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GUERRA A UCRAÏNA L'ENTITAT GESTIONA LA FASE ZERO DEL PLA ESTATAL D'ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES 

Des que va esclatar la guerra amb la invasió russa a Ucraïna, l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana de Mollet ha empadronat una cinquantena d'ucraïnesos acollits a la ciutat 

Ajuntaments i Creu Roja 
gestionen l'allau de refugiats 

MOLLET / BAIX VALLÈS.  Amb l'es-

clat de la guerra a Ucraïna després 

de la invasió russa el passat 24 de 

febrer, es va iniciar tot un èxode 

que va desplaçar més de 4 milions 

d'ucraïnesos fugint de la guer-

ra. En només un mes, Catalunya 

comptabilitzava més d'11.500 re-

fugiats, una xifra que ha continuat 

en augment, a causa també, de la 

nombrosa colònia ucraïnesa esta-

blerta al país. A Mollet, des que va 

esclatar la guerra i fins a aquesta 

setmana, l'Oficina d'Atenció Ciu-

tadana havia empadronat 47 ciu-

tadans ucraïnesos, dels quals 23 

menors, un empadronament que 

els obre les portes a l'escolaritza-

ció i els serveis sanitaris.

Però, qui ha gestionat tot aques-

ta allau? A nivell local, els ajunta-

ments i Creu Roja s'han coordinat 

per poder donar resposta a aques-

tes persones que, com a mesura 

de primera emergència necessi-

taven ser allotjades. Les persones 

que arriben d’Ucraïna tenen dret 

a prestacions socials que cobreixin 

les seves necessitats bàsiques, així 

com una autorització de residència 

i treball. Poden accedir al Pla esta-

tal d’acollida a persones refugiades, 

una cobertura de necessitats bàsi-

ques (habitatge i aliments), que es 

coneix com a Fase Zero, i que es 

gestiona per mitjà de Creu Roja. 

A través dels dispositius espe-

cials de recepció, principalment 

l'estació de Sants i l'aeroport però 

també les assemblees locals de 

Creu Roja, fins a aquesta setma-

na s'havien allotjat prop de 7.000 

persones a Catalunya, principal-

ment a centres i pisos d'acollida i 

places hoteleres.

Els refugiats arriben a aquests 

punts de recepció i allà un equip 

de Creu Roja, entre els quals vo-

luntaris de l'assemblea de Mo-

llet-Baix Vallès, organitzen els 

trasllats als allotjaments d'emer-

gència on s'hi estaran de manera 

temporal. En aquestes setmanes, 

des de l'assemblea de Creu Roja 

Mollet-Baix Vallès s'ha gestionat 

l'allotjament d'unes 15 de famí-

lies. "Si s'acullen al Pla estatal 

d'acollida a refugiats hi ha la 

possibilitat que els traslladin 

a allotjaments d'emergència 

fora de Catalunya, i alguns, que 

en un primer moment han es-

tat acollits a cases particulars 

no volen marxar i prefereixen 

no acollir-s'hi", explica Eduard 

Vides, tècnic de Creu Roja Mollet 

Baix Vallès, qui creu que això té 

un risc: "Si no s'acullen al pla, en 

principi, no podran percebre els 

ajuts econòmics per al lloguer 

d'un pis i les despeses d'aten-

ció a necessitats bàsiques", diu 

Vides. Amb tot, no se sap encara si 

les persones ucraïneses acollides a 

cases particulars o entitats podran 

accedir igualment a les ajudes del 

Pla Estatal, o en quedaran excloses 

per disposar ja d’un allotjament. El 

govern de l'Estat anunciava fa uns 

dies que treballa en un Pla d’aco-
ACOLLIDES La Katerina i l'Alla Bykova, allotjades amb la família de la Jessica Sandoval, a Martorelles

MÉS D'UNA VINTENA DE MENORS 
ESCOLARITZATS A CENTRES MOLLETANS
n Una de les primeres gestions que fan les famílies nouvingudes un cop 
empadronades és escolartizar els seus fills menors. A Mollet, segons dades 
de l'Institut Municipal d'Educació (IME), entre el 9 de març i el 5 d'abril, han 
començat a anar a escola 24 menors: 4 a educació infantil, 10 a primària i 6 a 
secundària. A aquests infants se'ls hi han assignat places del que s'anomena 
matrícula viva, és a dir, aquella que es fa a mig curs i que gestiona la comissió de 
garanties d'admissió, que s'encarrega de distribuir els infants a diferents centres 
en funció de les places disponibles. En aquest cas, als menors se'ls han assignat 
places a diversos centres –tant públics com concertats, on també tenen el servei 
de menjador garantit–. "Es fa el màxim repartiment entre centres perquè no hi 
hagi segregació", explica el regidor d'Educació, Raúl Broto. Amb tot, hi ha alguns 
centres que estan acollint més d'un infant refugiat, és el cas de l'Anselm Clavé, 
Can Besora i l'institut Aiguaviva. Aquests infants segueixen un pla individualitzat 
que ofereixen els centres, que compten amb un protocol d'acollida elaborat 
pel Departament d'Educació de la Generalitat. Aquest protocol, més enllà de 
donar eines perquè els infants segueixin el seu procés d'aprenentatge també 
aborda mesures de suport i acompanyament emocional per gestionar la situació 
traumàtica viscuda.

llida específic per aquest col·lectiu 

amb la novetat de l’acollida en fa-

mílies, prèvia certificació de la ido-

neïtat de la família acollidora. Amb 

tot, encara no hi ha res en ferm. 

El paper del voluntariat
Com ja va passar amb la pandèmia 

de Covid, l'assemblea de Creu Roja 

Mollet-Baix Vallès ha vist com el 

nombre de voluntaris que s'hi ins-

crivien es disparava amb l'arribada 

de refugiats. Des que va esclatar la 

guerra, s'hi han inscrit una desena 

més i moltes altres persones s'han 

ofert per ajudar a fer de traductors. 

"Hem mobilitzat una vintena de 

voluntaris que han estat a punts 

de recepció com Sants i a hotels 

on s'allotjaven refugiats, sobre-

tot a l'Alt Maresme", diu Vides, 

qui afegeix: "Però no hem d'obli-

dar que l'activitat habitual de 

Creu Roja també ha continuat, 

així que durant aquestes setma-

nes se'ns ha disparat la feina, 

molta de la qual recau en el vo-

luntariat", diu Vides.   laura ortiz
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

91è

20% dte.

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, 
INCLÚS GRANS MARQUES

ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

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

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

ESPECIALISTES 

EN DIAMANTS

GRANS 
NOVETATS 

EN PLATA DE DISSENY

50% dte.
I LA RESTA 

FINS AL

NOVETATS

MARTORELLES.  Fa un mes –el 15 de març– 

Martorelles rebia sis famílies procedents 

d'Ucraïna. Mares i fills majoritàriament, arri-

baven al municipi escapant de la guerra que 

sacseja el seu país. Ho feien, amb la muda que 

portaven posada i poques pertinences més, 

entre les quals el telèfon mòbil, l'única eina 

que els permet ara com ara, continuar con-

nectades amb els seus -els que s'han quedat 

allí- i tot el que succeeix al seu país.

Entre aquestes persones nouvingudes hi 

havia la Katerina Bykova, de 33 anys, i la 

seva filla l'Alla Bykova, de 7 anys. Un mes 

després de la seva arribada, des del dia-

ri Som parlem amb elles i la seva família 

d'acollida sobre el seu procés d'adaptació i 

també, sobre el seu futur. "Estem molt bé. 

Hem tingut molta sort amb la Jessica i la 

seva família. Ens sentim molt acollides", 

explica la Katya, qui, a través d'una traduc-

tora, ens explica que se sent alhora "molt 

trista" perquè al seu país "tot segueix 

igual" i amb el cor dividit pel fet d'haver 

"abandonat" la seva terra i la seva gent.

Tant la Katya com la seva filla viuen des 

del passat 15 de març –el primer dia al po-

ble– a casa de la Jessica Sandoval. Ella jun-

tament amb el seu marit, el seu fill de 10 

anys i el seu gos, les han acollit i els han do-

nat una llar on viure, a banda també del seu 

suport i amistat. "Elles ens estan ense-

nyant moltes coses. Som com un equip 

i intentem fer moltes activitats plegats", 

afirma la Jessica, qui també les ha ajudat a 

buscar una llar a Sant Cugat per a la ger-

mana de la Katya i els seus fills, els quals fa 

pocs dies van arribar a Catalunya.

Esperant els papers per treballar
Però tot i tenir la mirada posada amb el que 

passa al seu país –cada dia està en contacte 

amb els seus familiars i amics–, el que ara 

com ara preocupa més a la Katya, és el fet 

de no tenir feina: "Em sento que depenc 

d'ells per tot. M'agradaria poder tenir 

els meus propis diners", admet. Una situ-

ació que estaria a punt de canviar.

De fet, la Katya ja compta amb una cita 

prèvia per aconseguir el permís de treball 

per poder buscar una feina. Una documen-

tació que fa temps que espera, un retard 

que li havia fet plantejar-se abandonar el 

país per anar a viure a Alemanya –on li ha-

vien comentat que hi ha més ajudes i van 

més ràpidament–, tot i que finalment ho ha 

descartat.

De moment, la seva filla ja ha estat esco-

laritzada a Martorelles. Fa dues setmanes 

i mitja que ha començat al Simeó Rabasa, 

la mateixa escola que el fill de la Jessica: 

"Quan érem a Ucraïna no volia anar a 

l'escola i aquí hi va amb moltes ganes", 

explica la Katya, mentre mira la seva filla, 

amb un somriure que il·lumina la seva cara.

Pel que fa al futur, encara és un mar de 

dubtes:  "Si la guerra s'allarga poc, m'agra-

daria tornar al meu país. Si s'allarga molt, 

potser em plantejo un futur aquí".

Suport municipal, clau
Des de l'arribada d'aquestes famílies ucraï-

neses a Martorelles, l'Ajuntament s'ha bol-

cat en proporcionar-los tot el possible per 

millorar la seva estada al poble. A banda 

de buscar-los una llar d'acollida, estan en 

contacte directe amb la treballadora so-

cial municipal, que gestiona els empadro-

naments i les ajudes alimentàries, ja que 

cada setmana les famílies refugiades reben 

uns vals de compra per adquirir aliments i 

altres productes de primera necessitat en 

les botigues del poble. "També ens ajuda 

en l'acompanyament i la inscripció dels 

infants als centres educatius –n'hi ha 4 

d'escolaritzats– i amb la distribució de 

les targetes de mobilitat", explica l'alcal-

de, Marc Candela. Per altra banda, des del 

consistori han condicionat un local a les 

antigues escoles Montserrat, perquè les 

nouvingudes i els seus fills –que fins ara 

es trobaven al Safareig– puguin seguir-se 

trobant i compartint les seves experiències 

mentre estiguin residint a Martorelles.

A banda de les sis famílies arribades el 

15 de març, a Martorelles s'ha acollit en 

aquestes darreres setmanes dues famílies 

més, una ho ha fet a través de la Creu Roja 

i una altra a través d'un contacte que tenia 

al municipi d'una família que l'havia acollit 

com a infant de Txernòbil.   ANNA MIR

La Katerina i l'Alla Bykova, mare i filla, han estat acollides a una casa particular

"Si la guerra s'allarga molt, 
potser em plantejo un futur 
amb la meva filla a Martorelles"

A.MIR

La Katerina i l'Alla Bykova, allotjades amb la família de la Jessica Sandoval, a Martorelles

Comunicació

Un dels neguits dels refugiats arribats a Catalun-

ya és el no poder-se comunicar pel desconeixe-

ment de l'idioma. Si no disposen de la companyia 

d'un compatriota que els pugui traduir, les ad-

ministracions i entitats com Creu Roja han posat 

en marxa diverses iniciatives per fer possible una 

comunicació més fluïda amb aquestes persones. 

A tall d'exemple, l'Ajuntament de Martorelles 

ha contractat una traductora durant dos mesos 

perquè les ajudi a fer les gestions. A Mollet, l'OAC 

disposa d'un software que permet la traducció 

a l'ucraïnès de documents oficials. S'ha donat la 

circumstància, a més, que molts ucraïnesos que 

ja residien al Baix Vallès s'han ofert com a vo-

luntaris a Creu Roja per fer treballs de traducció. 

A més, l'entitat ha començat a oferir classes de 

castellà als nouvinguts.

DESCONÈIXER L'IDIOMA, 
UN ESCULL SALVABLE
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BAIX VALLÈS. D'aquí 25 anys, gai-
rebé un de cada tres habitants del 
Vallès Oriental tindrà més de 65 
anys. Aquesta és una de les dades 
de l'informe Projeccions demo-
gràfiques: la població del Vallès 
Oriental a l’horitzó de 2046, ela-
borada per l’Observatori-Centre 
d’Estudis del Consell Comarcal 
amb l’actualització de les dades 
de projecció de la població per a 
Catalunya i comarques que ha fet 
l’Institut d'Estadística de Catalu-
nya (Idescat). Així doncs, es pre-
veu que la població de la comarca 
creixi, però envellida.

A l’horitzó 2046 la projecció si-
tua la població de la comarca en els 
481.140 habitants, la qual cosa sig-
nifica un guany de més de 65.000 
persones en poc més de 25 anys, un 
augment del 7,3% de la població, 
que situa el Vallès Oriental entre 
les comarques que més creixeran 
en habitants. L'increment de pobla-
ció sumat a la major esperança de 
vida farà que l'estructura per edats 
de la comarca presenti un perfil de-
mogràfic madur, amb un fort pes de 
la població de més de 80 anys i un 
increment molt notable de les per-
sones de 90 anys i més.

La població de més edat, la de 65 
anys i més, ha augmentat de manera 
progressiva i constant en les dar-
reres dècades i ho continuarà fent 
en el futur. Així, al Vallès Oriental, 

Tractament contra el morrutJoan Mena parla de la situació del català al Casal

L'Ajuntament de Martorelles ha fet els tractaments fitosanitaris contra el morrut 
roig de les palmeres als exemplars que es 
troben al carrer d'Àngel Guimerà, l'avinguda 
d'en Piera i la zona de la Sínia.

El diputat al Congrés dels Diputats per En Comú Podem i portaveu de Catalunya en 
Comú, Joan Mena, presentarà al Casal Cultural de Mollet el seu llibre No parlaràs 

mai un bon català, en què refelxiona sobre la immersió lingüística i la situació 
del català. Serà dimarts 19 d'abril al Casal Cultural (18.30 h). L'acompanyaran 

els regidors de Mollet en Comú Gabriel Espinosa i Marina Escribano.

SOCIETAT

Horitzó 2046 al Vallès Oriental, 
més població però més envellida

DEMOGRAFIA  LA PROJECCIÓ QUE FA L'IDESCAT ÉS QUE EL 2046 EL 30% DE LA POBLACIÓ DE LA COMARCA TINGUI MÉS DE 65 ANYS

aquesta població passarà de 71.224 
persones el 2021 (el 17,0% de la po-
blació) a 140.802 el 2046 (pràctica-
ment el 30% de la població total). De 
fet, aquesta és, segons l'informe, una 
realitat generalitzada a la majoria 
de comarques de Catalunya, especi-
alment l’eix metropolità.
També entre la població adulta 
jove, de 20 a 40 anys es constata 
un creixement de la població.

Menys infants
Per contra, la disminució de po-
blació afectarà principalment als 
grups d’edat on es concentren els 
infants situats en les etapes d’edu-
cació primària i secundària obliga-

tòria: així, els infants de 5 a 9 anys 
podrien registrar un descens del 
3% de la població, mentre que el 
percentatge s’aguditza entre els 
infants de 10 a 14 anys (al voltant 
del 20% menys que la població 
actual) i els/les joves de 15 a 19 
(que registrarien unes xifres de 
població al voltant del 12% per 
sota de la població actual). Aquest 
impacte en l’estructura demogrà-
fica es deurà al fet que la població 
d’aquestes edats formarà part de 
les generacions poc nombroses 
nascudes al voltant de l’any 2020.
En canvi, entre la població en eta-
pes d’ensenyament universitari, 
aquest descens de la població és 
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de la comarca 

d'aquí 25 anys?
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molt menys nombrós; de fet, entre 
els joves de 24 a 29 anys es veu un 
increment de població, ja que for-
maran part de la cohort de genera-
cions més nombroses nascudes al 
voltant de l’any 2010: es registra, 
així, un creixement de gairebé el 
16% respecte al 2021.

La combinació de la baixa natali-
tat i l’envelliment de la població farà 
que en el conjunt del període 2021-
2045 el creixement natural (nai-
xements menys defuncions) sigui 
negatiu, una tendència que capgira 
la del període entre el 2011- 2020, 
quan al Vallès Oriental el creixement 
natural sempre ha estat positiu, a 
excepció del 2020, a conseqüència 
de l’impacte de la Covid-19.

Nous veïns metropolitans
Amb aquest escenari, la migració 
serà el component del qual depen-
drà el creixement de la població. 
Es preveu que el Vallès Oriental 
absorbeixi nous habitants arribats 
principalment de l'àmbit metro-
polità, un creixement que com-
pensaria el saldo natural negatiu. 
El preu de l’habitatge de les zones 
més habitades com Barcelona, que 
expulsa població cap a altres zones 
properes, i la possibilitat del tele-
treball, són alguns dels elements 
que podrien propiciar una genera-
lització de moviments interns que 
redistribuiran la població.  

MEDI AMBIENT

Sis funcionaris de la 
Generalitat, acusats 
de delicte ecològic 
pel foc a Ditecsa
La Fiscalia de Barcelona ha presen-
tat una querella per delicte ecològic 
contra sis funcionaris i càrrecs de 
la Direcció General de Qualitat Am-
biental per un vessament al Besòs 
el 2019 després de l'incendi de 
l'empresa de tractament de residus 
perillosos Ditecsa de Montornès. El 
ministeri públic considera que els 
funcionaris van autoritzar l'incre-
ment de producció de la factoria 
sense tenir en compte l'augment 
proporcional d'aigua, energia i 
emissions que comportava. No van 
valorar, afegeix, si l'augment supe-
rava els límits legals i opina que això 
va derivar en una situació de peri-
llositat amb episodis com l'incendi, 
que va provocar un vessament de 
dissolvents i substàncies químiques 
al riu Besòs que va comportar la 
mort de centenars de peixos.

En el punt de mira
El desembre del 2019, dies des-
prés de l'incendi, transcendia que 
l'empresa havia rebut dues mul-
tes, una per qüestió ambiental de 
10.000 euros i l'altra per excés 
d'emmagatzematge de 48.000 
euros, segons el Departament de 
Territori i Sostenibilitat. El Pro-
grama d'Inspecció Ambiental Inte-
grada de Catalunya va determinar 
el 2018 que Ditecsa no complia les 
prescripcions com a gestor de resi-
dus de l'autorització ambiental in-
tegrada. 
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CONDUCTOR DE CAMIÓ RÍGID 
(mínim carnet C i el CAP)

Les persones interessades cal que contactin al correu 
info@santosjorge.com o bé al telèfon 93 579 54 54 

(Vanesa o Esther)

S’ofereix:
Contracte de 40 hores setmanals, 

directament per l’empresa
Incorporació immediata

Empresa amb més de 60 anys d’antiguitat 
en el sector del reciclatge necessita: Us desitgem UNA 

BONA DIADA
DE SANT JORDI!

La seguretat i el transport 

públic, els problemes més greus 

de Martorelles segons els veïns

MARTORELLES. La seguretat ciuta-

dana és, segons els habitants de 

Martorelles, el problema més greu 

que té el poble. Les dades s'extre-

uen del nou visor interactiu del DI-

BAròmetre, un projecte publicat 

per la Diputació de Barcelona i que 

recull a través d'una enquesta la 

percepció ciutadana del municipi, 

els serveis i l’administració dels 

ajuntaments de la província de 

Barcelona.

En el cas de Martorelles, a banda 

de la seguretat ciutadana, els ve-

ïns també identifiquen com a pro-

blemes greus el transport públic, 

la dispersió territorial, l'atur i la 

manca d'equipaments.

Així mateix, el visor interactiu 

també inclou els tres serveis més 

ben valorats del municipi -el tràn-

sit, la recollida d'escombraries i 

l'aparcament– i els menys valorats 

–la cobertura telefònica, l'accés 

a l'habitatge i les oportunitats de 

feina.

Per altra banda, l'enquesta tam-

bé recull que el 90% dels enques-

tats se senten molt o bastant satis-

fets de viure al municipi i que en un 

73% dels casos, veuen que l'Ajun-

tament té molt o bastant compro-

mís amb el canvi climàtic. 

Pel que fa a aspectes com la par-

ticipació ciutadana, el 64% dels 

enquestats consideren que es fo-

menta molt o bastant. Mentre que 

en temes com la transparència del 

govern municipal, una mica més 

de la meitat dels enquestats (57%) 

consideren que la transparència 

és  adequada. Així mateix, un 73% 

dels enquestats valoren la ges-

tió de l'ajuntament amb una nota 

d'entre el 5 i el 9.

Un projecte provincial
El projecte del DIBAròmetre s’em-

marca en l’interès de la Diputació 

de Barcelona en copsar la percep-

GOVERN LES DADES S'EXTREUEN  D'UNA ENQUESTA PUBLICADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SEGURETAT Una de les preocupacions ciutadanes a Martorelles

aj.martorelles

ció de la ciutadania de la província 

sobre el seu municipi i els serveis 

que ofereix el seu ajuntament, 

recollint informació sobre la va-

loració que en fa respecte aspec-

tes com la transparència del seu 

ajuntament, els problemes que 

perceben com a més greus del seu 

municipi o quins serveis públics 

valoren millor i quins pitjor.

Mitjançant aquesta iniciativa es 

busca recollir informació útil per a 

la millora de la presa de decisions, 

tant de la Diputació de Barcelona 

com dels propis ens locals.

Està previst que periòdicament 

i a mesura que es desplegui el pro-

jecte al llarg d’aquest 2022 s’actu-

alitzin els resultats visibles a tra-

vés d’aquest nou visor interactiu 

que es pot consultar poble a poble  

de la província de Barcelona a tra-

vés de l'adreça dibarometre.diba.

cat/. 

El ple aprova el Manual 
d'Identitat Corporativa
MARTORELLES. El consistori va 

aprovar el passat 28 de març, du-

rant la sessió ordinària del ple, el 

Manual d’Identitat Corporativa de 

l’Ajuntament de Martorelles i el 

seu reglament.

El document té com objectiu 

actualitzar, modernitzar i millo-

rar tota la informació que l’Ajun-

tament difon a través dels seus 

canals de comunicació: “El docu-

ment presenta elements com el 

nou logotip de l’Ajuntament, el 

nou escut d’armes i una família 

tipogràfica pròpia que serà d’ús 

públic i estarà publicada al web” 

explicava el regidor de Comunica-

ció, Roger Parera.

L'Ajuntament publicarà aquest 

document al web municipal i la fa-

mília tipogràfica Martorelles d'ús 

públic. 

El Manual es va aprovar per una-

nimitat del ple. 

COMUNICACIÓ INCLOU EL LOGOTIP I L'ESCUT D'ARMES

EL LOGOTIP S'ha actualitzat amb nova tipografia i una imatge més moderna

aj. martorelles

MARTORELLES.  L’Ajuntament ha 

posat en marxa un nou sistema de 

vídeo actes de les sessions del ple 

municipal. El sistema es va estre-

nar en la darrera sessió ordinària, 

celebrada el passat 28 de març. 

L’eina permet emmagatzemar la 

documentació i fitxers digitals re-

sultants de les sessions dels plens 

amb tota la garantia legal.

En concret, facilita l’elaboració 

de les actes dels plens municipals, 

que a partir d’ara no contindran la 

transcripció escrita dels debats de 

les formacions polítiques, sinó que 

incorporaran enllaços al vídeo del 

ple signat digitalment.

La vídeo acta de cada ple inclou-

rà un sumari de totes les propostes 

debatudes durant el ple i els vots 

emesos i permetrà que les perso-

nes usuàries puguin accedir direc-

tament al punt de l'ordre del dia 

que els interessi. Amb la nova eina 

també augmentarà la qualitat de 

les imatges de la retransmissió. 

L'Ajuntament estrena un 
sistema de vídeo actes 
per enregistrar els plens 

TRANSPARÈNCIA L'EINA PERMET EMMAGATZEMAR EN FORMAT DIGITAL EL CONTINGUT DELS PLENS
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"Són pocs els pobles que poden dir 

que la seva biblioteca fa 40 anys"
MARTORELLES.  La Biblioteca de Martorelles 

celebrarà el pròxim 22 d'abril –per la vigília de 

Sant Jordi– el seu 40è aniversari. Ho farà amb 

els ulls posats en el passat, però també en el pre-

sent i sobretot, en el futur:  "Martorelles, tot i 

ser una població petita va apostar fa 40 anys 

per tenir una biblioteca pública i ha seguit 

apostant-hi. No tots els pobles poden dir que 

tenen una biblioteca amb tants anys d'histò-

ria, pràcticament des de l'inici de la demo-

cràcia", reflexiona el Marcel Comas, director de 

la biblioteca des del setembre del 2009.

El Marcel va assumir el càrrec dos anys des-

prés que l'equipament entrés a formar part de 

la Xarxa de biblioteques de la Diputació: "Quan 

vaig començar recordo que veníem d'un for-

mat de biblioteca més municipal. Per exem-

ple, no es volien fer hores del conte perquè 

era una biblioteca molt petita i s'havien de 

compartir usos", una activitat que actualment 

s'ha convertit en un indispensable –es fa els dies 

2 i 22 de cada mes– i tal com explica Comas, ha 

servit per apropar l'accés a la cultura a les famí-

lies.  

Segons el director de la biblioteca de Marto-

relles, des de l'equipament s'ha apostat i es con-

tinua apostant per "democratitzar l'accés a 

la cultura, al lleure i a la informació". Al llarg 

d'aquests anys "hem evolucionat i avui pro-

gramem i fem moltes activitats, potser mas-

sa pels qui volen una biblioteca més tranquil-

la", afirma el responsable de l'equipament, tot i 

considerar que s'ha avançat cap a "un model 

més integrador", que escolta els usuaris i a les 

entitats que s'ofereixen per col·laborar-hi. Un 

espai de trobada i també de refugi per a molta 

gent: "Els últims carnets que hem fet han es-

tat a ucraïneses novingudes", explica Comas.  

Una biblioteca amb un fons de 25.000 llibres, 

revistes, articles audiovisuals i musicals i més de 

2.000 usuaris amb carnet –pràcticament la mei-

tat dels habitants de Martorelles.

El cistell de la Lolita
Per celebrar el 40è aniversari la biblioteca ha 

programat diferents actes el 22 d'abril, entre els 

quals, la presentació a les 18 h, d'El cistell de la 

Lolita, una actualització –amb il·lustracions de 

la Marta Capdevila– del conte que es va fer pel 

30è aniversari de l'equipament sobre la Lolita 

Milà, la primera bibliotecària de Martorelles. 

L'acte clourà amb un maridatge musical amb la 

sommelier Gisela Royes i la cantautora Sandra 

Bautista i amb vins de Can Roda .  a.mir

efemèrides l'equipament municipal celebrarà, el 22 d'abril, el seu 40 aniversari amb una jornada plena d'activitats

marcel comas Amb el conte 'El cistell de la Lolita'

a.mir

Un passeig per la història local 
amb alumnes del Simeó Rabasa

MARTORELLES.   La font de Can Camp, les 

antigues Escoles Montserrat, la plaça de la 

Sardana, el camp de futbol municipal i el car-

rer del Mirador del Pla, van ser alguns dels 

punts de la passejada que l'Arxiu Municipal 

va organitzar per donar a conèixer el passat 

històric del poble als infants del municipi. 

En concret, l'activitat va comptar amb la 

participació d'alumnes de 3r de primària de 

l'escola Simeó Rabasa, els quals van desco-

brir de la mà de diferents personalitats del 

poble, com l'alcalde Marc Candela, anèc-

dotes i històries sobre Martorelles, la seva 

gent, els seus edificis, la seva indústria, els 

seus equipaments, els costums i en definiti-

va, la seva vida.

Un itinerari formatiu i al mateix temps 

històric on tampoc hi va faltar una pinzella-

da sobre la Derbi, l'antiga fàbrica de motoci-

cletes reconeguda a nivell mundial i que fins 

l'any passat va mantenir en peu les seves 

naus al municipi.  

memòria històrica  l'arxiu municipal va organitzar aquesta activitat

de ruta Alumnes del Simeó Rabasa durant la passejada per diferents espais de Martorelles

aj. martorelles

mollet del Vallès

07/04 M. del Pilar de la Fuente Roman 49 anys

07/04 Montserrat Delclos Cantuer 94 anys

09/04 Fernando Lozano Benítez 74 anys

10/04 Juan Manuel Consuegra García 72 anys

11/04 Salvador Manzano Fernández 77 anys

la llagosta

04/04 Pablo Romero Jiménez 87 anys

06/04 Juan Gallego de Haro 77 anys

10/04 Visitación Hidalgo Hidalgo 89 anys

santa perpètua de mogoda

03/04 Rosario Díaz Mena 102 anys

12/04 Antonio García Martín 97 anys

montmeló

07/04 Francisco Rios Fernández 78 anys

sant fost

08/04 Rosa Plans Soley 102 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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Un operatiu de Mossos i Policia 

Local posa fi a una concentració 

d'uns 150 vehicles a Sant Fost

SANT FOST. Després que en els dar-

rers mesos diverses localitats de 

la comarca hagin presenciat en els 

seus polígons concentracions i car-

reres il·legals de vehicles, el passat 

diumenge era Sant Fost qui es tro-

bava en una situació similar.  

Aproximadament, 150 vehicles 

es concentraven pels volts de les 

19.15 h de la tarda al polígon Can 

Baliarda de Sant Fost procedents 

de la localitat veïna de Parets, se-

gons fonts de la Policia Local. A 

causa de la concentració, la Policia 

seguretat Els fEts van tEnir lloc diumEngE al polígon can baliarda

el dispositiu Patrulles de Mossos i Policia Local diumenge a Can Baliarda

policia local sant fost

Local de Sant Fost, en col·laboració 

amb la de Martorelles i els Mossos 

d'Esquadra posaven en marxa un 

operatiu policial de control i talla-

ven la via, deixant una única sorti-

da per a la identificació dels cotxes 

concentrats. L'operatiu va durar 

unes 3 hores. 

Segons l'inspector de la Policia 

Local de Sant Fost, Jaume González, 

aquesta és la segona vegada que 

la localitat viu una situació similar 

i des de la comissaria ja estan tre-

ballant per poder prevenir aquests 

fets, que solen convocar-se a través 

de les xarxes: "Prendrem mesu-

res i tancarem carrers per evitar 

que es repeteixi", tot i admetre 

que la situació és complicada: "Els 

vehicles que hi havia concen-

trats a Sant Fost diumenge ve-

nien de Parets i en fer-los fora es 

mouen a altres localitats", expli-

cava l'inspector. 

Els Bombers de la Generalitat van apagar dimarts un incendi que cremava una 

caravana estacionada a Sant Fost. El vehicle va cremar completament i no es 

van haver de lamentar afectacions personals. En concret, a les 12.11 h, el cos 

d'emergències va rebre l'avís per un foc que cremava el vehicle estacionat al 

carrer Pau Casals, darrere del bar restaurant Catalunya. Dues dotacions de 

Bombers s'hi van desplaçar i van estar treballant uns 30 minuts. 

s.v.

incendi d'una caravana a sant Fost

Estabilitat d'ingressos per Covid

MOLLET.  Els ingressos de pacients 

amb coronavirus es mantenen en 

xifres similars a les de la setmana 

passada a l’Hospital de Mollet. Di-

mecres el centre tenia sis persones 

ingressadesamb Covid-19 –dues 

menys que fa set dies– i en total 

havia donat nou altes. Per contra 

durant aquesta setmana una per-

sona moria per Covid.  

salut l'hospital tEnia dimEcrEs sis paciEnts amb El virus

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

consultori

El règim serà diferent segons la data del contrac-
te d’arrendament:

a) En els contractes subscrits des del 6 de juny 
del 2013 fins al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’ha-
bitatge arrendat per necessitat són les següents:

1. Es pot recuperar l’habitatge per necessitat de 
l’arrendador sempre que sigui per a si mateix, per 
a qualsevol familiar en primer grau de consan-
guinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els 
supòsits de sentència ferma de separació, divorci 
o nul·litat matrimonial.
2. Es pot sol·licitar la recuperació de l’habitat-
ge per necessitat sense que sigui necessari que 
s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se fins que 
no hagi transcorregut el primer any del contracte.
4. Encara que no exempt de polèmica, l’article 
9.3 LAU estableix que no «procedirà la pròrroga 
obligatòria«, cosa que significa que si el con-
tracte es troba en el termini contractual pactat, 
l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat 
fins que no hagi transcorregut aquest termini.
5. La comunicació de l’arrendador a l’arrendatari 
haurà de realitzar-se almenys amb dos mesos 
d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi 
a necessitar.
6. No és suficient només la mera comunicació 

per recuperar l’habitatge llogat per necessitat, 
sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus 
familiars per a ocupar l’habitatge és de tres me-
sos.

Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari 
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retor-
nar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una 
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indem-
nitzi per les despeses que ha comportat el seu 
trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat 
equivalent a una mensualitat per cada any que 
quedés per complir fins a completar a tres, tret 
que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de 
força major.

b) En els contractes subscrits des del 5 de març 
de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha 
d’existir una clàusula que possibiliti recuperar 
l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàu-
sula no podrà invocar-se la recuperació.

iker cabezuelo
Advocat  

icabezuelo@cgcabogados.net

Recuperar l’habitatge llogat 
per necessitat
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"Tenim molt clar que el Partit 

Popular de Mollet no està mort"
MOLLET.  El Partit Popular de Mo-

llet va perdre la representació al 

consistori el 2019, però ja treballa 

per recuperar-la l'any vinent. De 

fet, Susana Calvo, presidenta de la 

secció local del PP i regidora al ple 

durant molts anys, es mostra "con-

vençudíssima" que el 2023 tor-

naran a entrar a l'Ajuntament. Així 

ho va dir en la trobada de dimecres 

amb l'eurodiputada Dolors Mont-

serrat i el president provincial de 

Barcelona Manu Reyes.

"Tenim molt clar que el Partit 

Popular de Mollet no està mort, 

tot al contrari, està molt viu i 

més que mai perquè tenim ga-

nes de recuperar allò que vam 

perdre", va assenyalar Calvo, qui 

no va avançar si ella mateixa tor-

narà a encapçalar la candidatura: 

"No crec que sigui important la 

persona, l'important és que hi 

hagi un grup capaç de portar un 

projecte endavant".

El projecte del Partit Popular local 

comptarà amb "moltes propostes", 

segons deia la presidenta molletana, 

qui lamentava "la nefasta política 

POLÍTICA  L'EURODIPUTADA DOLORS MONTSERRAT I EL PRESIDENT PROVINCIAL MANU REYES VAN TROBAR-SE DIMECRES AMB LA SECCIÓ MOLLETANA DEL PARTIT POPULAR

PRAT DE LA RIBA  Dolors Montserrat, Susana Calvo i Manu Reyes

que s'està portant a terme tant a 

l'Estat com a l'Ajuntament".

Per la seva banda, Manu Reyes 

destacava que, per al partit, "Mo-

llet és un municipi prioritari" i 

també es mostrava optimista de 

cara als comicis: "Encara no som 

la veu potent a l'Ajuntament que 

serem l'any vinent". En aquesta 

línia, deia: "El Partit Popular tor-

narà amb molta força i moltes 

ganes a ser present i decisiu a 

l'Ajuntament de Mollet".

Per acabar, Dolors Montserrat, 

exministra i actual eurodiputada, 

aprofitava l'atenció als mitjans 

de comunicació per treure pit del 

seu partit: "El PP som qui, davant 

les crisis, aportem solucions als 

problemes reals. La millor polí-

tica social que podem fer és cre-

ar ocupació, només així podem 

mantenir unes pensions garan-

tides per a la nostra gent gran". 

Tampoc oblidava criticar els soci-

alistes: "Li hem demanat a Pedro 

Sánchez abaixar els impostos de 

la llum, el gas i el combustible; 

i que tregui les despeses supèr-

flues, perquè tenim el govern 

més car de la història. On millor 

estan els diners és a les butxa-

ques dels ciutadans".

Visita a Grifols
La trobada a Mollet va tenir lloc 

després que Dolors Montserrat 

i Manu Reyes visitessin al matí 

l'empresa Grifols de Parets. "Hem 

estat amb una potent empresa 

coneixent les necessitats que 

tenen per poder ser més compe-

titives i poder generar més llocs 

de feina", deia el segon.

Mentre que l'eurodiputada des-

tacava que amb la companyia pare-

tana van parlar "dels grans desa-

fiaments" del moment i va valorar 

la rellevància del seu sector, el far-

macèutic, "molt important amb 

la crisi de la Covid i en la guerra 

a Ucraïna". Montserrat concloïa re-

fermant la necessitat de donar su-

port "a la innovació i la investiga-

ció, que protegeix la salut pública 

de tots els ciutadans".    S.CARRILLO

MOLLET.  Aquest dijous es comme-

mora el 91è aniversari de la pro-

clamació de la Segona República i 

diumenge ja es van celebrar diver-

sos actes per recordar aquesta eta-

pa política de l'estat que va cloure 

arran del cop d'estat i la posterior 

Guerra Civil.

El primer acte va ser el diumen-

ge al matí –precisament a la plaça 

de la República– i a càrrec del col-

lectiu Mollet per la 3a República, 

que aplega diverses sensibilitats 

republicanes de la ciutat per acon-

seguir un ambient unitari entorn 

de la causa republicana. Va ser un 

esdeveniment amb un toc teatral –

amb el molletà Ferran Jiménez in-

terpretant una selecció d'escenes 

del seu xou Homenatge a Rubia-

nes– i poètic –amb la lectura de po-

emes de Miguel Hernández–. "Un 

any més reafirmem el compro-

mís amb la causa republicana: 

llibertat, igualtat i fraternitat", 

apunten des del col·lectiu.

A les 12 h, però a la Rambla, ar-

ribava el torn de l'acte convocat 

pel Vallès per la Tercera Repúbli-

ca –format per altres col·lectius 

i partits dels dos Vallesos– i on la 

cultura també hi va ser present. En 

Múltiples records a la Segona 

República, 91 anys després

DIUMENGE ES VA COMMEMORAR LA SEGONA REPÚBLICA PER DUPLICAT A MOLLET I AQUEST DIJOUS ONEJARÀ LA BANDERA TRICOLOR A LA PLAÇA DE LA REPÚBLICA

PLAÇA DE LA REPÚBLICA  Ferran Jiménez interpretant Rubianes

MOLLET PER LA TERCERA REPÚBLICA

A LA RAMBLA  Maica Hervas, Sole Toribio i Alexandra Beatriz Pérez

EL VALLÈS PER LA TERCERA REPÚBLICA

aquest cas, també hi van assistir 

membres de diverses forces políti-

ques del consistori, com el regidor 

del PSC Raúl Broto o l'exregidora 

d'Ara Mollet ERC Isabel Padilla.

Per últim, estava previst que 

l'Ajuntament fes dimecres un 

acte institucional d’hissada de la 

bandera republicana a la plaça de 

la República. A causa de la pluja, 

però, es va haver de suspendre, 

però la bandera sí que hi onejarà al 

llarg d'aquest dijous.  

S.CARRILLO

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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Cau la contractació femeninaMollet clou la campanya turística 'Apropa't i Viu' 
El març es van formalitzar a la comarca 13.217 

contractes, és a dir, 2.281 més respecte al març 

de 2021, segons l’Observatori-Centre d’Estudis 

del Consell Comarcal. El 45,5% de contractes es 

van fer a dones, un 2% menys que al febrer.

Si al setembre Santa Maria de Martorelles i Vilalba Sasserra eren 

les primeres poblacions del Vallès Oriental que ensenyaven els seus 

atractius en la campanya de promoció turística Apropa’t i Viu, Mollet 

ha estat la població que ha tancat la llista de 40 vídeos que componen 

aquesta promoció que ja registra més d'un milió de visualitzacions. 

ECONOMIA

Pimec demana una taula 
de reindustrialització 
permanent a la comarca

La patronal de la petita i mitjana 

empresa, Pimec, ha plantejat la 

creació d’una taula de reindustria-

lització del Vallès Oriental per fer 

un seguiment d’empreses que esti-

guin en una situació delicada i que 

corrin risc d’entrar en concurs de 

creditors. Així ho va explicar dijous 

passat el president de la patronal 

a la comarca, Daniel Boil, en l’acte 

d’activisme empresarial Reacti-

vem-nos, en què també va partici-

par el president de l’entitat, Antoni 

Cañete.

L’acte, pensat per conèixer les 

inquietuds i necessitats de pimes 

i autònoms i definir així les priori-

tats de Pimec per als pròxims anys, 

va reunir 260 empresaris de la co-

marca.

La proposta de creació d’aquesta 

taula, deia Boil, pretén donar res-

posta a un dels reptes més impor-

tants que té la comarca en aquests 

moments, com és la necessitat de 

reindustrialització. “Actualment, 

sindicats, patronals i adminis-

tracions ja treballem conjunta-

TEIXIT EMPRESARIAL L'ACTE VA CONGREGAR 260 EMPRESARIS DEL VALLÈS ORIENTAL

ment per abordar el cas de Cri-

cursa” –en situació de concurs de 

creditors i pendent de la venda per 

evitar el tancament de la planta del 

Coll de la Manya–. “Però caldria 

una taula permanent per donar 

servei a altres empreses que pa-

teixen i que necessiten un impuls 

per poder avançar”, deia Boil,  que 

insistia en la necessitat d’actuar 

abans que arribin les crisis i que les 

empreses entrin en concurs.

A més, Pimec també ha demanat 

que, en el marc del Pacte Nacional 

per la Indústria, que s’ha de posar 

en marxa pròximament, hi hagi 

partides específiques per al Vallès 

Oriental més enllà del pla d’electro-

mobilitat del Circuit. “Hi ha riscos 

en molts sectors”, alertava Boil.

Crisi estructural
El president de Pimec, Antoni 

Cañete, destacava el moment de 

“canvi transcendental” que es-

tem vivint, fet que obliga a tenir el 

màxim d’informació sobre el pre-

sent i el futur per donar certeses a 

les empreses. “En un moment tan 

volàtil, les empreses necessiten 

informació per abordar la presa 

de decisions”, apuntava el presi-

dent de Pimec.  x.ll.

Creen un detergent 
ecològic que distribueixen 
des de Martorelles

MARTORELLES. Fa dos anys, en ple-

na pandèmia, dos joves, el David 

Weiss i el Lluís Montull, moguts pel 

seu esperit emprenedor i la seva 

consciència ecologista, decidien 

posar en marxa el seu projecte i 

canviar la manera de rentar la roba 

per una de més sostenible. Després 

de mesos d'investigació, treien al 

mercat Natulim, unes petites tires 

biodegradables de detergent eco-

lògic que s'introdueixen al bombo 

de la rentadora en susbstitució dels 

detergents convencionals. 

La companyia fa actualment més 

d'un any que distribueix aquest 

nou producte des de Martorelles: 

"Treballem amb l'empresa For-

mato 3 -situada al polígon mar-

torellesenc-  que s'encarrega de 

l'emmagatzematge, la prepara-

ció i distribució de les coman-

des", explica el Lluís, un dels seus 

fundadors.

El producte es comercialitza al 

mercat espanyol, al francès i al por-

tuguès i des de fa poc, també es pot 

trobar a Bèlgica i a Fidlàndia.

L'objectiu d'aquests dos joves 

emprenedors és crear la primera 

empresa de detergents ecològics 

d'Europa: "Actualment som els 

primers pel que fa a la venda de 

detergents ecològics online a Es-

panya i volem ser-ho també en 

l'àmbit europeu", destaca el Lluís. 

I és que un 90% de les seves ven-

des són online. Els seus clients són 

majoritàriament, petites botigues i 

herbolaris.   a.mir

INNOVACIÓ  ES TRACTA DE LES TIRES BIODEGRADABLES NATULIM 

ELS FUNDADORS En Lluís i el David, els joves emprenedors creadors de Natulim

natulim

pimec

TROBADA EMPRESARIAL  En l'acte, el president de Pimec, Antonio Cañete
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PASQUA Les futbolistes Alèxia Putellas (Mollet) i Maria Pérez (Sant Fost) a la gran mona de la Viñallonga

s.c.

El Celler Can Roda de Martorelles va participar el dies 4, 5 i 6 d'abril a la fira Barcelona Wine Week. 

En la mostra, que es va celebrar al recinte firal de Montjuïc, el celler martorellesenc va ser-hi 

present per presentar-hi els seus vins, entre els quals  una de les seves últimes novetats, el Gran 

Minguet, un gran reserva escumós de pansa blanca. Aquesta va ser la segona vegada que Can Roda 

participava d'aquesta fira:  "És una bona oportunitat  donar una mica més de visibilitat als nostres 
vins. L'experiència ha estat molt posisitva", explicava Pepi Milà, propietària del celler. El Celler de 

Can Roda hi va participar de la mà de la DO Alella i de l'Associació Vinya Celler Masia.

celler can roda

Els vins de Can Roda, a la fira Barcelona Wine Week 

L'Alèxia, la Messi de les mones

MOLLET.  "Ara l'Alèxia Putellas és el Mes-

si", assegura la Marga Viñallonga, propietà-

ria de la Pastisseria Viñallonga. Futbolísti-

cament, és la blaugrana que s'endú tots els 

títols individuals –i els col·lectius també els 

guanya, després d'un triplet i en camí del se-

gon consecutiu–; i aquesta Setmana Santa ha 

rellevat l'argentí a les pastisseries molleta-

nes com a la gran protagonista de les mones.

Tant Viñallonga com el Forn Prat han apos-

tat per crear mones sobre la futbolista molle-

tana del Barça. "La figura del Messi l'està co-

brint l'Alèxia", referma la Ivette Prat, del Forn 

Prat, qui també explica que les mones del Bar-

ça havien perdut força darrerament i que ara 

s'han recuperat amb la molletana: "Els anys 

dolents del Barça, no se'n venien gaire".

D'altra banda, totes dues pastisseries des-

taquen les mateixes temàtiques com les més 

demandades. El film de Disney Encanto és 

una de les estrelles d'aquesta Pasqua. Poké-

mon, "i sobretot el Pikachu" –diu Prat–, 

també torna amb força. Els videojocs, i fins i 

tot alguns de tan clàssics com Sonic o Mario, 

també agraden força a la canalla molletana.

Més enllà de la xocolateria, totes dues pas-

tisseres també destaquen els pastissos més 

tradicionals. Viñallonga, de fet, lamenta que 

darrerament hi ha "la tendència d'agafar 

altres tradicions com la Colomba d'Itàlia, 

i nosaltres fem el pastís tradicional, la 

mona Cristina".  

COMERÇ  LA FUTBOLISTA MOLLETANA ÉS LA GRAN PROTAGONISTA DE LA PASQUA

Una de les novetats locals d'enguany és la mona de la Santa Teca, a càrrec del 

Forn Prat. La pastisseria molletana ja va elaborar l'any passat la mona del Moll 

Fer (dels Torrats) i enguany ha apostat per la deessa morada. Aquestes dues 

són altres de les mones que estan tenint "molta tirada". A més, la Ivette Prat 

explica que aquest és el tercer any que elaboren dissenys personalitzats i qui 

ho vulgui els hi podrà demanar ja de cara a la pròxima Pasqua.

La Santa Teca, novetat a la Prat
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i hom agafés una llavor de la plan-

ta del Nim (Azadirachta indica) del 

Pakistan i la plantés a Catalunya, al 

cap d'uns anys aquesta llavor crei-

xeria i es convertiria en un arbre. Des del punt 

de vista botànic l'arbre de Nim pertany a una 

espècie de plantes del Pakistan, però la llavor 

sense l'aigua, l'aire i el sòl català no podria 

créixer. I si algú intentés arrencar l'arbre tam-

bé s'adonaria que aquest arbre ara ja té arrels 

molt profundes a la terra catalana. Aquesta 

paràfrasi de les paraules de l'historiador 

Noah Harari és una molt bona il·lustradora 

del fenomen migratori. Sóc de l'opinió que 

hom perfectament pot ser Català si no menja 

pa amb tomàquet, menja curry i va néixer en 

un país llunyà, però ha escollit Catalunya com 

a casa seva.

Ser immigrant ve amb els seus reptes. 

Aquests reptes es fan encara més prominents 

per a una dona, perquè, a sobre, les dones 

també portem el pes del masclisme arrelat a 

la societat des de fa milers d'anys. 

Un dels reptes més grans que tenim a l'ho-

ra d'integrar-nos a Catalunya és l'idioma. Les 

nostres llengües mare són molt diferents 

comparades amb els idiomes d'origen llatí 

que es parlen a Catalunya, i això fa que tin-

guem una dificultat afegida a l'hora d'apren-

dre'ls. Cosa que acaba situant a la dona pakis-

Immigració i la dona invisible

S

SHAZRA
JAVED QURESHI

Responsable de Nova 

Ciutadania d’Ara Mollet ERC

tanesa en una posició d'aïllament difícilment 

superable.

A Catalunya la dona pakistanesa està in-

visibilitzada i no té una identitat pròpia. La 

gent nativa les confon amb les dones del 

Marroc, una confusió de 7.112 km de distàn-

cia. Molts cops la gent mira la dona pakis-

tanesa només com una víctima. Víctima de 

masclisme, víctima de violència domèstica 

i víctima de matrimoni forçat. Totes les do-

nes del món són víctimes del masclisme i de 

milers d'anys del sistema patriarcal absorbit 

tan profundament a la societat. Per tant, mi-

rar només les dones pakistaneses com a tal 

és poc acurat. 

Malauradament, encara la nostra repre-

sentació als llocs de treball importants on 

es prenen decisions és inexistent. Però sóc 

optimista en aquest aspecte i crec que amb el 

pas del temps perfectament trobarem dones 

pakistaneses ocupant alts llocs de treball o 

fins i tot ocupant càrrecs polítics importants 

a Catalunya. Actualment, a la terra Catalana 

no som visibles, però som aquí a Catalunya, 

som una realitat i no hem vingut només a 

quedar-nos, hem vingut a contribuir.

Fa gairebé dos mesos que va esclatar la guerra a Europa amb la invasió 

d'Ucraïna per part de la Rússia de Putin. Durant aquelles primeres setmanes 

les imatges de riuades de refugiats que abandonaven les seves llars cap 

a un destí incert van omplir els informatius i les portades dels diaris. Més 

de quatre milions d'ucraïnesos han deixat el seu país, un èxode que han 

assumit molts països europeus, entre els quals Catalunya. En arribar a 

Barcelona, les famílies són ateses pels voluntaris de Creu Roja, la majoria 

dones i infants, que són allotjats en espais d'emergència habilitats per a 

aquesta finalitat. Altres, són acollits a domicilis de particulars, familiars, 

compatriotes o simplement persones que han volgut aportar el seu gra de 

sorra solidari enmig de la barbàrie. La resposta a l'emergència per part de la 

ciutadania i les institucions ha estat impecable, però, si el conflicte s'allarga 

en el temps i la majoria de refugiats no poden tornar al seu país, començarà 

la fase realment complicada, la de l'acollida i l'arrelament, perquè totes elles 

puguin iniciar una vida digna al nostre país. També caldrà estar a l'altura. 

SOLIDARITAT SOSTINGUDA

Editorial

m refereixo tan al gènere humà 

com a la compassió per les des-

gràcies dels humans. En català, 

com en diverses parles, usem la 

mateixa paraula per dir què som i per dir 

quina és una de les nostres característiques 

essencials. Un argument d’afirmació de la 

identitat humana que ja portava Ciceró a 

parlar-ne fa més de dos mil anys.

Així, a l’antigor culta, ja arribaren a aques-ta identificació entre el subjecte −la Huma-nitat− i la seva condició− la humanitat−, tot i 
haver experimentat que el gènere humà, ne-

gligint de la seva humanitat intrínseca, usava 

la violència, el domini, l’opressió.  Ho deixà 

clar el militar alemany Karl Von Clausewitz 

(1780-1831) a De la guerra, “La guerra cons-

titueix, per tant, un acte de força que es duu 

a terme per obligar l’adversari a acatar la 

nostra voluntat”.

Països contra països en forma d’imperia-

lisme, de colonització, d’ocupació...; classes 

socials contra classes socials quan els pode-

rosos veuen els treballadors i els marginats 

com a serfs; o, en l’àmbit de les diverses for-

mes familiars o de convivència, la violència 

contra les dones, contra la gent gran o contra 

els infants. El factor comú és l’ús de la vio-

lència, en totes les seves gammes, per acon-

seguir, contra la voluntat de l’altre, allò que 

nosaltres volem. Caldria introduir un matís 

E

SENSE DATES: 

LA HUMANITAT

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

delicat i complex: hi ha agressors i agredits que, si poden, es defensen −per exemple, 
Ucraïna.

No és difícil saber-ne de totes aquestes 

violències. Mitjans de comunicació, xarxes 

socials, actes, activitats, trobades, ens poden 

fer conèixer la degradació d’una part sempre 

massa gran del gènere humà en relació amb 

l’oblit d’aquella condició d’humanitat que, 

essent intrínseca en l’ésser humà, hauria de 

ser sempre present, profundament present, 

en la nostra conducta individual o col·lectiva. 

Sembla que, els humans, dotats d’intel·ligèn-

cia, de sensibilitat i de consciència, sempre 

hauríem d’estar regits per principis ètics, 

per valors sorgits d’aquests principis que 

ens haurien de portar al millor fi de la vida 

humana i a trobar els millors mitjans per 

aconseguir-ho. No és així. Renegant de la felicitat vivificant −limita-da per humana, però possible− ens encapar-
rem, com fills de genètica caïnita, a consentir 

amb impotència la preeminència de la mal-

dat sobre la bondat. Ens hi juguem el futur. Si 

no hi podem fer més, Humanitat i humanitat 

perdran el seu lloc a l’Univers... Cert, un lloc 

ben petit, com un àtom en mig del cosmos. 

Vàrem cremar el mapa

per a encendre el foc.

Feia fred!

Després, la boira

ens portà al no-res.

Dels poemes en trauràs les dates (2021)

Per compartir

LA VINYETA de Manel Fontdevila

A Catalunya la dona pakistanesa 

està invisibilitzada i no té una

identitat pròpia. Se les confon amb

les dones del Marroc, una 

confusió de 7.112 km de distància
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Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.

Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.

Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 20 h 

Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
 DIETES PERSONALITZADES
 EDUCACIÓ I HÀBITS NUTRICIONALS
 ESTUDI COMPOSICIÓ CORPORAL
 SEGUIMENT EVOLUTIU
 TRACTAMENT TRASTORNS DIGESTIUS
 VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR 

MEDICINA ESTÈTICA
 ÀCID HIALURÒNIC
 BOTOX
 FARCIMENT FACIAL
 FARCIMENT DE LLAVIS
 FILS TENSORS
 MESOTERÀPIA CORPORAL
 MESOTERÀPIA FACIAL
 PEELING
 FACTORS DEL CREIXEMENT (PRP)
 VARIUS

La tecnologia més avançada i els tractaments 
més efectius per cuidar de la teva bellesa

30
AL TEU COSTAT

ANYS

“Recupera la teva figura,

1a VISITA 
GRATUÏTA

ressalta la teva bellesa”

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

93 562 25 53
TRUCA I T’INFORMEMAv. Catalunya, 155. 

Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

PAELLA
FIDEUÀ DE MARISC
CARNS A LA BRASA

I MOLT MÉS!

Vermuteria, tapes...
i ara també podreu 

menjar a taula 
els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

Av. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

s'ha classificat per a la fase d'as-

cens a LEB Or. L'equip molletà 

no va poder sumar una victòria a 

l'última jornada de la lliga regular, 

que va perdre davant El Ventero 

Villarrobledo per 91 a 85. Tot i 

això, els de Josep Maria Marsà es 

beneficien de la derrota del CB 

Cornellà per mantenir-se en posi-

ció de play-off.

El club de Mollet es va veure su-

perat en la visita a Villarrobledo, 

el cuer de la categoria. Una molt 

bona primera part de l'equip d'Al-

bacete va deixar el Mollet per dar-

rere al descans, amb un marcador 

de 47-40. El conjunt molletà va in-

tentar retallar distàncies al tercer 

quart, però no va poder culminar 

la remuntada. Ignasi Belver va ser 

el centre de les esperances del Mo-

llet, amb 27 punts i 8 rebots, i es va 

convertir en el màxim anotador 

del partit dels dos equips.

Tot i la derrota, el Recanvis Gau-

dí Mollet manté la vuitena plaça 

a la classificació, l'última d'accés 

al play-off d'ascens a LEB Or. Ho 

aconsegueix gràcies a la derrota 

del CB Cornellà davant el Real Ca-

noe (71-86). Amb el partit a Villar-

robledo, l'equip molletà tanca la 

fase regular amb un balanç de 12 

victòries i 14 derrotes.

El somni de jugar el play-off
Jugar el play-off d'ascens és una 

notícia molt positiva, però "pujar 

és impossible", tal com reconeix 

Carlos Nuez, el president del CB 

Mollet. Així i tot, Nuez considera 

que el fet de poder jugar aquesta 

fase és un premi a una temporada 

del primer equip que valora com 

molt bona.

El Recanvis Gaudí Mollet s'estre-

narà al play-off d'ascens el proper 

cap de setmana. El seu rival serà 

l'Hereda Ourense, el segon del 

grup Oest de la lliga. L'anada es 

disputarà a casa el diumenge 17 

d'abril i la tornada serà el dissabte 

23 d'abril a pista gallega.  

ESPORTS

Campions de lligaDoble or per al Club Atlètic Mollet
El Juvenil C del CF Mollet UE s'ha proclamat 

campió de lliga del grup 32 de la Segona divisió 

juvenil catalana. L'equip només ha perdut un 

partit en tota la temporada i aconsegueixen 

l'ascens a Primera Catalana.

Dos equips del Club Atlètic Mollet s'han proclamat campions 

de Catalunya al Campionat de Relleus sots 12, celebrat a 

Tarragona. El 4x60 femení i el 3x600 femení han aconseguit 

guanyar les seves respectives curses, amb Gisela Andrés, 

Anna Burón, Anastasia Giménez i Aroa Zapata.

El CF Mollet UE s'emporta 
el derbi contra el CF Parets

PARETS. El CF Mollet UE va aconse-

guir endur-se els 3 punts del derbi 

de Primera Catalana contra el Pa-

rets, guanyant un partit disputat 

que va acabar amb un marcador 

d'1-2. El conjunt de David Parra va 

mostrar un joc sòlid i molt efectiu, 

sabent aprofitar les seves oportu-

nitats. El Parets no va poder res-

pondre ni donar el triomf a la seva 

afició, reunida al Camp Municipal 

Josep Seguer. 

Com s'esperava, el Mollet va 

començar el partit amb molta in-

tensitat, posant-se per davant als 

primers minuts. Després del gol, el 

Parets va reaccionar i va començar 

a controlar més el partit, fins que 

va arribar el seu gol. El partit es va 

tornar a desequilibrar just abans 

del descans, amb un penal i una 

expulsió contra l'equip local. 

A la segona part, el Mollet es va 

centrar a mantenir l'avantatge i 

en rematar el partit al contraatac. 

Però l'equip molletà va deixar viu 

el Parets, que va tenir algunes 

oportunitats per empatar als dar-

rers minuts.

Un derbi amb emoció
El derbi baixvallesà va ser emoci-

onant fins a l'últim minut. Javier 

López, entrenador del CF Parets, 

explicava que el seu equip havia 

pagat la inexperiència: "Som un 

equip molt jove i no hem ges-

tionat bé els últims minuts". 

També lamentava haver patit una 

expulsió tan aviat: "Són molts mi-

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP MOLLETÀ VA IMPOSAR EL SEU JOC I VA GUANYAR PER 1-2

EL DERBI Els jugadors del CF Mollet UE i del CF Parets disputant el partit

sergi casanovas

BÀSQUET | LEB Plata  ELS MOLLETANS MANTENEN LA 8A POSICIÓ

El Recanvis Gaudí Mollet 
jugarà la fase d'ascens

nuts amb 10 jugadors; tot i això, 

l'equip ha fet un esforç increï-

ble", assegurava.

Més satisfet es mostrava David 

Parra, entrenador del CF Mollet 

UE, qui destacava: "Avui sobretot 

hem competit, hem tornat a ser 

nosaltres i crec que som justos 

guanyadors", deia Parra, qui lloa-

va la imatge donada pel seu equip 

a Parets.  

Amb l'1-2 final, els dos 

equips certificaven la permanèn-

cia a Primera Catalana. El CF Mo-

llet UE lluitarà pel segon lloc de la 

classificació, mentre que el CF Pa-

rets opta, com a màxim, a la terce-

ra posició. Aquest cap de setmana 

serà de descans i podran plantejar 

les dues últimes jornades.    S. C.

Juvenils

Els dos clubs també es van veure les 

cares aquest cap de setmana a la lliga 

Preferent Juvenil. L'enfrontament dels 

juvenils del CF Mollet UE i del CF Parets 

va acabar amb un guió completament 

oposat. L'equip paretà es va imposar 

amb un marcador d'1-3 al camp Ger-

mans Gonzalvo de Mollet. El Parets 

continua lluitant per l'ascens a la Lliga 

Nacional Juvenil.

UN ALTRE DERBI A 
PREFERENT JUVENIL

El Sant Gervasi femení avança 
a la semifinal de la Copa Colegial
MOLLET.  L'equip femení de l'Escola Sant Gervasi s'ha classificat per la 

semifinal de la Copa Colegial. Les molletanes van superar als quarts de fi-

nal al Pàlcam de Barcelona per 63-52. Ara el Sant Gervasi buscarà la seva 

segona final consecutiva en el partit de semifinals contra l'Escola Virolai, 

en un partit que es disputarà després de l'aturada de Setmana Santa.  
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MOLLET. El Club Muntanyenc Mo-

llet tindrà una nova persona al 

capdavant: Carles Matute. El nou 

president es proposa com a ob-

jectiu principal incentivar la par-

ticipació dels joves al club, que 

segueix sent un dels més nombro-

sos en socis de la zona. Per aconse-

guir-ho té diversos projectes com 

el Mollet-8.000 o la creació d'una 

secció de marxa nòrdica.

Carles Matute destaca que el 

principal problema del club ac-

tualment és que "el jovent no hi 
participa i, per això, estem in-
tentant fer activitats més atrac-
tives". En el cas del Club Munta-

nyenc, el nou president destaca 

que dels 600 socis, més d'un 70% 

ocupa la franja d'edat d'entre 50 i 

70 i que necessiten "una renova-
ció urgent".

Un d'aquests projectes és el Mo-

llet-8.000, una sèrie d'escalades 

a grans muntanyes que aniran 

Jonathan Almeda: "Volem donar vida al CF 
Martorelles sense perdre la familiaritat"

MARTORELLES. El CF Martorelles té 

nou president. Jonathan Almeda 

és un home de la casa, amb anys 

d'experiència al club en diversos 

càrrecs: coordinador i entrenador 

del primer equip, entre altres.

Ara, serà el president de l'entitat 

i té clares les seves apostes prin-

cipals: reforçar el futbol base, el 

futbol femení i seguir amb la dinà-

mica ascendent del club.

Jonathan Almeda arriba a la 

presidència del CF Martorelles en 

substitució de l'antic dirigent Car-

les Sig. Almeda té clar el seu model 

a seguir: "Creiem que podem 
millorar el club sense perdre la 
familiaritat, donar-li vida", però 

sempre "dins les possibilitats de 
l'entitat". Els seus objectius prin-

cipals són reforçar aspectes del 

Martorelles que s'han desenvolu-

pat en els últims anys. "La priori-
tat del club és apostar pel futbol 
base", explica el nou president. Un 

altre dels aspectes importants és 

"apostar pel futbol femení. El 
club té moltes noies que volen 
jugar al futbol".

Pel que fa al primer equip, que 

Jonathan Almeda seguirà diri-

gint, destaca que "ens agradaria 
pujar-lo a Segona Catalana. És 
una oportunitat per als nois del 
club". Per donar suport el sènior, 

Almeda també afirma que "la nos-
tra idea és crear un filial per la 
temporada vinent". Així vol tenir 

lloc per permetre que tots els joves 

de Martorelles puguin jugar al fut-

bol, inclús "repescar alguns que 
s'han anat a jugar a fora".

En el mandat de Jonathan Alme-

da també es veu en l'horitzó el cen-

tenari del club, que se celebrarà en 

FUTBOL   EL NOU PRESIDENT DEL CLUB, QUI SUBSTITUEIX CARLES SIG, PARLA DEL SEU PROJECTE PER A L'ENTITAT EN ELS PRÒXIMS ANYS

RELLEU  El nou president Jonathan Almeda (esq.) amb l'antic Carles Sig (dreta)

CF Martorelles

Un campió de Martorelles 
a la lluita de braços
MARTORELLES. El martorellesenc 

José Manuel García va iniciar-se 

en el món de la lluita de braços fa 7 

anys. Ara, s'ha convertit en un dels 

millors lluitadors de Catalunya i 

recentment ha aconseguit 4 me-

dalles al Campionat de Catalunya. 

García explica com es viu aquest 

esport, desconegut per a la ma-

joria com a disciplina esportiva, 

però inspirat en el tradicional pols.

L'esportista ha sortit victoriós 

del darrer Campionat de Cata-

lunya de lluita de braços. El de 

Martorelles ha aconseguit 4 po-

dis, entre ells la primera posició a 

la categoria màster de més de 85 

quilos amb braç dret.

Per a ell, això és habitual perquè 

fa molts anys que competeix i gua-

nya en aquest esport. Com ell ma-

teix explica, el seu objectiu sempre 

és guanyar perquè "si dubtes, no 
quedes primer". La lluita de bra-

ços és un esport força desconegut, 

tot i que "ara s'està començant a 
conèixer més" afirma José Manu-

el García. L'esportista destaca que 

en aquesta disciplina "no només 
importa la força, la tècnica és fo-
namental" i que a les lluites "s'ha 
de buscar el punt dèbil del con-
trincant".

Una llarga història a l'esport
José Manuel García va començar a 

la lluita de braços l'any 2015, quan 

va conèixer l'esport a través d'un 

amic. Les seves primeres compe-

ticions ja van ser prometedores: 

"Al primer campionat no havia 
entrenat gairebé res. Vaig com-
petir i vaig quedar segon". Des 

de llavors, ha participat en moltes 

competicions i entrena cada set-

mana. De fet, la lluita de braços no 

és l'únic esport que fa, també prac-

tica arts marcials i entrena pel seu 

compte.

L'esportista de Martorelles des-

taca el gran ambient que es respira 

a totes les competicions. "Després 
d'un campionat, tots els partici-
pants anem junts a sopar. Estem 
molt units", explica.

Ple de competicions
L'activitat del José Manuel Garcia 

no s'atura. A finals de maig torna-

rà a competir al Campionat d'Es-

panya. Més tard, al juliol, seguirà 

amb una competició especial per a 

ell, un open internacional a Santa 

Coloma de Gramenet, on s'enfron-

tarà a rivals de tot el món.   S. C.

LLUITA DE BRAÇOS  JOSÉ MANUEL GARCÍA PORTA SET ANYS COMPETINT EN LA DISCIPLINA

JOSÉ MANUEL GARCÍA

José Manuel GarCía

El Club Muntanyenc 
Mollet té nou president

ENTITATS   CARLES MATUTE ÉS EL NOU MANDATARI DEL CLUB

CARLES MATUTE

Club MuntanyenC Mollet

pujant progressivament de difi-

cultat, fins a culminar amb una 

expedició a l'Himàlaia d'aquí a 3 

anys. Aquesta iniciativa pretén 

ser un al·licient per als joves que, 

segons Matute,"n'hi ha molts que 
fan escalada i muntanya, però 
només s'acosten als clubs per 
federar-se". 

Primer equip

El primer equip del CF Martorelles, di-

rigit per Jonathan Almeda, va haver de 

retirar-se del seu últim partit, que ju-

gava contra el Llano de Sabadell. L'equip 

baixvallesà es va trobar amb un ambient 

molt hostil, segons relata Almeda: "Vam 
rebre amenaces, insults, puntades 
de peu, cops de colze, de tot. Tant de 
l'afició com dels jugadors de l'altre 
equip". Tot i aquestes accions, l'àrbitre 

no va aturar el partit i el Martorelles es 

va acabar retirant del camp. Ara el club 

haurà de donar explicacions a la Fe-

deració Catalana. De moment, el partit 

està suspés i els dos equips figuren a 

la classificació amb un partit menys. 

Tot i això, Jonathan Almeda critica que 

"el més probable és que ens multin a 
nosaltres".

UN PARTIT POLÈMIC I 
INTOLERABLE

Temps per 
aprendre pel 
futbol sala del 
CF Martorelles

MARTORELLES. L'equip de futbol 

sala del CF Martorelles viu una si-

tuació sense greus complicacions. 

L'equip està a la part baixa de la 

classificació de Tercera Catalana, 

però continua creixent en el seu 

primer any. El conjunt martore-

llesenc va empatar a 2 en el seu úl-

tim partit contra el CD El Masnou. 

El partit va començar amb els locals 

per davant, però l'equip del Mares-

me va remuntar. Els de Martorelles 

van poder igualar el partit i sumar 

un punt davant un equip que ocupa 

la part alta de la classificació.

A la zona tranquil·la
L'empat deixa al CF Martorelles en 

desena posició amb 15 punts. Els 

martorellesencs tindran un final 

de temporada tranquil, ja que no 

han de patir pel descens. Actual-

ment, porten un balanç de 4 victò-

ries, 3 empats i 9 derrotes.

Pel pròxim partit el CF Marto-

relles anirà fins a Mataró, on s'en-

frontarà a l'Avícola Vinyals Mataró 

C, un club que s'està jugant l'as-

cens.  El partit serà el dia 24.  

CF MARTORELLES 2
CD EL MASNOU 2

"Les prioritats del club són
apostar pel futbol base i el

futbol femení. Tenim moltes 
noies que volen jugar"

dos anys. Tot i que encara queda 

temps per organitzar-ho tot, el 

president afirma que "ja van sor-
gint idees".   SERGI CASANOVAS
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CULTURA
Exposicions sobre les migracions a MolletPresentació del llibre de Josep Masats

Dijous s'inauguraran diverses exposicions sobre les persones que han 

immigrat a Mollet. A les 19 h a La Marineta s'obriran Les migracions a 

Mollet. Estudi del territori i del paisatge humà i Caminants. Passadissos. 

A les 20 h serà el torn del Museu Abelló, amb Mirades. Mollet migrant 

i Les migracions a Mollet. Vivències d'un viatge continu.

Josep Masats presentarà dimecres (19 h) a la sala 

d'actes del Casal Cultural el seu darrer llibre, El 

melic del Buda. Es tracta d'un llibre de haikus en el 

qual tracta temes ben diversos en aquest estil de 

poesia breu i que l'autor tracta com un dietari.

"Jo necessitava la MITMO, i el públic també"
MOLLET.  "Jo necessitava la MITMO, 

i el públic també". Així ho expressa 

el Jordi Monserdà, de Galiot Teatre, 

director artístic i productor de la 

Mostra Internacional de Titelles de 

Mollet, que enguany celebrava la 

seva 15a edició. Monserdà destaca 

que el més important d'aquesta edi·

ció ha estat "veure la resposta de 

la gent", després que el 2020 no es 

pogués fer la MITMO i que el 2021 

fos en format reduït en interiors.

"Tinc la sensació que la MITMO 

és molt estimada", reitera el tite·

llaire, qui destaca l'espai del parc de 

les Pruneres com la gran novetat i 

una proposta que va ser tot un èxit. 

Per primer cop, Galiot va muntar 

les seves quatre instal·lacions en un 

mateix festival –Cal Titella al Mer·

cat Vell i les altres a les Pruneres–, 

acció que defineix de "bogeria" per 

la gran feina que els va donar, però 

que va ser "el regal dels 15 anys". 

L'assistència també va ser un regal 

per al director artístic: gairebé 2.000 

persones van passar per les instal·

lacions de les Pruneres i unes altres 

2.000 van passar pel Munta Titella. 

Si bé és cert que Galiot no pretén 

tornar a instal·lar·ne les quatre de 

cop, l'objectiu sí que és establir les 

Pruneres com l'espai d'instal·lacions 

titellaires de la MITMO, amb una de 

Galiot i una d'una altra companyia.

Amb tot, Monserdà assevera que 

un dels valors d'aquest esdeveni·

ment és que les famílies hi troben 

"espectacles tan peculiars que 

normalment no poden gaudir, 

perquè hi són fora", i "la ciutat 

rep un cop l'any una cosa única".

Prat de la Riba es va omplir per 

a la inauguració i no va ser curt el 

seguici encapçalat pel Mollet Mu·

llat per engegar l'espai d'instal·la·

cions. Altres actes a l'espai públic 

també van comptar amb una enor·

me afluència de públic, com les 

cercaviles de diumenge amb els 

titelles gegants; i les entrades per 

als xous a cobert es van exhaurir.

Una seixantena de propostes tite·

llaires van omplir la ciutat el cap de 

setmana amb el que ha estat un nou 

"èxit" de la MITMO, com ho defineix 

la regidora de Cultura i de Comerç, 

Mercè Pérez, qui, en la mateixa línia 

que Monserdà, diu: "S’ha notat que 

la ciutadania tenia moltes ganes 

de tornar a gaudir dels especta-

cles del festival".    s.carrillo

ARTS ESCÈNIQUES  ES VAN EXHAURIR LES ENTRADES PER ALS ESPECTACLES D'INTERIOR I LES PLACES I CARRERS ES VAN OMPLIR PER GAUDIR DELS XOUS TITELLAIRES

s.c.

PARC DE LES PRUNERES  La instal·lació Munta Titelles

s.c.

PLAÇA D'EUROPA  'Les tres porquetes', amb la companyia Xarop Teatre

s.c.

ANSELM CLAVÉ  Jordi Monserdà portant el Mollet Mullat fins a Pruneres

aj. mollet

CIA. OPAKAR  'Los Extintos' van voltar diumenge per la ciutat

ESPECTACLE ITINERANT  'El petit Lilo' va protagonitzar una de les dues cercaviles de diumenge al migdia, que van cloure amb una plaça Prat de la Riba a vessar

aj. mollet
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L'especulació immobiliària obliga a 
tancar l'Analògic després de nou anys

MOLLET.  Aquest abril, el bar Analògic tanca-

rà les portes, després de nou anys d'activi-

tat. "És una qüestió immobiliària", diu la 

propietària, Anna Ruiz, qui explica que en-

guany li apujaven un 30% el lloguer, "que 
són bastants diners".

Tenint en compte que l'any vinent li ven-

cia el contracte, també li exigien tornar a 

pagar un traspàs per renovar el contracte 

deu anys més. Ella no ho entenia, però l'ex-

plicació dels propietaris va ser ferma: "Si tu 

ara acabes el contracte, vindrà una per-
sona darrere que ens pagarà un traspàs 
pel local. O el pagues tu o el pagarà un al-
tre". El traspàs és, segons Ruiz, "pagar per 
una cosa que no és tangible", ja que, entre 

d'altres, inclou la clientela, malgrat que els 

clients poden variar "si qui ho agafa no té 
el mateix rotllo".

Amb tot, la propietària de l'Analògic pri-

mer va dir que ho volia tirar endavant. Tan-

mateix, pensant que el local ja té un desgast 

i que "s'haurien de fer millores", va fer-ne 

els números i va haver de rectificar decidint 

finalment, "molt a pesar meu i de tothom, 
acabar aquesta etapa".

El teixit cultural de la ciutat va trobar ben 

aviat en l'Analògic un lloc on anar a parar. El 

fet que l'Anna Ruiz hagi estat activa en les 

entitats de la ciutat, com per exemple caste-

llers, potser ha ajudat, però associacions a 

banda, el jovent, entre d'altres, també s'hi ha 

abocat al bar. "A l'Analògic s'ha fet com un 
punt de trobada", assegura la propietària, 

qui tampoc té clar quins han estat els mo-

tius: "La raó la tenen els clients". Sigui com 

sigui, Ruiz sí que apunta cap a les mancances 

a la ciutat: "A Mollet falten molts espais. 
No és que aquest sigui especial, sinó que 
no n'hi ha gaires".

Amb el tancament, ja hi ha hagut fidels 

clients que li han preguntat, lamentant la 

decisió: "I ara què farem, on anirem?". 

"No ho sé, però jo també estaré amb vos-
altres i hauré de trobar un lloc on anar", 

POPULAR  L'AUGMENT DEL LLOGUER I LA PETICIÓ DE PAGAR UNA NOVA ENTRADA CAUSEN LA CLAUSURA D'AQUEST BAR QUE HA ESDEVINGUT UN PUNT DE TROBADA SOCIAL

L'INTERIOR DEL BAR  Manca poc més d'una setmana perquè l'Analògic tanqui portes

s.c.

Filosofia, humor i irreverència,
a la conferència d'Ameno

MOLLET.  El Jardinet del Casal Cultural gau-

dirà el pròxim divendres 22 d'abril (20 h) 

de l'espectacle Filosofía amena, a càrrec de 

Colectivo Ameno, una companyia formada 

únicament pel Marc Rodrigo 'Ameno' i que 

garanteix humor, performance i sobretot 

filosofia.

Es tracta d'una activitat programada pel 

CRA'P i el Casal Cultural, en què la filosofia 

serà la protagonista amb diferents pers-

pectives. D'una banda, Rodrigo –qui va 

estudiar la carrera de Filosofia– pretén fer 

apologia d'aquesta àrea, també amb una 

voluntat irreverent. Al mateix temps, però, 

la performance "se'n riu dels tòpics de la 
filosofia", diu l'artista, qui explica que quan 

estava a la universitat "pensava que seria 
professor de filosofia i he acabat fent de 
pallasso".

Amb pudor de semblar pedant, Rodrigo 

diu que al xou hi inclou "humor intel·li-
gent" i que "intenta fer pensar una mi-
queta". Però tot plegat s'intercal·la amb 

escenes "d'humor molt tonto" i amb un 

personatge que té un aire "patètic".

Les entredes tenen un preu de 15 euros 

–13 € per als socis del Casal Cultural i per 

als col·laboradors i associats de CRA'P– i es 

poden reservar trucant als telèfons 93 593 

11 74 o 690 216 302, o enviant un correu 

electrònic a secretariat.elcasal@gmail.com.

Admirador de la tasca del CRA'P i soci
El Marc Rodrigo és soci del CRA'P (Pràcti-

ques de Creació i Recerca Artística), enti-

tat que ha programat aquest espectacle. 

"Conec la gent de CRA'P des de fa bas-
tants anys, hi he fet vàries residències i 
cursos, i en les meves creacions sempre 
m'han ajudat, m'han donat un espai per 
crear i un espai per mostrar", explica Ro-

drigo. L'artista i/o filòsof també destaca 

la tasca que du a terme CRA'P. "Fan coses 
diferents en una ciutat com Mollet i està 
molt bé. També són atrevits en les seves 
propostes", lloa en Marc Rodrigo.   

ESPECTACLE  CRA'P I EL CASAL CULTURAL PROGRAMEN AQUEST XOU PEL 22 D'ABRIL

colectivo ameno

AMENO  Actua a Mollet divendres vinent

els respon ella, qui vol deixar la restauració 

per tornar al sector administratiu.

Les activitats de comiat
Els darrers quatre dies de feina seran ben 

actius. Dijous a les 21 h, l'actor molletà Fer-

ran Jiménez interpretarà el seu monòleg 

Homenatge a Pepe Rubianes. Jiménez feia 

temps que havia parlat amb Ruiz per actu-

ar al bar i finalment no s'ha concretat fins 

al comiat. "L'especulació immobiliària es 
carrega un altre espai mític de la nostra 
ciutat", lamenta Jiménez.

Divendres es podrà gaudir de les semifi-

nals de Champions entre el Barça de l'Alèxia i 

el Wolfsburg –de fet, l'Analògic ha sintonitzat 

el futbol femení "des del primer dia" i així 

ho farà fins al final–. Dissabte, amb les para-

des de Sant Jordi al davant, estaran oberts tot 

el dia i a la nit celebraran les tradicionals pre-

campanades de cap d'any, en aquest cas de 

comiat. Per últim, diumenge hi haurà "mu-
siqueta", els Castellers hi passaran al llarg 

del dia després de l'actuació a Prat de la Riba, 

es veurà més futbol i hi haurà festa de tanca-

ment. A més, al llarg del cap de setmana es 

podran adquirir les samarretes de l'Analògic.

Paint les "emocions fortes" d'aquests 

darrers dies, l'Analògic s'acomiadarà defi-

nitivament el diumenge 24 d'abril.  
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Crowdfunding de Les Pinyes
MARTORELLES.  La companyia Les 

Pinyes, de la qual n'és productora 

la martorellesenca Judit M. Gené, 

ha engegat una campanya de mi-

cromecenatge per poder enllestir 

el seu tercer espectacle de crea-

ció pròpia, Glassmur. "Falta una 

última empenta per fer-lo rea-

litat", apunten al web de Verka-

mi on també diuen que els diners 

serviran per "cobrir material 

per millorar l'escenografia, la 

seva construcció, tots els mo-

bles, materials d'atrezzo i els 

fungibles", així com per comptar 

amb l'ajuda d'altres professionals 

i assumir la part comunicativa. El 

projecte ja ha rebut 1.510 euros 

dels 2.500 que sol·liciten i el pro-

cés clourà d'aquí a dues setmanes.

Pel que fa a la martorellesenca, 

aquesta és la primera companyia 

en què l'actriu Judit M. Gené exer-

ceix a la producció.  

ARTS ESCÈNIQUES  JUDIT M. GENÉ N'ÉS LA PRODUCTORA

Tercera Setmana Santa sense 

els actes de la Santa Espina
MARTORELLES.  La junta de la Confra-

ria la Santa Espina, Armats i Vestes 

de Martorelles ha suspès per tercer 

any consecutiu les activitats de Set-

mana Santa. "Després de dos anys 

de pandèmia, hem decidit pren-

dre'ns-ho amb tranquil·litat", 

així ho explica la Montserrat Pugès, 

membre de la junta de l'entitat.

La decisió no ha estat fàcil. De 

fet, el 2020 lamentaven que per 

primera vegada en més de tres 

dècades de l'entitat havien de 

suspendre totes les activitats de 

Setmana Santa –la processó sí que 

s'havia anul·lat un cop prèvia-

ment, el 1994, a causa de la pluja–. 

Pugès assegura que els sap "molt 

greu" tornar-ho a cancel·lar, però 

assegura que hi ha molta feina al 

darrere que s'ha de començar me-

sos abans i no tenien clar "que ho 

poguéssim fer amb normalitat".

Per últim, la Montserrat Pugès 

reitera que tenen ganes que el 

2023, després de tres anys, d'atu-

rada, puguin recuperar aquest es-

deveniment tradicional.  

TRADICIONAL  L'ENTITAT MARTORELLESENCA NO POT CELEBRAR LA PROCESSÓ DES DE L'ANY 2019

El retorn de la processó, amb novetats

El 2019, Mollet gaudia per darrera vegada de la tradicional processó de 
Setmana Santa, organitzada pel Centro Cultural Andaluz. Tres anys han 
hagut de passar per tornar-ho a viure, i l'entitat va preparar el retorn 
amb novetats. D'una banda, el pas de la Vírgen de los Dolores estrenava 
vestuari i manto, elaborat per María Baratos, membre de l'entitat. D'altra 
banda, la canalla del Centre Cultural Andaluz de Mollet –entre 8 i 12 anys– 
també van estrenar figura, concretament el Cristo del Gran Poder en petit. 
Charo García, presidenta de l'entitat, celebrar que hi havia "moltíssimes 
ganes" de celebrar la Setmana Santa, tant per part del públic, amb una alta 
assistència, com dels membres de l'associació.

centro cultural andaluz mollet

Decorar ous de 
Pasqua a l'Abacus

MOLLET.   Aquest dijous 14 d'abril ar-

riba un nou taller a la botiga Abacus 

de Mollet adreçat a infants, sota el 

nom de Decora el teu ou de Pasqua 

amb Décopatch. L'activitat es farà 

a partir de les 18 h i cal inscriure's 

gratuïtament al web d'Abacus o 

presencialment a la mateixa botiga. 

S'adreça principalment a canalla a 

partir dels 4 anys i els infants han 

d'anar acompanyats d'un adult.  

ACTIVITATS

INSTAL·LACIÓ INTERACTIVA  Als teatrets s'hi representen obres de Shakespeare

toti toronell

Un toc shakespearià al
Sant Jordi martorellesenc

'MICRO SHAKESPEARE' S'INSTAL·LARÀ A CARRENCÀ EL DIA 23

MARTORELLES.  La literatura és ben 

present el 23 d'abril, Sant Jordi, i 

Martorelles aposta per donar-li 

un toc shakespearià a la diada. Ho 

farà programant la instal·lació Mi-

cro Shakespeare, de la companyia 

Toti Toronell, que està formada 

per cinc teatrets on es represen-

ten obres diferents del dramaturg: 

Hamlet, Macbeth, Romeu i Julieta, 

La tempestat i Somni d'una nit d'es-

tiu. Cada obra estarà condensada 

en 8 minuts i l'espectador anirà 

interpretant el xou seguint les ins-

truccions. Tot plegat s'ubicarà du-

rant la tarda a Carrencà.

Més enllà d'aquesta proposta, 

Carrencà també acollirà a la tarda 

la música en directe d'Stromboli 

Jazz Band, un grup de swing, dixi-

eland i jazz popular entre d'altres, 

que garanteix una barreja de bona 

música, amb dosis d’humor, teatre 

i una gran interacció amb el públic.

La Joventut Sardanista, l'Escola 

de Poesia i l'Escola Orfeònica de 

Martorelles també hi faran les se-

ves actuacions al llarg de la tarda.

A més, tant al matí com a la tarda 

hi haurà paradetes de roses i lli-

bres, amb la presència de la Pape-

reria Angelina.  

n  Fins dimarts es poden presentar els 

textos del concurs literari de Junts Mollet, 

que s'han d'enviar a molletdelvalles@

junts.cat. Tant la temàtica com el gènere 

són lliures i no poden superar una pàgina. 

Els premiats s'enduran un val de 100 € per 

gastar en qualsevol llibreria de la ciutat.

CONCURS LITERARI 

DE JUNTS MOLLET

n  Fins al 23 d'abril es pot participar al 

concurs de dibuix de punts de llibre de 

l'Ajuntament de Sant Fost de Campsen-

telles, amb la temàtica de Sant Jordi. Hi 

ha sis categories per edats i cada premi 

consisteix en un val de compra de 50 

euros per gastar a l'Abacus.

DIBUIX DE PUNTS DE 

LLIBRE, A SANT FOST

dissabte 16

diumenge 17

divendres 15

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

Cel variable, amb núvols 

de tipus alt enteranyinant 

el cel,  i amb temperatures 

que pujaran. Ambient pri-

maveral.

Continuarà aquest ambi-

ent de primavera, en un 

dia totalment assolellat 

i amb temperatures que 

pujaran un pèl més.

La setmana acabarà amb 

sol i temperatures altes, 

encara que lleugerament 

més baixes que dissabte.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 7 24ºC 6ºC 24ºC - 48 km/h W

DIVENDRES, 8 24ºC 10ºC 22ºC - 47 km/h W

DISSABTE, 9 19ºC 13ºC 13ºC - 40 km/h SE

DIUMENGE, 10 17ºC 11ºC 17ºC - 31 km/h SE

DILLUNS, 11 19ºC 8ºC 15ºC - 27 km/h ENE

DIMARTS, 12 15ºC 13ºC 15ºC - 37 km/h NE

DIMECRES, 13 - 14ºC - - -

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