord, el concert de Sant Jordi sota la direcció de J.M. Aparicio. 
Hi participaran vuitanta alumnes de l’escola: cor infantil, cor 
de noies, l’orquestra de corda, vent i base rítmica.

Vallès Visió muntarà dissabte un plató mòbil al parc de les Pruneres per 
retransmetre en directe el Sant Jordi de Mollet. El programa començarà 
a les 12.30 h, serà conduït per la periodista Susanna Aguilera i també es 
faran connexions en directe amb altres municipis de Vallès Visió. D'altra 
banda, diumenge a les 12 h també emetran en directe l'actuació castellera.

dissabte 23

diumenge 24

divendres 22

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

Núvols  abundants, més 
aviat prims, de tipus alt 
i mitjà, sense precipitació 
però, i amb temperatures 
més altes.

El pas d’un front provoca-
rà inestabilitat, preferent-
ment a primera hora i a la 
tarda, amb vent de ponent 
i temperatures més baixes.

Alguns restes de núvols, 
però cel majoritàriament 
assolellat, i altre cop, vents 
aponentats. La temperatu-
ra pujarà.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 14 23ºC 11ºC 21ºC - 47 km/h ENE

DIVENDRES, 15 26ºC 11ºC 23ºC - 27 km/h SE

DISSABTE, 16 28ºC 12ºC 24ºC - 26 km/h SE

DIUMENGE, 17 23ºC 12ºC 18ºC - 32 km/h ESE

DILLUNS, 18 19ºC 10ºC 19ºC - 21 km/h SE

DIMARTS, 19 19ºC 10ºC 18ºC 0,4 19 km/h SE

DIMECRES, 20 16ºC 12ºC 15ºC 2,2 56 km/h NE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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El tercer festival VAP es trasllada al 

mes de maig i manté la Nit Brunzit
MARTORELLES.  Del 14 al 28 de maig, Carren-
cà acollirà sis espectacles de disciplines di-
ferents emmarcats en la tercera edició del 
festival d'arts escèniques Vine Al Pati (VAP).

Aquest esdeveniment nascut en plena pan-
dèmia amb l'objectiu d'oferir xous culturals 
al veïnat en un juliol en què pocs eren qui 
havien marxat de vacances, ara passarà a ce-
lebrar-se el mes de maig. L'any passat van de-
tectar que a l'estiu no era el moment ideal per 
a programar-lo, "perquè molta gent mar-

xa", explicava dijous la regidora de Cultura, 
Mònica Garcia, i és per això que han apostat 
per avançar-lo dos mesos. Garcia també asse-
nyalava en la presentació del cartell que "el 

maig ja fa bon temps i podrem gaudir del 

meravellós espai que tenim a la masia".
D'altra banda, es manté la gran novetat de 

l'any passat, que va ser la incorporació de 

la Nit Brunzit al programa, fent una picada 
d'ullet al Festival Brunzit, que el 2020 havia 
de celebrar la seva cinquena edició però que 
es va haver de suspendre per la Covid.

La regidora apuntava que el Brunzit "era 

un senyor festival" i que tot i concentrar-se 
en un sol dia comptava amb molts concerts. 

ARTS ESCÈNIQUES  JUDIT NEDDERMANN CLOURÀ EL FESTIVAL VINE AL PATI, QUE TINDRÀ LLOC ENTRE EL 14 I EL 28 DE MAIG AMB SIS PROPOSTES DIFERENTS

AL CELLER DE CARRENCÀ  La regidora de Cultura, Mònica Garcia, amb el cartell del festival

s.c.

Amb tot, Garcia valorava que "amb el VAP 

abastem més disciplines i més públics, i 

crec que això és important".

El VAP canvia de nom
Per últim, cal destacar la modificació al nom 
del festival, que en la primera edició es va 
anomenar Vespres Al Pati; l'any passat va 
mantenir el nom però van formar una marca 
monosil·làbica a partir de les inicials (VAP); 
i enguany passa a dir-se Vine Al Pati. "Abans 

només programàvem als vespres i ara 

també programem al migdia", explicava 
la regidora Mònica Garcia.    sergio carrillo

ART

'La ciutat de les 
formigues' passa del 
Museu Abelló al Lledoner

MOLLET.  L'exposició La ciutat de les formi-

gues arrenca aquest divendres el seu segon 
capítol. Després d'haver estat instal·lada 
durants uns mesos al Museu Abelló, fins 
al 6 de juny es podrà trobar a El Lledoner. 
Aquest treball de la fotògrafa molletana Xus 
de la Cruz incorpora tant instantànies com 
haikus –poemes curts, de tres versos, d'ori-
gen japonès–. És per això que amb la inau-
guració de la mostra també es farà un taller 
de haikus. De la Cruz convida els assistents 
a crear els seus propis haikus sobre les foto-
grafies exposades i aquests poemes també 
s'afegiran a l'exposició.   

POPULAR

El Centro Cultural 
Andaluz de Mollet 
celebra el 43è aniversari

MOLLET.  Aquest dissabte a la tarda, el Cen-
tro Cultural Andaluz de Mollet celebrarà el 
seu 43è aniversari. Ho farà, com és habitual, 
amb una jornada cultural al Teatre Munici-
pal de Can Gomà. En aquesta ocasió hi haurà 
tres actuacions a càrrec de l'associació mo-
lletana: es tracta del grup de les classes de 
ball, del coro rociero Amigos del Rocío i dels 
quadres de ball. A banda d'aquests especta-
cles, també hi actuarà el grup flamenc Tacón 
y bordón. Per últim, l'esdeveniment comp-
tarà també amb la presència de l'alcalde del 
municipi malagueny d'Humilladero, Miguel 
Asencio.   

L'Aplec de la Capella de 
Sant Domènech arriba
a la vintena edició

MARTORELLES. El Pati de Carrencà acollirà 
diumenge la 31a Trobada Sardanista i el 
20è Aplec de la Capella de Sant Domènech. 
A les 11 h tindrà lloc la missa a la capella 
de Sant Domènech, oficiada pel mossèn del 
municipi, Manuel Amado. En acabar, serà el 
torn perquè l'Escola Orfeònica ofereixi unes 
peces del seu repertori de Pasqua, i a les 
11.45 h arribarà l'audició de sardanes amb 
la Cobla Ressò. A més, l'acte comptarà amb 
vermut per als participants a la mitja part de 
la jornada.

Tot plegat està organitzat per la Joventut 
Sardanista i compta amb la col·laboració de 
l'Ajuntament, l'Escola Orfeònica i la Confra-
ria La Santa Espina, Armats i Vestes.  

Una mostra audiovisual 
i diverses projeccions 
de cinema, a Mollet

MOLLET.  Aquest divendres (20 h) s'inaugura 
una nova edició de la mostra audiovisual L'Ha-

bitació del Farmacèutic, que es podrà gaudir 
fins al 7 de maig a la Marineta amb curtmetrat-
ges, documentals, videoart, vídeo-mapping...

A banda d'aquesta proposta, aquest cap 
de setmana també es podran veure diversos 
llargmetratges a Mollet: AMAM projectarà di-
vendres (21 h) al Cívic de Can Pantiquet el film 
de terror Slither, de James Gunn; el mateix dia i 
a la mateixa hora, Clint Eastwood tornarà a ser 
protagonista del cineclub del Casal Cultural, 
amb Mystic River; per últim, el festival la GRAN 
pantalla! portarà diumenge (18 h) al Lledoner 
La generació silenciosa, un homenatge al col-
lectiu de persones grans LGTBI.   

n  El VAP arrencarà el dissabte 14 de maig amb Es-

cargots, d'Slow Olou. Hi haurà dos passis (19 h i 20.30 

h) d'aquest espectacle de carrer amb poques parau-

les i d'humor visual. L'endemà (12 h), Mumusic Circus 

representarà Petits Prínceps, un espectacle poètic i 

sensible que divertirà a petits i grans. Sound de Secà 

portaran el 21 de maig (20 h) un xou estàtic de per-

cussió de carrer ple de vitalitat i energia, Emoriô. El 22 

(12 h) serà el torn per als titelles dels paretans Sandal 

Produccions, amb Animalia Inc i Horses in town. Per 

últim, el 28 de maig a partir de les 19 h serà la Nit 

Brunzit, amb els concerts de Magalí Sare i posterior-

ment del duo format per Judit Neddermann i Vernat. 

Les entrades (entre 3 i 6 euros) es podran adquirir a 

martorelles.cat/entrades a partir del 29 d'abril.

ELS SIS ESPECTACLES
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