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Sant Vicenç 
abraça la 
cultura popular 
molletana

40 ANYS OMPLINT LA CIUTAT D'ESPURNES I FOC

Dissabte serà el gran dia de les entitats,

amb la cercavila matinal, l'espectacle nocturn 

de foc i el correfoc diabòlic, a continuació

El 22 de gener se celebra Sant Vi-
cenç, patró de Mollet, i a la capital 
baixvallesana s'hi han organitzat 
més d'una trentena d'actes en el 
marc de la festa major d'hivern. 
N'hi ha de tots tipus i per a tots els 
públics, però d'entre tants actes clàssics i fixos, els que dinamitzen 
les entitats de cultura popular en 
són alguns dels més destacats.

Abans de la creació de La Cul-
tural (Coordinadora de Cultura 
Popular de Mollet), Sant Vicenç ja era un bon punt de confluència 
entre les entitats molletanes, però 
la voluntat és continuar estre-
nyent encara més els lligams.

La Colla Morada i la Santa Teca, 
la Colla Torrada i el Moll Fer, la ge-
gantona Mariona, la Cuca Molla, la 
Colla Castellera i el Ball de Diables 
de Mollet protagonitzaran la cer-
cavila matinal a partir de les 11.30 h, que manté el recorregut estre-

nat l'any passat després de les bo-
nes vibracions rebudes: "Va estar 

superconcorreguda i, a més, no 

hem de tallar carrers", apunta el 
torrat Ángel Bejerano.

La sortida serà davant de l'Insti-
tut Aiguaviva i recorreran la ram-bla fins als 4 bancs, on tombaran 
a la dreta pel carrer Barcelona 

cap a Prat de la Riba. L'arribada sí que patirà una modificació. L'any 
passat les entitats van fer els llu-
ïments un cop entraven a plaça, i això comportava que els darrers 
no poguessin veure les actuacions 
de la resta de colles. Per evitar-ho, 

El Ball de Diables de Mollet celebra 

aquest cap de setmana 40 anys. Va 

ser per commemorar el patró de la 

ciutat de l'any 1983 quan l'entitat 

va fer la seva primera actuació, i per 

la festa major d'hivern d'enguany 

faran el tret de sortida a un curs que 

estarà farcit d'activitats, espurnes i 

novetats. D'entrada, com és habitual, 

participaran, amb la resta d'entitats, 

en la cercavila matinal del dissabte 

i en l’espectacle de foc nocturn. 

En acabar el xou, engegaran el seu 

correfoc particular, recuperant el 8 

de foc per primer cop des del 2019.

A Prat de la Riba encendran la 

porta de l'infern, per donar pas al 

traçat que els durà pel carrer de la 

Pau cap a Anselm Clavé, on giraran 

a la dreta fins a arribar a Berenguer 
III i posteriorment als 4 bancs. Allà 

hi faran la primera figura, el castell. 

Posteriorment, conduiran el foc pel 

carrer Barcelona cap a la plaça, on 

faran la segona figura, la rodona. 
Per completar el vuit, aniran fins a 
La Marineta i baixaran les escales 

de l'església, on tindrà lloc la gran 

novetat diabòlica, amb tiradors als 

esgraons de dalt, malabaristes de 

foc al mig i els tabals de pirotècnia 

a sota. La carretillada hi posarà el 

punt final.

ARXIU

enguany ho faran del revés, pri-
mer hi accediran totes i posterior-
ment serà el torn dels lluïments.

La batalla del Moll i el Vicenç
A la nit es retrobaran a plaça, amb 
una substitució: la Cuca Molla no hi serà, mentre que la Batucada 
Joves Mollet s'estrenarà en una 
festa major d'hivern, i hi tindrà un 

espai per lluir-se. L'espectacle de foc, que enguany està organitzat per Torrats, arrencarà a les 20.45 
h. El públic gaudirà d'una història 
"molt similar als darrers anys, 

però enguany un pèl més basa-

da en el Moll Fer", apunta Bejera-no, qui remarca que la batalla de 
la fera torrada i el Vicenç –gegant 
solemne de la ciutat– no hi faltarà.

Un cop finalitzi la present festa 
major d'hivern, les entitats ja co-
mençaran a preparar la proposta 
nocturna pel Sant Vicenç vinent. La voluntat per al 2024 és crear 
"un nou espectacle, que sigui 

organitzat per totes les entitats, 

i que perduri", avança l'Ángel Be-
jerano, un dels organitzadors del 
xou d'enguany.  i

Per al 2024, volen crear un

nou espectacle nocturn que

perduri i que sigui organitzat

per totes les entitats

FESTA MAJOR 
SANT VICENÇ 
DEL 13 AL 29 DE GENER
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El 25è aniversari de la Mariona, 

amb picades d'ullet a l'Abelló
La Colla Gegantera de Mollet com·

memora aquest Sant Vicenç el pri·

mer quart de segle de la gegantona 

Mariona, filla dels gegants solemnes 

de la ciutat, la Marinette i el Vicenç. 

La Mariona, que deu el seu nom a 

l’ermita de Santa Maria de Gallecs, 

va néixer el 1998 perquè fos por·

tada pels infants. Per celebrar l'efe·

mèride, l'entitat li ha fet millores, 

l'ha netejat, li ha canviat el ram i ha 

restaurat el llibre que duu a la mà. Es 

tracta d'un llibre il·lustrat per la il·

lustradora Pilarín Bayés i pel pintor 

molletà Joan Abelló, que van ser els 

seus padrins de bateig. Precisament, 

s'ha recuperat el dibuix que portava 

el llibre original a la contraportada, 

que era de l'Abelló.

Les picades d'ullet a l'Abelló 

–amb motiu del seu centenari– no 

es queden aquí. Coincidint amb una 

altra data rodona –el 20è aniversari 

de la celebració de la Ciutat Gegante·

ra de Catalunya a Mollet–, els gegan·

ters molletans regalaran a les convi·

dades la litografia que va fer l'Abelló 

amb motiu d'aquell històric esdeve·

niment. A més, n'hi haurà una altra 

encara més visible: el gegant Joan 

Abelló, de l'Escola Joan Abelló, tor·

narà a participar de la trobada molts 

anys després de la darrera ocasió. 

No serà l'únic gegant d'un centre 

educatiu de Mollet que ho farà, sinó 

que el Lorqui, de l'Escola Federico 

García Lorca, s'estrenarà en una 

trobada gegantera de Sant Vicenç.

Els protagonistes del festival
Diumenge a les 10 h serà la plan·

tada de gegants a Prat de la Riba 

i d'11.30 h a 12.30 h tindrà lloc la 

cercavila. En acabar, serà el torn 

per als balls de les colles partici·

pants. Enguany, les convidades 

venen de Sant Quirze del Vallès, la 

Llagosta, Cornellà de Llobregat i 

Castelldefels.

La Marinette se'n va de festa
Amb la voluntat de reivindicar la 

Marinette, i perquè tingui un es·

pai protagonista com el Vicenç ja 

en té a l'espectacle de foc, la colla 

farà aquest divendres a partir de 

les 18.30 h i des de Prat de la Riba 

la tercera edició de La Marinette 

se'n va de festa. Es tracta d'una 

cercavila nocturna "diferent de 

les habituals i en un context més 

desenfadat", explica el president 

geganter, Pau Garcia.  

POPULAR  LA GEGANTONA VA NÉIXER EL 1998 I PER CELEBRAR EL SEU QUART DE SEGLE LA COLLA MOLLETANA LI HA FET TASQUES DE MANTENIMENT I RESTAURACIÓ

LA GEGANTONA MARIONA  Principal protagonista de la trobada de diumenge

colla gegantera de mollet

L'Escola i el Cos de Dansa de 

l'Esbart, en una única actuació 
L'Esbart Dansaire de Mollet oferi·

rà  diumenge una actuació con·

junta de l'Escola i el Cos de Dansa. 

Serà al Teatre de Can Gomà a par·

tir de les 18 h i serà l'oportunitat 

per veure per primera vegada des·

prés de diversos anys el grup de 

juvenils dalt de l'escenari.

Això serà en la primera part de 

l'actuació, amb tres grups de l'Es·

cola de Dansa que oferiran Can-

çons i Balls a la Plaça. A la segona 

part, es podrà gaudir del Cos de 

Dansa amb Gitaneries, la versió de 

gitanes per escenari.

A diferència d'altres anys, en·

guany només hi ha una actuació 

en comptes de dues. D'una banda, 

per "impulsar l’Escola de Dansa 

i que el futur i el planter del Cos 

de Dansa tingui una oportunitat 

per mostrar a l’escenari la seva 

feina", segons explica el director 

artístic, Sergi Roldan. D'altra ban·

da, malgrat que el Cos de Dansa es 

troba preparant el seu nou espec·

tacle, que s'estrenarà al març, no 

volia faltar a la cita de la tradicional 

OFERIRAN 'CANÇONS I BALLS A LA PLAÇA' I 'GITANERIES', DIUMENGE A LES 18 H A CAN GOMÀSaxo i Jazz, per 
gaudir del patró

L'Ajuntament proposa dues acti·

vitats de saxo i jazz per a aquest 

divendres, i totes dues encapça·

lades pel Pere Miró, saxofonista, 

arranjador i compositor de blues, 

jazz i música jamaicana. A les 17.30 

h serà el torn per a la master class 

de saxo, dinamitzada per Miró i co·

organitzada pel consistori i l'Asso·

ciació Musical Pau Casals. A la nit, 

Miró pujarà a l'escenari del Mercat 

Vell per a actuar·hi amb el grup 

Scaramanga. Es tracta d'un quartet 

de bateria (Arnau Julià), hammond 

(Abel Boquera), guitarra (Héctor 

Martín) i saxo bariton (Pere Miró). 

Les entrades tenen un preu de 5 

euros i es poden comprar a taquilla 

o a molletvalles.koobin.com.   

MÚSICA

Festes de morats
al Mercat Vell i 
d'ERC al Kèfem
La Colla Morada organitzarà una 

festa al Mercat Vell, dissabte a 

les 22.30 h, un cop finalitzin l'es·

pectacle de foc i el correfoc. Amb 

entrada gratuïta, la música anirà 

a càrrec "dels dj més bandarres 

de la comarca", Maceta Sound 

Beat punxarà. L'endemà a les 18 h, 

també al Mercat Vell, oferiran una 

sessió de salsa i batxata (5 euros, 

amb consumició).

D'altra banda, ERC i EUiA orga·

nitzen la matinada de dissabte a 

diumenge una festa a Kèfem amb 

els millors hits del pop, rock i disco 

amb Joan Creus a partir de la 1 h.  

actuació de la festa major d'hivern 

i oferirà el seu xou com a comple·

ment del de l'Escola de Dansa.  

n  Tradicions i Costums, com és ha-

bitual, també oferirà una jornada sar-

danista amb motiu del patró. Serà dis-

sabte a partir de les 11.30 h, al parc de 

les Pruneres, i amb la participació de la 

cobla Ciutat de Cornellà.

BALL DE SARDANES

FESTA MAJOR SANT VICENÇ DEL 13 AL 29 DE GENER
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Festival Sound Park, el somni del
dj molletà Victor Rues fet realitat
El dissabte 28 de gener, el parc de 

les Pruneres gaudirà de la primera 

edició del festival Sound Park, de 

música electrònica.

Es tracta d'una iniciativa del dj 

i productor molletà Víctor Rues, 

"una idea per fer coses a la meva 

ciutat". Rues destaca que les festes 

de dia "es porten molt a Barcelo-

na", i recorda que precisament a la 

mateixa ubicació del futur Sound 

Park també s'hi havia fet abans de 

la pandèmia el Carmanyola Sound. 

Alhora, recalca que "la música 

electrònica és molt atractiva i 

està en auge". Per tot plegat va 

decidir oferir aquesta proposta a 

l'Ajuntament, de qui assegura que 

l'han "ajudat molt".

Per a Rues, aquest serà un festi-

val adreçat a tots els públics, que 

en aquest cas compta amb músics 

de la comarca. La voluntat és, però, 

que en les pròximes edicions hi 

puguin punxar i actuar artistes de 

fora i amb més nom. L'impulsor del 

Sound Park assenyala que és el seu 

primer festival que organitza i que 

és "un somni" que pugui reeixir.

En la roda de premsa de presen-

tació –celebrada dijous al migdia–

també hi van participar la regido-

ra de Joventut, Encarna Ortiz, i la 

batllessa, Mireia Dionisio. Ortiz 

recordava que "el Víctor ens va 

explicar la idea abans de la Co-

vid, i ja fa uns mesos que l'estem 

treballant". Pel que fa a la data, la 

regidora considerava que "fer-ho 

a la festa major d'hivern li dona-

va més transcendència", encara 

més tenint en compte que la pro-

gramació no acostuma a comptar 

amb concerts adreçats especial-

ment al públic juvenil.

Per la seva banda, Dionisio re-

marcava que l'objectiu del govern 

des que va accedir al càrrec era 

"que Mollet no deixés de bategar 

culturalment i que els carrers es-

tiguin sempre vius de cultura". 

L'alcaldessa es mostrava satisfeta 

perquè Mollet comptarà amb "un 

gran festival música electrònica".

Els protagonistes del festival
El Sound Park engegarà a les 12 h i 

clourà a les 21 h, i al llarg d'aques-

tes nou el parc de les Pruneres 

podrà gaudir de sis sessions musi-

cals, a càrrec de: dj Chekeré (12 h), 

dj Chekeré i Twrs! (13.30 h), Twrs! 

(14.30 h), Edma (16 h), el duo mo-

lletà Sin Bragas, format per l'Anna 

Bannana i l'Skip O'neil (17 h), Go-

liath Soul (18 h) i el mateix Victor 

Rues clourà la primera edició del 

Sound Park, de 19 h a 21 h.  

MÚSICA  EL PARC DE LES PRUNERES ACOLLIRÀ EL DISSABTE 28 DE GENER AQUEST FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA IMPULSAT PEL DJ I PRODUCTOR VICTOR RUES

PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL  Mireia Dionisio, Victor Rues i Encarna Ortiz

s.c.r.

15 anys
SÓN ELS QUE TENIA EL VÍCTOR RUIZ 
ESPINOSA (ARTÍSTICAMENT CONEGUT 
COM A VÍCTOR RUES) QUAN VA
començar a fer de dj a la seva habitació. 
Amb tot, la professionalització ha 
arribat els darrers anys, arran d'estudiar 
producció de música elèctronica el 
2019 a Microfusa. Des d'aleshores s'ha 
format com a discjòquei professional i 
ha punxat en sales tan emblemàtiques 
com el Pacha de Barcelona, així com les 
també barcelonines Bo Rei i SlowClub. A 
la comarca, a més, també hi ha treballat, 
concretament a Granollers, al 2046. Amb 
només 27 anys, aquest molletà que va 
estudiar al Col·legi Lestonnac i que va 
jugar al CB Mollet, ha impulsat el festival 
Sound Park, amb el qual es donarà 
l'oportunitat d'estrenar-se com a dj a 
casa, on mai fins ara hi ha punxat. Si bé la 
trajectòria del Víctor Rues és encara prou 
incipient, la seva passió per la música 
electrònica la tenen ben presents els que 
l'envolten: "Quan muntàvem festes amb 
el meu grup d'amics, jo era el pesat que 
portava la taula i l'ordinador i em posava 
a punxar", assegura Rues.

FESTA MAJOR SANT VICENÇ DEL 13 AL 29 DE GENER
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Els mossens Galtés i Brustenga, 
protagonistes del 38è 'Notes'

La presentació de la revista Notes és sempre 
un dels actes més emblemàtics de la diada 
de Sant Vicenç. Enguany, la publicació arri-
ba a la seva 38a edició i ho fa amb vuit arti-
cles de temàtiques ben diverses en la mis-
cel·lània, a banda de tres més dels apartats 
de memòria oral i patrimoni. Tot plegat es 
presentarà diumenge a les 13.30 h a la Sala 

Fiveller, a càrrec del Centre d'Estudis Molle-
tans i l'Ajuntament.

Dos mossens de Mollet, que van morir el 
2021, protagonitzen dos dels textos de la 
miscel·lània. Es tracta de La tasca cultural 

de Mn. Joan Galtés i Pujol com a rector de la 

Parròquia de Sant Vicenç de Mollet del Vallès 

(1978-1987), obra del geògraf Josep Gordi i 

DIVULGACIÓ HISTÒRICA  L'EMPREMTA A LA CIUTAT DELS DOS RELIGIOSOS CENTRA DOS DELS ARTICLES DE LA REVISTA QUE ES PRESENTARÀ DIUMENGE A LA FIVELLER

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

CONSULTORI

Un Jutjat social de Bilbao (n. 5, 
Sentència de 17 de novembre de 
2021) ha declarat l’ansietat patida 
per una treballadora com a accident 
laboral. 

La treballadora, netejadora d’avions 
en l’aeroport, va estar més d’un any 
en situació d’incapacitat tempo-
ral. Al principi va ser qualifi cada 
com a malaltia comuna per tras-
torn d’adaptació amb ansietat però, 
posteriorment, després del procedi-
ment administratiu de determina-
ció de contingència sol·licitat per 
aquesta, es va declarar el seu ori-
gen laboral.

La sentència pren en consideració 
diverses reclamacions judicials que 

envolten al cas, l’informe sobre pre-
venció d’assetjament sol·licitat per 
la treballadora a l’empresa i l’ac-
tuació inspectora, que va constatar 
l’existència d’un conflicte de treball. 

Per això, es conclou que l’ansietat 
patida ha de considerar-se com a 
accident de treball en existir una 
relació directa entre l’anterior con-
flicte, el treball exercit i el procés 
d’incapacitat temporal.

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

La baixa per ansietat 
com a accident laboral 

Serrat; i de Mn. Joaquim Brustenga i Miquel, 

un rector de Mollet (1991-2002) dinamitza-

dor i obert al poble, escrit a quatre mans per 
Miquel Àngel Pérez i Sánchez (l'exvicari de 
la Parròquia de Sant Vicenç) i Montserrat 
Tura i Camafreita (metgessa, exalcaldessa i 
exconsellera).

Durant l'etapa de Brustenga com a mossèn, 
s'hi va construir i consagrar l'església del bar-
ri de Santa Rosa, es va posar la primera pedra 
de la Residència La Immaculada i es va gestar 
la creació del Centre d’Estudis Molletans.

De Galtés es destaca a la revista el seu pa-
per com a impulsor de la Sala Fiveller i com 
a precursor del que seria la revista Notes. De 
fet, la seva vinculació amb la publicació va 
mantenir-se tot i deixar la tasca pastoral a 
Mollet i el seu darrer article va ser el 2014.

La resta de la miscel·lània
Un judici de l'any 1027 sobre les aigües de 
Martorelles (Jaume Vilaginés) obre aquest 
38è volum, en el qual també se'n parla 
del passat agrícola del Baix Vallès (Gerard 

Una imatge del 17 de setembre de 1995 
d'una de les darreres veremes de Mollet 
il·lustra la portada del 38è Notes. Es tracta 
d'una instantània del Fons Lluís Bonal i Solà. 
El propietari de la històrica camiseria Bonal 
va cedir a l'Arxiu Històric de Mollet del Va-
llès més de nou milers de fotografies i quatre 
llibretes d'anotacions de les fotos que va fer 
com a aficionat i amant de la fotografia entre 
el 1983 i el 2010, i d'aquesta enorme dona-
ció la revista en parla en dos articles: d'una 
banda, amb una entrevista feta pel Ramon 
Company, i, d'altra banda, amb un article de 
l'arxivera Dolors González sobre la transfor-
mació de Mollet, a partir d'aquest fons.  

Piñero), de la històrica i centenària Derbi 
(Marc Prat), de l'enginyer local Joan Cam-
pañà i Ros (Oscar Farrerons), del molletà 
Salvi Vidal Fortuny, qui va viure a l'exili 
(Glòria Arimon), i de la presència de la ciu-
tat al periòdic Mundo Diario els anys previs 
a la transició (Ester Vizcarra).

Amb presència d'Abelló
Que l'Abelló o el Museu formin part del No-

tes, no és res extraordinari. Han estat uns 
quants els articles publicats pel Museu Abe-
lló, i no menys els que han parlat del pintor 
i col·leccionista molletà que, entre d'altres, 
és l'autor de les lletres de la publicació mo-
lletana. Doncs si a aquest vincle ja existent 
se suma el fet que enguany se celebra el 
centenari del mestre, era evident que el No-

tes n'havia de parlar.
L'historiador de l'art Àlex Garcia Delgado  

hi publica, en la secció de patrimoni, l'arti-
cle 'Autoretrat' i altres obres primerenques 

de Joan Abelló. Testimonis íntims de la post-

guerra a Mollet. En aquestes pàgines, Garcia 
repassa el context precari de postguerra en 
què l'Abelló va reivindicar-se com a artista. 
Són quatre els quadres –tots ells de la seva 
primera època de pintor– amb què il·lustra 
l'article, i tots ells de ben personals: Autorre-

trat, Retrat del meu pare, Teresa Pi Cariteu, la 

meva besàvia i Carrer de la Gavineta.  

ARXIU

MN. JOAN GALTÉS I PUJOL

ARXIU

MN. JOAQUIM BRUSTENGA I MIQUEL

La imatge de 

portada, del fons 

Lluís Bonal i Solà

COMUNICACIÓ  ES LLIURARAN ELS PREMIS A LA NOTÍCIA I EL MICRÒFON DE L'ANY

42a Festa de Ràdio Mollet
Per Sant Vicenç, Ràdio Mollet organitza la Fes-
ta de la Ràdio. Enguany, la 42a edició d'aquest 
tradicional esdeveniment se celebrarà diu-
menge a les 18 h al Centre de Serveis El Lledo-
ner. Com cada any, es lliuraran els premis a la 
millor notícia i al micròfon de l'any.

Pel que fa al primer, els guardonats dels dar-
rers anys han estat: la futbolista Alexia Pute-
llas; els professionals dels centres sanitaris de 
la ciutat; i Clàudia Platel i Lihao Guo, exalum-

nes del Sant Gervasi, pel seu disseny d'una 
cadira de rodes que es mou amb el parpelleig.

Quant a la notícia de l'any, les tres darre-
res premiades han estat: l'ascens a la LEB 
Plata aconseguit pel Club Bàsquet Mollet; 
el fet que Mollet esdevingués una de les 
primeres d'Espanya en ser ciutat 30; i que 
la capital baixvallesana no hagués registrat 
cap víctima mortal en accidents de trànsit al 
nucli urbà entre el 2008 i el 2020.  

FESTA MAJOR SANT VICENÇ DEL 13 AL 29 DE GENER
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'L'esperit de Joan Abelló', al 28è 
concurs de fotos de Sant Vicenç 

El mestre Joan Abelló va ser di-

vendres un dels protagonistes –

fet que serà ben recorrent al llarg 

d'aquest 2023– del lliurament de 

premis del concurs de fotografia 

de Sant Vicenç. Amb motiu del 

centenari de l'Abelló, el certamen 

fotogràfic ha incorporat una cate-

goria dedicada al pintor i col·lec-

cionista molletà, el premi de la 

qual se'l va endur el Màrius Gómez 

Jiménez, de Lliçà d'Amunt.

La de l'Abelló va ser la categoria 

amb menys participació –amb una 

trentena d'instantànies–. Tant la 

regidora de Cultura, Mercè Pérez, 

com el jurat, reconeixien que era 

una categoria "complicada", però 

la imatge guanyadora del Màrius 

Gómez pretenia combatre la seva 

absència.

Sota el nom de L'esperit d'en Joan 

Abelló 3, el lliçanenc, un assidu vi-

sitant del Museu Abelló, hi presen-

tava una fotografia disparada a la 

Casa del Pintor en què apareix ell 

mateix, lleugerament mogut, difu-

minat, podent fer la sensació que 

l'home de negre i barret fos el pin-

tor molletà.

"Vaig estar durant una hora 

jo sol amb el meu trípode pas-

sejant per la casa de l'Abelló", 

explica Gómez, qui assegura que 

mentre hi voltava s'anava "im-

pregnant" de l'aura del mestre. 

José Reyes Belzunze, dos de dos
Un altre dels guanyadors de la tar-

da va ser el santboià José Reyes Bel-

zunze, qui, igual que va fer el 2022, 

va endur-se el premi en la catego-

ria Mollet. Ho feia amb Nuevos es-

pacios, una fotografia arquitectòni-

ca, en blanc i negre de l'Ajuntament 

de Mollet, on "hi sobresalten les 

línies rectes, hi ha un focus de 

llum al centre i l'envolta una 

espècie de vinyeta fosca per res-

saltar el centre". Reyes destacava 

que "la fotografia arquitectònica 

agraeix molt el blanc i negre".

Més de 200 fotografies
El certamen molletà va rebre 206 

instantànies, 60 de les quals eren 

de la temàtica Mollet; 116 de la ca-

tegoria lliure; i 33 de la novetat de 

l'edició, del tema Joan Abelló.

Enguany ha destacat la gran par-

ticipació de fotògrafs d'arreu de 

l'Estat: 23 eren molletans, 8 més 

de la província de Barcelona, i la 

resta, de Girona, Reus, Santa Cruz 

de Tenerife, Oviedo, Vizcaya,  Gui-

púscoa, València, Jaén, Madrid, La 

Rioja, Cádiz i Pontevedra.

Pel que fa als altres guardons, el 

molletà Salvador Rovirosa Olivé 

(Encreuament) i el montornesenc 

Sergio López Conde (La caricia del 

viento) s'han endut el segon i tercer 

premis del tema Mollet; i el premi 

de temàtica lliure ha anat a parar al 

País Basc, a mans de José Miguel Ro-

mero Barco, per En fila.    s.carrillo

CERTAMEN  MÀRIUS GÓMEZ, DE LLIÇÀ D'AMUNT, S'HA ENDUT EL PREMI DE LA CATEGORIA ABELLÓ, LA GRAN NOVETAT D'ENGUANY

PREMI 'JOAN ABELLÓ'  En Màrius Gómez, amb 'L'esperit d'en Joan Abelló 3'

s.c.r.

PREMI 'MOLLET'  En José Reyes, amb 'Nuevos espacios'

s.c.r.

PREMI 'LLIURE'  'En fila', instantània d'en José Miguel Romero Barco

jm.r.b.

ART

Tallers 
d'explosivisme i 
d'urban sketch

L'activitat s'amplifica al complex 

museístic molletà per Sant Vi-

cenç –encara més coincidint amb 

el centenari del mestre–. Així que 

aquest cap de setmana s'oferiran 

tallers i visites guiades.

D'una banda, dissabte al matí 

(12 h) s'hi farà l'activitat familiar 

L'explosivisme de Joan Abelló, en 

què la canalla d'entre 5 i 12 anys 

descobrirem l'-isme artístic que 

va crear l'Abelló, a partir de llen-

çar els olis directament a la tela i 

donar-li'n la forma posteriorment 

amb les paletes. L'artista Maru Go-

das també en serà protagonista. La 

creadora d'Els quaderns de la casa 

–la nova mostra que acull L'Apa-

rador des de dijous– dinamitzarà 

dissabte (16 h) un taller d’urban 

sketch en el qual es treballarà 

l'aplicació del color amb diverses 

tècniques artístiques.

Per últim,  el Museu i la Casa del 

Pintor estaran oberts el cap de set-

mana d'11 h a 14 h i de 16 h a 19 h, 

i hi haurà visites guiades gratuïtes 

dissabte a les 12 h i 17 h i diumen-

ge a les 12 h.  

FESTA MAJOR SANT VICENÇ DEL 13 AL 29 DE GENER
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PODEM AMB TU
PODEM MOLLET T’INFORMA

A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet 

Gener 2023

Podem Mollet denuncia el segrest del seu partit

Des de l’abril de 2022 Podem Mollet va obrir un 
procés de negociació amb Mollet en Comú on no 
es va poder avançar més enllà de les posicions 
de la llista electoral, perquè Mollet en Comú 
va argumentar que ja estava tot decidit i que 
ells encapçalarien la llista assignant a Podem 
Mollet una posició irrellevant i secundària que no 
reflectia el respecte i l’equilibri entre formacions.

A partir d’aquesta data, PODEM 
Mollet ha enviat als comuns 
diverses propostes amb diferents 
plantejaments per anar junts a les 
eleccions municipals de 2023. 
Mai hem rebut cap resposta. 

Els dirigents de Mollet en Comú han tornat a fer 
el mateix que el 2018 presentant unilateralment 
un partit amb la intenció de fagocitar a Podem.

Tenim constància de que les direccions volen fer 
creure que a Mollet no existeix Podem, presentant 
una llista d’En Comú Podem sense gent de Podem.

A la tardor del 2022 a Podem Mollet vam fer 
primàries i vam escollir a la companya Núria Muñoz 
com a la nostra cap de la candidatura. Manifestar 
el contrari és faltar al respecte de tots i totes les 
militants de Podem que van participar-hi.

Us desitgem una Bona Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç!

Que no t’enganyin… #PodemCanviarLesCoses

Qualsevol candidatura d’En Comú 
Podem a Mollet que no estigui 
aprovada i representada per la gent 
de Podem, serà il·legal.

El cercle de PODEM Mollet, de manera unànime, 
està en desacord amb aquesta posició i farem 
tot el que estigui a les nostres mans per revertir 
aquesta situació.

Sabem que la intenció i l’estratègia dels 
responsables dels comuns és apropiar-se del 
nostre nom per poder guanyar vots. Però no tot 
s’hi val a la política. 

PODEM va néixer el 2014 fruit 
del 15M. No volem formar part 
d’estratègies pròpies de la vella 
política i de la que deien allò del 
“NO ENS REPRESENTEN”. 

Al 2015 vam iniciar el nostre camí 
amb CANVIEM MOLLET i des de 
l’aleshores hem demostrat que és 
possible governar per les persones.

Aquest esperit de CANVI segueix viu i ferm. 
Continuarem defensant la nostra feina a la 
ciutat i treballant per la gent, lluitant pels seus 
drets dins i fora de les institucions. 

Volem denunciar públicament i informar 
a tots els ciutadans i ciutadanes de 

Mollet que s’està venent a PODEM a la 
nostra ciutat de manera il·legítima.

Només el cercle de Podem Mollet 
pot decidir qui el representarà a les 

eleccions municipals.
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La Cursa Popular espera arribar 

als 1.200 o 1.300 inscrits

La Cursa de Sant Vicenç ja escalfa 

motors pel diumenge 29 de gener, 

data de la 24a edició de la clàssica 

prova molletana. El Club Atlètic 

Mollet i l'Ajuntament van realit-

zar dimarts al matí la presentació 

oficial de la cursa, que recuperarà 

totes les característiques de les 

edicions prepandèmiques.

El president del CA Mollet, Mar-

cos Venteo afirma que les inscrip-

cions van a bon ritme, el que els 

fa preveure que serà "una edició 

bastant participativa, a nivells 

d'abans de la pandèmia". Per 

això, el president del club creu que 

aquest 2023 poden arribar "prop 

del màxim històric d'atletes, 

que està entorn dels 1.300". 

Marcos Venteo afirma que 

l'edició d'aquest any de la cursa 

mantindrà gran part de les carac-

terístiques d'altres edicions, tot 

i que inclourà algunes novetats: 

"La principal és la recollida de 

dorsals. Altres anys ho havíem 

fet al Decathlon i ara ho farem 

a les pistes d'atletisme". Els 

participants podran recollir els 

seus dorsals, samarretes i bosses 

d'obsequis el divendres i dissabte 

previs a la cursa, tot i que el mateix 

diumenge també s'acceptaran ins-

cripcions d'última hora. També hi 

haurà un petit canvi a l'arribada, 

on es donarà fruita en comptes de 

barretes energètiques pels corre-

dors.

El que sí mantindrà la seva es-

sència i característiques seran els 

dos recorreguts, amb el de 5 km 

completament urbà i el de 10 km 

barrejant tram urbà i natural per 

Gallecs.

El president del CA Mollet desta-

ca la importància d'aquesta jorna-

da, que és "probablement la més 

important de l'any pel club" i 

una prova rellevant al calendari 

atlètic vallesà, ja que "ve molta 

gent d'altres ciutats". En la ma-

teixa línia es mostra el regidor 

d'Esports Josep Monràs qui afirma 

que la cursa és "molt important 

dins la festa major d'hivern" i 

remarca el seu caràcter "popular 

i familiar".

Bona resposta dels voluntaris
A escala organitzativa, el Club At-

lètic va fer fa uns dies una crida per 

sumar voluntaris. La resposta ha 

estat molt positiva perquè el club ja 

té "voluntaris suficients per fer 

el tall de carrers i bastants per 

altres tasques", explica Marcos 

Venteo. Tot i això, el club segueix 

obert a nous voluntaris que vulguin 

col·laborar amb la cursa. 

EL CA MOLLET I L'AJUNTAMENT VAN PRESENTAR DIMARTS LA 24a EDICIÓ DE LA PROVA

A PEL RÈCORD El Club Atlètic Mollet vol superar el màxim històric de participació de la jornada

s.c.

El Club Atlètic espera recuperar les xifres prepandèmiques amb 

els dos recorreguts habituals, el de 10 i el de 5 quilòmetres

La Nit de l'Esport es prepara per a 

la seva 30a edició, que se celebrarà 

el divendres 27. La gala tindrà lloc 

des de les 20 h al Teatre Can Gomà 

i premiarà els esportistes, equips 

i entitats més destacats del 2022. 

A més, l'edició d'enguany inclou 

un premi commemoratiu dels 30 

anys de la gala que rebrà l'exfutbo-

lista i exentrenador de futbol Juan 

Carlos Unzué.

Anna Demunt (CE Sant Gervasi), 

Judith Carricondo (Actitud Crew) i 

Alina Charaeva (Club Tennis) són 

les tres nominades al premi a mi-

llor esportista femenina de l'any. 

D'altra banda, el guardó masculí 

se'l disputaran Marc Tort (Club At-

lètic), Ignasi Belver (Club Bàsquet) 

i Izan García (CE Mollet Team). 

D'entre els sis esportistes, només 

Judit Carricondo i Marc Tort saben 

el que és estar nominat i guanyar 

aquests premis, ja que de fet, són 

els actuals propietaris del guardó.

Pel que fa als premis a les pro-

meses, Aroa Zapata (Club Atlètic), 

Valentina Gómez (Mollet HC) i Nú-

ria García (Actitud Crew) són les 

finalistes al premi femení. En cate-

goria masculina els nominats són 

Alejandro Muñoz (Club Atlètic), 

Unai Alcázar (Radical 360) i Jordi 

García (Actitud Crew). En aquest 

cas, els germans Jordi i Núria 

García ja saben el que és guanyar 

aquest premi.

Passant a les categories col·lec-

tives, destaca el premi a millor 

equip absolut, que en aquesta oca-

sió estarà entre el sènior femení 

del Mollet HC, el sènior femení del 

Club Tennis i l'equip de triatló del 

CE Sant Gervasi. Pel premi a les 

entitats esportives, les nominades 

són el Club Atlètic, el Mollet HC i el 

Club Bàsquet.

Mencions i premis especials
Com és habitual, la Nit de l'Esport 

també tindrà diversos premis 

especials i reconeixements per 

altres esportistes i entitats de la 

ciutat. Les mencions especials 

d'enguany seran pel ciclista Juan 

Cariñena, la ballarina Rosanna 

Camprubí, l'atleta Mar Juárez i 

per dues entitats, el Club Munta-

nyenc i la UD Molletense.

Finalment, els dos premis espe-

cials de la nit seran l'internacional 

i el commemoratiu dels 30 anys de 

la gala. La futbolista Alèxia Pute-

llas és la guardonada amb l'inter-

nacional per segon any consecu-

tiu, mentre que Juan Carlos Unzué 

tanca la llista de finalistes amb el 

premi especial de l'aniversari. 

La 30a Nit de l'Esport ja 

coneix els seus finalistes

JUAN CARLOS UNZUÉ REBRÀ EL PREMI ESPECIAL 30è ANIVERSARI

JUAN CARLOS UNZUÉ

fundación luzón

FESTA MAJOR SANT VICENÇ DEL 13 AL 29 DE GENER

En total hi ha 15 esportistes,
6 equips i 9 entitats i

comerços nominats, a més
de les mencions especials
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Arranjat el laberint de l'avinguda Aragó
L'Ajuntament de Sant Fost ha condicionat uns 1.500 metres 

quadrats del laberint de l'avinguda Aragó. Durant l'actuació 

s'han podat els xiprers existents i se n'han plantat de nous 

per substituir els malmesos. També s'ha anivellat el terra. 

La Diputació de Barcelona ha subvencionat els treballs. 

Societat

Queixes dels llogaters 
dels pisos joves de Sant 
Fost pel 277% de pujada 
de la factura del gas
Sant FoSt. La comunitat de veïns dels pisos 

joves de Sant Fost s'ha organitzat per denun-

ciar l'increment del 277% del preu de les 

factures del servei d'aigua calenta i calefac-

ció que la companyia Sermavi SL els hauria 

comunicat que hauran de fer front pròxima-

ment. Un increment de preus "abusiu" i que 

estaria per sobre de les tarifes del mercat, 

segons els veïns.

Els fets es remunten al 22 de desembre 

passat, que és quan els veïns van rebre un 

correu de la companyia que els subministra 

el servei de calefacció i aigua calenta, on se'ls 

comunicava l'increment amb caràcter retro-

actiu en les factures del 2022 i també se'ls in-

formava que aquesta pujada s'aplicaria en les 

següents factures de l'any 2023, donant com 

a explicació de la pujada de les tarifes, "els 

increments dels preus de l'electricitat i 

del gas que hi ha hagut en el mercat en els 

últims temps".  

"La pujada suposa que els veïns hagin 

moviment veïnal l'AjuntAment, titulAr dels pisos que gestionA lA concessionàriA visoren, hA proporcionAt suport legAl Als veïns

incendi en una empresa del polígon de parets
Una desena de dotacions dels Bombers de la Generalitat van 

treballar dimarts al migdia en l'extinció d'un incendi que es 

va declarar a una empresa de reciclatge situada al passeig 

Fluvial del polígon de Parets. El foc va provocar una gran 

fumarada negra visible des de tot el Baix Vallès. 

Comencen els treballs per 
col·locar el llorer de la Derbi
MaRtoRELLES. L’Ajuntament de Martorelles 

ha iniciat els treballs amb els quals es pre-

veu col·locar l'emblema que penjava de la 

façana de la històrica fàbrica de motos Der-

bi, el llorer. 

L'actuació es preveu que duri uns dos 

mesos, ja que a banda d'instal·lar el llaurer 

també es vol col·locar un cartell amb la frase 

"Benvinguts a Martorelles".

Tot plegat té lloc al nou vial que es va in-

augurar a Can Puig i que dona accés al poble 

des del polígon. L'Ajuntament va adjudicar 

els treballs a Tallers Vidal Amill, SLU per un 

import de 20.097,02 € amb IVA.

Per altra banda, el Consistori martore-

llesenc resta pendent de les obres per cons-

truir la passarel·la de vianants i ciclistes al 

barri de Can Sunyer. La previsió és que els 

treballs del nou pas veïnal puguin començar 

aquest mes de gener, segons han confirmat 

fonts municipals. 

L'obra té un pressupost de 209.606 euros, 

finançat per la Diputació de Barcelona, i un 

termini d'execució de tres mesos. L'actuació 

permetrà millorar la connexió entre el car-

rer Comerç i el barri de Can Sunyer. 

obreS  lA pAssArel·lA de cAn sunyer, A punt de construir-se

afectatS Els llogaters viuen als pisos situats als números 21 i 23 del carrer Granja de Can Corominas 

de fer front a factures de 1.000 euros per 

pis de mitjana", explica la Maria Rico, una de 

la quarantena de veïns afectats de Sant Fost, 

fent referència al cobrament de les factures 

de 2022 que els volen cobrar en caràcter re-

troactiu. A això se li sumaria l'increment a les 

factures del 2023, la qual els comportarà que 

el preu gairebé es quadripliqui i els llogaters 

d'aquests habitatges passin a pagar uns 180 

euros mensuals pel servei, de mitjana.

Donada la situació, els veïns s'han inten-

tat posar en contacte amb la concessionària 

dels pisos de protecció oficial, Visoren, com-

panyia a la qual pertany Sermavi, i que té la 

concessió de la gestió dels habitatges del car-

rer Granja de Can Corominas des del 2008 i 

fins al 2038. La intenció dels veïns era poder 

arribar a una conciliació, però només n'han 

obtingut evasives: "No ens contesten", afir-

ma la veïna.

Per aquest motiu, van decidir fer un pas 

més i reunir-se amb l'Ajuntament, qui serà 

titular dels habitatges un cop finalitzi la con-

cessió amb Visoren. El consistori ha posat 

l'assumpte en mans d'un advocat especia-

lista en dret d'habitatge i ha elevat dues con-

sultes, una a la Generalitat i l'altra a l'Agència 

Catalana de l'Habitatge amb la intenció de 

trobar una solució a tot plegat. 

Així mateix, en la darrera reunió celebrada 

el passat dimarts els veïns van rebre la re-

comanació de retornar els rebuts d’aquelles 

factures que es consideren il·legals i abusives 

i obrir una reclamació a Consum.

afectats arreu de Catalunya
La comunitat santfostenca no seria l'única 

afectada per aquest increment. De fet, ja han 

unit esforços i han format una plataforma 

amb altres comunitats de veïns de poblaci-

ons com Tiana, Canet de Mar, Palafolls o Cu-

nit que viuen en pisos de protecció oficial que 

gestiona l'empresa Visoren, els quals també 

estarien afectats per la mateixa situació.

També estan en contacte amb una comu-

nitat asturiana de 500 veïns que es troba en 

vies judicials contra la companyia per un cas 

similar.  anna mir
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L'Associació Maria Sancho, una lluita 
contra la leucèmia des de Martorelles
MARTORELLES. L'Associació Maria 

Sancho treballa des de fa aproxi-

madament un any per lluitar con-

tra la leucèmia. L'entitat marto-

rellesenca la presideix la Montse 

Rodríguez Lavandeira, mare de la 

Maria Sancho, qui posa el nom a 

l'associació i va morir de leucèmia 

l'octubre del 2021, després de 9 

mesos de lluita.

"La Maria tenia 15 anys, però 

tenia les idees molt clares, i ens 

va dir com a missatge que con-

tinuéssim lluitant perquè algun 

dia altres persones no hagues-

sin de marxar com va marxar 

ella", explica la mare de la Maria.

Amb aquest llegat sota el braç, 

l'Associació Maria Sancho evoca 

tots els seus esforços a recaptar 

fons per a la investigació del càn-

cer de leucèmia i de les malalties 

hematològiques i tots els donatius 

que aconsegueixen els destinen a 

la Fundació Josep Carreras.

També volen treballar per mi-

llorar l'espai dels adolescents en la 

sanitat pública. "La Maria va es-

tar a l'Hospital Clínic i va sentir 

tractada com una adulta i quan 

ens van traslladar a l'Hospital 

Sant Joan de Déu, es va sentir in-

fantilitzada".

Així mateix, un dels seus altres 

solidaritat L'ORGANITZACIÓ LA PREsIdEIx LA mONTsE ROdRíGuEZ, mARE dE LA mARIA sANChO, quI vA mORIR Amb 15 ANys d'AquEsTA mALALTIA L'ANy 2021

La Policia Local de Sant 

Fost adquireix un dron
SANT FOST. La Policia Local de Sant 

Fost ha adquirit un dron amb el 

qual es vol millorar les tasques de 

prevenció en determinats indrets 

del municipi i complentar el patru-

llatge terrestre. L'eina encara no 

ha entrat en ús, però es preveu que 

ho faci pròximament, segons l'ins-

pector de la Policia Local de Sant 

Fost, Jaume González. 

El cos també preveu estrenar 

ben aviat un nou vehicle. El Con-

sistori ha adquirit un tot terreny, 

el qual s'incorporarà a l'actual 

flota, que només disposava d'un 

únic cotxe. Així mateix, des del cos 

policial també s'està treballant per 

adquirir una moto i s'està a l'espe-

ra de les bicicletes que la Diputació 

de Barcelona ha atorgat al Consis-

tori perquè els agents puguin dur a 

terme actuacions de proximitat. 

seguretat EL dIsPOsITIu ENCARA NO hA ENTRAT EN ús

MARTORELLES. La Policia Local de 

Martorelles ha sancionat dues per-

sones per excés de velocitat des 

que el passat octubre va entrar en 

funcionament el radar mòbil, el 

qual s'ha utilitzat en dues ocasions. 

Tot i les sancions, el regidor de Se-

guretat, Roger Parera, recorda que 

l'aparell s'ha adquirit amb la inten-

ció de millorar la seguretat del mu-

nicipi pel que fa a la mobilitat i "no 

té un afany recaptatori". Parera 

també ha indicat que després que el 

mes d'octubre s'instal·lessin els ra-

dars pedagògics a l'avinguda d'en 

Piera i a la plaça Anselm Clavé, els 

vehicles respecten més els límits de 

velocitat establerts.

Per altra banda, també relacio-

nat amb la seguretat, el Consistori 

ha tret a concurs un procés d'oposi-

ció a la Policia Local amb la intenció 

de "consolidar quatre places que 

ara s'ocupen de manera interi-

na, perquè passin a ser de propi-

etat", explica l'edil. 

El radar mòbil sanciona 

a Martorelles els dos 

primers conductors

mobilitat  L'APARELL s'hA uTILITZAT uN PARELL dE vEGAdEs

propòsits és el de fomentar que 

es conegui la donació de medul·la, 

"una cosa que fa com a molta 

por, però que és relativament 

senzill i pot donar una solució 

de vida a una persona", afirma la 

presidenta de l'associació.

La Montse explica que la seva 

filla qui patia una leucèmia mieloi-

de aguda, una malaltia"estranya" 

per la seva edat i tenia una síndro-

me mielodisplàsia, va necessitar 

un donant de medul·la anònim, 

per la qual cosa recalca la seva im-

portància: "Calen molts donants. 

Com més compatible és més 

possibilitats hi ha que la perso-

na tiri endavant després d'un 

trasplantament", assevera.

Activitats solidàries
Per recaptar fons per a la inves-

tigació, l'associació ha celebrat 

diversos esdeveniments solidaris 

relacionats amb la salut i el benes-

tar, entre els quals un campionat 

de pàdel que va tenir lloc el passat 

dia 7 de gener al club esportiu Oxy-

gen i que va congregar 60 parelles: 

"Va ser tot un èxit. No ens ho es-

peràvem i estem molt satisfets", 

afirma la Maria, qui explica que 

per al torneig es va comptar amb la 

col·laboració dels comerciants de 

Martorelles i es van recaptar uns 

1.800 euros.

Aquest divendres també orga-

nitzen una sessió de meditació al 

Safareig de Martorelles, a les 18.30 

h, per la qual  ja han exhaurit  totes 

les places. montse rodríguez

m.r.
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MEDI AMBIENT  L'AJUNTAMENT ESTÀ SUBSTITUÏNT ELS EXEMPLARS AFECTATS PER ALTRES ESPÈCIES

Detecten a Mollet la plaga de 
l'escarabat vespa que afecta una 
quinzena de moreres a la ciutat 
MOLLET DEL VALLÈS. Els tècnics del 
departament de parcs i jardins de 
la ciutat han detectat la presència 
a Mollet d’una plaga molt lesiva 
que ataca les moreres. Es tracta 
de l’escarabat vespa (Xylotrechus 
chinensis), un insecte coleòpter 
pertanyent a la família dels ce-
rambícids, procedent del nord-est 
d'Àsia (Xina, Corea, Japó i Taiwan), 
present des de fa uns anys a Cata-
lunya, on, principalment, afecta les 
moreres, tot i que als seus països 
d’origen també ataquen pereres, 
pomeres i vinya. 

Segons els experts, els tracta-
ments insecticides no són eficients 
amb aquesta plaga, ja que es tracta 
d'un insecte que actua dins de l'ar-
bre, fent galeries i fent-los malbé 
per dins fins que cauen a trossos i 
finalment moren. Així, seguint les 
recomanacions de la Generalitat, 
el sistema per assegurar que la 
plaga no s'escampi de forma expo-
nencial és eliminar els exemplars 
afectats com més aviat millor i cre-
mar-ne les restes.

L'Ajuntament de Mollet està 
procedint a eliminar els exemplars 
de morera afectats, "en general 

arbres de poc valor o amb poca 

viabilitat", asseguren, i els substi-
tueix per altres espècies que actu-
alment no són susceptibles de pa-
tir plagues o malalties destacables. 
"D'aquesta manera s'elimina el 

risc de dispersió de la plaga", 
afegeixen fonts municipals.
En concret, s'han comptabilitzat 
una quinzena de moreres afecta-

des entre les places de Riera Seca 
–on hi ha més presència–, els Col-
legis Nous i l'Escola Sant Vicenç. 
Els exemplars pels quals se subs-
tituiran són de diferents espècies. 
"L’estratègia de biodiversitat 

és que com més diversitat d’es-

pècies tinguem més resistents i 

adaptats estarem a l’aparició de 

plagues i, per tant, justament a 

cada lloc l’espècie de substitu-

ció acostuma a ser diferent", ex-
pliquen els tècnics municipals.  

MOLLET DEL VALLÈS

10/01 Adolfo Colas Martínez 83 anys
12/01 Fernando Martínez Rifa 83 anys
16/01 Eulàlia Manils Molins 93 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

02/01 Ángel Ruiz Luque (Santa Perpètua)
02/01 Verónica Benitez Molina (Palau-solità)

03/01 Eira Trillo González (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

Naixements

RECERCA ES REPARTIRAN MÉS DE 2.000 EUROS EN GUARDONS

MOLLET COMPTA DES DEL 2007 AMB UNS VINT CONTENIDORS

La Fundació Rivus 
convoca els premis per 
a treballs sobre l'aigua

Tres tones de petit residu 
a les minideixalleries

BAIX VALLÈS. La Fundació RI-
VUS posa en marxa el 8è Premi de 
Treballs Acadèmics Sergi Mingote, 
que té per objectiu promoure i re-
conèixer la feina dels estudiants 
de Batxillerat i de Cicles Formatius 
de Grau Mitjà (CFGM) i de Grau Su-
perior (CFGS) que han dedicat els 
seus treballs de recerca o treballs 
escrits de mòdul a l'aigua i/o als 
entorns fluvials.

Entre els requisits que han de 
reunir els treballs és que siguin 
inèdits i que hagin estat presen-
tats durant el curs 2022-2023. Les 
temàtiques del premi són l’aigua, 
com a recurs escàs, els seus usos, la 
importància de la seva preserva-
ció i els processos de depuració de 
les aigües residuals; i els entorns 

fluvials, com a hàbitats per a la 
fauna i la flora, com a espais rics en 
patrimoni històric i com a noves 
zones per a usos lúdics, esportius 
i socials, especialment al seu pas 
per pobles i ciutats. 

El jurat atorgarà dins de cada ca-
tegoria, Treball de Recerca i Treball 
Escrit de Mòdul, un primer premi i 
dos accèssits. Els primers premis 
reben una targeta regal per import 
de 250 euros per a la compra de 
complements tecnològics, llibres, 
música i material educatiu. En el 
cas dels accèssits, la quantitat és 
de 150 euros. Els centres educa-
tius d’on procedeixin els estudiants 
guardonats reben xecs pel mateix 
import. En total es repartiran més 
de 2.000 euros en premis. 

MOLLET.  Les minideixalleries ins-
tal·lades a una vintena de punts de 
Mollet van recollir per al reciclat-
ge 2.980 quilos de petits residus el 
2022. L'empresa que les gestiona, 
Blipvert, ha destacat la importàn-
cia de reciclar "els petits residus 

d’ús domèstic que pesen molt 

poc, però a la vegada poden con-

taminar el medi si no es reciclen 

adequadament". La xarxa de mi-
nideixalleries de Mollet va ser ins-
tal·lada el 2007 i, en aquests anys, 
ja acumula gairebé 48 tones de pe-
tits residus reciclats, exactament 
47.988 quilos, una dada que situa 

Mollet entre les millors dades de 
reciclatge en el rànquing del país, 
segons informa Blipvert.

A les minideixalleries urbanes 
de Mollet es poden reciclar taps de 
suro, cartutxos de tinta d’impres-
sora, RAEE (Residus d’Aparells 
Elèctrics i Electrònics) de petit for-
mat, piles, bateries, acumuladors, 
i tot tipus de bombetes (conven-
cionals, LED, i de baix consum). A 
més, tan sols substituint les bús-
ties d’entrada, l’Ajuntament de 
Mollet va adaptant les minideixa-
lleries per reciclar els nous residus 
emergents. 

arxiu

ORIGINARI DE L'ÀSIA  Aquest escarabat ataca les moreres

La instal·lació dels nous contenidors 

de rebuig i orgànic, a la primavera

MOLLET. L'Ajuntament ja ha fet la comanda dels nous contenidors de rebuig 
i d'orgànica que espera instal·lar a la primavera i que estan previstos en 
el nou contracte de recollida i neteja viària. Seran 455 contenidors nous i 
disposaran de pedal per obrir, tindran sistema de tancament retardat en 
tapa, càrrega lateral, per facilitar la recollida i estaran preparats per ser 
contenidors intel·ligents, una fase, però, que el govern municipal preveu 
fer més endavant. i 
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Estafen 800 euros a un 
home per arreglar-li una 
avaria al cotxe inexistent 
MOLLET. Un home ha estat estafat 

a Mollet per dos individus que es 

van fer passar per mecànics i que 

li van cobrar 800 euros per repa-

rar-li una avaria inexistent. El ta-

ller Edu Motor Services ha alertat 

sobre aquest cas que es va produir  

a Mollet el passat mes de desem-

bre. "Ens va venir un home al 

taller del carrer Gallecs i ens va 

demanar una factura dient que 

un mecànic del nostre taller li 

havia arreglat el cotxe", explica 

un dels responsables del taller. 

Segons relata, en el cas denun-

ciat, el modus operandi dels esta-

fadors va consistir a abordar un 

conductor d'edat avançada men-

tre conduïa, fent-li llums i senyals 

perquè s'aturés. Un cop parat, els 

homes –que vestien amb roba amb 

alguna marca de vehicle– van aler-

tar la persona d'una suposada ava-

ria a l'eix de direcció i el van convi-

dar a parar en un pàrquing aïllat. 

Allà van reparar-li l'avaria inexis-

tent i van acompanyar el conduc-

tor a un caixer proper per extreure 

800 € en efectiu. A continuació li 

van suggerir que anés a qualsevol 

taller d'EDU Motor Services per 

sol·licitar una factura per aquest 

servei. "Es van treure una peça 

per art de màgia i li van dir que 

li col·locaven. Que la mà d'obra 

no li cobraven però que la peça 

s'havia de pagar", diu el respon-

sable d'Edu Motor Services, qui 

afegeix que "sota cap concepte 

es realitzen reparacions fora de 

les nostres instal·lacions i sen-

se un pressupost acceptat pels 

nostres clients", explica.

El cas ha estat denunciat als 

Mossos d'Esquadra, que han obert 

una investigació per esclarir els 

fets, i que confirmen que hi ha una 

denúncia similar a Sabadell. 

SUCCESSOS  ELS MOSSOS D'ESQUADRA INVESTIGUEN EL CASEQUIPAMENTS  ÉS EL QUART CENTRE QUE OBRE AMB EL PAPASSEIT, COL·LEGIS NOUS I EL SANT JORDI

El pati de l'Escola Joan Abelló 
estarà obert a la ciutadania 
els caps de setmana 
MOLLET DEL VALLÈS.  A partir 

d’aquest divendres, l’Escola Joan 

Abelló obrirà el seu pati perquè 

la ciutadania en faci ús. D’aquesta 

manera se suma a les escoles Joan 

Salvat Papasseit, Col·legis Nous 

i Sant Jordi. L’horari d'obertura 

serà els divendres de 18 a 21 h i 

els dissabtes i diumenges d'11 h a 

14 h i de 16 a 21 h. En cas de pluja 

es tancarà el pati, i des de l'Ajun-

tament adverteixen que els danys 

que puguin patir les persones són 

responsabilitat de cadascú.

L’obertura dels patis més en-

llà de l’horari escolar s’emmarca 

dins del projecte Pla Educatiu 

Entorn amb l’objectiu que tots els 

molletans i molletanes aprofitin 

aquests espais escolars per esbar-

gir-se. Amb aquesta nova obertu-

ra són quatre els barris molletans 

que disposen d'aquests espais: 

Plana Lledó, Can Borrell, Col·legis 

Nous i Estació del Nord.

L’alcaldessa de Mollet, Mireia 

Dionisio, considera que era "ne-

cessari" incrementar l’oferta de 

patis oberts a la ciutat. "La deci-

sió ha estat consensuada amb 

la direcció del centre i permetrà 

ampliar l’oferta de patis oberts 

que tan bé funciona a les altres 

escoles on es realitza”, explica.

Per la seva part, el grup de Mo-

llet en Comú ha celebrat l'obertura 

d'aquest quart pati i recorda que 

és una aposta que el seu grup fa 

anys que reivindica. La portaveu 

dels comuns, Marina Escribano, 

destaca la funció cohesionadora 

d'aquests espais, que ajuden a "fer 

més comunitat", i reclama que 

l'Ajuntament en pugui obrir un a 

cada barri.

Consultar condiciones: sujetas a la aprobación de la entidad financiera

Av. Llibertat, 11-13 · Mollet del Vallès · Taller: C. Mollet, 24 · Granollers 

www.toldosperez.com · T. 93 593 17 76

DISSENY I CONFORT
Gaudeix tot l’any de la teva pèrgola

Visibilitzar la realitat cubana
El Mercat Vell va acollir dissabte l'estrena de la 15a edició del Cicle de Cinema 
Cubà, que organitza Mollet amb Cuba, amb la pel·lícula Yuli, d'Iciar Bollain. En 
aquests anys el cicle ha permès projectar un total de 42 films entre pel·lícules 
i documentals, amb l'objectiu de fer visibles diferents àmbits de la realitat 
cubana, amb "una denúncia permanent del bloqueig imposat pels EUA durant 
més de 60 anys així com l'ocupació il·legal per part nord-americana del 
territori de la base naval de Guantánamo", expliquen. 

MOLLET AMB CUBA

DIVULGACIÓ S'ESTRENA EL 15è CICLE DE CINEMA CUBÀ

Renfe instal·larà sistemes intel·ligents 

de videovigilància a les estacions
Renfe té previst aquest 2023 instal·lar equips de videovigilància intel·li-

gent a les estacions de Rodalies del Baix Vallès. Aquest nou sistemare-

copila i processa de forma anònima milers de dades a través del sistema 

CTTV de cada estació i els integra en un quadre de comandament únic. 

L’objectiu és millorar la seguretat i l’experiència del client, "sempre des 

del compliment estricte de la normativa de protecció de dades". La 

previsió és que durant aquest any s’iniciï la instal·lació en estacions com 

la de Mollet-Santa Rosa i Parets i Montmeló i Mollet Sant Fost, en aquest 

últim cas, aprofitant les obres que s’hi estan fent.



dv, 20 gener 2023 19REDACCIONAL

Envàs, on vas? Els sona veritat? 

Segur que en algun moment l’han 

cantat en tirar les escombraries al 

contenidor que toca. L’any 2011 

la recollida selectiva a Catalunya 

es feia en un 40,6% del total de 

residus que generàvem. Deu anys 

després, l’any 2021, se separen 

correctament un 47% del total de 

residus que generem els catalans i 

les catalanes. Entremig, el Govern 

ha dut a terme campanyes tan 

recordades i efectives i d’impac-

te en el nostre dia a dia, com és 

el cas de la campanya ‘Envàs, on 

vas?’ De fet, aquest increment del 

gairebé un 7% segur que es deu, 

en gran mesura, a campanyes 

com aquesta. 

Però la xifra del 47% és insuficient 
si ens fixem en els objectius de 
reciclatge de la Comissió Europea 
que són d’un 55% per l’any 2025, 
un 60% per l’any 2030 i un 65% en 
el 2035. Per tant hi ha marge per 
fer les coses millor. Amb aquest 
objectiu i amb l’efemèride dels 10 
anys de la recordada campanya 
‘Envàs, on vas?’, el Govern impulsa 
una altra campanya sota el claim 

“10 anys després, reciclem més”. 
Es pretén recuperar així l’esperit 
de fa 10 anys, però actualitzant 
els missatges i traslladar que, 
malgrat que les coses s’estan fent 
bé, encara hi ha recorregut per a 
fer-ho millor. Els continguts de la 
campanya fan un call to action als 

catalans i catalanes a separar cor- 

rectament els diferents residus. 

La separació en origen: clau pel 

tractament a l’arribada a planta

Per això la campanya també vol 
abordar conceptes clau importants 
en la gestió de residus. En concret i 
de forma molt imminent en la sepa-

ració en origen. La separació en ori-
gen o recollida selectiva és la tasca 
que tots i totes fem a casa nostra, 
també els comerços, amb els resi-

Per què és important que 
separem els residus a casa?

RECOLLIDA SELECTIVA > LA CAMPANYA INCIDEIX EN QUÈ EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL QUE NO ES GENERA I EN L'EFICÀCIA DEL PORTA A PORTA

+ Per a més informació, consulteu el web residuonvas.cat

A Catalunya la recollida 

selectiva ha passat en 

deu anys d'un 40,6% a un 

47% del total de residus 

que es generen

dus que generem; és la separació 
d’aquests residus en cadascun 
dels cubells que tenim a casa per 
després dipositar-los al contenidor 
de la fracció corresponent. 

Actualment, existeixen cinc frac-

cions en el sistema de recollida: 

els envasos de vidre, que van al 
contenidor verd; el paper i cartró, 
que va al contenidor blau; els en-

vasos  lleugers, que col·loquial-
ment coneixem com a plàstics, 
brics i llaunes, que van al conteni-
dor groc; la matèria orgànica, que 
va al contenidor marró; i finalment 

El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de  
residus l'esperit de la que es va fer deu anys enrere, amb l'objectiu que la 
ciutadania separi més i millor

el rebuig, tot aquell residu que no 
pot ser separat a les altres frac-

cions i el contenidor del qual és el 
gris. L’Agència de Residus de Cata-

lunya posa a disposició de la ciuta-

dania el web residuonvas.cat, una 
guia perquè els ciutadans i les ciu-

tadanes puguin resoldre els dub-

Imatge de la planta de tractament de residus de Botarell, a Tarragona - GENERALITAT DE CATALUNYA

tes que els pugin sorgir a l’hora de 
separar correctament els residus. 
Cal tenir en compte que també hi 
ha altres residus que cal separar 
selectivament i que no han d’anar 
al contenidor gris sinó a la deixa-

lleria, com ara l’oli de cuina usat, 
els residus tèxtils, o molts altres 
objectes malmesos com ara mo-

bles o joguines.

I entrant en el detall de la sepa-

ració en origen, els residus orgà-

nics tenen també un tractament 
ad hoc a la campanya, ja que fins 
al 40% dels residus d’una llar co-

rresponen a la fracció orgànica i 
el Govern considera que, amb les 
xifres a la mà, encara hi ha mol-
tes llars que no fan una separació 
d’aquests tipus de residus que és 
la que té més impacte a nivell de 
gasos d’efecte hivernacle en el 
medi ambient. 

De fet, les institucions europees 
donen molta importància a la ges-

tió de residus i a la bona separació 
en origen com un element clau de 
la lluita contra el canvi climàtic. I 
és que el càlcul el 5% dels gasos 
d’efecte hivernacle que generem a 
Catalunya provenen dels nostres 
residus. Per això un bon i ràpid 
tractament és primordial en l’es-

tratègia del Govern català en la 
lluita contra canvi climàtic. 

La campanya també aborda altres 
conceptes clau com els nous sis-

temes de recollida –tant el port a 
porta com els sistemes amb con-

tenidors tancats o intel·ligents¬–, 
els residus tèxtils –que són un 
problema emergent a Catalunya 
al que s’ha de fer front– i la pre-

venció, la reutilització i l’economia 
circular com altres conceptes re-

lacionats amb la gestió de residus 
i molt importants en la preserva-

ció del medi ambient. 

El Govern no ha identificat un tar-
get concret d’aquesta campanya, 
ja que està dirigida a qualsevol 
persona, indiferentment de l’edat 
i el sexe. I és que la correcta ges-

tió dels nostres residus i la lluita 
contra el canvi climàtic és cosa de 
tots i de totes. i

Cal fer una correcta separació dels residus orgànics domèstics - GENERALITAT DE CATALUNYA
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MOBILITAT  EL GRUP MUNICIPAL ORGANITZAVA UNA PASSEJADA AMB GENT AMB MOBILITAT REDUÏDA

MOLLET. "Queda molt per fer en 

accessibilitat i no s’han acom-

plert bona part de les mesures 

que contemplava el Pla de mo-

bilitat". Aquesta és la principal 
conclusió extreta de la passejada 
que Mollet en Comú va fer dilluns, 
que tenia com a objectiu detectar 
quines són les mancances en ac-
cessibilitat d'alguns carrers de Mo-
llet. La passejada va aplegar unes 
15 persones, de les quals algunes 
amb mobilitat reduïda. Altres van 
fer servir cadira de rodes per fer el 
recorregut, i així viure en primera 
persona les dificultats d’accessibili-
tat que es donen en alguns indrets. 

El recorregut va iniciar-se a La 
Marineta, i va rodejar l’església fins 
a la plaça Prat de la Riba, on es va 
detectar la necessitat d’una barana 
més allargada a l’edifici de l’antic 
ajuntament, un problema compar-
tit amb l’entrada a La Marineta. 
Després, es va continuar fins la 
rambla i Jaume I fins al carrer Pa-
laudàries, amb "evidents proble-

mes d’accés i circulació per unes 

voreres massa estretes, ressalts, 

passos de vianants ensotats que 

fan impossible passar-hi, ram-

pes desgastades...", apunten. D’allí 
es va continuar fins al carrer Pere 
III, per després agafar Feliu Tura 
fins a la masia de Can Lledó. Allí, 
igual que a d’altres equipaments, 
els comuns consideren que s’han 
adoptat mesures "insuficients", 

perquè s’han eliminat barreres ar-
quitectòniques, però "no correc-

tament". La passejada va arribar 
també al tanatori, on també es van 
observar elements que dificulten 
l’accessibilitat. 

Després de l'experiència, Mollet 
en Comú elaborarà un document 
per presentar al govern, que insti a 
resoldre aquestes qüestions. 

Mollet en Comú detecta punts amb 
problemes d'accessibilitat a la ciutat

ELECCIONS MUNICIPALS  LES DIRECCIONS NACIONALS D'AMBDÓS PARTITS RATIFIQUEN L'ACORD PERQUÈ L'ESPAI D'EN COMÚ PODEM TINGUI CANDIDATURA A MOLLET 

Podem Catalunya, al marge del seu 
cercle local, acorda presentar llista 
conjunta a la ciutat amb Mollet en Comú

MOLLET DEL VALLÈS. La marca 
electoral En Comú Podem tindrà 
candidatura unitària a Mollet en-
capçalada, previsiblement, per 
Marina Escribano, de Mollet en 
Comú. Fonts tant dels comuns 
molletans com de la direcció na-
cional de Podem a Catalunya han 
confirmat que es treballa en una 
llista conjunta al marge de l'actual 
direcció del cercle de Podem a la 
ciutat, que la setmana passada de-
nunciava "un pacte d'esquenes"

als representants local.  

Acord nacional
Els passats 17 i 18 de desembre el 
Consell Nacional de Catalunya en 
Comú i el Consell Ciutadà Autonò-
mic de Catalunya de Podem, res-
pectivament, van aprovar l’acord 
d’anar conjuntament a les elecci-
ons municipals de maig de 2023, 

un acord que es concreta a cada po-
ble i ciutat. "Amb aquest acord es 

ratifica el que ja es va aprovar el 

passat mes de maig, i es fa un pas 

més en la consolidació d’aquest 

espai polític per fer un projecte 

més fort i aconseguir sumar per 

governar i transformar", apun-
ten des de Mollet en Comú.

L’acord marc entre Catalunya en 
Comú i Podem Catalunya planteja 
diferents fórmules per crear l'es-
pai de confluència en funció de la 
realitat de cada municipi. En el cas 
de Mollet, la decisió ha estat presa 
a nivell nacional, després que no 
s'hagi arribat a cap acord entre les 
formacions locals. "Les normes 

per negociar eren senzilles i es 

basaven en garantir una repre-

sentació equitativa a les llistes 

electorals", explicava a SomMollet 
Lucas Ferro, portaveu i diputat de 

Podem Catalunya. Ferro conside-
ra que la negociació per part de 
la direcció de Podem a Mollet "no 

va ser honesta. Els companys de 

Mollet no han volgut negociar 

amb els comuns i han fet preval-

dre un espai particular i parti-

dista", considera Ferro. Una opinió 
diametralment oposada a la de Nú-
ria Muñoz, portaveu i candidata de 
Podem Mollet, qui assegura que les 
posicions que defensaven a la llista 
electoral que s'estava negociant –
els números 2 i 3 per a membres de 
Podem– responia a la voluntat que 
el seu partit no quedés "diluït", in-
dicava Muñoz en la roda de premsa 
de la setmana passada.

Així doncs, i segons l'acord na-
cional, la llista molletana estaria 
encapçalada per Marina Escriba-
no, candidata de Mollet en Comú, 
i incorporarà membres de Podem, 

que no tenen perquè participar 
activament en el cercle, persones 
que des de la direcció molletana 
titllen de "paracaigudistes". "Són 

persones que no han passat 

cap procés de primàries ni han 

format part del cercle. Qualse-

vol candidatura que no estigui 

acordada a nivell local és il·legí-

tima i se salta tots els mecanis-

mes democràtics del partit", diu 
el militant de Podem a Mollet Lluís 
Bayó, qui denuncia que l'acord 
respon a interessos nacionals: 
"Mollet compta poc per a Podem 

Catalunya. Ens hem convertit en 

cromos per bescanviar i és més 

important mantenir la unitat a 

Barcelona, perquè té molt pes".   
Per la seva part, Ferro assegura 
que "a Mollet hi ha militants que 

volen participar i estem con-

vençuts que farem una candid-

Marina Escribano seria la cap de llista segons l'acord nacional que reserva el número 1 a comuns

MOLLET EN COMÚ

BARRERES  Un dels punts detectats és l'accés a l'antic edifici de l'ajuntament

AL·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA

Molletopina demana 
una xarxa d'aparcaments 
segurs per a bicicletes
MOLLET DEL VALLÈS. El col·lectiu 
Molletopina ha demanat a l’Ajun-
tament, que projecti una xarxa 
d'aparcaments segurs per a bici-
cletes a Mollet, tal i com s'ha fet 
a altres ciutats com Granollers. 
Aquesta és una de les propostes 
que s'ha fet en les al·legacions que 
la plataforma ha presentat al Pla 
Director de la Bicicleta aprovat pel 
govern municipal.

Pel que fa al disseny de les vies ci-
clistes, Molletopina considera que 
han de seguir criteris "més flexi-

bles", ja que el pla proposa seguir 
el Manual de carrils bici de l’Ajun-
tament de Barcelona i estableix una 
sèrie de criteris base que "no es po-

den  aplicar en un gran nombre 

de casos a Mollet per la diferèn-

cia de les mides dels carrers". 
Quant a la definició dels tipus de 

carrils i la jerarquia dels carrers, 
proposen una revisió ja que "s’han 

proposat carrers de convivèn-

cia amb pendents molt pronun-

ciats com Onze de Setembre". 
Molletopina proposa la creació 
de carrils bici unidireccionals en 
sentit contrari en aquells carrers 
que compten amb calçades de 
gran amplada i d’un únic sentit, de 
manera que la bicicleta "guanya 

itineraris i és més atractiva. A 

més, millora alguns dels itine-

raris que inicialment preveu el 

pla". És el cas de carrers com Fè-
lix Ferran, Palaudàries, Sabadell 
o Santa Perpètua, entre d’altres. 
Destaca, en aquesta proposta, el 
carril de l'avinguda Rafael Casano-
va i Berenguer III que la platafor-
ma planteja com a eix vertebrador 
de les estacions de Rodalies i els 
autobusos interurbans així com 
d'accés al centre de la ciutat a llarg 
termini.

Per acabar, Molletopina reclama 
una calendarització de l'execució 
de les mesures del pla en funció 
del seu impacte en altres modes de 
transport.  

tura àmplia i forta", diu. 
Pel que fa a les acusacions de 

Podem Mollet sobre el que consi-
deren un "segrest" del seu partit 
per part de Mollet en Comú, els 

comuns molletans han sortit al pas 
i asseguren que "en tot moment 

s’han seguit les directrius del 

partit que representem i ens 

representa, així com els acords 

adoptats per part de Catalunya 

en Comú i Podem Catalunya, 

avalats per la seva militància". 
Des de Mollet en Comú opinen que 
la situació denunciada per Podem 
Mollet respon a "un conflicte in-

tern d’alguns membres del cer-

cle de Podem Mollet i la direcció 

nacional de Podem Catalunya", 
conclouen.

Des de la direcció de Podem
Catalunya consideren que 

el cercle local no ha fet una
negociació "honesta"

El cercle local de Podem 
defensa les seves peticions

als comuns per no quedar 
"diluïts" en la llista electoral
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MUNICIPALS 2023  PESOS PESANTS D'ERC DONEN SUPORT A LA CANDIDATA D'ARA MOLLET, MARTA VILARET, EN LA GRAVACIÓ DEL PROGRAMA 'LA FÀBRICA' A LA FIVELLER

Junqueras (ERC) reivindica "la necessitat 
de nous aires" al govern local de Mollet

MOLLET DEL VALLÈS. La Sala Fiveller 

va acollir dissabte la gravació d'un 

dels episodis de La Fábrica, el pro-

grama que presenta a les xarxes 

socials Gabriel Rufián, portaveu 

d'ERC al Congrés dels Diputats. En 

aquesta ocasió, el convidat va ser 

el president d'ERC, Oriol Junque-

ras, amb el qual Rufián va parlar 

davant una cinquantena d'espec-

tadors convidats a l'enregistra-

ment.

En acabar la gravació, els dos po-

lítics van aprofitar per mostrar el 

seu suport al grup local d'ERC i a 

la seva candidata a les municipals, 

Marta Vilaret. Junqueras va desta-

car la importància per al seu partit 

d'una ciutat com Mollet: "Ens esti-

mem molt a tota la gent de Mollet 

i de tota l'àrea metropolitana. 

Per això ens volem assemblar 

a aquesta societat i aportar el 

millor. Per això, no podem per-

metre que el PSC segueixi go-

vernant ciutats tan importants". 

El president dels republicans es va 

mostrar especialment crític amb 

el partit socialista, tot afirmant 

que "no han demostrat esforç 

i capacitat" i ho va exemplificar 

amb Rodalies, un servei "gestio-

nat per ells i que tothom sap que 

no funciona". Per aquests motius, 

Junqueras va refermar l'aposta 

d'ERC i "la necessitat de nous ai-

res" a la ciutat molletana.

En la mateixa línia es va mostrar 

Gabriel Rufián, candidat a l'Alcal-

dia de Santa Coloma de Gramenet. 

Rufián va afirmar que el seu pro-

jecte és semblant al de Vilaret: 

"Em sento molt identificat amb 

la Marta i la secció local de Mo-

llet. Jo tinc l'honor de ser la cara 

visible d'un projecte col·lectiu 

que vol canviar les coses". El 

colomenc va destacar les simili-

tuds entre Mollet i Santa Coloma, 

argumentant que a les dues ciutats 

sergi casanovas

EL TRIDENT D'esquerra a dreta, Rufián, Vilaret i Junqueras a la rambla

Rufián sobre el PSC: "Que algú governi 

durant tant de temps és insà i tòxic"

fa més de 30 anys que governa el 

PSC: "A ciutats com aquestes no 

ens enfrontem a un partit o a al-

caldes, ens enfrontem a règims. 

Quan algú governa durant tant 

de temps es converteix en un rè-

gim. Això és insà i tòxic".

Finalment, Marta Vilaret va 

agrair a l'equip de La Fábrica per 

haver triat la ciutat de Mollet i als 

dos polítics el seu suport. Vilaret 

va coincidir amb els seus com-

panys de partit en afirmar que cal 

treure del govern els socialistes: 

"L'àrea metropolitana fa massa 

anys que està governada pels 

socialistes i estem segurs que 

això canviara al maig. Crec que 

puc ser alcaldessa i crec que el 

Gabriel Rufián també ho serà a 

Santa Coloma".

El programa de La Fábrica gra-

vat a la Sala Fiveller amb Gabriel 

Rufián i Oriol Junqueras s'estre-

narà en les pròximes setmanes, al 

canal de YouTube de la producció.

Visita de Tardà i Nuet
En la ronda de suports de pesos 

pesants del partit, Ara Mollet mun-

tarà diumenge d'11 a 14 h una pa-

rada a la rambla Fiveller, que comp-

tarà amb la presència de Joan Tardà 

i Joan Josep Nuet.    sergi casanovas
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Fray Servando Teresa de Mier, l’independentista 
mexicà testimoni directe de la Batalla de Santa 
Perpètua i Mollet a la Guerra del Francès

F

INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

RAMON   

RENEDO 

YANGUAS

Llitografia de Joan Serra Pausas de 1881 que recrea l'actuació dels miquelets atacant les tropes napoleòniques a Mollet i Santa Perpètua

El 21 de gener serà el 213 aniversari del combat 

entre les tropes napoleòniques i les realistes a 

Santa Perpètua i Mollet que van ser l’escenari 

d’una de les poques victories sobre els fran-

cesos el 1810. Entre els participants es trobava 

el religios crioll, nascut a Nueva Granada, avuí 

Mèxic, que servía com a capellà dins una de les 

unitats militars participants: el Regiment Volun-

tarios de València. .

ray Servando Teresa de Mier y 

Noriega era fill del governador 

i comandant general del Nuevo 

Reyno de León i va néixer a la ciu-

tat de Monterrey un 28 d’octubre de 1763. 

Sent adolescent va entrar a la vida religio-

sa com a dominic i va prosseguir els seus 

estudis fins doctorar-se en teologia per la 

Real i Pontifícia Universitat Mexicana. Res 

semblava indicar que el seu destí seria 

convertir-se en un polític liberal i compro-

mès amb la independència de Mèxic. I molt 

menys que participaria en la Guerra del 

Francès a terres catalanes i més concreta-

ment, a la Batalla de Mollet el 21 de gener 

de 1810.

Fray Servando era un entusiasta de la 

cultura prehispànica fins al punt que en 

1794 va provocar un terratrèmol polític 

i religiós en donar a conèixer la seva tesi 

sobre l’origen precristià del culte a la Ver-

ge de Guadalupe, a la que considerava una 

mutació del culte mexica a Tonantzin, La 

Venerable Mare. L’escàndol –Fray Servan-

do va cometre la gosadia de pronunciar 

la seva tesi a un discurs davant el virrei i 

diversos mandataris eclesiàstics- va provo-

car que fos enviat a Cadis l’any següent per 

complir condemna eclesiàstica dictada per 

la Inquisició, sota l’acusació d’heretgia.

Fins aquí podria semblar que la seva vida 

havia arribat al seu capítol final, reduït a 

una existència anodina, de reclusió a les 

cel·les d’un convent peninsular i repudiat 

per la família i la majoria d’amics. Però no 

contaven ni amb l’enorme temperament 

d’aquest frare ni amb els enormes esdeve-

niments polítics i militars que el continent 

europeu estava experimentant en aquella 

època.

Fray Servando va escapar-se del convent 

de Caldas, a Cantàbria. Apressat novament 

va ser enviat a un convent a Burgos, del qual 

torna a escapar el 1801 i fugiria a Franca, 

on es va convertir en rector d’una parrò-

quia a París, va crear una escola amb el 

filòsof Simón Rodríguez i va trobar temps 

per treballar com a secretari del Comte de 

Gijón gràcies als seus coneixements de la 

llengua francesa. Insensatament, va tornar 

a Espanya i va ser capturat a Madrid però 

en aquesta ocasió acusat de promoure la 

independència de Mèxic. Nova fuga i nou 

apresament, aquest cop a Sevilla. Alliberat 

després d’haver aconseguit la conversió 

de dos jueus al catolicisme, era a Lisboa el 

1808, any on esclata la invasió napoleònica 

d’Espanya i Portugal.

Sorprenentment, Fray Servando s’in-

corpora de motu propi al Regimiento de 

Voluntarios de València, una unitat d’in-

fanteria de línia creada el 1794 amb motiu 

de la Guerra de la Convenció, en qualitat 

de capellà castrense el 25 de setembre 

d’aquell any. I amb aquesta unitat recor-

reria l’Aragó, València i Catalunya. El juny 

de 1809 a Belchite va ser fet presoner... 

i,  per descomptat, va aconseguir escapar 

també dels napoleònics.

La investigadora francesa Marie-Laure 

Rieu-Millan, Doctora en estudis Iberoa-

mericans per la Universitat de Bordeus va 

descobrir, als arxius de les corts espanyo-

les, una sèrie de cartes que Fray Servando 

va enviar en febrer de 1810 al Consell de 

la Regència que el situen, precisament, al 

llegendari combat entre les forces imperi-

als franceses i els realistes a Mollet el 1810. 

La seva unitat havia quedat sota les ordres 

del brigadier Antoni Porta, juntament amb 

els regiments suïssos de Zey i primer ba-

talló del 4t regiment de Marina de Carta-

gena.  El Sergent Major dels Voluntaris de 

València, José Torres Daroca explica també 

a una altra carta que Fray Servando va ser 

l’encarregat d’auxiliar els ferits del bata-

lló, aproximadament una vintena i quatre 

francesos presoners, i traslladar-los en car-

ros conduïts pels molletans fins a Sabadell, 

on s’havia instal·lat un primer hospital de 

campanya. Fray Servando, diu l’oficial va-

lencià, no només va auxiliar espiritualment 

els moribunds, sinó que va ser present a la 

batalla animant els soldats valencians que 

lluitaven a la baioneta contra els regiments 

napoleònics a Mollet.

A les cartes, Fray Servando de Mier expo-

sava una sèrie de motius pels quals espera-

va ser considerat candidat per ser diputat 

a les corts en representació del Virreinat, 

la qual cosa acabaria per aconseguir, sent 

un dels 86 representants de les colònies 

americanes a Càdis.

Acabada la guerra, i amb la reimplantació 

de l’absolutisme borbònic, Fray Servando es 

va allunyar –físicament i ideològicament- de 

la Península i va tornar a Mèxic on partici-

parà activament en la independència mexi-

cana, propugnant una república liberal per 

la qual cosa va enemistar-se amb els parti-

daris d’instaurar un Imperi sota l’ambiciós 

militar Agustín de Iturbide. Per aquesta 

causa tornaria a presó. Finalment, fracassat 

el somni imperial d’Iturbide, Fray Servan-

do acabaria sent diputat al Segón Congrès 

Constituient de Mèxic el 1823. Fray Servan-

do mor el 3 de desembre de 1827, deixant 

enrere admiradors i detractors i una biogra-

fia a mig camí entre la vida intel·lectual i la 

d’un aventurer valerós encara recordat i ce-

lebrat a Mèxic com un dels pares fundadors 

de la seva independència.

RETRAT DE FREY SERVANDO
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Assessorament ocupacionalInscripcions obertes als programes Biosphere
Sant Fost ha posat en marxa un programa 

d'assessorament formatiu i ocupacional adreçat 

a joves de 16 a 29 anys. Té lloc el segon i quart 

dimarts de cada mes, de 9 h a 14 h a l’institut 

Alba del Vallès i de 15.30 h a 18.30h a l’Ateneu.

El Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha obert el 

període d’inscripcions per a l'edició de 2023 de noves incorporacions a la 

xarxa de punts d'informació turística (PIT) i per al Compromís Biosphere i Certificació Biosphere Sustainable Lifestyle. El termini per adherir-se a aquesta xarxa que vetlla per la sostenibilitat finalitza a mitjans de març. 

ECONOMIA

Amazon ha descartat en menys d'un 
any tres centres ubicats al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. El tancament de la planta d'Amazon a Martorelles no 
és el primer que pateix el Baix Va-
llès darrerament. El maig de l'any 

passat el gegant de la logística va 

clausurar el centre que havia obert 

el novembre del 2020 al polígon in-
dustrial Can Volart de Parets. 

Amb una superfície de 15.300 

metres quadrats envoltats de set zones d'emmagatzematge per un 
total de 300.000 metres quadrats, 

el nou lloc logístic anomenat Ama-zon Flex (dedicat al repartiment 
d'última milla o cosa equivalent, 

a l'entrega dels paquets al client 

final) havia de satisfer la creixent 

demanda del mercat de Barcelona 

i de tota la seva àrea metropolita-
na, però el maig passat la direcció d'Amazon va decidir traslladar les 
operacions de l'estació logística.L'activitat es va dur a "estaci-

ons més noves de l'àrea metro-

politana de Barcelona i tots els 

treballadors van ser reubicats 

i van continuar amb els seus 

llocs de feina", expliquen fonts de 

la multinacional consultades per SomMollet. 
Al tancament d'aquestes dues 

instal·lacions s'hi sumaria, el pas 

enrere que la multinacional també 

hauria decidit fer a la localitat va-llesana de Santa Perpètua de Mogo-
da, tot i tenir el centre enllestit.

 “Ens comuniquen que per la 

LOGÍSTICA VA TAnCAR EL MAIG LA sEu QuE VA OBRIR A PARETs EL 2020 I nO OBRIRà LA QuE TEnIA PREPARAdA A sAnTA PERPèTuA  rEACCIONS

Preocupació i 
defensa d'un model 
industrial entre 
els representants 
polítics i econòmics 
MOLLET. El president d'ERC, Oriol 

Junqueras, defensa la diversificació 

de l'economia i de la indústria davant el tancament de la planta d'Amazon a Martorelles. El dirigent va donar la 
visió del seu partit sobre la decisió de la multinacional en la visita a Mollet per gravar el programa La Fábrica amb Gabriel Rufián. Junqueras va 
refermar l'aposta del seu partit i del 

govern de la Generalitat per la indus-trialització: "Volem fer una aposta 

per una economia que sigui pro-

ductiva perquè garanteix bons 

salaris i capacitat de consum i al-

hora garanteix els recursos pels 

serveis públics". El líder d'ERC va 

afirmar que el govern del seu partit 

està treballant per atreure inversi-
ons de qualitat al territori. 

Per altra banda, des del PSC de Martorelles, la seva portaveu, Mari Carmen Villarrazo, expressava en un 
comunicat la seva "solidaritat" amb 

els treballadors afectats. També va 

demanar al govern local que s'"im-

pliqui de valent" per trobar una so-
lució i va destacar la importància de 

buscar una nova activitat. 

També des de Pimec el seu presi-
dent al Vallès Oriental, Daniel Boil, 

ha titllat de "preocupant" la marxa de la multinacional: "A banda dels 

800 treballadors afectarà moltes 

empreses auxiliars que viuen de 

l'activitat d'Amazon", deia. 

fROnT COMú EnTRE 
L'AjunTAMEnT, EL 
GOVERn CATALà I ELs 
TREBALLAdORs

Els representants dels treballadors de la planta d'Amazon de Martorelles van mantenir 
dimarts, al Celler de Carrencà, una reunió amb l'Ajuntament, el Departament d'Empresa 
i Treball i el Servei d'Ocupació de Catalunya. La trobada va servir per posar sobre la 
taula la situació dels empleats afectats pel tancament del centre logístic, prop d'uns 
800, i establir les relacions per poder fer-ne un seguiment i coordinar una estratègia 
conjunta. La principal preocupació del Consistori és saber "què passarà amb aquests 
treballadors que es quedaran sense feina si no se'n van a Saragossa, veure amb qui-
nes condicions i saber si realment és un trasllat o un acomiadament encobert", deia 
l'alcalde Marc Candela.  Amb tot, les parts s'emplaçaven a la reunió prevista dijous entre 
el comitè i l'empresa, de la qual només ha trascendit la durada (unes 7 hores i mitja) 
i la convocatòria d'una assemblea per informar els treballadors que tindrà lloc diu-
menge, 22 de gener, a les 16.30 h al pavelló municipal de Martorelles. 

anna mir

replanificació de l’activitat als 

centres existents de la compa-

nyia, han pres la decisió de can-

cel·lar definitivament la posada 

en marxa del centre logístic al 

polígon de Ca n’Oller del nostre 

municipi”, deia l'alcaldessa, Isabel 

Garcia, el setembre després de re-
bre una carta de la companyia. 

MARTORELLES. El secretari de Tre-
ball, Enric Vinaixa, va explicar di-
mecres que ja hi poden haver noves 

empreses que optin a ocupar la su-
perfície de 30.000 metres quadrats de la planta d'Amazon a Martore-
lles. "Ens agradaria que fos en el 

termini més curt possible", va 

subratllar Vinaixa en una entrevis-
ta a TV3.

Segons el secretari de Treball, 

la Generalitat aspira que la nova 

activitat pogués ser una realitat 

en un termini de mig any o a finals 

del 2023. Primer, però, va deixar 

clar que en la reunió entre les parts 

prevista per dijous caldrà veure en quins termes Amazon ha plantejat 
l'expedient que es traduirà amb el 

tancament de la planta i la sortida 

de 800 treballadors.

Vinaixa va confirmar que ja s'ha 

començat a treballar en la recerca 

d'una nova activitat, però ha eludit 

donar més detalls per motius de 

confidencialitat. Segons el secre-
tari de Treball, s'hi va començar a 

treballar des del primer moment després de l'anunci d'Amazon. 

La Generalitat veu "opcions" 
de reindustrialitzar el 2023 
la planta de Martorelles

hA COnfIRMAT QuE jA s'hA COMEnçAT A TREBALLAR En LA RECERCA d'unA nOVA ACTIVITAT
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B&B Trends manté 
l'activitat de Coveright 
amb 34 treballadors
MARTORELLES. Després que el pas-

sat mes d'agost Coveright Surfaces 

entrés en concurs de creditors, la 

companyia B&B Trends, adjudica-

tària de l'operació concursal a tra-

vés de la societat Cartonajes Cos-

mos, ha decidit mantenir 34 dels 

treballadors de la plantilla i acomi-

adar-ne 17, quatre menys dels que 

en l'inici de les negociacions havia 

proposat l'empresa, segons fonts 

del sindicat CCOO.

Un cop decidida l'adjudicació i 

negociats els llocs de treball, la uni-

tat productiva de Coveright Surfa-

ces a Martorelles (que operava des 

de la població des de l'any 1974 i 

comptava amb una cinquantena 

de treballadors) ja s'ha traspassat 

a B&B Trends, que hi opera des del 

passat 2 de gener.

Per altra banda, s'ha conegut que 

B&B Trends, fundada l'any 2014 

i dedicada a la fabricació, desen-

volupament i venda de petits elec-

trodomèstics de les marques Ufesa, 

Di4 i Zelmer és una de les 500 pi-

mes de tot l'Estat que més va créi-

xer durant l'any passat. Així ho re-

cull la patronal Cepyme, que cada 

any llista les firmes que destaquen 

pel seu creixement empresarial. 

Més de 26 milions facturats
Segons aquest rànquing, B&B 

Trends va facturar 26.356.958 

euros el 2020 i té una taxa anu-

al de creixement de vendes del 

107,49%. Mentre que la seva ren-

dibilitat econòmica (ROA) és del 

6,67%.

També estan en aquesta llista al-

tres empreses de la comarca com 

la paretana Textil Manly.  

l'empresa ha acomiadat un total de 17 persones

Previstes retallades salarials a 
la planta que la química Towa 
té al polígon de Martorelles
MARTORELLES. La multinacional 

Towa Pharmaceutical i els sindi-

cats iniciaran dilluns un període 

de negociacions, després que la 

companyia hagi notificat als re-

presentants dels treballadors una 

retallada dels sous de la plantilla, 

segons han explicat fonts sindicals 

a aquest mitjà. 

En concret, la companyia hauria 

anunciat al comitè, en una reunió 

mantinguda divendres passat, la 

intenció d'aplicar l'article 41 de 

l'Estatut dels Treballadors, és a dir, 

una modificació substancial de les 

condicions laborals. Entre aquests 

canvis, la química els hauria anun-

ciat la intenció de modificar pac-

tes que tenien a nivell econòmic i 

que milloraven el conveni, segons 

aquestes mateixes fonts. 

En aquesta reunió, Towa també 

els hauria comunicat que els con-

gelaria els salaris i, per tant, no els 

aplicaria l'increment del sou pre-

vist per enguany, ni l'augment per-

centual que per conveni, a través 

d'una clàusula, havien acordat en 

referència al resultat de la suma de 

l'IPC dels darrers tres anys (2021, 

2022 i 2023), si l'increment aplicat 

havia estat inferior.  

La trobada entre la direcció de 

l'empresa i el comitè està prevista 

per dilluns a les 11 h. Llavors serà 

quan es preveu que la companyia 

els informi dels motius que els han 

dut a decidir reduir els salaris.  Tot 

i que s'emplacen després d'aques-

ta reunió, els treballadors ja esta-

rien plantejant fer vaga indefinida, 

segons han alertat fonts sindicals.

Towa va adquirir la planta a la 

farmacèutica Esteve l'any 2020. 

indústria la companyia fa tres anys que va adquirir a la farmacèutica esteve la planta

MOLLET. Després d'una campanya 

de Nadal "bona" pel que fa a les 

vendes, els comerciants han ence-

tat la temporada de rebaixes amb 

menys afluència de públic, fet que 

s'està traduint amb una recaptació 

més baixa a la caixa durant les pri-

meres setmanes de gener. Amb tot, 

es mostren esperançats, tenint en 

compte que les botigues oferiran 

descomptes fins a finals de febrer.

"La tardor va ser tranquil·la 

amb una mica de por al nostre 

cap, però després Nadal va anar 

molt bé i ara es nota que la gent 

s'ha gastat els diners", explica la 

Ruth Vizcarra, encarregada de la 

botiga Carpiesports de Mollet.

També la Glòria Bravo, encarre-

gada de la botiga molletana Nara fa 

una bona valoració de les vendes 

de Nadal i al mateix temps anima a 

la gent a aprofitar els descomptes 

de l'època de rebaixes: "Tenint en 

compte com de bé es van guarnir 

els carrers, es pot dir que la cam-

panya de Nadal va anar força bé. 

Amb les rebaixes la gent va com-

prant", admet.

Tant la botiga Nara, com Carpi-

esports ofereixen ara els primers 

descomptes, amb rebaixes d'entre 

el 20% i el 30%: "Tota la roba que 

hi havia nova està rebaixada un 

20% i el calçat depèn de la nume-

ració que queda, si és un clàssic, 

no es rebaixa tant", diu Vizcarra.

Mentre que Bravo detalla quines 

Els comerciants auguren 
una bona campanya de 
rebaixes tot i un inici fluix

comerç les botigues ofereixen els primers descomptes d'entre el 20% i el 30%

des de l'aparador Una clienta observant els descomptes de Carpisports

a.mir

són les peces que més s'estan ve-

nent: "Fins ara la gent s'ha tirat 

més a les parques, les armi-

lles..., els jerseis més gruixuts i la 

roba d'abrigar s'ha anat venent 

aquests dies de més fred". 

planta de towa a martorelles

arxiu

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: publicitatdiarisom@som.cat

Vols treBallar 

amB nosaltres? 

Empresa de neteja 

de Mollet del Vallès 

busca noves incor-

poracions de per-

sonal especialitzat 

en neteja. Envieu CV 

a info@netejaacti-

va.es

e n F e r m e r a 

callista a do-

micilio. Precios 

económicos. Inte-

resados llamad al 

teléfono 611 148 120.

GrUp miXte. Es-

tamos en plena 

celebración del 

¡10º Aniversario! y 

lo celebramos con 

una calçotada. Nos 

vemos el domin-

go 29 de enero al 

mediodia. Os pro-

ponemos: Comida/

Calçotada en la 

Braseria Nou Tibi-

dabo de Canovelles. 

Todo por: 27 €.  y 

después de comer 

seguimos con la 

fiesta y nos vamos 

a la Disco Eternal. 

Llama y te apun-

tamos. Tel. 677 394 

239.

pis amB parQUinG  

a mollet. Valle-

Hermoso.  99 m2, 3 

hab., 2 banys, men-

jador amb balcó, 

cuina office. Cale-

facció i aire condi-

cionat. CEE: F. Tel. 

93 579 33 33. Ref. 

JV14408. 

planta BaJa en 

parets. eiXample. 

Soleado, obra semi 

nueva, todo exterior. 

Salón de 27 m2 con 

salida a balcón de 

4 m2, coc. office, 2 

hab., baño. Suelo 

parquet, puertas 

lacadas, vent. alum., 

calefac. de gas. CEE: 

D. Ref. LV11988. Tel. 

93 568 35 45.

planta BaJa en 

mollet. can 

pantiQUet. Ref. 

JV14367. Bajos de 

obra rehabilitada. 2 

hab. dobles, baño, 

salón con cocina 

americana, vent. 

climalit, suelos de 

parquet, placas fo-

totérmicas. CEE: E. 

Precio: 155.000 €. 

Tel. 93 579 33 33.

pis a parets. ei-

Xample. Ref. 

JV14409. 89 m2, amb 

asc., 3 hab., cuina, 

menjador amb bal-

có. Parquet.  CEE: F. 

Preu: 225.000 €. Tel. 

93 579 33 33.

piso a parets. 

eiXample.  Ref. 

JV14388. 97 m2, 4 

hab., baño, tercera 

planta en finca sin 

asc. Cocina con ga-

lería, salón con sa-

lida a balcón. CEE: 

E. Precio: 139.900 €. 

IMMOBILIÀRIA

venda

AMISTAT

FEINA

demanda

oferta

SE TRASPASA PELUQUERÍA 
EN EL CENTRO DE MOLLET

con clientela fija desde hace 13 años
 y en pleno funcionamiento.

Alquiler muy ajustado.

Tel. 618  422 273
mail: evacanyalrios@hotmail.com

lloguer

Tel 93 579 33 33. 

alQUilo HaBita-

ciones a 350 € 

solo para señoras, 

en Mollet del Vallès. 

Telèfon: 626 182 717.
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Una quarantena de veïns dels pisos joves de protecció de Sant Fost han 

posat el crit al cel davant l'increment que l'empresa gestora dels habitatges, 

Visoren, ha anunciat que els aplicarà en el rebut del gas, que gairebé es 

quadruplicarà. Els veïns, obligats a subministrar-se de manera exclusiva 

amb l'empresa que imposa Visoren, han començat a mobilitzar-se impotents 

davant el que consideren una pujada abusiva. Precisament, aquesta 

setmana, en el cas d'una veïna de Granollers contra el fons voltor Azora, un 

jutge ha sentenciat per primera vegada que les pràctiques abusives de molts 

dels grans tenidors de pisos del país són il·legals i, per tant, n'ha decretat la 

nul·litat. La revolta del bloc afectat ha suposat un precedent en la jurisdicció 

de tot l'Estat i obre la porta a poder parar els peus als augments irracionals 

de preus de lloguer, així com altres pràctiques que cada cop escanyen més 

la ciutadania que ha optat per viure de lloguer –sovint expulsada del mercat 

de compra per un preu de l'habitatge desproporcionat amb els salaris 

majoritaris i una inestabilitat laboral cada cop més palesa–. Els joves de Sant 

Fost, ara, han iniciat la seva batalla particular contra un altre Goliat. Caldrà 

que tinguin la fona ben carregada. 

VÈNCER GOLIATS

Editorial

entre es negocien els pressu-
postos del país i es plantegen 
intercanvis de cromos com 
l’ampliació de l’aeroport del 

Prat, la represa del Quart Cinturó, el Hard 
Rock Cafè i altres patumades, el pèndol de 
l’economia especulativa i volàtil ha tornat a 
colpejar la nostra comarca: Amazon aban-
dona Martorelles –després de només cinc 
anys d’establir-s’hi– i la nova planta aixe-
cada a Santa Perpètua de Mogoda abans 
d’estrenar-la.

Quan hi va haver la crisi hipotecària, es 
va evidenciar que sovint els daltabaixos 
econòmics no es deuen a una simple des-
trucció de teixit productiu, de manca de 
recursos o qüestions de fonament tangi-
ble, material. En aquella ocasió parlàvem 
d’economia especulativa: la que es basa so-
bretot en els càlculs, apostes i expectatives 
construïts sobre uns valors atribuïts a béns 
i serveis que depenien més del devenir ar-
bitrari o capciós del mercat que no pas dels 

M

COMPROMÍS 

INDISSOLUBLE

Politòleg, humanista i advocat

ORIOL ESCURACave Canem

recursos, materials, energètics o humans 
esmerçats. 

L’escrupolós respecte a les patents de les 
vacunes de la COVID i la no expropiació de 
productes essencials amb que llavors es va 
especular, vénen a confirmar l’evidència, i 
la inflació desaforada a causa de la Guerra 
d’Ucraïna en rebla el clau. 

És evident que hem assumit el dogma 
del progrés i el suport a l’economia d’in-
tangibles, apostant per un lliurament cec 
als monocultius econòmics com el turisme 
depredador que desplaça i ofega les dinà-
miques locals, per una política mediambi-
ental partidària de “qui pot pagar, pot em-
brutar”, o de les empreses que comencen 
a treure més rendiment del tràfic de les 
nostres dades que no pas de la riquesa real 
que podrien generar.

El nostre territori, ròtula i cruïlla del nord 
de Barcelona, és susceptible de estar sot-
mès a una explotació per la qual se n’extre-
gui molt més que no pas que s’hi aporti. És 
vital una planificació estratègica conjunta 
dels nostres municipis a nivell urbanístic, 
socioeconòmic, de mobilitat i sostenibilitat 
per tal d’assegurar que qui exploti el terri-
tori, s’hi comprometi indissolublement.

o ploris noia, del sospir captiva, / 
que són perjurs tots els amants, 
/ un peu dintre la mar i un a la 
riba, / mai en no res constants.”, 

ens hi transporta Josep Maria de Sagarra del 
Molt soroll per no res, de William Shakespe-
are, 1598. És curiós constatar com cançons 
del Pau Riba no les pots trobar a Youtube, 
com d’altres de meravelloses de diverses 
èpoques i estils tenen tres o quatre visua-
litzacions! I el darrer clip de Shakira, cap-
tiva de sentiments turmentats, arribava als 
quinze milions quan el vaig mirar... “Una 
entitat com la vostra no ens surt a compte.” 
Em deia un treballador d’un banc la setma-
na passada. Sí, una entitat cultural de base, 
d’absolut voluntariat, no surt a compte per 
als bancs, i per això és atacada al seu punt 
de flotació amb obstacles i comissions des-
proporcionades. I he intentat raonar i he 
intentat expressar-me a gestors i polítics, 
però ningú no ha reaccionat. Ni ho farà. 

La cultura que enteníem fins ara està en 
perill d’extinció, sobretot perquè no hi ha una 
renovació, a menys que aquesta renovació si-
gui la creació de públics només per a Shakira, 
els vídeos graciosos, els jocs digitals sense fi, 
els whatsapps plens d’emojis per a tot. Supo-
so que per fer front a tot això, els usuaris no 
tenen temps per a res més, ni per anar a com-

N

SHAKIRA O 

SHAKESPEARE

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

prar, perquè és més còmode que una gran-
díssima companyia explotadora t’ho dugui a 
casa en vint-i-dues hores i tres minuts. 

No, les entitats culturals de base no surten 
a compte, res no surt a compte si no és per 
a l’especulació de les grandíssimes compa-
nyies. Se suporta una manipulació perversa 
que només exacerba la capacitat del sistema 
econòmic actual per crear desigualtats i do-
lor, però no hi ha temps per conèixer a quina 
cultura podem accedir, única pedra de toc 
per poder-la canviar o millorar. 

“No t’espremis més el cervell, perquè 
tens la burra lenta i no et canviarà pas el pas 
per més que la bastonegis.”, també ens deia 
el 1601 Shakespeare en el Hamlet que Sal-
vador Oliva ens transportà al català. Doncs, 
això; gairebé no cal dir res més. Continuem 
acceptant de manera fatalista que ens apu-
gin l’euribor, l’energia, els productes bàsics, 
els pressupostos d’armament, les rees-
tructuracions de personal de les grandíssi-
mes companyies i tot el que és susceptible 
d’enriquir més els més rics. Ara ja sabem 
com són alguns d’aquests nous rics: a part 
d’anar en texans i posar una taula de ping-
pong per als treballadors de Silicon Valley, 
estan radicalitzant el seu ego i la pèrdua 
de drets de tothom. Estem perdent llençols 
de drets a cada bugada com són les crisis, a 
veure a on arribarem! Mentrestant, a veure 
si assolim els setze milions de visualitzaci-
ons del clip de la Shakira! Jo hi he contribuït 
amb una més!

FOTO DENÚNCIA

Esvorancs als aparcaments davant de Ca N'Arimon

L'any 2021 es va publicar una foto-denúncia a SomMollet fent referència a un esvoranc que s'estava 
produïnt a l'asfalt del carrer Ferrocarril, just davant de Ca N' Arimon. Aquesta malformació de la 
calçada perjudicava les persones amb mobilitat reduïda perquè ens impedia sortir amb normalitat 
i seguretat del nostre vehicle. Arran d'aquesta publicació l'Ajuntament va procedir a arreglar el 
problema. Ara el 2023 ens trobem que s'ha tornat a deteriorar la zona d'estacionament per a persones 
amb mobilitat reduïda també davant Ca n'Arimon. Faig una crida a l'Ajuntament perquè d'una vegada 
per totes prengui mesures perquè puguem fer un bon estacionament sense jugar-nos el tipus.

GUILLERMO L.B. / MOLLET DEL VALLÈS
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Plataforma elevada de vianants 
al carrer de Salvador Espriu?
El passat 2 de juliol de 2022, l'alcaldessa 
de Mollet, Mireia Dionisio, va iniciar una 
diligència d'aprovació per a la construcció 
d'una plataforma elevada al pas de vianants 
del carrer de Salvador Espriu. L'anunci de 
l'obra, pressupostada en gairebé 15.000 eu-
ros, venia acompanyat d'un relat del projec-
te de 309 pàgines, tota una enginyeria sense 
precedents dels qui s'ho han treballat, sense 
menystenir els tècnics dels serveis d'obres i 
infraestructures de l'Ajuntament.

Alguna cosa em fa pensar que aquest 
projecte quedarà en un altre projecte més 
realitzat per aquest equip de govern durant 
la traca final de cara a les eleccions, com ja 
ens tenen acostumats als veïns quan s'apro-
ximen eleccions al municipi. Voldria que el 
regidor Raúl Broto, responsable d'infraes-
tructures i signant d'un dels edictes de la 
documentació del projecte, ens pugui expli-
car als veïns de Can Borrell què esperen per 
començar les obres aprovades el juliol.

 Toni Garcia / Veí de Can Borrell

mollet del vallès

No al derrotisme
“Què hi farem. Les coses són així”. Quantes 
converses acaben sempre amb la mateixa 
frase. Quan parlem de la sanitat pública, dels 
polítics, l’educació, les guerres, l’habitatge... 
de tot el que ens afecta com a societat.  "Què 
hi farem. És el que hi ha!". I aquesta sentèn-
cia ve acompanyada de resignació; l’afirma-
ció que no podem fer res, que no està a les 
nostres mans fer-hi res. I aquesta negació, 
aquesta acceptació que, nosaltres, com a 
éssers humans, com a ciutadans, no podem 
actuar i fer res per canviar el que ens envolta, 
ens porta a la desesperació, el negativisme, 
el derrotisme que va calant al nostre cervell 
fins fer-nos creure que realment no podem 
fer res. I com a conseqüència, no fem res.

“Què hi farem! Es el que hi ha”. I amb 
aquesta frase lapidària ens neguem a no-
saltres mateixos la possibilitat de fer res, de 

canviar les coses que no ens agraden o com 
a mínim, d’intentar-ho. Ens neguem a nosal-
tres mateixos la possibilitat de lluitar, accep-
tant que no som amos del nostre destí, com si 
fóssim titelles d’un teatre, deixant que sigui 
un altre el que ens digui com hem de pensar, 
com ens hem de sentir, fins que, finalment, 
acabem acceptant que el que tenim –sani-
tat pública deficient, encariment de la llum, 
augment de la pobresa, desnonaments sense 
pietat...– és el que toca, és "normal".
"“Què hi farem! Les coses són així". No! Les 
coses no són així, les coses són com no-
saltres deixem que siguin. I si deixem que 
aquesta sentència penetri en el nostre cer-
vell, si acceptem aquesta sentència com a 
veritat absoluta estem perduts com a indi-
vidus i com a societat; si acceptem que no 
podem fer res estem acceptant que la nos-
tra opinió no té valor, ens estem sotmetent 
al poder d’uns pocs i estem deixant que ens 
manipulin i ens portin on ells volen: a la 
submissió, a l’inacció.... i és en aquesta inac-
ció nostre on els poderosos es fan més forts. 
Perquè contínuament ens estan transme-
tent el missatge que no podem fer res, que 
hi ha un règim establert i l’hem d’acceptar. I 
el més fort és que ens ho hem arribat a creu-
re. Però no és cert que les coses són així, te-
nim alternatives. A tot arreu hi ha gent que 
no es conforma, que lluita, que s’organitza, 
que creu no tan sols en un futur millor sinó 
que lluita per un present millor. Cada dia 
hi ha persones que dediquen el seu temps 
i el seu esforç per millorar les condicions 
de vida de la gent. És una lluita continuada, 
pesada, que avança de mica en mica, amb el 
vent en contra però sense aturar-se.

Així que, gent! Declarem la guerra al der-
rotisme, a la desesperança, a la inacció, a 
l’acceptació que no podem fer res perquè 
sí que podem fer i molt. Però cal impli-
car-se, cal actuar i si no tenim forces, donar 
el suport al que sí en té.

 Teresa prades / Plataforma en defensa de la 

sanitat pública al Baix Vallès

mollet del vallès

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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El CF Mollet UE incorpora quatre 
jugadors al mercat d'hivern

MOLLET. El CF Mollet UE s'ha mogut 

aquest hivern per reforçar el pri-

mer equip i ha incorporat a quatre 

jugadors a la plantilla per donar 

la volta a la mala situació que viu 

l'equip. Mamadouba, 'Vova', Chris-

topher i Mazen són les noves cares 

de l'equip molletà.

Els quatre fitxatges s'han cen-

trat en "millorar la davantera i 

aportar noves eines a dalt", tal 

com explica l'entrenador Arnau 

Basagaña. El primer fitxatge és el 

davanter Mamadouba Soumah, de 

la UE Tàrrega, un jugador que el 

tècnic valora com "potent, ràpid 

i bo en l'u contra u". A la banda 

oposada arriba Mazen Yasser Ali, 

un extrem provinent del CE Euro-

pa del qual l'entrenador en remar-

ca "la qualitat, l'habilitat i el de-

sequilibri que pot aportar".

La tercera incorporació és la de 

Vladimir Osipov 'Vova', un jugador 

de banda que arriba des del Sant 

Cugat FC i que pot oferir "molt tre-

ball i caràcter", segons Basagaña. 

L'última novetat és el lateral Chris-

topher Tapias que ve des d'Itàlia. 

Tot i ocupar una posició defensi-

va, l'entrenador també en destaca 

"les seves qualitats ofensives i la 

joventut".

Els quatre reforços del CF Mollet 

UE van debutar el passat cap de 

setmana, en la derrota de l'equip 

contra el CD Bescanó (0-1). Tot i el 

resultat advers, Basagaña afirma 

que l'equip tècnic està "molt con-

tent amb l'adaptació i la feina 

que estan fent els fitxatges".

Derbi d'urgències
El CF Mollet UE afronta aquest 

diumenge una nova oportunitat 

per posar un punt d'inflexió. Ju-

garà un nou derbi al camp del CF 

Caldes, un equip que també acu-

mula una de les pitjors ratxes de 

la lliga. Arnau Basagaña confia a 

poder endur-se els tres punts, tot 

i que per fer-ho creu que neces-

siten més fortuna: "No ens està 

acompanyant la sort. Els últims 

dos partits els hem perdut per 

un penal en contra".  s.casanovas

FUTBOL | Primera Catalana  ELS NOUS FUTBOLISTES VAN DEBUTAR CONTRA EL CD BESCANÓ

ELS FITXATGES Mamdouba, 'Vova', Christopher i Mazen són les incorporacions de l'equip per intentar salvar l'any

cf mollet ue

El CE Mollet comença un 
nou any a Divisió d'Honor

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 

arrenca aquest dissabte la seva 

vuitena temporada consecutiva a 

Divisió d'Honor, la màxima cate-

goria catalana d'escacs. El conjunt 

molletà debutarà contra la Penya 

Cerdanyola, en unes partides que 

es disputaran al Centre Cívic La 

República des de les 16.30 h.

El sorteig, realitzat a l'octubre, 

va enquadrar el CE Mollet amb 

equips de Barcelona i Girona com 

Sant Andreu, Barcelona, Colon Sa-

badell, Penya Cerdanyola, Figue-

res, Platja d'Aro i Olot.

La lliga enfrontarà als 8 equips a 

una volta i s'allargarà fins al 4 de 

març, quan el CE Mollet tancarà la 

competició regular contra el Sant 

Andreu. En cas d'acabar entre els 

quatre primers, l'equip molletà 

classificaria a les finals on podria 

lluitar pel títol. 

ESCACS  L'EQUIP ESTÀ AL GRUP 2 DE LA MÀXIMA CATEGORIA

El benjamí A de la UFS Mollet s'ha proclamat campió de la lliga amb vuit 

victòries en vuit partits disputats. L'equip ja havia assegurat el títol jornades 

abans, però aquest cap de setmana va tancar la competició amb un triomf 

davant el CEFS Manlleu. El benjamí ha sumat 24 punts, nou per sobre dels seus 

perseguidors, l'FS Parets i i el Palau-Solità i Plegamans CFS.

El benjamí A de la UFS Mollet, campió

FUTBOL SALA  HA GUANYAT LA LLIGA AMB PLE DE VICTÒRIES
ufs mollet

ESPORTS

El Muntanyenc inicia l'anyJairo Llaò i l'Amics Moto Club recullen els trofeus
El Club Muntanyenc Mollet ha encetat un nou 

any amb diverses activitats, entre les quals 

destaca la sortida de la secció de senders. Uns 

35 socis van cobrir una ruta de 30 km per les 

zones boscoses del Ripollès i d'Osona.

El pilot molletà Jairo Llaò va recollir el passat dissabte el trofeu de tercer 

classificat de la Copa Catalana de Promovelocitat, entregat a la gala de 

la Federació Catalana de Motociclisme. A l'acte també va rebre diversos 

guardons l'Amics Moto Club Martorelles com el de millor organitzador 

de la lliga de motocròs nens o diversos de competicions per equips.

CE MOLLET - PENYA CERDANYOLA

Dissabte, 21  16.30 h Mollet

CF CALDES - CF MOLLET UE

Diumenge, 22  12 h Caldes
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US DESITGEM 
MOLT BONES FESTES

macambients.com

Tenim tot per 
la teva casa Vine 

i emporta’t fins 
a un 30% 
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en productes 
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El CF Martorelles és el nou líder i té 
un partit clau contra el Sant Celoni

MARTORELLES. El CF Martorelles ja 

és líder del grup 9 de Tercera Cata-

lana. El conjunt martorellesenc ha 

sumat dues victòries en els últims 

dies contra el CF Palautordera (0-

1) i el CE Llinars (0-4) que li ser-

veixen per igualar a 36 punts al FC 

Sant Celoni i situar-se per davant 

per la diferència de gols.

El CF Martorelles va començar 

una setmana estel·lar guanyant 

al camp del CF Palautordera per 

0-1, amb un solitari gol de Chema 

Murcia, en un partit que se'ls va 

complicar: "Ens va costar entrar 

al partit, però el vam tirar enda-

vant", comenta l'entrenador Víc-

tor Toro. L'equip de Martorelles 

va rematar la setmana guanyant al 

CE Llinars el dimarts, en el partit 

que es va suspendre a la mitja part. 

Els martorellesencs començaven 

per davant amb un 0-1 i van acabar 

sumant els tres punts amb un 0-4 

en un partit on els va sortir "tot 

rodó", segons Toro.

El tècnic afirma que tot l'equip 

està "molt content perquè s'es-

tan esforçant i els resultats es-

tan arribant". Víctor Toro creu 

que assolir la primera posició els 

dona "un punt de motivació", 

però adverteix que la tasca difícil 

no és arribar, sinó mantenir-se 

a dalt de tot. Tot i el bon moment 

de forma, el preparador no vol 

posar-se grans objectius i vol cen-

trar-se a "anar partit a partit i 

gaudint del moment".

Duel directe a casa
Aquest dissabte arriba un partit 

clau pel CF Martorelles i per tot 

el grup de la lliga. Els blanc-i-ver-

mells rebran el FC Sant Celoni a les 

16.30 h, en un duel que enfronta 

primer i segon i que, a més, estan 

empatats a 36 punts. Víctor Toro 

afirma que afronten el partit "amb 

molta il·lusió" però que no des-

cuiden que són "tres punts més". 

A més, l'entrenador creu que 

aquest duel és l'inici d'un perío-

de clau i difícil pel seu equip: "En 

poc comencem la segona volta 

i ens venen tots els rivals forts. 

Guanyar aquest dissabte seria 

un punt anímic molt impor-

tant". SERGI CASANOVAS

FUTBOL | Tercera Catalana  LA VICTÒRIA DE DIMARTS CONTRA EL CE LLINARS IMPULSA ALS MARTORELLESENCS AL LIDERATGE

LÍDERS L'equip acumula 36 punts i empata amb el Sant Celoni a la part alta

CF MARTORELLES

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

rep aquest dissabte el Maderas 

Sorli Benicarló amb la necessitat 

de sumar un nou triomf.

L'equip molletà va caure el pas-

sat  cap de setmana a la pista del CB 

Prat per 102-64, en un partit on el 

conjunt local va demostrar el seu 

nivell superior i no va donar cap 

opció als de Josep Maria Marsà. El 

club del Baix Llobregat va dominar 

en tot moment el partit amb un 

gran joc coral i superior al Mollet 

en totes les parcel·les.

El combinat de Mollet ocupa ac-

tualment l'última posició del grup 

Est de LEB Plata amb un balanç 

de 4-12 a només una victòria dels 

quatre equips que el precedeixen. 

Per tant, un triomf a la jornada 

d'aquesta setmana podria supo-

sar un gran impuls pels del Plana 

Lledó.

Un rival d'alt nivell
El rival, però, no és gens fàcil. El 

Maderas Sorli Benicarló és quart 

amb un balanç de 10-6 i ja va supe-

rar al conjunt molletà a la prime-

ra volta per 72-65. L'equip local 

necessitarà tots els efectius que 

pugui tenir en aquest partit, ja que 

continua immers en una plaga de 

lesions que està minvant les aspi-

racions de l'equip. El partit entre el 

Mollet i el Benicarló es disputarà el 

dissabte a les 19 h al Plana Lledó. 

Sumar un nou triomf, crucial 

per al Recanvis Gaudí Mollet

BÀSQUET | LEB Plata ELS MOLLETANS REBEN AL BENICARLÓ EN UN PARTIT DIFÍCIL I IMPORTANT

SUPERATS A EL PRAT El CB Mollet no va poder lluitar pel triomf al darrer partit

CB PRAT

HOQUEI PATINS ELS DOS EQUIPS ACUMULEN DIVERSES DERROTES

Els sèniors del Mollet HC 

necessiten sortir

de la ratxa negativa

MOLLET. Els equips sèniors del Mo-

llet viuen moments molt impor-

tants per la temporada, després 

d'encadenar diverses derrotes 

consecutives.

El femení acumula sis partits 

sense guanyar amb un empat i 

cinc derrotes, l'última la setmana 

passada conta el CP Vilanova (0-

2). Aquesta ratxa l'ha fet caure fins 

a la sisena posició, però aquest 

cap de setmana té una oportunitat 

d'or de retrobar-se amb la victò-

ria. Les molletanes visiten al CH 

Cerdanyola, el cuer i l'equip con-

tra el qual van sumar el seu últim 

triomf el passat 5 de novembre. 

Sumar els tres punts esperança 

al Mollet per la recta final de la 

primera fase. Malgrat això, les de 

Rafa Trillo no tenen una tasca fà-

cil, ja que estan a 8 punts de la fase 

d'ascens, que els permetria asse-

gurar la salvació, i necessitarien 

encadenar tres triomfs a les últi-

mes jornades per classificar-se a 

aquesta fase.

El masculí també vol refer-se 

de la mala ratxa, que en el seu cas 

és de cinc partits sense guanyar 

amb dos empats i tres derrotes. 

En el seu cas no serà tan fàcil, ja 

que rep al líder, el CH Caldes. El 

primer partit entre els dos equips 

va acabar amb empat (3-3), així 

que els molletans han demostrat 

que poden plantar cara. La seva 

situació no és tan crítica com la del 

femení perquè els d'Eloy Gaspar 

són quarts a la classificació a cinc 

punts del líder i dins les posicions 

de la fase d'ascens. 

El CF Martorelles B 

s'endú el retorn

del derbi contra

la UE Sant Fost

MARTORELLES / SANT FOST. El CF 

Martorelles B va guanyar a la UE 

Sant Fosten el retorn del derbi 

entre els dos clubs. Els martore-

llesencs es van posar per davant 

al marcador i el gol als últims mi-

nuts del conjunt santfostenc no va 

poder evitar el triomf dels blanc-i-

vermells per 2-1.

El filial del CF Martorelles es 

va avançar primer al marcador 

en les botes d'Albert Meroño, que 

va marcar just abans del descans 

per posar els seus per davant. Al 

minut 78, David Morell va posar 

el segon gol del Martorelles, que 

semblava que sentenciava el par-

tit. Però un gol d'Adrià Aparicio al 

minut 83 va reduir la diferència 

al marcador i va donar emoció als 

minuts finals, on la UE Sant Fost va 

buscar l'empat. Finalment, no ho 

va aconseguir el conjunt martore-

llesenc va assegurar els tres punts 

del derbi. 

CERDANYOLA - MOLLET HC (FEM)

Diumenge, 22  13 h Cerdanyola

CB MOLLET - CB BENICARLÓ
Dissabte, 21  19 h Mollet

CF MARTORELLES - SANT CELONI
Dissabte, 21  16.30 h Martorelles

CF MARTORELLES B 2

UE SANT FOST 1

Quarta Catalana

MOLLET HC (MASC) - CH CALDES
Dissabte, 21  17 h Polinyà
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M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
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El Club Petanca Mollet es 

queda sense ascens a Primera

MOLLET. La remuntada del primer 
equip del Club Petanca Mollet no 
ha estat possible. A l'eliminatòria 
per pujar a Primera Divisió, els 
molletans havien de remuntar 
un 9-7 en contra, però només van 
poder signar un 8-8 a casa i es van 
quedar sense el desitjat ascens. 

Malgrat aqest fet, Manuel Ruiz, 
president del CP Mollet, afirma 

que el balanç del curs pel primer 
equip és positiu: "Quedar se-

gons a un punt del primer i a 

dues partides de l'ascens és un 

bon resultat". Ruiz destaca com 
l'equip va començar fa uns anys a 
cinquena (l'última divisió) i des de 
llavors ha anat encadenant ascen-
sos fins a arribar a segona.

La temporada no ha estat tan 

positiva per l'equip B, que també 
competia a segona i ha acabat bai-
xant de categoria. El president re-
coneix que aquest descens era un 
fet que tenien assumit: "Vam pu-

jar a segona per una plaça lliu-

re, sense planificar. Intentàvem 

assegurar la permanència, però 

no s'ha pogut fer més".

Per tant, el balanç general de la 
lliga pel CP Mollet és "de llums i 

ombres", segons Manuel Ruiz. El 
dirigent reconeix que no aconse-
guir l'ascens amb el primer equip 
ha estat "un cop dur" per haver-lo 
tingut tan a prop. Per les pròximes 
setmanes, el club es prendrà un 
descans i els seus jugadors no par-
ticiparan en les classificatòries pel 
Campionat d'Espanya. 

PETANCA  EL PRIMER EQUIP NO VA PODER REMUNTAR AL CP PRAT I JUGARÀ A SEGONA UN ANY MÉS

A SEGONA El primer equip no va poder amb el CP Prat i manté la categoria

CP MOLLET

Tres medalles per Dandi 
al Campionat d'Espanya
MOLLET. L'escola de ball Dandi co-
mença l'any amb grans resultats 
al Campionat d'Espanya 10 balls, 
celebrat el passat cap de setmana 
a Cartagena (Múrcia). Les parelles 
de ballarins i ballarines del centre 
de Mollet van tornar de la competi-
ció amb un metall de cada materi-
al, un or, una plata i un bronze.

Víctor González i Delia Benito 
van finalitzar en primera posició 
a la categoria juvenil 1, procla-
mant-se campions d'Espanya. 
D'altra banda, Joan Boixader i Ro-

sanna Camprubí van ser segons a 
la categoria sènior 2, mentre que 
Maria Inés Pérez i Miguel Ángel 
Martín van assolir la tercera po-
sició a sènior 4. El campionat 
espanyol va comptar amb més 
ballarins i ballarines de l'escola 
molletana. Luis Rodríguez i Maria 
Teresa Villar van ser cinquens a 
la categoria sènior 2, mentre que 
Arnau Garcia i Lidia Benito van 
acabar en desena posició a junior 
2, però van pujar dos cops al podi a 
la Copa Promoció.  

BALL EL CLUB MOLLETÀ VA TENIR UNA DESENA DE PARTICIPANTS

CAMPIONS Víctor González i Delia Benito van penjar-se l'única medalla d'or

ESCOLA DANDI

SANT FOST. El Barri Can Calet està 
remuntant el mal inici de tempo-
rada. L'equip santfostenc porta 

tres triomfs i un empat als últims 
quatre partits, aquest últim acon-
seguit la setmana passada contra 
el CFS Cerdanyola, un dels clubs 
punters de la divisió. El Can Calet 
intentarà allargar el bon estat de 

forma a la pista del Vall de Tenes 
CFS, el darrer classificat. El dissab-
te a les 18 h els de Sant Fost juga-
ran a Lliçà d'Amunt, on buscaran 
tres punts més per continuar esca-
lant posicions. 

De moment, el Barri Can Ca-
let ocupa la setena plaça amb 14 
punts, els mateixos que el Sant 
Joan de Vilassar B i l'Inter Sentme-
nat. Un triomf els podria fer pujar 
fins al cinquè lloc, però les posici-
ons capdavanteres encara estan 
lluny del seu abast. 

El Barri Can Calet vol 
mantenir la tendència 
positiva a casa del cuer

FUTBOL SALA  ELS DE SANT FOST PORTEN TRES VICTÒRIES I UN EMPAT A LES ÚLTIMES JORNADES

El Club Patí Sant Fost estrena 

l'any amb la presentació
SANT FOST. El CP Sant Fost arren-
ca una nova temporada i per fer-
ho celebra una presentació de les 
seves patinadores i equips aquest 
dissabte.

Les esportistes del club mos-
traran algunes de les seves coreo-

grafies al Pavelló 2 per començar 
l'any. Entre aquestes destaca la 
presentació del grup xou i l'estre-
na del nou disc de competició.

La jornada s'allargarà durant tot 
el dia i tindrà entrada lliure per a 
tothom.  

PATINATGE ARTÍSTIC  DIVERSES EXHIBICIONS PER DISSABTE

VALL DE TENES - BARRI CAN CALET

Dissabte, 21  18 h Lliçà d'Amunt

"No aconseguir l'ascens
ha estat un cop dur,
però el balanç de la

temporada és bo"
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OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.
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MOLLET. Castellers de Mollet va 
modificar dissabte la seva direc-
ció. L'entitat va escollir el Jaume 
Vergés com a nou president –su-
plint el Ciscu Carvajal– i la Rocio 
Morón com a cap de colla –al lloc 
que ocupava el Javi Carvajal–.

La ratificació de la nova direcció 
de la junta i tècnica dels de verd 
claret va ser "gairebé absoluta", 
en una assemblea en què van votar 
més d'un centenar de socis en l'ac-
te celebrat al Centre Cívic L'Era.

El nou equip directiu encara 
l'any "amb força i cohesió", en 
un curs que arrenca aquest cap de 

setmana coincidint amb la festa 
major d'hivern, per Sant Vicenç.

Per al Jaume Vergés, el seu era 
"el relleu lògic", ja que havia 
compartit junta amb el Ciscu com 
a secretari els darrers quatre anys.

L'objectiu, per al nou president, 
és mantenir el nivell. "No baixar 

el llistó dels últims anys. La fei-

na s'estava fent força bé, i, com 

a mínim, volem mantenir-nos 

igual", hi afegeix Vergés.
Fer castells "segurs" és també 

un dels valors de l'entitat molle-
tana que els nous directius remar-
quen. El president apunta que vo-
len ser "encara més gent" perquè 
en aquest procés de creixement 
en el qual es troben –després d'un 
2022 doblement històric– puguin 
fer algun nou castell, però "que si-

gui segur". La cap de colla també 
destaca la seguretat dels castells 
dels de verd claret: "Ens agrada 

portar castells per carregar i 

descarregar".

Consolidar els 7 i mig
Rocio Morón assumeix el repte 
de cap de colla vint anys després 
d'entrar a l'entitat. Hi va començar 
amb només 8 anys i ara, amb 28, 
encapçalarà la part tècnica d'una 
colla castellera que ve d'assolir 
grans fites. El futur, però, encara 
podria ser millor.

Morón, que n'és la nova cap de 

colla, valora positivament el fet 
que la majoria de membres de la 
tècnica de l'any passat hi continu-
ïn, així que hi ha "un equip que 

ja està experimentat i que ja va 

patir la temporada passada tots 

els reptes i la glòria".
L'objectiu que es marca és con-

solidar-se com a colla de 7 i portar 
"castellassos a més places". En 
aquest sentit, buscaran fer castells 
de 7 i mig que encara no han fet, 
tot i que alguns ja es van assajar la 
temporada passada. Alhora, volen 
seguir fent passes endavant per 
apropar-se cada cop més als cas-
tells de 8. "Tenim un tronc pos-

sible de 3 de 8, però primer hem 

de rodar els de 7 i mig", assenya-
la Morón, qui avança que "ja s'han 

fet proves de futurs castells de 

8" i que, tot i que no sap si aquest 
2023 serà l'any en què els facin a 
plaça per primera vegada, reco-
neix que "no estan molt lluny". 

El Ciscu, "orgullós" de la feina feta
Pel que fa al president sortint, el 
Ciscu Carvajal es mostra satisfet 
de la seva tasca desenvolupada des 
que assumís el càrrec el desembre 
del 2018. El ja expresident desta-
ca que ha intentat "que la colla 

creixés, com ha ocorregut", i es 
mostra "orgullós" del seu paper a 
Castellers.   sergio carrillo

Jaume Vergés i Rocio Morón, al 
capdavant de Castellers de Mollet

ENTITATS  SUPLIRAN EL CISCU I EL JAVI CARVAJAL COM A PRESIDENT I CAP DE COLLA I ES PROPOSEN CONSOLIDAR ELS CASTELLS DE 7 I MIG

castellers de mollet

ROCIO MORÓN I JAUME VERGÉS  La nova cap de colla i el nou president

A banda dels dos càrrecs que encap-
çalen la colla, la junta directiva estarà 
formada enguany per les següents per-
sones: Rosalia Arenyes (vicepresidenta), 
Ferran Marcos i Josep Maria Corretger 
(tresorers), Margarita Vergés (secreta-
ria), Roger Parera (relacions públiques), 
Thaís Corretger (comunicació), Joan 
Manel Gomez i Maria Reca (material), 
Àlex Tres i Maria Domènech (sanitària), 
Toni Ramoneda (social), Juan de Dios 
Gonzalez i Adrià Àvalos (enllaç amb La 
Cultural) i Xavi Ávalos (sotscap de colla).

ELS NOMS I COGNOMS 

DE LA NOVA JUNTA

'42 SEGUNDOS'

CINEMA

Martorelles renova 
l'acord amb el 
Cicle Gaudí

MARTORELLES.  Martorelles compta 
amb una programació cinemato-
gràfica regular des del passat mes 
de setembre, quan l'Ajuntament 
va sumar-se al Cicle Gaudí. Ara, el 
consistori anuncia la renovació del 
vincle amb l'Acadèmia del Cinema 
Català per a l'any 2023. El Cicle 
Gaudí és una programació estable 
de cinema en català, que s'ofereix 
l’últim diumenge de cada mes al 
municipi, i que porta una desena 
de films catalans cada any.

El film del gener serà 42 segun-
dos, dirigida per Dani de la Orden 
i Àlex Murrull, i que narra la his-
tòria de la selecció espanyola de 
waterpolo dels Jocs Olímpics de 
Barcelona del 1992, una de les 
gestes més conegudes de l’esport 
espanyol de la dècada dels 90. Es 
podrà veure el diumenge 29 a les 
18.30 h al Celler de Carrencà.

Els següents films programats 
seran Un año y una noche (26 de 
febrer) i Suro (26 de març).  

pau farell

CARTELL DE L'EXPOSICIÓ

Pau Farell inaugura 

'Emogiclastes'

L'artista granollerí Pau Farell 
–col·laborador del SomMollet– 
inaugura aquest divendres (19 h) 
Emogiclastes i el futur de l'educació 

artística, una exposició de poesia 
visual i art conceptual en formats 
diversos, com l'escultura, el piro-
gravat, la cianotípia i l'objecte tro-
bat. La proposta de Farell es podrà 
visitar a L'estació és allà, un espai 
per a les arts i les lletres de Carde-
deu (avinguda Catalunya, 8).  

EXPOSICIÓ

Club de lectura amb 'Hamnet'El CRA'P proposa reflexologia podal en parella
El llibre Hamnet, de Maggie O’farrell, 
serà el protagonista dijous (18.30 h) 
del club de lectura de la Biblioteca 
Biblio@teneu de Sant Fost. La sessió 
serà dinamitzada per José Luis Ibáñez.

L'entitat molletana CRA'P (Pràctiques de Creació i Recerca Artística) oferirà dissabte de 10.30 h a 13 h una jornada de reflexologia podal. 
Es tracta d'una sessió de massatges en parella per recollir fons que 
ajudin a seguir endavant amb l’associació. Les contribucions per 
participar-hi són voluntàries, però el preu recomanat és de 25 euros.

CULTURA

dissabte 21

diumenge 22

divendres 20

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

Situació de nord-nordest 
que iniciarà un període 
que podríem considerar 
com a onada de fred. Avui 
amb cel serè i fred intens.

S’intensificarà el flux de 
NE, amb fred encara més 
intens, i cel serè. Gelades 
generalitzades i fred fins i 
tot a migdia.

Seguirem amb vent de 
gregal, que continuarà 
injectant-nos aire molt 
fred, amb mínimes encara 
més baixes i cel serè, amb 
alguns núvols a la tarda.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 12 16ºC 3ºC 12ºC - 19 km/h WSW

DIVENDRES, 13 16ºC 4ºC 11ºC - 11 km/h WSW

DISSABTE, 14 18ºC 2ºC 14ºC - 31 km/h WSW

DIUMENGE, 15 18ºC 8ºC 12ºC 0,8 19 km/h SE

DILLUNS, 16 14ºC 5ºC 12ºC - 50 km/h W

DIMARTS, 17 16ºC 10ºC 11ºC 0,6 55 km/h W

DIMECRES, 18 13ºC 6ºC 10ºC - 40 km/h NNW

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

DISSABTE, 21 DE GENER 

Les famílies que estiguin interessades en participar amb la Cuca Molla que facin arribar un correu a: lacucamolla@elcasal.cat

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès · T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02 

www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com 

Us desitgem una bona

Cercavila de la Cuca Molla 

A les 11.30 h

LITERATURA

L'ALTRA EDITORIAL

PORTADA DEL LLIBRE '1969'

Eduard Márquez 
porta '1969' a la 
Llibreria L'Illa

MOLLET.  La Llibreria L'Illa acollirà 

dimecres (19 h) la presentació del 

llibre 1969, a càrrec del seu au-

tor, l'escriptor Eduard Márquez. 

L'obra publicada per l'Altra Edito-

rial fa un repàs cronològic de fets 

que van ocórrer a l'estat, i ho fa a 

partir de texts oficials com infor-

mes policials o del govern civil, així 

com de texts de les organitzacions 

que es movien en la clandestinitat, 

d'articles de premsa... 

Na Caterina i en Pau busquen 

portadors per seguir actius
MARTORELLES. Hores baixes pels 

Gegants de Martorelles. La colla ha 

engegat una crida per captar nous 

membres que participin del fet ge-

ganter a Martorelles.

"No podem fer sortides, per-

què ens falten portadors", asse-

gura la Maria Pugés, membre de la 

junta. A l'entitat els manquen per-

sones per dur na Caterina (45 kg) 

i en Pau (50 kg). Evidentment, no 

tothom els pot portar, sinó que cal 

tenir-ne la suficient força. Tanma-

teix, a banda dels portadors dels 

gegants del poble, també en falten 

per als capgrossos –molt més as-

sequible–. Al mateix temps, Pugés 

destaca que qualsevol persona 

hi pot trobar el seu propi espai a 

l'entitat: "No és excusa que no 

es pugui portar pes o que no se 

sàpiga tocar un instrument, tota 

persona és benvinguda".

L'objectiu principal per al 2023 

és "captar gent i poder fer una 

sortida per festa major", apunta 

l'Aina López, també membre de la 

junta de la colla gegantera.  

ENTITATS  ELS GEGANTS DE MARTORELLES NO PODEN FER SORTIDES, PER MANCA DE GENT

MEMBRES DE LA JUNTA  Aina López, Maria Pugés i Anna Nogueres

SERGIO CARRILLO

JORDI BOIXADÓS, AMB EL LLIBRE

Jordi Boixadós 
presenta un llibre 
amb passatges a 
Santa Maria

SANTA MARIA DE MARTORELLES.  L'es-

criptor, traductor i compositor Jordi 

Boixadós presentarà dissabte (12 

h) el llibre Mentre la neu sigui blan-

ca al Casal CulturaL de Santa Maria. 

Aquest llibre, ple de secrets terri-

bles, té Santa Maria com a marc de 

fons de la història, protagonitzada 

per l'Einar, qui va néixer i viu en una 

petita ciutat del nord de Suècia. L'ac-

te compta amb la col·laboració de la 

Papereria Jordi i en acabar s'oferi-

ran pastes i cafès als assistents.  
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MOLLET.  La segona exposició del 

cicle Artistes Anònims de Mútua 

Mollet ja està exposada al Centre 

Cultural La Marineta. La col·lec-

ció és un recull de maquetes de 

paper d'alguns dels edificis més 

emblemàtics del món, creades pel 

molletà Joan Alfaro. L'exposició es 

va inaugurar aquest dissabte i ro-

mandrà oberta fins al dimarts 31 

de gener.

A l'exposició es poden contem-

plar una vintena de maquetes de 

paper creades per Alfaro durant 

tota la seva vida. Entre els edifi-

cis representats hi ha gran repre-

sentació barcelonina amb monu-

ments com la Sagrada Família o 

la Pedrera, però també hi ha una 

forta presència nacional i inter-

nacional amb edificacions com la 

Catedral de Burgos, la Torre Eiffel 

de París o l'Estàtua de la Llibertat 

de Nova York.

Joan Alfaro destaca la impor-

tància de cada peça: "Cadascuna 

d'aquestes obres és un tros de 

la meva vida. Em recorden els 

moments que he gaudit fent-les 

amb els meus fills".

L'artista explica que va comen-

çar en aquest món fa uns 13 anys, 

quan li van regalar una maqueta 

de la Sagrada Família. Alfaro reco-

neix que li va costar fer la prime-

ra maqueta, però que li va cridar 

l'atenció aquest hobby: "Em va in-

teressar perquè estava tip de fer 

puzles. M'entretenia molt més i 

lligava més amb el meu ofici, 

que era dibuixar màquines". Des 

de llavors, Alfaro conta que "cada 

festa o aniversari em regalaven 

una maqueta" i que a partir d'això 

ha fet la seva col·lecció.

Aquesta és la segona exposició 

del cicle que impulsa Mútua Mollet, 

després de la primera de papiroflè-

xia que va crear el també molletà 

Juan Vicente Fernández i que es va 

exposar durant la primera meitat 

de gener.    sergi casanovas

LA COL·LECCIÓ DE JOAN ALFARO FORMA PART DEL CICLE D'EXPOSICIONS 'ARTISTES ANÒNIMS' QUE IMPULSA MÚTUA MOLLET

LA PEDRERA  Un dels monuments representats a la col·lecció

s.c.

INAUGURACIÓ  L'artista (en cadira de rodes), durant la presentació de la mostra

s.c.

La Marineta s'omple de 
maquetes de paper dels 
edificis més emblemàtics

ART

Picasso per a petits 

a Martorelles

MARTORELLES. La companyia de ti-

telles i pallassos Pengim-Penjam 

oferirà dilluns l'hora del conte ano-

menada Picasso. Adreçada a majors 

de 4 anys, serà a les 17.30 h a la Bi-

blioteca Lolita Milà de Martorelles. 

Tot plegat es tracta d'un espectacle 

en què a partir de quadres de l'ar-

tista malagueny se'n fa un diverti-

ment. Tant els infants com els adults 

assistents miraran les obres escolli-

des i faran volar la imaginació. En 

aquesta activitat, Pengim-Penjam 

també proposarà altres imatges, 

músiques i accions divertides que 

poden suggerir el quadre. D'aques-

ta manera l'infant obtindrà un petit 

coneixement d'algunes obres de 

Picasso passant una bona estona 

i despertant la seva curiositat i la 

seva vena més imaginativa.  

'GUERNICA', DE PICASSO

MOLLET.  L'artista cerdanyolenca Marutxi 

Beaumont inaugurava divendres al CIRD Jo-

ana Barcala l'exposició Entre arbres, que es 

podrà visitar fins al 10 de febrer i que està 

organitzada per l'entitat CREA. Es tracta 

d'una mostra principalment de gravats fets 

amb una tècnica d'estampació japonesa, 

amb paper d'arròs.

Es tracta d'un recull d'obres fetes per l'ar-

tista entre el 2019 i el 2023: algunes d'elles 

més conceptuals i d'altres més descriptives, 

però en tots els casos la temàtica són els bos-

cos. A més, no uns boscos qualssevol, sinó que 

la inspiració és concretament del Montseny. 

"Caminant per la muntanya t'adones que 

hi ha espais al bosc molt especials", desta-

ca Beaumont, qui cita el científic ambiental 

vallesà Martí Boada: "Hem d'entrar al bosc 

com si entréssim en un temple". "I així et 

passejo jo", hi conclou Beaumont.  

'Entre arbres', una mostra 

per gaudir al Joana Barcala

L'EXPOSICIÓ, PRINCIPALMENT DE GRAVATS, ÉS OBRA DE MARUTXI BEAUMONT

AL CIRD JOANA BARCALA   Marutxi Beaumont, durant la inauguració de l'exposició

crea
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